МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

На правах рукопису
ТУРЧАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 342. 724(=811.162.2) «1918/1939»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО СТАНОВИЩА
ТА СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
(1918 – 1939 рр.)
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий консультант:
доктор юридичних наук,
професор, академік
Національної Академії
правових наук України
Скрипнюк Олександр Васильович

Острог – 2015

ЗМІСТ
ВСТУП ............................................................................................................. .4
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Історіографія дослідження........................................................................ 20
1.2 Джерельна база дослідження.................................................................... 28
1.3 Методологія дослідження.......... ............................................................. ..31
Висновки до 1 розділу .................................................................................... 40
РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
У ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У 1920-их – 1930-их рр.
2.1 Утворення Польської держави та юридичні передумови формування
правової політики щодо національних меншин..................................................... 43
2.2 Правовий статус української етнічної спільноти у Польщі
в першій половині 1920-их рр. ................................................................................ 66
2.3 Державно-правове регулювання етнонаціональних процесів
у Польщі в другій половині 1920-их – 1930-их рр. .............................................. 86
Висновки до 2 розділу .................................................................................... 98
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ З ОСНОВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
3.1 Конституційні засади правового становища національних меншин
у Малій конституції 1919 р. та Березневій конституції 1921 р. ........................ 100
3.2 Правовий статус української національної меншини
у процесі модернізації (еволюції) польського суспільства
в другій половині 1920-их – на початку 1930-их рр. .......................................... 121
3.3 Права і свободи української меншини в контексті державнополітичного розвитку Польщі за Квітневою конституцією 1935 р. ................. 134
Висновки до 3 розділу ................................................................................... 144

2

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ
МЕНШИНИ В ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 – 1939 рр.)
4.1 Пробема реалізації прав української меншини в політиці
польських урядів досанаційного періоду ............................................................. 146
4.2 Особливості реалізації правового статусу національних меншин
в другій половині 20-их рр. ХХ ст. ....................................................................... 183
4.3 Державна політика «пацифікації» 1930 р. та її наслідки
для правового статусу української меншини ....................................................... 203
4.4 Діяльність польської адміністрації щодо реалізації прав
української меншини у передвоєнний період ..................................................... 213
Висновки до 4 розділу ................................................................................... 230
РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ПОЛЬСЬКОМУ
ПАРЛАМЕНТІ 20-их–30-их рр. ХХ ст.
5.1 Участь українських послів у законодавчій діяльності
Польської держави у 1920-их – на початку 1930-их рр. .................................... 232
5.2 Представництво української спільноти у Сеймі
напередодні Другої світової війни ....................................................................... 256
Висновки до 5 розділу .................................................................................. 275
РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
6.1 Правовий статус та діяльність українських політичних партій
у Польській державі на початку 1920-их рр. ....................................................... 277
6.2 Українські політичні партії в 30-их рр. ХХ ст. у Польщі:
правове становище, діяльність та наслідки ......................................................... 300
6.3 Правові засади участі українців у публічному житті, національнокультурному та кооперативному русі Польської держави ................................. 312
Висновки до 6 розділу ................................................................................... 338
ВИСНОВКИ.................................................................................................. 339
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ .............. 346

3

ВСТУП
Актуальність теми. Одним із важливих завдань сучасної юридичної науки
є неупереджене та поглиблене вивчення правової спадщини українського народу
на усіх етапах його історії. Особливий інтерес викликає дослідження правових
засад становища та діяльності українців Польщі, які у міжвоєнний період (19181939 рр.) опинилися у її складі в результаті геополітичних змін, які наступили
після Першої світової війни.
В історико-правовій науці відсутнє комплексне дослідження проблеми, яке
би виходило із засад фундаментального вивчення державно-правових та
самоврядних інститутів в контексті здійснення ними національної політики щодо
українців у новоутвореній державі, правового регулювання національної
проблеми та її генези на протязі усього міжвоєнного часу.
Актуальність дослідження обумовлюється також і тим, що українці
опинилися у складі Польщі внаслідок воєнних дій і переділу повоєнних
територій, а тому польську владу розглядали як окупаційну та тимчасову. Згодом
ставлення українців до Другої Речі Посполитої підкріпилося дискримінаційною
щодо них державною національною політикою.
Водночас, новоутворена Польща була, з одного боку авторитарною
державою, а з іншого – парламентською і плюралістичною за партійним
представництвом. Такий державний статус Другої Речі Посполитої надавав
українцям можливості легітимним чином виборювати свої права.
Опинившись у складі Польської держави, українці мали значний досвід
національно-визвольної боротьби, до якої вони долучилися як і інші народи
Європи на рубежі ХІХ – ХХ ст. та на етапі політичних катаклізмів і військовополітичного протистояння початку ХХ ст.
До складу Другої Речі Посполитої перейшли українські землі від обидвох
імперій – Російської та Австро-Угорської, а регіон із центром у Львові стали
називати Західною Україною.
Українську проблему в Польщі актуалізувало і те, що після завершення
Першої світової війни політична мапа Європи зазнала суттєвих змін. Серед
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народів старого континенту перемогла національно-державна ідея. Власні
держави почали будувати поляки, фіни, естонці, латиші та литовці, спільно чехи
і словаки, хорвати, серби, словенці та ін. Національно-державницький процес
торкнувся й українців, які проголосили в умовах краху Російської імперії
Українську Народну Республіку, а перед самим закінченням Першої світової
війни українці західноукраїнських земель в умовах розпаду Австро-Угорської
монархії створили Західно-Українську Народну Республіку з центром у Львові.
Поява на уламках старих імперій нових держав свідчила про цілковите
домінування, і не тільки в Європі, національно-державницьких процесів. Однак
розвиток нових національних рухів призвів, водночас, до появи національних
проблем і антагонізмів, які залишались невирішеними протягом усього
міжвоєнного часу і часто ставали на довгий період головними ознаками
міжетнічних стосунків.
Важливою національно-політичною рисою Європи стала також поява
нових держав, які одразу були позбавлені можливостей вирішення міжетнічних
проблем. Це було викликано перш за все з тим, що державні кордони не
відповідали етнічним просторам, а уряди країн у розвʼязанні цих питань дуже
часто не брали до уваги національно-етнічний критерій, або вирішували його
позитивно лише вибірково.
На початку 1920-х рр. в Європі існувала вже 41 держава, однак тут
проживало принаймні вдвічі більше народів, етнічних і мовних меншин. Якщо
міжвоєнна Європа налічувала близько 450 млн. осіб, то при цьому представники
меншин складали близько 25–30 млн., а беручи до уваги мовний критерій, – їх
число складало близько 60 млн. осіб. Таким чином, національні меншини
складали в середньому 6 % мешканців Європи, а в Центрально-Східній Європі
цей відсоток сягав 20 %.
Специфіка повоєнного світу визначалася також тим, що Перша світова
війна зруйнувала державно-політичну систему та кордони в Європі, які були
закріплені ще Віденським конгресом на початку ХІХ ст. Нові політичні реалії
привели до кардинальних змін у Центрально-Східній та Південній Європі, до
появи нових незалежних держав, а серед них і Польщі. Після тривалого
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іноземного панування польські землі та населення, яке на них проживало,
обʼєдналися у єдиний державний організм. Становлення державно-політичного
устрою відновленої Польщі, її розвиток, регулювання кордонів, передовсім на
сході і південному сході, залежали від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.
Внутрішня специфіка новоствореної держави визначалася тим, що в єдиний
державний організм обʼєднувалися території, які з кінця XVIII ст. перебували у
складі різних державних утворень – Центральна Польща з столицею Варшавою
знаходилася під владою Російської монархії, південні та південно-західні землі –
у складі Австро-Угорської імперії, західні і північно-західні – у складі Прусії.
Така строкатість призвела відповідно до того, що по різному відбувалося
встановлення національної польської влади на цих землях. На Люблінщині діяв
тимчасовий уряд (очолював І. Дашинський), на Познанщині – Центральний
громадянський комітет, який сформував виконавчий орган – Головну народну
раду. У Кракові було створено Польську ліквідаційну комісію, яка стала
регіональним урядом Галичини. У Сілезії діяла Народна рада Цешинського
князівства.
Особливості Польської держави визначалися й значною кількістю інших
народів, в їх числі й українців, які в силу політичних реалій після Першої
світової війни перебували у складі нового державного утворення. Українці
опинилися у складі Другої Речі Посполитої (так називали відновлену Польщу. –
О.Т.) всупереч своїй волі, внаслідок воєнних дій і переділу повоєнних територій.
Таким чином, польська влада поставала для них як окупаційна та загарбницька.
Згодом вороже ставлення українців до Польської держави підкріпилося
дискримінаційною щодо них державною національною політикою.
Разом з тим, українська суспільність, яка опинилася у складі Польської
держави, також виявилася неоднорідною і вирізнялася за рівнем національної
свідомості, культурним станом, релігійною приналежністю. Зумовлювалося це
історичними умовами проживання українців. Галичани, зокрема, перебуваючи
під владою конституційної Австро-Угорської монархії, мали певний досвід
політичної та економічної самоорганізації. На рубежі ХІХ–ХХ ст. в політичних
середовищах українців Галичини вже склався національно-державницький ідеал
6

утворення національної Української держави, а власне Галичина виступала для
українських політиків своєрідним національним Пʼємонтом, тобто регіоном чи
центром,

навколо

якого

таке

державне

обʼєднання

українців

буде

здійснюватись. Інша національно-політична ситуація була в українців, які
проживали в межах абсолютистської царської Росії. Такого досвіду національнодержавницької боротьби у них не було. До Першої світової війни національний
рух на Волині, Поліссі, Холмщині, Підляшші не набрав ще жодних
організаційних форм, а рівень національної свідомості етнічних українців, які
проживали на цих землях, був значно нижчим, ніж у галичан. Лише на
завершальному етапі війни і в часи Української Революції та після неї, коли тут
поселилося багато політичних діячів, представників української інтелігенції з
Наддніпрянщини, національний рух певним чином пожвавився. Вихідці з
Великої

України

стають

тут

активними

пропагандистами

української

національної ідеї, організаторами політичного і культурного життя (Після
російської революції 1905–1907 рр. на Холмщині і Підляшші пожвавився
український національний рух. Точніше, почав народжуватися, власне зʼявилися
перші осередки. Активну культурно-освітню діяльність здійснювало Холмське
православне братство, що проіснувало до 1917 р. Між іншим, разом з такими ж
організаціями української спільноти краю Братство виступило формальним
ініціатором створення Холмської губернії, сподіваючись таким чином вберегти
місцеву людність від подальшого спольщення. Але, за іронією долі, рівночасно
ініціатива сприяла її русифікації // Див.: Макар Ю. Від депортації до депортації.
Суспільно-політичне

життя

холмсько-підляських

українців

(1915–1947).

Дослідження. Спогади. Документи. Т. ІІ. Дослідження / Юрій Макар, Михайло
Горний, Віталій Макар, Анатолій Салюк. – Чернівці : Букрек, 2011. – С. 62.)
[226].
Відмінною серед українців була і релігійна традиція. Майже всі
«підросійські» українці належали до православної церкви, яка значним чином
долучалася до їхньої русифікації. Що ж до Галичини, то в ній греко-католицька
церква активно пропагувала і розвивала національні традиції [217].
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Дисертаційне дослідження підкреслює, що особливо актуальним було
українське питання у східних воєводствах Польщі, де не лише домінувало
українське населення, але й було збережно етнічну та правову ідентичність,
діяли національні політичні партії та товариства, потужно розвивався
національний кооперативний рух.
Таким чином, наукове вивчення українського питання у Другій Речі
Посполитій є актуальним для вітчизняної історико-правової науки, особливо в
контексті дослідження та аналізу правового регулювання етнонаціонального
становища та суспільної діяльності українців у Польщі в 1918-1939 рр.
Характеризуючи стан вивчення правового регулювання етнонаціонального
становища та суспільної діяльності українців у Польщі виділяємо три групи
джерел. По-перше, це дослідження вітчизняних юристів в яких порушуються
питання

конституційного

розвитку

Польської

республіки,

національно-

державного будівництва, діяльності судових органів і органів судочинства,
прокуратури, місцевого самоуправління і ін. (В. Кіселичник, О. Липитчук,
О. Паславська, О. Юхимюк, І. Шевчук, О. Онишко, Л. Присташ, С. Кобринська,
І. Лісна та ін.). По-друге, це роботи істориків, які вивчають питання суспільнополітичного та економічного становища українців у Польщі, їх участь у
законодавчих органах держави, діяльність українських партій та організацій
(І. Білас, М. Гетьманчук, О. Красівський, М. Кугутяк, Ю. Сливка, Л. Зашкільняк,
М. Литвин,

С. Макарчук,

О. Сухий,

В. Комар,

І. Васюта,

І. Гаврилів,

В. Кульчицький, І. Соляр, М. Кучерепа, Р. Давидюк, Ю. Крамар та ін.). По-третє,
це дослідження польських юристів, які вивчають польські конституції, діяльність
Сейму і Сенату, устрій держави, роботу судових органів та ін. (А. Айненкель,
Ю. Бардах, Т. Мацієвський, М. Кальяс, Р. Лашевський, С. Сальмонович і ін.).
Однак, комплексно проблема правового регулювання правового становища
та суспільної діяльності українців у Польщі в 1918 – 1939 рр. не вивчалася.
Відсутність спеціальних розробок проблеми зумовила вибір теми дисертації.
Звʼязок роботи з науковими програмами, планами. Дослідження
виконане на кафедрі теорії та історії держави і права Інституту права ім. І.
Малиновського Національного університету «Острозька академія» у рамках теми
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«Історія, теорія та практика вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму»
(Державний реєстраційний номер 01124007515).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому,
щоби на основі вивчення української та зарубіжної наукової історико-правової
літератури, нормативно-правових актів Польщі 1918-1939 рр., архівних
матеріалів Львова, Варшави та ін. міст здійснити комплексне дослідження
правового регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності
українців у міжвоєнний період, виробити науково-обгрунтовані пропозиції
використання
ефективності

історико-правового
чинного

досвіду

законодавства

і

проблеми

практики

у

для

підвищення

сфері

регулювання

національного питання та проблем національних меншин. Задекларована мета
зумовила необхідність вирішення таких задач:
− проаналізувати вклад українських та зарубіжних дослідників у вивчення
українського питання в Польщі міжвоєнного часу в контексті зясування
дослідження правового становища національних меншин, суспільної діяльності,
державного регулювання етнонаціональних процесів у 1920-1930-их рр.;
− визначити

основи,

зміст

та

еволюцію

правового

регулювання

етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Другій Речі
Посполитій;
− розкрити державно-правове регулювання етнонаціональних процесів у
Польщі в другій половині 1920-их – 1930-их рр.;
− здійснити комплексний аналіз конституційного законодавства Польської
Республіки щодо основ національної політики та правового становища
національних меншин;
− охарактеризувати

конституційні

засади

правового

становища

національних меншин у Малій конституції 1919 р. та Березневій конституції
1921 р.;
− показати зміни правового становища українців в процесі модернізації
(еволюції) польського суспільства в другій половині 1920-их – на початку 1930их рр.) та після прийняття Квітневої конституції 1935 р.;
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− зʼясувати зміст діяльності польських урядів щодо українського питання
в державі на протязі усього міжвоєнного часу;
− узагальнити правове регулювання національного питання польськими
урядами відповідно до певних етапів економічного та суспільно-політичного
розвитку держави: 1) у період становлення польської державності; 2) в час
«санації» («оздоровлення»); 3) в передвоєнний період;
− зʼясувати наслідки програми «пацифікації» для польсько-українських
відносин;
− визначити особливості діяльності українських депутатів у законодавчих
органах Польської держави – Сеймі та Сенаті і визначити завдання та програмні
вимоги національного представництва;
− подати всебічну характеристику специфіки діяльності українців у
суспільно-політичному житті Польської держави шляхом зʼясування ставлення
українських політичних сил, усього населення до Польської державної влади, її
інституцій;
− визначити особливості діяльності українських політичних партій у
Польщі, участь українців у громадському та національно-культурному житті
держави, кооперативному русі;
− узагальнити історико-правовий досвід у сфері регулювання проблем
національних меншин, функціонуванні державних структур та самоврядних
органів

міжвоєнної

Польщі

для

використання

досвіду

та

вироблення

рекомендацій у сфері національної політики сучасної української держави.
Обʼєктом дослідження є польська національна політика, конституційне
законодавство та урядова діяльність щодо правового становища українців в
Другій Речі Посполитій, їх участі в законодавчих органах держави, суспільнополітичному, громадському та господарському житті.
Предметом дослідження є суспільні відносини та правова політика у сфері
регулювання етнонаціональних стосунків.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи
складають філософські і загальнонаукові й спеціально-наукові методи, які
відповідають меті та задачам дослідження. Методологія вивчення задекларованої
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проблеми визначена її специфікою, та відповідає загальним рисам методології
історико-правового пізнання, зокрема виокремлення і теоретичного осмислення
предмета та обєкта дослідження, методів та логіки дослідницького пошуку, а
також структуруванню отриманих знань відповідно до сучасної наукової та
суспільно-політичної значущості.
В ході написання дисертаційної праці автор опирався на традиційні методи
історико-правових досліджень: історико-правовий, предметно-хронологічний,
системно-структурний, аналітичний та ін.
Формально-юридичний метод було використано автором під час аналізу
польського законодавства у сфері регулювання проблем національних меншин
(підрозділи 3.1; 3.2; 3.3); компаративістський метод було застосовано для
співставлення еволюції змісту діяльності польських урядів щодо вирішення
національного питання в державі (підрозділи 4.1; 4.2; 4.3; 4.4) та регулюванні
національної проблеми у польському законодавстві: Мала конституція 1919 р.,
Березнева конституція 1921 р., Конституційна «новеля» 1926 р., Квітнева
конституція 1935 р. (підрозділи 3.1; 3.2; 3.3). герменевтичний метод було
використано під час аналізу нормативних джерел (підрозділи 1.1; 1.2; 1.3).
У роботі залучено загальнонаукові методи. Зокрема поєднання методів
індукції і дедукції сприяло визначенню обʼєкта і предмета дослідження.
Концептуалізація

понять

цілісної

системи

державного

регулювання

національного питання проведена при допомозі логічно-юридичного методу, а
метод семантичного аналізу застосовувався для зʼясування змісту понять і
термінів: «національна асиміляція», «інкорпорація», «державна асиміляція»,
«санація», політики «прометеїзму» тощо (підрозділи 2.2; 2.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2).
Історіографічний метод використано для проведення аналізу джерельної
бази та історичних джерел вивчення національної політики держави (підрозділи
1.1; 1.2).
Структурно-функціональний метод застосовувався для аналізу звʼязку
нормативно-правової бази у сфері національних меншин та його практичної
реалізації (підрозділи 4.1; 4.2; 4.3; 4.4).
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У дисертаційній праці застосовувався також метод верифікації, для
зʼясування

практичного

рівня

національної

політики

держави

із

законодавством міжвоєнної Польщі (підрозділи 6.1; 6.2; 6.3) та реалізацією
національної

політики

урядовими

структурами

й

місцевою

адміністрацією(підрозділи 5.1; 5.2; 5.3).
У дисертаційному дослідженні поєднувалися історичний, гносеологічний
та аксіологічний аналіз правового регулювання національної політики Другої
Речі Посполитої (розділи 1; 2). Міждисциплінарний підхід був спрямований на
вивчення правових основ національної політики польських урядів (розділ 4), а
комплексний характер наукового пошуку визначив історико правову модель
вирішення національної проблеми у Польщі (розділи 5; 6).
Теоретичною основою дослідження стали положення, які містяться у
роботах провідних українських та зарубіжних представників історико-правової
науки, теоретиків права, істориків.
Теоретичним і методологічним підгрунтям дисертації стали праці сучасних
правознавців, у яких сформульовано загальні теоретико-методологічні підходи
до висвітлення наукової проблеми. Це роботи В. Кульчицького, О. В. Скрипнюка,
В. Б. Ковальчука, В. С. Макарчука, Б. Й. Тищика, І. Б. Усенка та ін.
Особливе

значення

у

виробленні

загальної

концепції

правового

регулювання проблеми національних меншин у міжвоєнній Польщі займають
публікації із історико-теоретичних засад аналізу джерел права, принципів
формування

та

еволюції

органів влади, національної

філософії

права,

теоретичних основ громадських прав та загально-людських стандартів прав
людини в контексті ідей правової держави і ін. Це наукові праці Л. Луць, М.
Козюбри, О. Копиленка, П. М. Рабіновича, О. Скакун, І. Б. Усенка, О. Ярмиша,
Ю. Шемшученка, Н. М. Пархоменко, М. М. Яцишина, І. Й. Бойка, Є. О. Гінди,
С. С. Сливки, Р. Ф. Гринюка та ін.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1918-1939 рр. − час
існування Польської держави (Другої Речі Посполитої): від її відновлення у
1918 р. (після поділів Речі Посполитої в останній третині XVIII ст.) до початку
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Другої світової війни у вересні 1939 р., коли держава була захоплена
фашистською Німеччиною.
Територіальні межі дослідження охоплюють Східну Галичину (сучасні
Львівська, Івано-Франківська, центральна і південна частина Тернопільської
областей) та Західну Волинь (сучасні Волинська, Рівненська області та північна
частина Тернопільської області). В українській традиції ці землі називають
«Західна Україна», в польській − «східні воєводства». Автор дотримується
етнонімічних традицій української історіографії.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є однією з
перших в українській історико-правовій науці комплексним дослідженням
правового регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності
українців в Польщі у 1918−1939 рр.
Автор обгрунтував нові концептуальні положення і висновки, котрі
виносяться на захист, а саме:
уперше:
− установлено етапи етнонаціональної політики Польської держави та
визначено її концептуальні доктрини у сфері державного регулювання політики
щодо національних меншин упродовж усього міжвоєнного часу;
− систематизовано нормативно-правову базу регулювання захисту прав
національних меншин у Польській державі, зокрема, акцентовано увагу на
правових засадах діяльності українців у громадському та політичному житті.
Доведено, що питанню захисту прав національних менших приділялося мало
уваги, а тому основними правовими регуляторами виступали: Мала конституція
1919 р., Березнева конституція 1921 р., Конституційна «новеля» 1926 р., Квітнева
конституція 1935 р.;
− доведено, що Березнева Конституція 1921 року виступала, так званим,
«договірним компромісом» між представниками національних менших та
домінуючим

населенням

Польської

держави,

що

дозволяла

делегувати

представників національних меншин до Сейму і Сенату та встановлювала
парламентську форму правління, натомість, Квітнева конституція 1935 року
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запровадила президентську форму правління і притісняла права національних
менших, зокрема в частині виборчого права;
− виокремлено механізми захисту прав національних меншин у Польській
державі: 1) механізм судового захисту (Конституцією 1921 року гарантовано
право на переклад судового процесу мовою національної меншини); 2) механізм
адміністративного захисту, який полягав у функціонуванні при Уряді Польської
держави Комітету з національних меншин (діяв до 1935 року); 3) механізм
конституційної охорони прав національних меншин, який полягав у встановленні
конституційних

гарантій

діяльності

національних

меншин;

4) механізм

міжнародного захисту (звернення українців в Польщі та в еміграції до Комітету в
справах національностей Ліги Націй);
− встановлено

звʼязок

між

особливостями

реалізації

української

національної проблеми та діяльністю урядових кабінетів, зокрема досліджено
взаємоповʼязанність збільшення переписів населення, в тому числі із
зазначенням володіння тією чи іншою мовою та ускладненням політичної
ситуації між українцями та поляками ;
− запропоновано розглядати Мовний шкільний закон «Lex Grabski»
1924 року як основу утраквізму (двомовності) на територіях етнічних меншин,
зокрема в східних воєводствах держави;
− доведено, що локальним нормативно-правовим актом «Волинська
програма» воєводи Г. Юзевського забезпечувалася реалізація прав та свобод
національних менших. Українці згідно акту могли залучатися до місцевих
виборчих органів, створювати товариства, організації та вільно здійснювати
права та свободи людини та громадянина. Однак українці Східної Галичини не
могли вільно реалізовувати свого права на свободу пересування та вільний вибір
місця проживання, створення організацій, свободи преси, оскільки польська
влада впродовж усього міжвоєнного часу утримувала «Сокальський кордон»,
який обмежував пересування українців зі Східної Галичини на Волинь;
− аргументовано, що діяльність українських депутатів у законодавчих
органах Польської держави – Сеймі та Сенаті була спрямована на досягнення
«національно-територіальної автономії» українців у Польщі, визначалася як
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особливостями внутріполітичної ситуації у державі, так і зовнішньополітичною
підтримкою

українського

питання

урядами

європейських

держав

та

міжнародними організаціями;
− встановлено еволюцію українських політичних партій і організацій у
ставленні до Польської держави: від повного визнання окупаційного характеру
влади (1918 – 1923 рр.), до вироблення тактики співробітництва із польською
адміністрацією та проведення політики «нормалізації» у середині 1930-их рр.;
− запропоновано авторську модель здійснення національної політики у
Польській державі та встановлено наступні етапи цієї політики: 1) »національної
асиміляції»

(1918–1926 рр.);

2) »державної

асиміляції»

(1926–1935 рр.

–

розпочався із встановлення режиму «санації» і тривав до введення Квітневої
конституції

1935 р.);

3) період

відкритого

агресивного

ставлення

до

національних меншин – т. зв. «зміцнення польськості» (визначився значним
переміщенням українського населення в глибину країни, регулюванням їх
професійної діяльності, обмеженням політичної і громадської активності,
увʼязненням політичних лідерів тощо);
удосконалено:
− аргументацію положення про те, що зміст національної політики
Польської держави визначався на першому етапі її існування положеннями
Березневої конституції 1921 р., яка закріпила парламентські засади державного
управління. Законодавча влада належала двопалатним Національним Зборам –
Сеймові та Сенату. За національними меншинами визнавалось право збереження
національної самобутності, розвитку мови та культури;
− положення про те, що діяльність українських депутатів у законодавчих
органах Польської держави – Сеймі і Сенаті була обумовлена створенням
центристського політичного блоку в українському політикумі середини
1920-их рр.

(утворенням

Українського

Національно-Демократичного

Обʼєднання) та змінами у європейських державах (передовсім Франції) у
ставленні до українського питання;
− зміст

і

програмні

засади

діяльності

українських

депутатів

у

законодавчих органах Польської держави – Сенаті та Сеймі; роботу українського
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представництва у Сеймі напередодні Другої світової війни. Зокрема, доведено,
що до 1921 року українські політичні партії Східної Галичини не брали активної
участі у виборчих процесах, натомість утворення УНДО сприяло вироблення
концепції співробітництва українського політикуму з урядовими структурами,
активізувало участь національних політичних структур у виборах до Сейму та
Сенату, створило умови для діяльності у Польському Сеймі Української
парламентської репрезентації;
− дослідження питання щодо ставлення українських політичних структур,
їх лідерів, національних товариств і організацій до офіційних адміністративних
чинників Польської держави та визначено його еволюцію.
отримали подальший розвиток:
− дослідження правових передумов перебування українського народу у
складі Польської держави. Зокрема, 28 червня 1919 року був підписаний Малий
Версальський трактат щодо охорони національних меншин, а також 18 березня
1921 року укладено мирний договір з радянською Росією та Польщею,
11 вересня 1919 року укладено Сен-Жерменський договір, за яким всі суверенні
права на Галичину переходили від Австро-Угорщини до країн Антанти.
15 березня 1923 року Рада Послів Антанти прийняла рішення про передачу
Галичини Польщі. Польща одержала Галичину без застережень стосовно
впровадження на цій території національної автономії;
− вивчення правового підґрунтя до залучення національних меншин на
військову службу. Одним із перших документів, що регулював призов до
польської армії, став «Тимчасовий закон про загальну військову повинність»,
виданий Регентською радою 27 жовтня 1918 року. Закон передбачав, що ті, хто
не має громадянства, але тривалий час проживає в Польщі, призиватимуться на
строкову військову службу нарівні з громадянами Польської держави, якщо не
зможуть довести, що є громадянами інших держав. (ст. 111 вищезгаданого
закону);
− аналіз

нормативно-правових

актів,

які

не

дозволяли

українцям

самовизначатися у Польській державі та виступали свого роду «стримувачами»
суспільно-політичного розвитку українців. До таких актів належить наказ Ради
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Міністрів Польщі від 9 червня 1921 року про проведення перепису населення.
Критерієм для розмежування населення при переписі виступало володіння
польською мовою, якщо особа вказала, що володіє польською мовою, вона
автоматично ставала поляком в розумінні даного перепису. Перепис ігнорував
релігійно-визнаннєвий чинник (католики, греко-католики, іудеї), який більш
точно відображав етнічну структуру населення держави ніж «мовний принцип»;
− визначення поняття державної політики «пацифікації» 1930 року, зміст
та її наслідки. А саме «пацифікується» розглядається як виключно репресивна
акція, проведена за ініціативою верховного керівництва Польської держави не
лише проти українських активістів, але й українських селянських середовищ;
− питання «нормалізації» польсько-українських відносин 1935 року усної
угоди між представниками українського та польського політикуму. Згадану
угоду слід розглядати як передвиборчий захід польської влади з метою
отримання переваги за рахунок підтримки українців у виборах до Сейму та
Сенату. Таким чином, «нормалізаційна» угода не стала програмою польськоукраїнського зближення; українські «постулати» (вимоги) ігнорувалися на
практиці польськими урядовими чинниками;
− дослідження
політики

доктрини

«прометеїзму»,

«національної

«державної

асиміляції»,

асиміляції»,

«інкорпорації»,

політики

«зміцнення

польскості». Доведено, що нормативно-правові акти Польської держави в
частині регулювання прав національних меншин починаючи із 1921 року
декларували демократичні засади діяльності держави, в той час як уряди
проводили політику «національної асиміляції», фактично ущемлюючи права
національних меншин. Доктрина «інкорпорації» національних меншин (автор
Р. Дмовський) та програма політики «прометеїзму» (автор Ю. Пілсудський) не
були втіленні у життя, а існували як проекти в суспільно-політичній думці. Після
травневого перевороту 1926 року реалізується програма «державної асиміляції»
(здійснено курс на формування громадянина вірного Польській державі). У
передвоєнний період польські шовіністичні урядові кола (шляхом урядових
розпоряджень) реалізують програму «зміцнення польскості», що свідчило про
тотальний наступ на права, свободи національних меншин.
17

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що
положення і висновки досягнуті у дисертаційному дослідженні збагатять
вітчизняну та зарубіжну науку результатами про правове регулювання
національного питання у Польській державі в 1918 – 1939 рр.
Теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації дисертаційного
дослідження можуть використовуватися:
− у науково-дослідній роботі – для активізації вивчення проблем
правового регулювання становища та діяльності національних меншин,
законодавчого забезпечення основ національної політики, участі національних
меншин у роботі державних органів, місцевого самоврядування та ін.;
− у навчальному процесі – при підготовці загальних та спеціальних робіт з
теорії держави і права, історії держави і права, порівняльного правознавства, а
також для підготовки підручників та посібників і викладання курсів «історія
держави і права», «теорія держави і права», «історія правової і політичної
думки» та ін.;
− правотворчій

роботі

–

для

дотримання

принципів

правового

регулювання національної політики в державі, нормативно-правової роботи
органів державної влади і місцевого самоврядування з метою оптимізації та
удосконалення правового забезпечення національної політики щодо нацменшин
та виконаннях їх конституційних функцій.
Особистий внесок здобувача. Викладені у докторській дисертації
положення, які відображають новизну дослідження, автор здійснив особисто.
Дисертація є самостійно виконаним історико-правовим дослідженням правового
регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у
Польщі. Для розкриття та аргументації окремих наукових положень використано
праці інших вчених, на які є посилання у тексті дисертації. Наукові розробки
інших

авторів

без

посилань

на

їхні

праці

автором

дисертації

не

використовувалися. Монографія, наукові статті та тези з проблематики
наукового дослідження підготовлені та опубліковані без співавторів. Висновки
та положення винесені на захист здійснено на основі власних досліджень автора.
Тема наукового дослідження вивчається дисертантом понад десять років.
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Апробація результатів дисертації. Положення та висновки дисертації
обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії та історії держави і права
Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька
академія», де була виконана дисертація, а також були оприлюднені на 8
конференціях та наукових семінарах, а саме: «Проблеми діяльності кримінальної
міліції в умовах розбудови правової держави» (Львів, 2007, 2008), «Верховенство
права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (Острог,
2008), «Малиновські читання» (Острог, 2013), «Роль права та закону в
громадянському суспільстві» (Київ, 2014), «Верховенство права та правова
держава» (Ужгород, 2014), «Правове регулювання суспільних відносин в умовах
демократизації Української держави» (Запоріжжя, 2014), «Вплив сучасної
юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні»
(Одеса, 2014).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 31 робіт, з яких –
1 монографія, 18 статей у наукових фахових виданнях України, 4 статті – у
фахових іноземних виданнях, 8 тез доповідей на конференціях і семінарах.
Структура дисертації обумовлена особливістю обраної проблематики та
завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 6 розділів, що містять 18
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (542 найменування
використаних джерел). Повний обсяг дисертації становить 393 сторінки, з них
основний зміст – 345 сторінок.
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Розділ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.Історіографія дослідження
Українські наукові праці, які характеризують правове регулювання
національних меншин у міжвоєнній Польщі, створювалися протягом декількох
періодів. Зокрема, окремі аспекти політики Другої Речі Посполитої щодо
національного питання в державі відображені у роботах М. Грушевського [194],
М. Андрусяка [210], А. Крезуба [272], В. Левинського [285], М. Лозинського
[294-297], М. Омеляновича-Павленка [314] та ін. Особливе місце займають статті
щодо українського питання у Польщі опубліковані у «Загальній українській
енциклопедії» [244], виданій у 1930-1933 рр.
Наступний період аналізу суспільно-політичних процесів у Польщі та
оцінок становища українців знайшов певне відображення у радянській
історіографії. Хоча для цього періоду характерними були ідеологічні штампи та
стереотипи, все ж у роботах вміщено багато інформативного матеріалу відносно
становища українців у міжвоєнній Польщі, діяльності українських політичних
партій, в основному лівого спрямування. Це роботи Г. Гербільського [229],
В. Осечинського [315], колективна праця «Торжество історичної справедливості»
[344]та ін.
Ще одну групу історіографії проблеми складають діаспорні видання. В
основному, це роботи, які носять науково-публіцистичний характер, написані на
основі не лише джерел, а й спогадів сучасників. Передовсім це колективна
робота «Історичні постаті Галичини ХІХ – ХХ ст.» [257], фундаментальна праця
І. Лисяка-Рудницького [288], яка була перевидана у незалежній Україні, робота
Л. Цегельського [180; 181]та ін.
Сучасна

історіографія

правового

регулювання

етнонаціонального

становища та суспільно-політичної діяльності українців у міжвоєнній Польщі
представлена роботами І. Біласа [213], М. Гетьманчука [230], О. Красівського
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[270; 271], М. Кугутяка [274-276], Ю. Сливки [330; 331] та ін, які висвітлюють як
особливості суспільно-політичних і етнічних процесів у Другій Речі Посполитій,
так

і

зачіпають

проблеми

нормативно-правового

становища

українців.

Українську історіографію проблеми репрезентує також ґрунтовне дослідження з
історії Польщі львівських істориків Л. Зашкільняка та М. Крикуна [255], де
проаналізовано суспільні процеси впродовж різних епох, у тому числі і
міжвоєнного періоду.
Увага української історіографії завжди була прикута до важливих проблем
польсько-українських відносин, в тому числі і міжвоєнного часу: польськоукраїнської війни 1918–1919 рр. (М. Литвин, К. Науменко, С. Лилик) [286; 290;
291], польсько-радянської війни 1920 р. (Б. Гудь, В. Голубко) [237]; постаті
С. Петлюри в контексті українсько-польських звʼязків (С. Литвин) [293],
загальних оцінок польсько-українських відносин міжвоєнного часу (Б. Гудь,
Л. Зашкільняк) [236; 238; 239; 249-254], змісту внутрішньої політики Польщі в
період відродження її незалежності (Л. Алексієвець) [205-209], української
політики Ю. Пілсудського (О. Михайлова, Т. Зарецька) [304], окремих аспектів
діяльності української еміграції в Польщі (А. Портников, А. Руккас) [324; 325],
економічної діяльності українців у міжвоєнний час [191] та ін.
Суспільно-політичні

процеси

та

національно-етнічні

зміни

на

західноукраїнських землях у міжвоєнний період знайшли своє відображення у
працях С.А. Макарчука. Автор зосередився на характеристиці етнічної ситуації у
регіоні, проблемах українсько-польського протистояння. Недивлячись на те, що
праця була опублікована ще в радянський період, багато її положень не втратили
своєї актуальності й нині [301], зокрема, щодо доктринальних концепцій
національної політики Другої Речі Посполитої та ін.[302; 303].
Особливе значення для зʼясування української проблеми у міжвоєнній
Польщі належить публікаціям, які, зокрема, аналізують міжетнічні відносини. До
них належать роботи Л. Зашкільняка [251; 252], П. Брицького [215] та ін.
Окремі аспекти політичної та громадської активності українців, їхнього
соціального становища у Другій Речі Посполитій представлені у працях
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Я. Грицака «Нарис історії України: формування модерної нації ХІХ–ХХ століття»
[235], роботах О. Сухого [339; 340], М. Кугутяка [274].
Вагомий пласт досліджень складають наукові праці, присвячені польській
національній політиці на Волині (М. Кучерепа, Р. Давидюк, Ю. Крамар) [269;
280; 281; 284].
Висвітленню правових аспектів функціонування Польської держави
присвячена

ґрунтовна

наукова

робота

Б. Й. Тищика

«Польща:

історія

державності і права (Х – початок ХІХ ст.) [342]. Особливе значення для
розкриття національної політики держави та її правового регулювання має
загальний аналіз автором процесів відновлення Польської держави у 1918–
1921 рр., характеристика основних положень Малої конституції 1919 р., а згодом
Березневої конституції 1921 р. у контексті забезпечення прав національних
меншин у новоутвореній державі. Принциповими для оцінки державної політики
Польщі у 1921–1935 рр. є особливості встановлення авторитарного режиму
«санації» у середині 1920-х рр., аналіз положень Квітневої конституції 1935 р.,
які мали фундаментальне значення для збереження внутрішньої політики
польських урядів в усіх сферах і, зокрема, у сфері вирішення питання
національних меншин, а в їхньому числі й українського питання як на рубежі
1920–1930-их рр., так і напередодні Другої світової війни.
Вивчення українського питання в Польщі у міжвоєнний час опиралося на
теоретико-методологічні

підходи

вироблені

у

сучасній

правовій

науці

(О. В. Скрипнюк, В. Б. Ковальчук, В. С. Макарчук та ін.) [263; 299; 300; 328],
історико-теоретичні засади щодо джерел права, змісту і принципів формування
та

еволюції

органів

влади,

національної

філософії

права,

вироблення

теоретичних основ громадянських прав та загально-людських стандартів прав
людини

в

контексті

ідей

правової

держави

і

ін.

(Н.М. Пархоменко,

М.М. Яцишин, І.Й. Бойко, Є.О. Гінда, С.С. Сливка, Р.Ф. Гринюк та ін.) [214; 234;
318; 329; 361] й висновки та оцінки сучасної української історіографії
міжвоєнного часу (І.К. Васюта, З.А. Баран, М.М. Швагуляк, В.П. Футала та ін.)
[211; 212; 217-219; 349; 355-357].
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Окремі аспекти правового регулювання становища українського населення
в Польській державі знайшли своє відображення в узагальнюючих працях
І. Гавриліва

[226],

Т. Гунчака

[240],

О. С. Рубльова,

О. П. Реєнта

[323],

О. С. Рубльова і Ю. А. Черченка [322], В. С. Кульчицького [277], І. Соляра [336].
Важливе місце у зʼясуванні міждержавної та внутрішньо-національної
політики Другої Речі Посполитої займає монографічне дослідження В. Комара
[266], в якому автор показує східну політику польських урядів у контексті
висвітлення концепції прометеїзму, яка була спрямована на розчленування СРСР
за національною ознакою з перспективою утворення незалежних держав,
обʼєднаних у федерацію з Польщею.
Особливе місце у вивченні правового становища українців у часи Другої
Речі Посполитої займають дисертаційні дослідження. Тут можемо виділити
декілька дослідницьких етапів. Перші оцінки державно-правового статусу
українців зʼявилися вже у повоєнні роки. Повʼязані вони були з творчістю
львівського вченого Володимира Кульчицького, який вперше вивчав історикоправовий зміст та засади діяльності Галицького Сейму. Недивлячись на те, що
його роботи були присвячені австрійському періоду, вони мають вагоме
значення і для оцінок процесів міжвоєнного часу [526]. Аналітичне висвітлення
проблема отримала у статтях дослідника [279].
Аналогічними були підходи до оцінок правових відносин у міжвоєнній
Польщі, які представив В. І. Калинович [522]. В силу того, що роботи зʼявилися
у повоєнний час для них були характерними радянські ідеологічні стереотипи і
штампи. Однак праці містили значну кількість інформативного матеріалу та були
першими спробами вивчення теми.
Предметом дослідження науковців у наступні роки стало вивчення
правових основ, організаційної структури і діяльності органів міського
самоврядування Львова (В. Кіселичник) [523], системи судових органів та
судочинства Республіки Польща у 1918-1939 рр. (О. Липитчук) [527],
становлення та конституційного розвитку Польської республіки у 1918-1939 рр.
(О. Паславська) [532], правового статусу органів місцевого самоврядування на
території Західної України у складі Польщі в 1918-1939 рр. (О. Юхимюк) [537],
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організації та діяльності органів прокуратури Республіки Польща на території
Східної Галичини у 1919 − 1939 рр. (І. І. Шевчук) [535], становленню та розвитку
сімейного права Другої Речі Посполитої у 1918-1939 рр. (О. Б. Онишко) [531],
апарату управління Західною Україною у складі Польщі (1921-1939 рр.)
(Л. Т. Присташ) [533]. окремий блок складають дисертаційні праці присвячені
питанням національно-державного будівництва (С. Б. Кобринська, І. С. Лісна)
[524; 528]. Особливе місце у вивченні історико-правових та інституційних
аспектів займає докторська дисертація І. Й. Бойка, яка присвячена дослідженню
формування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі
Польського Королівства (1387-1569 рр.) [521]. Робота має методологічне
значення для вивчення правових аспектів міжвоєнної Польщі.
Історіографію проблеми складають також дисертації захищені на історичну
проблематику, які присвячені етнонаціональному розвитку і національних
відносинам на західноукраїнських землях (С. А. Макарчук) [529], становленню
та діяльності органів місцевого самоврядування на Волині у 1918-1939 рр.
(Я. М. Мартинюк) [530], українським виробничо-торговельним кооперативам в
Західній Україні (1921-1939 рр.) (З. І. Струк) [534], українській молочарській
кооперації Галичини у міжвоєнній Польщі в 1921-1939 рр. (О. П. Шміло) [536].
Особливе місце в оцінці національної політики Польщі міжвоєнного часу займає
кандидатська дисертація Ю. В. Крамара [525], присвячена політиці державної
асиміляції на Волині у 1928-1939 рр.
Дисертаційні дослідження історико-правової та історичної спеціальностей
лише аналізують окремі аспекти державно-правового регулювання становища
національних меншин міжвоєнної Польщі і не ставили своїм завданням вивчати
тему комплексно.
Водночас

проблематика

державно-правового

укладу

Другої

Речі

Посполитої, а, особливо, періоду «санаційного режиму» та окремих аспектів
конституційних змін 1935 р. не дістала належної уваги з боку українських
науковців.
Тому важливими залишаються питання розкриття причин і змісту
конституційної кризи 1921–1926 рр. та її наслідків в контексті встановлення в
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країні «санаційного режиму», зміст національних концепцій польських урядів
другої половини 1920-их – початку 1930-их рр., національної проблеми у
передвоєнний час.
Польська

історіографія,

виходячи

з

національно-політичних

засад,

традиційно підходила до аналізу усіх елементів діяльності урядів у міжвоєнній
Польщі, в тому числі й у сфері міжнаціональних відносин і національної
політики.
Вивчення історико-правових засад Польської держави розпочалися вже у
міжвоєнний період. В основному це були роботи, які стосувалися формування
конституційного ладу в державі, адміністративних органів, діяльності певних
політичних структур. Окремі з них ілюстрували політичну палітру, в тому й
українців у Галичині [459]. Однак, для робіт цього часу характерна виразна
тенденційність в аналізі та оцінках суспільних процесів, а, особливо, у
трактуванні національного питання.
Сучасний рівень історико-правових досліджень визначають публікації
О. Котовського, Т. Броварека й Й. Холупчака та ін. До польської історіографії
звертаємось ще й тому, що новітнє вивчення проблеми в українській
історіографії вимагає детального опрацювання не лише історико-правових
документів, а й засад польських наукових праць.
Національна історіографія Польщі є надзвичайно презентабельною. Це
зумовлено тим, що відновлення польської державності у ХХ ст. викликало
величезний інтерес до її історії у середовищі національних дослідників.
Аналізувався увесь комплекс проблем, повʼязаний з утворенням Другої Речі
Посполитої, окремо вивчалися процеси національного державотворення та
становлення і розвитку польського конституціоналізму і парламентаризму.
У польській історіографії досліджуваної теми можна виділити декілька
напрямів. Перш за все, це роботи узагальнюючого плану, присвячені
відновленню польської державності у ХХ ст. Становленню державного устрою
присвячено чимало праць таких польських авторів, як А. Айненкель [363-366],
М. Кальяс [399], Ю. Бардах, Б. Лєснодорський, І. Пєтжак [371] та ін.
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Не були позбавлені уваги дослідників питання Березневої Конституції
1921 р. та конституційної кризи 20-х рр. ХХ ст., що знайшли своє висвітлення у
роботах

польських

А. Перетятковича

вчених
[454],

С. Стажинського
Я. Семенського

[475], В. Яворського

[466],

Е. Дубановича

[397],
[379],

М. Надзялковського [445] та ін.
Окрему монографію постаті Ю. Пілсудського присвятив А. Гарліцький
[389].
У польській історіографії міжвоєнного часу особливе місце займає видання
еміграційного вченого Владислава Побуг-Малиновського (періоду 1918–1939 рр.
присвячено першу частину другого тому твору) [456]. Хоча автор належав до
табору Ю. Пілсудського, книга написана назагал з нейтральних позицій. Видання
стало базовим для спеціалістів, які вивчали міжвоєнну Польщу. За впливом на
розвиток

історіографії

новітньої

історії

Польщі

з

працею

В. Побуг-

Малиновського не може зрівнятися жодне дослідження.
До розгляду українського питання у період Другої Речі Посполитої
зверталася польська історіографія 70-х рр. ХХ ст. Зокрема, Сергіуш Мікуліч
вивчав східну політику держави, прометеїстську концепцію польських урядів,
державну політику щодо національних меншин, політику Г. Юзефського [442].
Йосиф Левандовський належав до групи істориків, які надавали перевагу
позитивістським підходам, забарвленими марксистськими «вкрапленнями» і
впливом школи «Анналів». Головним напрямом його досліджень стала східна
політика табору Ю. Пілсудського, передусім в політиці «Бельведерського
табору», спроби нормалізації польсько-українських відносин у Галичині 1935 р.
та ін. [417-419].
Синтетичними
міжвоєнної

Польщі

роботами,

які

охоплюють

стали

праці

українську

М. Папєжинської-Турек

проблематику
[450;

451],

Р. Тожецького [494-496], Й. Огоновського [447] та ін.
Проблемі суспільно-політичного життя на Волині у міжвоєнний період,
зокрема діяльності Волинського українського обʼєднання присвятив свою
роботу Збігнєв Запоровський, де т. зв. Волинський експеримент однозначно
трактувався як політика «польсько-українського порозуміння» [511].
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Українське

питання

в

діяльності

польських

урядів

і,

зокрема,

Ю. Пілсудського, досліджував також Т. Пйотркевич [455]. Автор, передовсім,
зупинився на аналізі польської політики на Волині. Волинські проблеми вивчали
також Влодзімеж Менжецький [433] та Ян Кенсік [400], який написав політичну
біографію воєводи Генріха Юзефського. Саме ці автори стверджували, що
Т. Голувко і Г. Юзевський творили концепцію «українського Пʼємонту на
Волині», як одного з напрямів реалізації східної політики Польщі.
Проблеми ставлення польських урядів до національних меншин вивчав
Анджей Хойновський [385], зазначивши, що у політиці щодо меншин
домінували концепції ендеків (національних демократів), спрямовані на їхню
національну асиміляцію; у період режиму санації здійснювалися спроби
державної асиміляції національних меншин, а серед них й українців.
Сучасні нормативно-правові підходи в польській науці демонструють
видання присвячені польським конституціям (А. Айненкель) [364], діяльності
польського Сейму (Ю. Бардах і ін.) [367], устрою міжвоєнної польської держави
(Т. Мацієвський, М. Кальяс, Р. Лашевський, С. Сальмонович) [422] устрою
держави і судового права (Т. Мацієвський) [423], міжвоєнному шкільництву
(К. Санойца, А. Козера) [404], політичному праву [105] та ін. Окремі аспекти
українського національного життя міжвоєнної Польщі представлені у роботах
Яна Бруського [373; 374].
Сучасний рівень ставлення до вирішення українського питання у
міжвоєнній Польщі визначають праці Роберта Потоцького [458]. Вибіркові
сюжети його праць навʼязують до польсько-українського співробітництва,
визначеного

ще

угодою

С. Петлюри

і

Ю. Пілсудського.

Мало

того,

стверджується, що й після Ризького договору 1921 р. українське питання
продовжувало відігравати важливу роль у зовнішній політиці Польщі, а розрив
союзу з С. Петлюрою носив формальний характер [474].
Історико-правове дослідження становлення державно-правових інститутів
Польської держави, їхній розвиток та вдосконалення є актуальним для сучасного
українського державотворення. В українській історико-правовій науці ще досить
мало є комплексних досліджень проблем конституційного розвитку країни, хоча
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й вивчалися окремі питання формування і розвитку державно-правових
інститутів Польщі у 1918–1939 рр. в контексті положень Березневої конституції
1921 року. Особливе значення має зʼясування прав української меншини в
політиці польських урядів до українського питання на усіх етапах міжвоєнної
Польщі: досанаційного періоду, періоду державного будівництва 1926–1935 рр.,
передвоєнного етапу.
1.2. Джерельна база дослідження
Джерельною базою для вивчення правового регулювання етносоціального
становища та суспільної діяльності українців у міжвоєнній Польщі стали як
маловідомі, так і вже опрацьовані джерельні комплекси, які вводяться до
наукового обігу у монографічному дослідженні.
Вагому групу становлять нормативні джерела до вивчення конституційного
законодавства : Мала Конституція 1919 р., Березнева конституція 1921 р.;
конституційна «новеля» 1926 р.; Квітнева конституція 1935 р. При аналізі даного
виду джерел автор опирався на оригінали польських конституцій: «Ustawa z
17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej», «Ustawa z 17 maja 1921 r.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Ustawy Konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. w
sprawie tymczasowej organizacyi władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej», «Ustawa z
2 sierpnia 1926 r. zmieniajʼca i uzupełniajʼca konstytucjʼ Rzeczypospolitej z 17
marca 1921 r.», «Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.». Саме ці
нормативні комплекси стали основою для аналізу політики Польської держави в
національному питанні. Вони також дозволили проаналізувати на основі
конституційного

законодавства

еволюцію

державної

політики

щодо

національних меншин, визначення їх громадянського статусу та нормативноправової бази їх становища та діяльності.
Окремий джерельний комплекс складають документальні матеріали
засідань польського парламенту (Sprawozdanie Stenograficzne Sejmu), які
відображають законодавчу діяльність вищих органів влади у сфері вирішення
національного питання в державі та українського зокрема.
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Документи вищих законодавчих органів влади також ілюструють політику
польської влади щодо українців у 1918-1939 рр. та дають можливість
проаналізувати як вона змінювалася в перспективі.
Урядові документи (розпорядження, підзаконні акти, листи, звіти –
Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej) складають ще один джерельний
комплекс, який розкриває зміст діяльності польської адміністрації, як на рівні
варшавських урядів, так і місцевих органів влади щодо вирішення національної
проблеми. Особливо цінними є матеріали повітових органів, гмін, де ця політика
аргументована

конкретним

матеріалом

щодо

практики

реалізації

прав

національних меншин.
Значним джерельним комплексом виступають документи українських
політичних партій та організацій міжвоєнного періоду. Передовсім, це звіти,
інструкції, окремі листи та звернення як національних політичних структур, так і
окремих організацій й політичних і громадських лідерів. Назагал, цей
джерельний комплекс ілюструє участь українців у політичному житті,
національно-культурному

русі,

кооперативних

структурах,

зрештою

у

публічному житті назагал.
Важливим

джерелом

для

ілюстрацій

змісту

та

стану

вирішення

національної української проблеми у міжвоєнній Польщі виступає преса.
Пресовий матеріал також можна поділити на декілька комплексів. Першу групу
складають суспільно-політичні та інформаційні видання (газета «Діло», яка
назагал відображала політику Української Національно-Демократичної Партії,
хоча й не підпорядковувалася їй безпосередньо; суспільно-політичний блок
українського політикуму, який тяжів до правого напряму у національній політиці
представляли газети «Батьківщина», «Свобода», аналітичні статті із українського
суспільного життя публікував «Громадський Вістник»).
Другу пресову групу складають журнали і газети економічного та
фінансово-господарського

напряму

(«Кредитова

кооперація.

Орган

Центрального кооперативного банку», «Господарсько-кооперативний часопис»,
«Українська

реклама»,

«Кооперативна

родина»,

«Сільський

Господар»,

«Господар і Промисловець» та ін.). Видання цієї групи ілюструють економічну
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політику Польської держави щодо національних меншин, передовсім через
ставлення до національних кооперативних та господарських структур, окремих
національних виробників, національних банків та страхових і «ощадничих»
установ, окремих представників національного бізнесу.
Третю групу складають науково-технічні та науково-педагогічні видання
(«Життя і Знання», «Технічні вісті», «Учитель», «Рідна школа» та ін.).
Четверту групу представляють видання, які пропагували національну ідею
через фізичну культуру, спорт, здоровий спосіб життя («Українське юнацтво»,
«Спорт», «Спортові Вісті» та ін.).
Пʼяту групу складають національно-релігійні видання, зокрема «Наука».
Найбільш цінним джерелом дисертації є архівні матеріали Головного
Архіву Нових Актів (Archiwum Akt Nowych – AAN) у Варшаві та Головного
Архіву Давніх Актів (Archiwum Akt Dawnych – AAD). Головним чином це окремі
документи сеймових комітетів; акти прокуратур і судів щодо східних воєводств
та ін.
Окрему групу складають матеріали Центрального державного історичного
архіву України у м. Львові (ЦДІА у м. Львові). Вони відтворюють суспільнополітичні процеси і державну політику міжвоєнної Польщі, ставлення
адміністрації до українських політичних та економічних структур тощо.
Передовсім це ф. 344 («Українське національно-демократичне обʼєднання»),
ф. 309 («Наукове товариство ім. Т. Шевченка) та ін.
Із збірок Державного архіву Львівської області (далі ДАЛО) почерпнуто
джерелознавчі комплекси: ф. 350 («Львівська поліція»), ф. 1 («Львівське
воєводське управління»), ф. 2 («Магістрат у Львові: міське управління»), ф. 7
(«Львівське повітове староство»), ф. 9 («Повітова рада у Львові»). Характер
документів обумовлений специфікою діяльності цих органів: це донесення
старост і окремих осіб про суспільно-політичну обстановку в регіоні, звіти
воєводської та повітових адміністрацій про стан на місцях, діяльність
українських політичних партій та товариств.
Аналітичні

матеріали

почерпнуто

із

тогочасних

видань

«Sprawy

narodowościowe» (Варшава), «Biuleteń Polsko-Ukraiński» (Варшава), а також з
30

видання міністерства внутрішніх справ «Sprawozdanie z źycia mniejszości
narodowych» (Варшава).
В цілому, джерельна база достатньо презентабельна і різноманітна за
змістом. У сукупності вивчені історіографічні комплекси та проаналізовані
документи дали можливість з необхідною достовірністю розкрити тему.
1.3. Методологія дослідження
Демократичні процеси пожвавлюють суспільний інтерес до окремих етапів
вітчизняної історії, який супроводжується активними історико-правовими
дослідженнями. Методологічна основа − чи не найскладніша складова сучасних
суспільних наукових пошуків, а тому, професійне застосування різних методів та
їх комбінації при проведенні наукового дослідження, обумовлено постановкою
наукової проблеми і вибором відповідних підходів, становить методологію
наукового дослідження. Визначення методологічних аспектів зумовлюються
складністю та неоднозначністю задекларованої наукової проблеми.
Сучасна

історико-правова

наука

характеризується

переходом

від

ідеологічно заангажованої й політизованої суспільно-політичної концепції до
нових

теоретико-методологічних

адекватних

уявлень

і

і

трактувань

нормативно-правових
суспільних

явищ;

конструкцій,

характеризується

різноманітними підходами до вивчення історичного процесу та відмінними
оцінками правової бази історичного минулого, сучасним розумінням історичних
реалій та їх оцінок.
Методологія вивчення задекларованої проблеми визначена її специфікою,
та відповідає загальним рисам методології історико-правового пізнання, зокрема
виокремлення і теоретичного осмислення предмета та обʼєкта дослідження,
методів та логіки дослідницького пошуку, а також структуруванню отриманих
знань відповідно до сучасної наукової та суспільно-політичної значущості.
Зазначимо, що новітній методологічний інструментарій наукового пошуку
складається із таких основних компонентів: принципи, методи пізнання, засоби
дослідження.
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На сучасному етапі розвитку історико-правової науки новий поштовх
отримали наукові дослідження, що вирізняються широким спектром проблемних
зацікавлень та в контексті дослідницької праці охоплюють проблему правового
регулювання національного становища та суспільної діяльності українців
Польщі у міжвоєнний період. Значного інтересу набуває вивчення попередніх
історико-правових напрацювань та формування нових підходів до визначення
місця і ролі українського питання в державі, зокрема в контексті аналізу
законодавчої бази та нормативно-правових актів.
У наш час продовжують існувати та використовуватися формаційний та
цивілізаційний підходи, які дозволяють відтворювати обʼєктивну картину
історико-правових процесів. Однак, дослідницький інструментарій та історикоправові знання постійно удосконалюються та оновлюються в українській та
зарубіжній науці, що простежується у зміщенні пріоритетів дослідження з
вивчення питань політичної, економічної історії на опрацювання проблем
нормативно-правового становища, впливу політичної складової на можливість
підвищення культурно-освітнього рівня народу з наступним усвідомленням
необхідності побудови політичної організації − власної держави.
Історико-правова

наука

достатньо

глибоко

аналізує

доступний

фактологічний матеріал не тільки на основі архівних фондів, а також
застосовуються альтернативні шляхи пошуку і нагромадження матеріалу. Такий
підхід

дозволяє

проводити

дослідницько-аналітичну

роботу

на

основі

документів, які мають різне походження та інформативну цінність. Передовсім
йдеться про матеріали законодавчих органів − Сенату і Сейму, урядових
адміністрацій та політичних інституцій.
Дослідження

проблеми

правового

регулювання

етнонаціонального

становища та суспільної діяльності українців у Польщі впродовж міжвоєнного
періоду здійснено на основі обʼєктивності. При цьому було використано різні
принципи та методи наукового пізнання.
Принцип обʼєктивізму опирається на факти у їх справжньому змісті та
вимагає розглядати будь-яке історичне явище або подію у їх різноманітності і
суперечливості, враховуючи як позитивні так і негативні прояви. Принцип
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обʼєктивізму, що грунтується на пріоритеті фактичного матеріалу у процесі
пізнання, в цьому науковому дослідженні сприяв врахуванню усіх чинників та
умов процесу становлення адміністративного апарату в Польщі, його діяльності
щодо розвʼязання українського питання, вивченні змін, що відбулися у
політичному,

господарському,

культурно-освітньому

житті

регіону

у

досліджуваний період. Його використання дозволило з належною теоретичною
повнотою відобразити усі аспекти етнонаціонального становища та політичної
активності українців у Польській державі.
Провідну роль у процесі пізнання минулого відіграє принцип історизму.
Застосування у дисертаційному дослідженні принципу історизму надало
можливість розглядати предмет дослідження в рамках конкретної історичної
ситуації та у взаємозвʼязку з конкретними історичними умовами.
Всебічне опрацювання обраної проблематики не лише на засадах історикоправових знань, а й поєднання різногалузевих принципів наукового пошуку
(економіки,

соціології,

політології,

етнографії,

етнології,

культурології)

повʼязане з використанням принципу методологічного плюралізму. Водночас,
слідування принципам конкретності, всебічності та логічності, дозволило
найбільш повно та обʼєктивно відобразити досліджувану проблему.
Усвідомленню особливостей суспільно-політичних і культурних умов
проживання українців у складі Другої Речі Посполитої сприяло використання
соціального підходу. Він дозволив реально оцінити суспільну ситуацію,
передовсім на основі нормативно-правової бази, зʼясувати характер взаємин
українських політичних та економічних структур з органами польської
адміністративної

влади,

вивчити

характер

міжетнічних

взаємовідносин

української та польської суспільності.
У комплексі із науковими принципами і підходами, використаними при
проведенні дослідження правового становища українців впродовж міжвоєнного
періоду застосовувалися методи, що визначаються метою, обумовлюються
завданнями, джерельною базою й наявною методологічною основою теоретикоправового пізнання. Розвʼязати конкретні дослідницькі завдання були покликані
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методи, які можна розділити на три групи: світоглядні, емпірико-теоретичні та
історичні.
До першої групи належить метод діалектичного вивчення історикоправового процесу, що дає змогу розглядати вивчену проблематику в динаміці,
розвитку і суперечностях. Другу групу репрезентують методи аналізу й синтезу
(фактів, джерел), індукції та дедукції (забезпечують можливість переходу від
окремих історичних фактів до загальних положень і навпаки), систематизації
(передбачає упорядкування зібраної інформації на підтвердження конкретної
гіпотези), структурно-системний (дозволяє виділити обʼєкт дослідження та
комплексно

його

вивчити

шляхом

логічної

упорядкованості

наукових

міркувань).
Історико-правові методи використовуються для дослідження соціальноправових явищ, виходячи із розуміння методу як основи практичного теоретиконормативного пізнання, що поєднує у собі світоглядні, теоретичні знання і
конкретні способи. До даної групи методів належить, зокрема, порівняльноісторичний, що дозволив виділити у досліджуваних явищах особливості їх
розвитку, зʼясував історичну послідовність, узагальнив матеріал. Використання
цього методу дало можливість відстежити характерні особливості ставлення
польських урядів до українського питання в державі, зʼясування нормативноправової бази участі українців у суспільно-політичному житті Польщі, діяльності
національних політичних партій і товариств та ін.
При оцінці правового становища українців у Польщі особливо цінним
виявився застосований нами типологічний метод.
Проблемно-хронологічний метод дозволив авторові визначити основні
періоди дослідження, виокремити зі значного масиву аналізованих правових,
політичних,

соціально-економічних,

соціокультурних

процесів

проблемні

питання, логічно їх відтворити. Ще однією заслугою застосування проблемнохронологічного методу є можливість послідовно визначити, конкретизувати й
обʼєктивно розкрити різні періоди розвʼязання українського питання у
Польській державі.
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Залучення методу просторово-порівняльного дослідження проводилося з
метою локалізації історичних фактів, подій, явищ та допомогло порівняти
особливості національної політики Польщі і ставлення до української проблеми,
зокрема, впродовж усього міжвоєнного часу та у визначених регіонах.
Помітного інтересу набувають дослідження задекларованої тематики з
огляду на необхідність розширення фактографічних напрацювань та формування
нових підходів до оцінки української проблеми у міжвоєнній Польщі.

Ці

обставини актуалізують та зумовлюють першочерговість проблеми методології
науки.
Формування теоретико-методологічних засад дисертації випливає із
сукупності наукових принципів та методів пізнання, зумовлених тенденцією
наукових пошуків у сучасній історіографії з окресленої проблематики. Основні
методологічні

підходи

в

досягненні

дослідницьких

завдань

ґрунтуються

мети
на

та

кращих

реалізації
здобутках

поставлених
української

методології.
Дисертація структурована за визначеними принципами та понятійним
обґрунтуванням. Використана методологічна основа дослідження сприяла
досягненню

мети,

забезпечила

можливість

міждисциплінарного

аналізу

проблеми, розширення фактологічної бази та поглиблення аналітичної складової
наукового пошуку.
Дисертаційне

дослідження

здійснено

на

основі

обʼєктивності

та

достовірності. Саме тому домінантним є принцип історизму, скерований на
реконструкцію подій та явищ у хронологічній послідовності, динаміці й
взаємозвʼязку. Використання тільки перевіреної інформації з окреcленої
проблеми відповідає принципу науковості, який також сприяв уникненню
спрощеності, конʼюнктурності та штучної заідеологізованості, повʼязував
історичні реалії з їх державно-правовим забезпеченням.
Необхідність подолання різнопланових обмежень суспільної свідомості,
звільнення історико-правових знань від фальсифікацій, зумовило дотримання
принципу обʼєктивності. Він полягає в неупередженому підході до дійсності, її
пізнання і практичного перетворення. Керуючись цим принципом, сприймаємо
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документальне джерело як обʼєктивну реальність, що містить незаангажовані,
правдиві наукові факти.
В основі дисертаційної роботи лежать принципи історизму, обʼєктивності,
системності, розвитку. Принцип історизму є основоположним у науковій
методиці історико-правового пізнання, адже він пронизує усю його структуру і
обʼєднує усі її ланки в певну логічно-наукову систему. Історизм передбачає
підхід до фактів і подій минулого з урахуванням внутрішніх закономірностей і
розглядає будь-яку складову подій і явищ як історичну індивідуальність, що має
свої специфічні риси, а також обумовлена фундаментальними історикоправовими засадами.
Принцип історизму передбачає розгляд фактів і політичних явищ у
конкретних історичних обставинах, у взаємозвʼязку та взаємообумовленості, з
урахуванням розстановки та політичної орієнтації соціальних, національних
груп, верств, громадських організацій.
Принцип соціального підходу застосовується для подолання відвертого
соціологізму, міфологізації суспільно-політичної реальності, протиставлення
загальнолюдських, національних і класових ідеалів та цінностей. При цьому
беремо до уваги характер соціальних інтересів, співвідношення різновекторних
суспільно-політичних сил. З іншого боку, соціальний аналіз дає змогу порівняти
соціальні інтереси із загальнолюдськими, оцінити вплив тих чи інших
політичних сил на розвиток суспільних процесів, їх відповідність інтересам
національно-етнічних груп.
Всебічне розкриття задекларованої теми з поєднанням необхідних для
наукового

пошуку

принципів

з

різних

галузей

знань

забезпечується

використанням принципу методологічного плюралізму. Дотримання якого
сприяє

встановленню

закономірностей

причинно-наслідкового

концептуального

і

світоглядного

звʼязку,
пошуку

розкриттю
української

ідентичності, особливостей організації внутрішнього суспільно-політичного
життя.
Крім окреслених методів, варто виокремити системний підхід, завдяки
якому визначено складові елементи досліджуваної теми, який виступає істотним
36

аспектом діалектичного методу пізнання, оскільки дає змогу глибше пізнати суть
політичних явищ, повніше розкрити й усвідомити роль та функції компонентів
системи, нормативної бази їх діяльності. Усвідомленню взаємозвʼязків у
системах, взаємозалежності її компонентів сприяє розуміння тенденцій
політичного розвитку, динамізму політичних процесів. Системний підхід також
дає змогу розкрити нормативно-правову основу, системну якість як єдине ціле.
Методологічна роль системного підходу значно зростає, коли він поєднується із
принципом історичного аналізу явищ і виступає як системно-історичний підхід.
Чільне місце має застосування у дисертаційній роботі порівняльного
методу. Монопольне панування одного погляду, єдиного підходу ніколи не
стимулювало розвиток науки, майже завжди вироджувалося у догматичну
поверховість. Тому компаративістський аналіз сприяє усвідомленню проблем
цілісного, взаємопов’язаного й суперечливого світу, орієнтує на пошук не лише
відмінностей, а й спільних рис.
Важливим є застосування емпірики, тобто описового підходу, котрий
дозволяє зібрати і сконцентрувати значний масив фактичного матеріалу для
висунення гіпотез та їх перевірки. Проте для зв’язку отриманих фактів у єдине
ціле, для їх відповідної інтерпретації потрібні аналітичний, системний та інші
підходи.
У комплексі з науковими принципами, використаними під час аналізу
досліджуваної проблематики, поєднуються методи, що визначаються метою,
завданнями, джерельною базою, наявною методологічною основою соціальногуманітарного та нормативно-правового пізнання. Розв’язуючи конкретні
дослідницькі

завдання,

використано

три

групи

методів:

світоглядні,

загальнонаукові та спеціальнонаукові.
До першої групи належить метод діалектичного вивчення історичного
процесу, що дає змогу розглядати визначену проблематику в русі, розвитку і
суперечностях. Поряд із діалектичним у дослідженні активно використовуємо
синергетичний метод. Синергетика не детермінована чітко визначеною
сукупністю

методологічних

принципів

та

понять.

Вона

базується

на

властивостях − взаємопроникнення, відкритості, самоорганізації, випадковості,
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наявності асиметричних структур, нерегулярності зв’язків і функціональної
нестабільності.
Застосовуючи

міждисциплінарні

дослідження,

синергетичний

метод

передбачає багатоваріантність, альтернативність вибору шляху суспільнополітичного поступу. Тому він є актуальним для вивчення фундаментальних
основ діяльності національних меншин, в їх числі й українців у складі Другої
Речі Посполитої.
Загальнонаукова група методів охоплює такі: аналізу та синтезу (фактів,
джерел), індукції та дедукції (забезпечують можливість переходу від окремих
історичних фактів − до загальних положень і навпаки), узагальнення (у
висновках), систематизації (передбачає раціональне упорядкування зібраної
інформації на підтвердження конкретної гіпотези, передовсім з використанням
нормативно-правових підстав), структурно-системний (дозволяє виділити об’єкт
дослідження та проаналізувати його в межах раціонального пізнання, забезпечує
цілісність та логічну упорядкованість наукових міркувань).
Практичне історико-правове пізнання охоплює світоглядні, теоретичні
відомості і конкретні способи дослідження соціальних явищ, тож у ході наукових
студій також використовували спеціальнонаукові методи, зокрема проблемнохронологічний, який вплинув на визначення характеру та змісту побудови
дослідження.
Історико-порівняльний

метод

дав

змогу

розкрити

спорідненість

функціональних звʼязків, соціально-правових явищ, осягнути минуле в єдності
та індивідуальності, а також знайти звʼязок та основу історичних явищ, їх
правову обумовленість.
Використання ретроспективного методу зумовлене порівняно нетривалими
хронологічними межами дослідження. Цей метод дає змогу абстрагуватися від
сьогодення та поступово вникнути в реалії суспільного життя українців Польщі
окресленого періоду, визначити його найхарактерніші риси, тенденції та
закономірності розвитку.
У дослідженні помітне місце займає синхронний та діахронний метод.
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На значну увагу серед спеціально-юридичних методів заслуговує історикоправовий як головний, формально-догматичний та ін. Історико-правовий метод
застосовувався на кожному етапі дослідження, зокрема, у виявленні причиннонаслідкових звʼязків під час аналізу правового регулювання етнонаціонального
становища та суспільної діяльності українців в Польщі (1918-1939 рр.). За
допомогою порівняльно-правового методу було порівняно правовий статус
української меншини в Польщі за конституціями 1921 р. і 1935 р. та ін.
З метою повної їх інтерпретації, застосовуємо структурно-функціональний
та статистично-аналітичний методи. У результаті, увиразнюємо загальні
міркування конкретними відомостями, демонструємо їх взаємодію, поглиблюємо
розуміння сутності суспільно-політичних процесів та правової основи, в рамках
якої вони обумовлюються. Зауважимо, що застосування цих методів актуалізує
на перший погляд малопомітні явища, які в цілісності становлять підстави для
нових науково виважених оціночних суджень. Осмислення історико-правових
реалій і явищ вимагає комплексного узагальнення й оцінки, що супроводжується
застосуванням
співвідношенні

новітніх
із

наукових

тогочасним

критеріїв

значенням,

у

порівняльно-аналітичному

розумінням

і

сприйняттям

суспільством фактів та подій. Відзначимо, що в дисертаційній роботі
послуговуємося лише такими термінами, поняттями які, відображаючи окремі
аспекти досліджуваних процесів, тяжіють до наукової однозначності.
Отже, запропоновані у дисертації твердження та висновки становлять
результат комплексного аналізу нормативно-правової бази суспільно-політичних
та соціально-економічних процесів, які відбувалися в Західній Україні
досліджуваного

періоду.

Розділи

дослідження

укладені

відповідно

до

проблемного методу і структурно відображають основні аспекти задекларованої
теми. У дисертації науковий матеріал упорядковано за логічним принципом,
який зумовлений специфікою досліджуваних процесів.
Використання широкої методологічної основи дослідження забезпечило
досягнення поставленої мети, дало можливість всебічно проаналізувати
проблему, розширити фактологічну та аналітичну складові наукового пошуку.
Застосування різноманітних сучасних методологічних підходів дозволило
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максимально

уникнути

субʼєктивних

оцінок

і

забезпечило

наукову

достовірність результатів дослідження, доповнило фактографічним матеріалом
задекларовану проблематику.
Використання виявлених архівних джерел різних видів джерелознавчої
критики (аналітичної, синтетичної, логічної) дає підстави для незаангажованості
у дослідженні цієї тематики.
Водночас,

вибір

науково-дослідницьких

принципів

зумовлювався

методологічними основами дисертації та специфікою предмета дослідження
(виокремленням нормативно-правових аспектів теми; означенням хронології
дослідження; сучасною інтерпретацією фактів; опорою на новітні дослідження в
галузі права).
Отже, всебічний та неупереджений підхід у застосуванні сукупності
історико-правових, нормативних джерелознавчих та методологічних засад
дисертаційного дослідження забезпечив об’єктивний науковий аналіз усіх
аспектів етнонаціонального становища українців у Польщі міжвоєнного часу,
правового регулювання української проблеми офіційними чинниками.
Висновки до 1 розділу
Вивчення

становлення

та

еволюції

державно-правових

інститутів

Польської держави, їхній розвиток, формування та вдосконалення є актуальними
для сучасного українського державотворчого процесу. В українській історикоправовій науці піднята проблема конституційного розвитку міжвоєнної Польщі,
формування та змін державно-правових інститутів на етапі 1918-1939 рр., однак
подальшого

вивчення

вимагає

з’ясування

відмінностей

у

трактуванні

національного питання у конституціях − Малій конституції 1919 р., Березневій
конституції 1921 р., Конституційній «новелі» 1926 р., Квітневій Конституції
1935 р. Особливого значення для оцінок національних відносин у міжвоєнній
Польщі

набуває

відображення

змісту

ставлення

польських

урядів

до

українського питання на усіх етапах міжвоєнної Польщі: досанаційного періоду,
періоду державного будівництва 1926-1935 рр., передвоєнного стану.
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Висновки та положення дисертаційної праці опираються на презентабельну
джерельну базу. Це матеріали до вивчення конституційного законодавства: Мала
конституція 1919 р., Березнева конституція 1921 р., Конституційна «новела»
1926 р., Квітневій конституції 1935 р. Окрему групу складають документи про
діяльність вищих законодавчих органів влади − стенографічні матеріали засідань
Сейму

і

Сенату;

документи

різних

рівнів

польської

адміністрації

і

розпорядження, листи, звіти; в тому числі матеріали повітових органів, гмін та
ін.
Окремий джерельний комплекс склали документи українських політичних
партій, організацій та товариств; документи щодо діяльності окремих політичних
і громадських лідерів.
Важливим джерелом у праці виступає преса, яка поділена на декілька
джерельних

комплексів:

суспільно-політичні

та

інформаційні

видання;

економічні та фінансово-господарські видання; науково-технічні та науковопедагогічні видання; видання, які пропагували національну ідею через фізичну
культуру, спорт, здоровий спосіб життя і ін.; національно-релігійні пресові
видання.
Історико-правові висновки дисертаційної роботи опираються на документи
з архівів: Головного Архіву Нових Актів (Варшава, РП), Головного Архіву
Давніх Актів (Варшава, РП); Центрального державного історичного архіву
України у м. Львові; Державного архіву Львівської області та ін.
В цілому, опрацьовані джерельні комплекси є оригінальними та
різноманітними за характером досліджених документів, що дало можливість
достовірно і комплексно розкрити тему.
Авторська концепція розкриття правового регулювання етнонаціонального
становища та суспільної діяльності українців у міжвоєнній Польщі опирається на
сучасні методологічні засади, що обумовлені переходом від ідеологічно
заангажованої й політизованої суспільно-політичної концепції до творення нових
теоретико-методологічних і нормативно-правових конструкцій, адекватних
уявлень і трактувань суспільних явищ. Методологія вивчення задекларованої
теми відповідає загальним рисам методології історико-правового пізнання.
41

Водночас у дисертаційній праці запропоновано новітній методологічний
інструментарій наукового пошуку, який охоплює наступні компоненти:
принципи, методи пізнання, засоби дослідження. Використана методологічна
основа дослідження забезпечила досягнення поставленої мети, створила
можливість всебічно проаналізувати проблему, провести науковий аналіз усіх
аспектів правового регулювання етнонаціонального становища та суспільної
діяльності українців у Другій Речі Посполитій.
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РОЗДІЛ 2
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО
СТАНОВИЩА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У
1920-их − 1930-их рр.

2.1. Утворення Польської держави та юридичні передумови
формування правової політики щодо національних меншин
Утворення Польської держави було повʼязано з політичними змінами у
Центрально-Східній Європі, які склалися на завершальному етапі Першої
світової війни, коли було сформовано національні мілітарні зʼєднання,
розпочалася підготовка адміністративних, освітніх, судово-прокурорських та
інших кадрів. Відповідно, на територіях, окупованих німецькою армією,
відбувалася

полонізація

усіх

видів

шкільництва,

відкрито

польський

Варшавський університет.
4 листопада 1916 р. австрійський цісар за згодою імператора Німеччини
подарував Польщі право створювати на звільнених під час війни польських
територіях, які раніше входили до складу Російської імперії, національнодержавні формування. Цей документ, відомий як «Акт двох цісарів»,
обумовлював можливість утворення Королівства Польського [376, s. 198.].
З 1 вересня 1917 р. до новоутвореної адміністрації Королівства Польського
перейшло судочинство (вироки та рішення приймалися від імені Корони
Польської). На контрольованій німцями та австрійцями території вводилося
місцеве самоуправління, а з другої половини 1916 р. відбулися вибори до
місцевих рад та почали діяти повітові сеймики [449, s. 121; 211, с. 23].
У лютому 1917 р. Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів
визнала право польського народу на суверенітет, однак остаточне розвʼязання
цієї проблеми перенесено до скликання загальноросійських Установчих зборів.
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В умовах краху німецько-австрійського блоку польські сили в Королівстві
Польськім почали

орієнтуватися

на

республіканську Росію.

Одночасно

активізувалися польські емігрантські організації у Західній Європі та Північній
Америці (Р. Дмовський, Г. Сенкевич, Е. Пільтц, І. Падеревський та ін.).
Необхідність відновлення Польської держави висловили уряди Великої Британії,
Франції, Італії. У Франції з військовополонених та емігрантів-поляків було
створено регулярну армію [342, с. 178].
У Королівстві Польському німецька та австрійська влада у вересні 1917 р.
створили Регентську раду (А. Каковський, З. Любомирський, Ю. Островський),
яка мала виконувати владні функції аж до обрання майбутнього короля.
Представницькими повноваження-ми наділялася Державна рада (складалася із
110 осіб: 12 осіб – вірилісти (визначалися за адміністративним списком – О.Т.);
43 – призначалися Регентською радою, 55 – обиралися міськими радами та
повітовими

сеймиками).

Регентська

рада

утворила

й

уряд

(очолював

Я. Кухаржевський).
У жовтні 1917 р. в Росії відбувся більшовицький переворот, в результаті
якого було створено уряд – спочатку Народний секретаріат, а згодом Раду
народних комісарів (РНК) на чолі з В. Леніним. 15 листопада 1917 р.
більшовицький уряд видав «Декларацію прав народів Росії», яка декларувала
право на рівність, суверенітет, на вільне самовизначення аж до відокремлення й
утворення самостійної держави усім народам, які населяли Росію. 29 серпня
1918 р. РНК прийняла декрет стосовно Польщі, який визнавав такими, що
втратили чинність усі попередні договори й інші нормативні акти російської
(царської) влади про поділи Польщі. За польським народом визнано право на
відокремлення й утворення самостійної держави [342, с. 179].
Сприятлива міжнародна ситуація уможливила становлення польських
державних органів, незалежних від російської, німецької і австрійської влади.
Восени 1918 р. склалися умови для виникнення демократичних органів
майбутньої Польської держави. У цих обставинах утворилися перехідні і
тимчасові органи влади на значній частині території колишньої Першої Речі
Посполитої.
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З ініціативи польських депутатів, що засідали у віденському парламенті
28 жовтня 1918 р. у Кракові було створено Польську Ліквідаційну Комісію
(ПЛК). Законодавча і виконавча діяльність ПЛК на першому етапі охоплювала
невеликий регіон – Західну Галичину, обмежуючи територію на сході річкою
Сян. Головним завданням ПЛК стало проведення заходів щодо розвʼязання
відносин з австрійською системою в галузі державно-правового регулювання на
етапі виділення Галичини та інших теренів зі складу Австро-Угорщини [376, s.
210-212].
У Цешинській Сілезії владу здобула Національна Рада Цєшинського
князівства.
Драматично розгорталися події у Галичині. 1 листопада 1918 р. у Східній
Галичині українські патріоти взяли владу у Львові та розпочали створення
Української держави. 13 листопада 1918 р. було проголошено ЗУНР, сформовано
законодавчі та виконавчі органи влади.
Польське населення Львова негативно відреагувало на встановлення
української влади. Польські офіцери австрійської армії, а також представники
парамілітарних товариств («Скала», «Гвязда», «Вольность», «Сокіл» та ін.)
створили збройні підрозділи і розпочали у Львові вуличні бої проти українських
сил. У перші три тижні польсько-української війни 1918–1919 рр. бойові дії
йшли з перемінним успіхом [280, с. 56-58]. Після того, як із Перемишля до
Львова

залізницею

прибуло

польське

угрупування

(бл. 1,5 тис.

вояків),

противникові вдалося перехопити ініціативу й 22 листопада 1918 р. змусити
українські війська відступити зі Львова [248, с. 8]. 25 листопада 1918 р. польські
політичні партії визнали Тимчасову ліквідаційну комісію, як керівний орган для
Східної Галичини, осідком якої став Львів. Польсько-українська війна тривала до
середини 1919 р. і завершилася повною окупацією Галичини польською армією.
Українські збройні сили було витіснено за Збруч.
Інший характер мали зміни, що відбувалися в Королівстві Польськім, на
території якого поруч з окупаційними владами функціонували органи, утворені
Регентською Радою. Восени 1918 р. ця структура була ще нездатною до
виконання ролі центральної влади відродженої держави. З ініціативи політичних
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угрупувань, які перебували в опозиції до Регентської Ради в ніч з 6 на 7
листопада 1918 р. в Любліні утворився Тимчасовий уряд Польської Республіки.
Соціаліст Ігнацій Дашинський став на чолі цього уряду, який оголосив, що бере
владу до часу скликання Законодавчого Сейму. Найважливішим заходом
Люблінського уряду з 1918 р. стало видання 7 листопада 1918 р. маніфесту «До
польського

народу!

Робітників,

селян

і

солдатів польських!».

Відозва

проголошувала ґрунтовні реформи у державному, суспільному і господарському
устрої.

Польща

повинна

була

стати

демократичною

парламентською

республікою. В акті 7 листопада 1918 р. декларувалося: «Законодавчий Сейм
буде скликаний нами ще в цьому році на підставі загального без різниці статі,
рівного, безпосереднього, таємного і пропорційного голосування. Виборча
ординація буде проголошена протягом найближчих кількох днів. Брати участь у
виборах і бути вибраним зможе кожен громадянин, який досягнув 21 року» [126,
s.127.].
Найпізніше організувалось польське представництво на землях, що
перебували під пруською владою. Вищим органом стала вибрана через
Регіональний сейм 3 грудня 1918 р. Головна Народна Рада, що утворилася в
Познані. Під кінець року (27 грудня) на цих землях вибухнуло великопольське
повстання.
Виконавчим органом влади на визволеній території став Головний
Комісаріат Народної Ради, який під впливом переважаючих сил місцевої
національної

демократії

надіявся

на

збереження

окремішного

устрою

Великопольщі. Однак, партикулярні позиції місцевої влади суперечили поглядам
Юзефа

Пілсудського. Саме

з його

особою були

повʼязані

майбутні

державотворчі процеси польської нації [126, s.128].
Після звільнення з інтернування 10 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський
прибув до Варшави. Найважливішим завданням він вважав негайне створення
центральних органів влади в державі. Реалізація цих намірів відбувалася
поступово і відповідно Регентська Рада втрачала державну владу. Регентська
Рада (створена німецькими і австрійськими властями ще у вересні 1917 р.)
передала 11 листопада 1918 р. Ю. Пілсудському командування польською
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армією. 14 листопада 1918 р. Рада була розпущена. Після підпорядкування
Ю. Пілсудському перестав існувати і Люблінський Тимчасовий уряд.
Від листопада 1918 р. національно-державницький розвиток польського
суспільства був повʼязаний з особою Юзефа Пілсудського, який від часу
відродження Другої Речі Посполитої аж до своєї смерті у 1935 році відігравав
найважливішу роль у польському політикумі [486, s. 11-14].
Ю. Пілсудський народився 5 грудня 1867 р. в Жулові біля Вільнюса в
поміщицькій родині, яка зберігала польські патріотичні традиції. Його батько
приймав участь у Січневому повстанні 1863 р., яке стало одним з етапів боротьби
за відновлення Польської держави. Молодий Юзеф виховувався в дусі
вільнодумства і національних традицій. У 1885 р. закінчив гімназію у Вільнюсі і
поступив у Харківський університет. Саме в середовищі харківської молоді, яке
тоді вирізнялося своїми демократичними традиціями з-поміж інших міст
Російської імперії сформувався світогляд Ю. Пілсудського, і він увійшов до
соціал-демократичної групи «Народна воля». За участь у соціалістичному русі
Ю. Пілсудського виключили з числа студентів першого курсу університету. Не
вдалося йому поновитися на навчання і в естонському місті Дерпт (Тарту). У
березні 1887 р. Ю. Пілсудського заарештували за соціалістичну пропаганду і
відправили на пʼятирічний термін поселення в Сибір.
1893 року у Варшаві було створено Польську соціалістичну партію (ПСП).
Ю. Пілсудський, який на той час вже повернувся із заслання, став одним з
керівників її литовського відділення, а у 1894 р. – членом Центрального
робітничого комітету і головним редактором журналу «Robotnik». Невдовзі
царські власті знову його заарештовують як одного з лідерів партії і
відправляють у варшавську цитадель. У тюрмі він симулював психічно хворого і
невдовзі Ю. Пілсудського відправили на лікування у Санкт-Петербург, де йому
вдалося втекти з лікарні.
Згодом, Ю. Пілсудський таємно переїжджає в Австро-Угорщину, де
продовжує активну політичну діяльність у Галичині [376, s. 72].
У 1904 р., в період російсько-японської війни, Ю. Пілсудський їде у
Японію, де веде переговори з японськими представниками щодо створення
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польського легіону у складі японської армії. Реалізувати цей план йому не
вдалося. Однак, за рахунок наданої японцями допомоги він закупив зброю і
боєприпаси й створив при Польській соціалістичній партії Бойову організацію
ПСП. Ця організація стала однією з головних сил революції 1905–1907 рр. У
наступні роки Ю. Пілсудський продовжує вести активну роботу зі створення
польських збройних сил.
У

1910 р.

в

Галичині,

головним

чином

у

Кракові

та

Львові,

Ю. Пілсудському вдалося створити перші парамілітарні організації – «Союз
стрільців» у Львові та «Товариство стрільців» у Кракові. У 1912 р. він став
Головним Комендантом «Союзу стрільців» [376, s. 71-72].
З початком Першої світової війни Ю. Пілсудський на чолі цих загонів
вступив на територію Королівства Польського, де зайняв покинуту російськими
військами прикордонну смугу. Згодом польські військові підрозділи перейшли у
підпорядкування австрійської влади, а Ю. Пілсудський сформував польський
легіон і особисто командував І Бригадою. Водночас він розглядав польські
військові формування як армію майбутньої незалежної Польщі, а тому
конспіративно створив ще Польську військову організацію, яка виконувала не
лише військові функції, а й мала стати в перспективі основою цивільної
адміністрації. На завершальному етапі Першої світової війни, у 1917 р., польські
легіони відмовилися присягати на вірність Австро-Угорщині і Німеччині.
Недивлячись на те, що ще раніше Ю. Пілсудський змушений був відмовитися від
командування Легіонами і, увійшовши до складу Тимчасової державної ради,
вимагав створення у Варшаві Національного уряду, він був заарештований і
відправлений у тюрму в Магдебург, де перебував до листопада 1918 року. Після
поразки Німеччини, Ю. Пілсудського було звільнено з увʼязнення. Він
відправився у Варшаву, де став головнокомандувачем польських військ,
прагнучи одночасно створити національний уряд незалежної Польської держави
[376, s. 72-73].
14 листопада

1918 р.

Ю. Пілсудський

тимчасово

очолив

державне

правління, а 22 листопада його офіційно призначено на посаду Тимчасового
Начальника Держави. Ці функції він виконував до 9 грудня 1922 р., коли першим
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президентом Польщі було обрано Ґабріеля Нарутовича. (Обіймаючи посаду
Начальника Держави, він, головним чином, зосередився на захисті здобутої
поляками незалежності. Передовсім брав активну участь у боротьбі з
більшовиками в ході радянсько-польської війни 1920 р., яка звершилася
підписанням Ризького договору 1921 р., згідно якого Польща отримала Східну
Галичину та Західну Волинь. Саме напередодні цієї кампанії у березні 1920 р.
польська армія вручила Ю. Пілсудському жезл Першого Маршала Польщі.) [376,
s. 73].
14 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський як Головно-командувач Польського
Війська видав декрет, який носив характер звернення до нації. Місію утворення
нового уряду було довірено соціалістові Ігнацієві Дашинському, завдання якого
полягало в створенні умов перехідної організації державної влади, яка повинна
була зберігатися аж до часу зібрання Законодавчого Сейму. У звʼязку з тиском
правих партій І. Дашинський не зумів укомплектувати склад уряду і це завдання
повинен був виконати інший соціалістичний діяч, і ним став Єджей
Морачевський. 18 листопада 1918 р. він очолив кабінет, що носив назву
Тимчасової Ради Польської Республіки. У затвердженому Ю. Пілсудським
декреті від 22 листопада «Про найвищу представницьку владу Польської
Республіки» він заявив: «Приймаю як Тимчасовий Начальник Держави, найвищу
владу Польської Республіки і буду її виконувати аж до часу скликання
Законодавчого Сейму» [126, s. 134]. У цьому ж декреті Ю. Пілсудський
проголошувався «Тимчасовим Начальником Держави» з правом змінювати уряд.
Головою уряду став Єжи Морачевський. Однак, у звʼязку з необхідністю
переорієнтації на Антанту, яка раніше визнала Польський національний комітет,
що діяв з вересня 1917 р. в Парижі, з Є. Морачевським було досягнуто угоду і
уряд очолив у січні 1919 р. Ігнацій Падеревський [33].
Зі змісту декрету випливало, що на перехідний період у руках Тимчасового
Начальника

Держави

була

зосереджена

вся

найвища

державна

влада.

28 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський оголосив затверджений ним декрет «Про
виборчу ординацію до Законодавчого Сейму» [367, s. 147-156. ], склад якого мав
бути сформований на основі пропорційного виборчого права. У новому
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виборчому законі на позитивну оцінку заслуговує визнання за жінками
активного і пасивного виборчого права, якого вони були позбавлені ще у
більшості європейських країн. На підставі ординації 28 листопада зʼявився
декрет Ю. Пілсудського, що встановлював термін виборів до Законодавчого
Сейму – 26 січня 1919 р.
На виборах до Законодавчого Сейму відносну більшість голосів отримав,
при

підтримці

католицької

церкви,

Народно-національний

союз

(блок

організацій близьких до національних демократів – ендеків). 20 лютого 1919 р.
Сеймом була прийнята Мала Конституція, яка діяла до березня 1921 р.
Ю. Пілсудський

зберігав

свій

пост

Начальника

Держави,

але

ставав

відповідальним перед Cеймом. Були також прийняті «Основи земельної
реформи»,

які

встановлювали

допустимий

розмір

землеволодіння

і

помʼякшували соціальну напругу на селі [33].
Поступово нормалізувалися відносини між центральними органами
держави і владними структурами на місцях. Варшавську владу найшвидше
визнала Польська Ліквідаційна Комісія, яка після певних реорганізаційних змін,
стала Урядовою Комісією для Галичини, Цешинської Сілезії, Спішу і Орави.
Після її розпуску в березні 1919 р. було утворено (існуючий до 1921 р.) уряд
Генерального Делегата з широкою компетенцією в адміністративній сфері.
Великопольща визнала центральний уряд лише після підписання Версальського
договору.

Одночасно

Законодавчий

Сейм

гарантував

Великопольщі

окремішність уряду через утворення (існуючого до 1922 р.) Міністерства
колишньої Пруської Дільниці. Воно фактично виконувало функції регіонального
уряду, який був наділений широкими правами.
У переговорний спосіб, з врахуванням ситуації, що склалася на польських
землях, наступило встановлення відносин між Комітетом незалежної Польщі
(КНП) і Тимчасовим Начальником Держави. Після утворення у січні 1919 р.
уряду, премʼєром якого став І. Падеревський, КНП з часом перетворився на
офіційну делегацію Польщі на Міжнародній конференції у Версалі. Вже
16 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський подав урядам колишніх воюючих держав
документ нотифікації утворення відродженої Польщі. Після представлення цієї
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ноти розпочалося проголошення урядами декларацій про визнання Польщі. Інші
держави визнали Польщу через встановлення дипломатичних стосунків. Ще в
листопаді 1918 р. це здійснили Австрія, Німеччина і радянська Росія [394, s. 1521.].
Паризька мирна конференція 1919 р. юридично оформила відновлення
незалежності Польщі. (Польські політики мали значний вплив в урядових колах
Франції. У період Першої світової війни в Парижі активно діяв Національний
польський комітет на чолі з Романом Дмовським, одним із організаторів руху за
відродження польської держави) [502, s. 240–284.]. Кордони держави на заході і
півночі були визначені Версальським мирним договором, а також, після
повстання в Сілезії [403, s. 111-112. ], рішенням Ради Послів великих держав від
20 листопада 1921 року. Верхня Сілезія, згідно цього рішення, була розділена
між Польщею і Німеччиною, а Гданськ став вільним містом під протекторатом
Ліги Націй. Встановлення кордонів з Чехословаччиною було передано арбітражу
великих держав [420, s. 128-199. ].
Ризький договір 1921 р., якій підвів підсумки радянсько-польської війни
1919–1920 рр., був з боку російської більшовицької влади територіальним
компромісом. Він встановлював східні кордони Польщі: у складі Другої Речі
Посполитої опинилася Західна Україна і Західна Білорусія. Вільнюс і Віленська
область увійшли до складу Польщі в 1922 р.
Процес щодо визначення державних кордонів Польщі тривав декілька
років. Його встановлення стало наслідком різних чинників, а передовсім ролі
великих держав, представники яких входили до складу Найвищої Ради, керівного
органу Версальської конференції. Серед її членів були прихильники відмінних
геополітичних концепцій. Формально рішення про встановлення кордонів мало
ґрунтуватися і відповідати засадам самовизначення народів. Західний і північний
кордони Польщі були визначені Версальським мирним договором. Інша ситуація
склалася щодо встановлення кордону на сході і півдні. Щодо розвʼязання
питання кордону, зокрема на півдні і сході, не було єдиної думки і в середовищі
польських владних структур. У владних кабінетах були представлені дві різні
концепції – федераційна та інкорпораційна, які намагалися реалізувати різні
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політичні

сили.

Ю. Пілсудський

був

прихильником

федерації,

яку

б

представляли східноєвропейські народи: литовці, українці і білоруси, повʼязані
з Польщею як гегемоном. Інкорпораційна концепція була сформована Романом
Дмовським і передбачала безпосереднє включення до Польщі частини східних
земель разом зі Львовом і Вільном. Практично позиція польської влади на сході
залежала від результатів збройного протистояння в ході польсько-української
війни 1918–1919 рр. і польсько-радянської війни 1919–1920 рр. Важливу роль
при визначенні зовнішніх кордонів Польщі відігравали також локальні виступи
[376, s. 232].
У результаті мирного договору, підписаного 28 червня 1919 р. з
Німеччиною майже вся Великопольща і більша частина Гданського Поморʼя
були визнані за Польщею. Щодо державної приналежності таких територій як
Повісля, Вармії, Мазур і Верхньої Сілезії, то це питання мав вирішити плебісцит.
У результаті його проведення 11 липня 1920 р. на Повіслю, Вармії і Мазурах до
Польщі було приєднано лише 5 гмін з Квідзинського і Ольштинського округів. У
Верхній Сілезії в результаті проведеного 20 березня 1921 р. плебісциту більшість
голосуючих (60 %) висловилися за приєднання до Німеччини. Боязнь перед
втратою цілісності Сілезії стала причиною вибуху третього сілезького повстання
3 травня 1921 року. У жовтні 1921 р. Ліга Націй провела поділ сілезької
території. До Польщі відійшло 29 % цих земель (з розвинутою промисловістю),
де проживало 46 % населення регіону. У червні 1922 р. відбулося офіційне
зʼєднання Сілезії з Польщею [376, s. 227-228].
Гданськ з округом (близько 1890 км2) вже вдруге був визнаний в статусі
Вільного міста і перебував під наглядом Ліги Націй. Усі питання щодо
територіального врегулювання на цих північних землях, були затверджені
Паризькою конвенцією 9 листопада 1920 року [376, s. 229].
Умови мирного договору з Австрією 10 вересня 1919 р. стали підставою
для регулювання південного кордону. Дійшло до дискусії і непорозумінь щодо
його встановлення через Цешинську Сілезію, Спіш і Ораву [403, s. 111-112]. За
умовами міжнародного арбітражу ця територія – 2282 км2, відійшла до
Чехословаччини. Однак згодом, зі зміною політичної ситуації, 2/3 Цешинської
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Сілезії (Заользьє) було приєднано до Польщі. Щодо східного кордону, то, згідно
з рішенням Ради Послів, Східна Галичина до річки Збруч, була тимчасово
визнана у складі Польщі. Остаточне рішення мала прийняти Ліга Націй [376,
s. 230].
Противником Польщі на сході була радянська Росія, з якою йшла війна у
1919–1920 рр. Не бажаючи перемоги А. Денікіна, який воював за відновлення
Російської імперії, Ю. Пілсудський у кінці серпня 1919 р. припинив просування
польської армії на Схід, що стало однією з причин поразки Добровольчої армії.
Водночас, його посланці вели таємні переговори з Москвою, координуючи свої
дії проти білогвардійців.
Ю. Пілсудський активно працював і в українському напрямку. Ще
19 грудня 1918 р. в Києві була відновлена Директорія Української Народної
Республіки, яку невдовзі зруйнували більшовики. Головний отаман УНР
С. Петлюра за пропозицією Ю. Пілсудського у травні 1919 р. пішов на співпрацю
з Польщею [479, s. 114-115]. Що ж до галицьких командирів, то вони спочатку
домовилися про спільні дії з денікінцями, а потім перейшли на бік більшовиків.
Директорія УНР вбачала у Польщі єдиного союзника Української держави [323,
с. 239].
21 квітня 1920 р. представники УНР підписали з Ю. Пілсудським
Варшавський договір, за яким кордон між Польщею і УНР мав проходити по
річках Збруч і Горинь, до Польщі відходила Холмщина і Підляшшя, Посяння й
Лемківщина (зайняті в 1918 р.), 5 повітів Західної Волині й частина Полісся
(зайняті в травні 1919 р.), а також Східна Галичина (зайнята в липні 1919 р.).
Умови договору неоднозначно сприймалися лідерами українського руху
М. Грушевським, М. Шаповалом та ін. Водночас, 21 квітня 1920 р. була
підписана

військова

конвенція

за

якою

Армія

УНР

переходила

в

підпорядкування польського командування.
25 квітня 1920 р. польське командування несподівано для радянських
військ розпочало контрнаступ. Маючи чисельну перевагу (65 тис. польських і
15 тис. українських солдатів і офіцерів проти 16 тис. радянських) війська під
командуванням Ю. Пілсудського швидко оволоділи Житомиром, Коростенем,
53

Бердичевом, Козятином, а в травні – Києвом [323, с. 240-241]. Однак на цьому
сили союзницького війська вичерпалися.
Керівництво радянської Росії перекинуло на Західний фронт підрозділи із
Сибіру, Кавказу та інших місць. Розпочався великий контрнаступ Червоної армії
[227, c. 121-124].
У критичній військовій ситуації керівництво Польщі погодилося на відступ
військ за лінію Керзона. Однак, під тиском радянських військ, відступ
продовжувався. Радянське командування при підтримці окремих елементів
польських лівих сил утворило у Білостоку 30 липня 1920 р. Тимчасовий
Революційний Комітет Польщі, що не дістав реальної підтримки населення.
Після прориву оборони радянськими військами в липні 1920 р. наступила
найбільш критична фаза польсько-радянської війни. Відома кількаденна
Варшавська битва в середині серпня 1920 р. («надвіслянське чудо») засвідчила,
що і сили радянських військ вичерпалися. Після припинення військових дій
18 березня 1921 р. було підписано Ризький мирний договір. Територіальні умови,
визначені

договором,

назагал,

відповідали

пропозиціям,

винесеним

на

переговорах Романом Дмовським. Завершення польсько-радянської війни та
умови Ризького договору стали катастрофою для лідерів УНР та українських
військових, які опинилися на території Польщі. В нових політичних реаліях вони
виявилися зайвими для польської влади. Тисячі українських вояків були
розміщені у таборах для інтернованих, де вони були приречені на голодування,
хвороби й смерть (Українці перебували у таборах для інтернованих в Домбʼє,
Водовіци, Пікуличі, Ланьцут, Стшалкув, Ялівець, Мозолін, Берестя, Варшава)
[277, с. 18].
Від 1918 р. тривало польсько-литовське проти-стояння за Віленщину з
Литвою, а також щодо статусу самого Вільно. У результаті військових акцій,
генерал Луціан Желіховський зайняв у жовтні 1920 р. Вільно. Було утворено
Серединну Литву. Віленський сейм у лютому 1922 р. прийняв ухвалу про
приєднання Віленщини до Польщі, що відбулося у березні 1922 р. і було
підтверджено рішенням Законодавчого Сейму у Варшаві. Зʼєднання Серединної
Литви з Річчю Посполитою наступило у квітні 1922 р. Однак, факту інкорпорації
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Віленщини не визнали Литва і СРСР. Приналежність до Польщі Віленщини була
санкціо-нована Лігою Націй рішенням від 14 березня 1923 р. [100, s. 11-12].
Ситуацію у Галичині необхідно розглядати у сукупності із воєннополітичними обставинами, які склалися у Центрально-Східній Європі. Через
небезпеку комуністичних режимів західні держави схилялися до розвʼязання
польсько-українського протистояння за Галичину на користь Польщі. 25 червня
1919 р. Найвища Рада Антанти санкціонувала право Варшави на «тимчасову
військову окупацію» Східної Галичини [201, с. 79]. Наступний документ,
підготовлений Найвищою Радою 8 грудня 1919 р. – про проект статусу Східної
Галичини, передбачав 25-річний мандат адміністрування Польщі у цьому регіоні.
Документ не набув чинності, оскільки був опротестований польською
делегацією – поляки вимагали права на довічне володіння Галичиною.
Керівництво ЗУНР відповідно домагалося від країн Антанти розвʼязання
східногалицької проблеми на засадах права націй на державне самовизначення.
В ході обговорення питання статусу Галичини, починаючи з 1919 року
делегація ЗУНР на Паризькій мирній конференції, яку очолював Василь
Панейко, взяла курс на сепаратні домовленості із країнами Антанти щодо
визнання ними Західної України як окремої держави. Ця позиція призвела до
того, що представник Франції Ж. Клемансо заявив: «Галичина і Україна − це дві
окремі країни» [220, с. 152-153]. А вже після укладання Варшавського договору у
квітні 1920 р. діячі ЗУНР вважали себе зовсім вільними від Акта Злуки УНР та
ЗУНР і стояли на тому, що Галичина мала бути окремою державою. Однак,
паралельно йшов й інший процес: робилися спроби дійти до порозуміння між
обома українськими урядами. Так, 1 лютого 1921 р. у Відні відбулася перша сесія
Всеукраїнської Національної Ради. На ній галичани виступили проти Польщі, а
наддніпрянці − проти більшовиків. Згодом, за вказівкою Є. Петрушевича,
галичани залишили це зібрання. Сам С. Петлюра був переконаний, що «...шлях
до Української Державності стелиться через Київ, а не через Львів» [161, с. 330].
Однак, не усі галичани оптимістично сприймали майбутнє Галицької держави.
Зокрема показовим є вислів Є. Коновальця, який підтримував контакти з обома
урядами і писав: «Моя особиста думка, що далеко більше є даних, що Галичина
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буде польською». Ця теза, яка цитується у багатьох дослідженнях засвідчує, що в
середовищі галичан не було чіткого бачення національно-державних перспектив
їх території [287, с. 254].
В ході дипломатичних переговорів представницькі структури ЗУНР
здійснювали тиск на іноземні парламенти та уряди, а одночасно пропонували їм
економічні проекти: британців зацікавлювали прикарпатською сировиною
(зокрема нафтою). Чималі сподівання покладалися на дипломатичну, фінансову і
морально-політичну підтримку США та Канади. Зокрема Є. Петрушевич
надіслав також відозву до української еміграції за океан, у якій переконував у
необхідності

підтримати

визнання

державної

самостійності

Галицької

Республіки.
Найбільш відчутну зарубіжну підтримку надала українська громада США
та Канади, яка переслала співвітчизникам кошти, провела масові маніфестації,
надіслала послання до Ліги Націй та держав Антанти з осудом польської окупації
Галичини [226, с. 102].
Ще один важливий чинник підтримки галичан пов’язаний із включенням у
боротьбу УГКЦ. Її глава митрополит Андрей Шептицький з 1920 р. по 1923 р.
здійснив подорожі у Ватикан, Францію, Швейцарію, Бельгію, Голландію,
Англію, США, Канаду, Аргентину, Бразилію, щоб перед представниками
західного світу домагатися справедливого вирішення національних перспектив
свого народу. Польська влада уважно стежила за діяльністю українського
владики, аналізуючи наслідки його міжнародної поїздки. Під час повернення у
1923 р. митрополит Андрей був заарештований на чесько-польському кордоні.
Лише втручання вищих ієрархів католицької церкви зумовило його звільнення зпід арешту та повернення до Львова.
Галицьке питання піднімали численні емігрантські групи, представлені у
багатьох європейських країнах, товариства військових, діячів науки і культури.
Вони організували низку масових заходів, щоб привернути увагу міжнародної
громадськості та політичних кіл до становища українців у Галичині.
Нарешті, 30 квітня 1921 р. УНРада запропонувала державам Антанти
проект «Основ державного устрою Галицької Республіки». У ньому Галицька
56

Республіка проголошувалася незалежною і суверенною державою, кордони якої
охоплювали, фактично, українську етнічну територію [345, c. 12]. Усім
мешканцям надавалися рівні права у громадсько-політичному житті. Майбутня
держава

мала

декларувалося

мати

республіканську

загальне

виборче

форму

право,

правління.
передбачалося

В

документі
дотримання

демократичних свобод. Законодавча влада зосереджувалася в руках Державної
Ради, а виконавча − в президента, якому підпорядковувався уряд. Державною
мовою мала бути українська, але передбачалося вживання польської та
єврейської. Окремі положення регламентували захист держави. Мала бути
створена національна армія. Судова система створювалася як незалежна гілка
влади. Усе це мало втілюватися в життя під егідою держав Антанти. Проект
державного устрою Галицької Республіки відповідав нормам міжнародного
права, враховував інтереси усього населення Галичини. Діячі ЗУНР, втілюючи в
життя

ідею незалежності

Галицької

Республіки, вважали, що

зі

слів

Є. Петрушевича: «Галицька держава буде... конечною і одиничною базою для
консолідації великої України, щоб приступити до неї у принагідний момент»
[311, c. 39]. Одночасно пропагувалася ідея суверенітету Галичини як Швейцарії
Сходу [289, с. 86].
Для актуалізації проблеми Галицької Республіки діячі ЗУНР зверталися до
міжнародних структур і, починаючи з 1922 р., ставлять питання державного
суверенітету Галичини на декількох міжнародних конференціях. Однак проблема
галицького суверенітету не викликала інтересу з боку західних держав. У квітні
1922 р. в Генуї питання Галичини було знято з обговорення. Водночас,
ігнорування

західними

державами

питання

українського

національно-

державного будівництва у Галичині, штовхало лідерів ЗУНР та інших місцевих
політиків та діячів в еміграції до зближення із представниками радянської
України. Зокрема, саме в Генуї відбулася неофіційна зустріч Є. Петрушевича із
головою Раднаркому УСРР Х. Раковським. На цій таємній нараді започатковано
діалог ЗУНР і УССР. Більшовикам вдалося заручитись підтримкою з боку
окремих членів уряду ЗУНР. Дослідник І. Гаврилів зазначає, що вони все робили,
щоб критичність галичан до політики уряду С. Петлюри переросла у ворожість. З
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цього часу Є. Петрушевич все більше схилявся до радянофільства. Радянські
представники інспірували поширення серед української еміграції прорадянських
настроїв, а уряд УСРР сприяв цьому, і влітку 1922 р. провів низку
пропагандистських акцій щодо повернення чисельної української еміграції у
Харків і Київ. З цього часу починається субсидіювання українських часописів у
Відні з боку ЦК КП(б)У. Відомо, що на видання «Наша правда» передавалося
щомісяця 150 золотих рублів [225, с. 90-91].
У середовищі галицьких політиків в еміграції все частіше починають
говорити про майбутню війну Радянської Росії з Польщею. Восени 1922 р.
радянські представники у Празі, Відні і Берліні переконували галичан, що в разі
вибуху антипольського повстання їм буде надана посильна допомога амуніцією,
зброєю, вибуховими матеріалами. Польська військова розвідка інформувала про
конкретні воєнні приготування і чисельність колишніх воїнів українських армій,
готових до воєнних дій. У Києві діяв Революційно-Комуністичний комітет для
Галичини і Буковини у складі: В. Затонського, В. Порайка, М. Левицького,
Г. Рисака, М. Досвітнього та ін. Зрозуміло, що цей комітет ставив завдання
підняти антипольське повстання. Практичним кроком таких дій стало
перекидання з території УСРР на землі Тернопільщини партизанських загонів
колишніх воїнів ЧУГА та груп комуністів-інтернаціоналістів. Зокрема у жовтні
1922 р. був проведений партизанський рейд бойового підрозділу територією
Тернопільщини. Польські війська їх розбили, а керівників взяли у полон. За
рішенням військового суду 11 листопада 1922 р. полонені українські старшини
були розстріляні: Степан Мельничук та Петро Шеремета − у Чорткові; Василь
Крупа і Роман Луцейко − у Львові [226, с. 90-91].
Політичний вектор галицьких лідерів настільки змінився, що колишній
державний секретар закордонних справ ЗУНР В. Панейко відстоював думку про
необхідність: «...прийти до федерації з Росією. Силою, що розбере Польщу, може
бути тільки Євразійська федерація, зі всіма своїми ресурсами і ніхто інший».
Лідер ЗУНР Є. Петрушевич пішов на те, що під впливом більшовиків, планував
переправити усю галицьку еміграцію до Харкова. Іншої думки дотримувалися
Є. Коновалець та В. Целевич, які йому у цьому відмовили. Незважаючи на це,
58

десятки тисяч емігрантів переїхали з Європи у Східну Україну. Тільки з табору
Йозефова (ЧСР) виїхало 800 інтернованих воїнів на чолі з полковником УГА
Грицем Коссаком, який наївно-чванливо похваляючись, сподівався, що «... ще
буде... головним комісаром у Львові» [226, с. 91-92].
Як відомо, укладення Ризького договору між Польщею і РСФРР визначило
правовий статус західноукраїнських земель, який фактично і формально був
вирішений. Не виправдалися сподівання емігрантського уряду ЗУНР та
галицького політичного керівництва на позитивне вирішення українського
питання в Галичині. Проект суверенітету Галицької Республіки як збереження
української державності на певній окремій території не був реалізований,
насамперед із обʼєктивних причин (аргументацію подаємо за дослідником
І. Гаврилівим − О. Т.): по-перше, більше ніж два роки тому закінчилася Перша
світова війна і країни Європи бажали в спокійній, мирній обстановці
налагоджувати державне і господарське життя після воєнної розрухи; по-друге,
загроза поширення комуністичної революції на країни Центральної і Західної
Європи, боязкість бути вторгнутими у хаос російським більшовицьким режимом
змушувала держави Антанти встановити на території Центрально-Східної
Європи т. зв. «санітарний кордон». Він складався з Фінляндії, балтійських
держав (Литви, Естонії, Латвії), Польщі та країн малої Антанти − ЧСР та Румунії.
Три останні захопили українські етнічно-історичні землі. Країни Антанти добре
розуміли, що українське питання може використати Росія для поширення своєї
експансії на Захід. Тому для збереження «статус-кво» післяверсальської Європи,
вважалося за краще залишити східноєвропейські кордони незмінними. По-третє,
західні політики не знали з ким з українських представників серйозно, поділовому, на високому міжнародному рівні вести переговори. Адже в Європі
перебували три українські емігрантські уряди. Між ними велася постійна
непримиренна полеміка, здійснювалося взаємне поборювання. Також кожну
урядову структуру зсередини роздирали внутрішні чвари. Піднімаючи окремо
наддніпрянську і галицьку проблеми, в кінцевому рахунку була втрачена на
міжнародній арені загальноукраїнська справа [226, с. 116-117].
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Цитований дослідник також виділяє і субʼєктивні причини, які не
дозволили вирішити української проблеми: а) відсутність політичного досвіду і
особистих контактів на міжнародній арені політичних лідерів Західної України;
б) не було єдиного плану дій усіх західноукраїнських політичних сил −
еміграційного уряду, галицького проводу, політикуму північно-західних земель;
в) подекуди вузькопартійні інтереси ставилися вище від загальнонаціональних;
г) особисті амбіції партійних лідерів, політичний егоїзм, моральний упадок і
неспроможність реально оцінити конкретну політичну обстановку відігравали
теж не останню роль [226, с. 117].
Як

видається,

більшовицька

влади

маючи
не

потужну

дали

міжнародну

можливості

агентуру,

українцям

польська

захистити

і

власну

державність на міжнародній арені. Чимало українських політиків опинилися у
різних таборах і партіях, де національні перспективи бачилися по-різному. Тому,
каталізатором національного руху залишалося місцеве галицьке українське
населення, яке консолідовано виступило проти колонізаційних заходів польської
окупаційної влади. В історичній літературі домінує думка, що активним
чинником політичної боротьби українців, на початковому етапі захоплення
Галичини Польщею, була Українська Військова Організація, яка чи не єдина
відстоювала політичні інтереси українців у захисті національних прав та
інтересів.
Розвʼязання галицької проблеми наступило у 1923 р. Активна діяльність
українських політичних діячів змусила Раду Ліги Націй на початку 1923 р.
створити комісію у справі Східної Галичини. До її складу увійшли: Лерохе
(Франція), Саргент (Англія), Вануцеллі (Італія), Інякаші (Японія). У цій ситуації
поляки доклали максимум зусиль, щоб питання належності Східної Галичини
було вирішено на їх користь. У листопаді 1922 р. у Великобританії на виборах
перемогли консерватори, ставлення яких до Польщі було прихильнішим, ніж у
лейбористів. Польський прем’єр-міністр В. Сікорський зробив усе можливе, щоб
переконати новий уряд у необхідності зміцнення «східного кордону», що мав
відділяти Європу від новоутвореної комуністичної держави − СРСР. 12 лютого
1923 р. польський сейм у зверненні до західних держав вимагав визнати й
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прийняти умови Ризького договору 1921 р. як чинника «господарської і
політичної необхідності, неодмінної умови стабільності в Європі». У результаті
14 березня 1923 р. Рада Послів санкціонувала анексію Східної Галичини, але
зобовʼязувала Польщу гарантувати автономію Галичини і підписати договір про
забезпечення прав національних меншин [276, с. 20].
Українське населення Галичини не могло з цим примиритися. Рішення
Ради Послів викликало рішучий протест українських політичних кіл та широких
верств українського населення. 18 березня 1923 р. у Львові на площі біля собору
Св. Юра відбулося багатотисячне віче [483]. Галицький політичний лідер Юліан
Романчук заявив, що вони цього акта ніколи не визнають і залишаться вірними
ідеї української державності. Український політик твердив, що національне
керівництво і надалі залишається на засадах обʼєднання усіх українських
земель, які перебувають у Польщі: Східної Галичини, Лемківщини, Волині,
Холмщини, Полісся і Підляшшя в одноцільну, правнополітичну одиницю з
повнотою прав української нації на своїй землі. Присутні склали присягу на
вірність ідеї української державності. Демонстранти вирушили вулицями міста,
співаючи Національний Гімн «Ще не вмерла України...», «Не пора», «Ми
гайдамаки». На них кинули польську кінну поліцію [226, с. 103].
Таким чином, перспективи національного руху повʼязувалися виключно із
боротьбою українців Галичини проти чужоземного панування та боротьбою за
свої політичні та соціальні права, яка відображалася у програмах політичних
партій та товариств, у практичній національно-культурній та громадській роботі
українських середовищ. Натомість міжнародні урядові кола зігнорували
перспективами українського народу, пожертвували українським питанням заради
світового спокою. Однак, активна діяльність галицьких лідерів на європейській
політичній арені продовжувалася.
Дослідник І. Гаврилів вважає, що польська влада проводила низку заходів
для остаточної політичної анексії українських земель. Зокрема, для цього
планувався перепис населення (т. зв. «конскрипція»), призов місцевих мешканців
до польського війська, виборча кампанія до обидвох палат польського Сейму і
Сенату. Щодо перепису, то українські лідери протестували проти нього і
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організували його бойкот. Зокрема, Є. Петрушевич подав заяву, у якій зазначив:
«На основі арт. 91 договору в Сен-Жермен з дня 10 вересня 1919 р., який
підписали всі держави Антанти і Польська держава і рішення Ради Союзу
Народів з дня 23 лютого 1921 р. Східна Галичина не лежить в границях
Польської держави, і сувереном аж остаточного вирішення право-державного
становища Східної Галичини остають держави Антанти. Польська влада це
ігнорує. 3. ХІІ. 1919 р. провели перепис у Білорусі − зфальсифіковані дані. У
Східній Галичині заведено поліційно-жандармський режим, арешти, тому
перепис не вкорить українців» [226, с. 103]. З аналогічними протестами
виступили керівники УРП, УНТП, УСДП.
Окрім бойкоту перепису, у жовтні 1922 р. повідомлялося про масове
дезертирство з польської армії військовослужбовців із Східної Галичини та
Волині [226, с. 103].
23 лютого 1921 р. паризька сесія Ради Ліги Націй підтвердила тимчасовий
характер польської окупації Східної Галичини. Весною 1922 р. це питання
обговорювали і на Генуезькій конференції. Однак, 14 березня 1923 р. Рада
представників держав Антанти визнала Східну Галичину частиною Польської
держави [247, c. 14]. Цей акт став завершенням процесу встановлення державних
кордонів Другої Речі Посполитої.
Історик права Б.Й. Тищик зазначає, що у 1918–1921 рр. Польща провела
шість воєн із сусідніми країнами, ініціатором яких була переважно сама. Це:
1) війна

1918–1919 рр.

із

Західно-Українською

Народною

Республікою

(завершилася поразкою останньої і захопленням української Східної Галичини);
2) збройне польське повстання 27 грудня 1918 р. проти пруського володіння (ці
землі приєднано до Польщі); 3) три повстання 1919–1921 рр. у Сілезії проти
чеського володіння; 4) Липнева війна 1919 р. з Литвою за Вільнюс і Вільнюську
землю (завершилася захопленням цих земель Польщею); 5) війна 1919–1920 рр.
за Цешинську Сілезію з Чехією; 6) війна 1920 р. (спільно з С. Петлюрою) з
радянською Росією (унаслідок воєн Польща втратила понад 250 тис. осіб
вбитими та сотні тисяч були поранені й покалічені) [342, с. 191]. З цього
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випливає, що польська влада діяла у напрямі збереження і розширення території
своєї держави.
Водночас, незалежність Польської держави після понад ста років
перебування у складі Австрії, Росії і Прусії проголошена у листопаді 1918 р.,
стала наслідком польських національних рухів, які від 30-х рр. ХІХ ст.
домінували у суспільно-політичних процесах Центрально-Східної Європи.
«Польське питання» на рубежі ХІХ–ХХ ст. стало символом національних рухів
загалом. Водночас новоповстала Польща охопила в рамках своїх кордонів й інші
етнічні групи. Окрім цього, в окремих регіонах краю ці меншини переважали –
йдеться передовсім про білоруське чи українське населення на сході, литовців на
північному сході. Єврейська людність, яка залишилася в Польщі у меншості,
була акумульована в маленьких містечках на сході. Якщо йдеться про німецьку
меншину, то вона проживала на заході держави і систематично відбувалася її
еміграція до Німеччини.
Територія Польщі складала 388,6 тис. км2, що відповідало 52 % усіх
територій Першої Речі Посполитої (в кордонах перед 1772 р.). До Польщі
відійшли землі, які знаходилися під Росією – 260 тис. км2, Австрією – 80 тис. км2
і Прусією – 48,6 тис. км2. Щодо часто дискусійних даних перепису 1921 р., то
Польща згідно нього налічувала 27,2 млн. осіб, а в 1939 р. – 35,1 млн. осіб.
Поляки, на підставі даних з 1921 р., складали 69,2 %, українці – 14,3 %, євреї –
7,8 %, білоруси – 3,9 %, німці – 3,9 % усього населення. Загальна кількість
меншин у державі складала 30,8 % населення Другої Речі Посполитої (Дані
відносно загального числа національних меншин у міжвоєнній Польщі є різними:
вони коливаються від 30,8 % від усього населення держави (польський дослідник
Є. Томашевський), до близько 50 %. – О.Т.) [487, s. 34].
Гострота національних протиріч у новоутвореній Польській державі
обумовлювалася також тим, що національні меншини, які увійшли до її складу,
мали значні досягнення у розвитку національно-державницьких традицій.
Скажімо, на територіях, які були у складі Російської імперії у ХІХ – на початку
ХХ ст., окрім польського, розгорнулися український, білоруський і литовський
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національні рухи. При цьому, процеси їх активізації були повʼязані з
революціями 1905–1907 і 1917 рр.
Атмосфера царського утиску активізувала до національного спротиву різні
суспільні групи, а в їх числі й представників інтелігенції. Під кінець Першої
світової війни національне питання в Росії вдало використовували представники
німецького уряду. Вони намагалися створювати серед народів пригноблених
Росією національні системи освіти, інспірували утворення залежних від себе
органів (польського, білоруського, литовського, українського). Невдовзі після
цього утворились незалежні держави: Польща, Литва, Латвія. Українці
Наддніпрянщини утворили УНР, західноукраїнських земель – ЗУНР. У
надзвичайно складних умовах утворилась незалежна Білоруська держава.
Скликаний 18 грудня 1917 р. Загально-білоруський конгрес був розпущений
більшовиками. Коли до Мінська підійшло німецьке військо, 25 березня 1918 р.
було проголошено незалежність Білорусії, яка на короткий час стала незалежною
державою, але невдовзі територія Білорусії знову була зайнята більшовицькими
військами [206-210].
Подальший хід подій у Центрально-Східній Європі привів до того, що
Україна і Білорусь стали радянськими республіками. Їхні кордони з Польщею
визначив Ризький договір 1921 р. Литва, так як й інші прибалтійські республіки,
зберегла незалежність, однак в результаті конфлікту з Польщею, втратила
Віленський округ [490, s. 69].
Національні меншини, які проживали в Польській державі, не лише
зберегли власну мову, а пройшли період власної національної самоідентифікації.
Діяли національні товариства, політичні партії. Зрештою, литовці, українці,
білоруси вже від кінця ХІХ ст. бачили свою національну перспективу в
утворенні власних держав. Тому національні проблеми виявилися складними для
розвʼязання в новоутвореній Польщі.
Непростою

залишалася

релігійна

проблема.

Релігійні

відмінності

повʼязувалися не тільки з етнічними групами, які польська влада трактувала як
національні меншини – українці, білоруси, литовці, а й з середовищами самих
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поляків (якщо в більшості польських земель переважали католики, то в Сілезії і
Мазурах – протестанти).
Польські дослідники акцентують увагу і на специфіці українського
населення, яке на Волині та Поліссі було православним, а у Галичині –
переважно греко-католицьким і вело свій духовний і обрядовий початок від
Берестейської унії 1596 року (Берестейська унія була укладена в 1596 р. між
католицьким костелом і православною церквою на синоді в Бресті- Литовському.
Її завданням було підпорядкування православної церкви папській юрисдикції на
території Речі Посполитої, при збереженні в православній церкві існуючого
обряду. Однак лише частина ієрархії православної церкви підпорядковувалася
рішенням Брестської унії. У результаті православна церква поділилася на уніатів
і православних. Православна церква вважала Брестську унію кроком до розламу
єдності, натомість римо-католицький костел – за найбільшу і найвпливовішу
подію після Флорентійської унії, як спробу відбудови єдності Церкви. Брестська
унія була спробою ліквідації наслідків правового, суспільного і культурного
упослідження православної церкви і водночас надання новій унійній церкві рівного
з римо-католицьким костелом місця у тодішньому суспільстві [371, s. 68-69].
У багатьох регіонах виховувалося почуття релігійної окремішності, яке не
було повʼязане ні з польською традицією, ні з традицією держави, що зайняла ці
терени після поділів Речі Посполитої (таким прикладом польська історіографія
вважає мазурів).
Окремі національні групи у новоутвореній Польщі трактувалися владою як
особи із «невизначеною національною свідомістю». Часто такий рівень
самосвідомості окреслювався терміном «тутешні» і відносився, передовсім, на
думку польських істориків, до лемків та регіону їх проживання.
Польська

націонал-демократія

виходила

з

концепції

пріоритету

загальнонаціональних інтересів над «дрібними» прагненнями нацменшин країни.
Роль суверена мав відігравати польський народ, який вважався єдиним носієм
культурних надбань. Фактичний творець цієї концепції Р. Дмовський у
меморандумі, представленому комісії з польського питання вищої ради
Паризької мирної конференції (1919 р.), так висловив її суть: «Треба створити
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такий кордон, де було б поселено стільки поляків, які б чисельністю своєю
полонізували місцеве українське населення... Там, де ми можемо помножити
свою силу й свою цивілізаційну місію, поглинаючи інші елементи, жодне право
не забороняє цього, і робити це ми зобовʼязані» [337, c. 61]. Ендеки прагнули
створити мононаціональну державу шляхом примусової асиміляції неполяків.
Одним з пріоритетів залишалося і «латинізація східних кресів». Як видається, ця
концепція ігнорувала права національних меншин, зокрема української
спільноти, була не демократичною, а у низці випадків − антиукраїнською.
Польська держава, виникнувши після закінчення Першої світової війни,
відроджувалася поряд з багатьма іншими державами Центрально-Східної та
Південної Європи, тому її державно-політичний устрій і розвиток, установлення
кордонів, зокрема на сході та півдні, залежали від багатьох внутрішніх і
зовнішніх чинників. Одним з них був й український фактор, розвʼязання якого
польською владою випливало із змісту діяльності державно-правових інститутів
у сфері національних меншин та залежало як від особливостей її державноправового розвитку, так і правового регулювання національного питання в
державі.
2.2. Правовий статус української етнічної спільноти у Польщі
в першій половині 1920-их рр.
Правовий статус українців у Другій Речі Посполитій був визначений як
міжнародними нормативно-правовими актами, так і внутрішніми законами
держави. До основних документів у рамках міжнародного права належав перш за
все «Малий Версальський трактат» від 28 червня 1919 року щодо охорони
національних меншин, а також мирний договір, підписаний Польщею з
радянською Росією у Ризі 18 березня 1921 року [63, c. 43].
Що ж до Версальського трактату від 18 червня 1919 р. про охорону
національних меншин, укладеного між країнами Антанти і Польщею, то він
остаточно не вирішив головного питання – про кордони Польщі, а переніс
розвʼязання цієї проблеми на пізніший час. Водночас він торкався мовного
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питання у східних воєводствах Польщі. Згідно його умов польський уряд брав на
себе зобовʼязання не чинити будь-яких обмежень вживання української мови
[520, s. 63-82].
Специфіка державно-правового становища Галичини була підтверджена й
наступними рішеннями Версальської конференції, а саме 91 статтею СенЖерменського договору від 11 вересня 1919 р., за якою всі суверенні права на
Галичину переходили від Австро-Угорщини до країн Антанти. У звʼязку з цим
Найвища Рада Мирної конференції постановою від 8 грудня 1919 р. відділяла
польську Західну Галичину від української Східної так званою лінією Керзона
(проходила від Гродно на Ялівку, Немирів, Брест-Литовськ, Дорогуськ-Устилуг,
на схід від Грубешова через Крилів і далі на захід від Рави-Руської і на схід від
Перемишля до Карпат). Ця лінія не відповідала етнічним кордонам Польщі, тому
що залишала під контролем Варшави значну частину українських етнічних
територій (Посяння, Підляшшя, Холмщину й Лемківщину), на що постійно
вказували

представники

делегації

Української

Народної

Республіки

на

засіданнях територіальної комісії Паризької мирної конференції 1919–1920 рр.
[290; 291; 292].
10 липня 1920 р. польська делегація на конференції в Спа (Бельгія),
враховуючи становище на фронті під час радянсько-польської війни, погодилася
визнати цю лінію східним кордоном Польщі. 12 липня 1920 р. міністр
закордонних справ Великобританії Дж.-Н. Керзон скерував більшовицькому
уряду в Москві ноту з пропозицією припинити наступ Червоної армії на цій
лінії – звідси й назва «лінія Керзона».
Разом з питанням кордонів Польської держави, яке вирішувалося на
Версальській конференції, розглядалася і проблема державно-правового статусу
Галичини. Ще 11 листопада 1919 р. Найвища Рада ухвалила «Статут для східної
Галичини», за яким край як автономія переходив до Польщі на 25 років під
наглядом Ліги Націй. Статут передбачав запровадження в Галичині сейму.
Виконавчу владу мав здійснювати губернатор, призначений Начальником
Польської держави. Українська і польська мови оголошувалися в Галичині
урядовими. Статут забороняв здійснювати у будь-якій формі польську експансію
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на українських земелях. Однак він був відхилений польською й українською
сторонами. У звʼязку з цим Найвища Рада Мирної конференції відклала розгляд
питання про Галичину [277, с. 148].
Статут зобовʼязував державу гарантувати

українцям права

щодо

цілковитої охорони життя і свобод, релігійної толерантності, громадянських,
цивільних і політичних прав, власного шкільництва, релігійних, доброчинних і
суспільних установ, вживання рідної мови у приватних і урядових відносинах, а
також прав до участі у публічних фондах. Крім цього, Польща зобовʼязувалася
до «піддання» своєї політики щодо українського суспільства під «міжнародні»
гарантії [458, s. 55].
Важко говорити, в чому полягали ці «гарантії» і як ця проблема
верифікувалася б міжнародними структурами. Польські дослідники невизначено
стверджують, що вона б випливала з процедури, яка утвердилася в другому
десятиріччі ХХ ст. [401, s. 74-76; 435, s. XV].
Позиція українських політичних діячів, як у Галичині, так і в Європі
зводилася

до

визнання

тимчасового

характеру

польської

окупації

західноукраїнських земель. Особливий інтерес викликала заява Народного
Комітету Української народно-трудової партії (УНТП) про те, що «умови уряду
отамана Симона Петлюри з Польщею з 21 квітня 1920 р. та прелімінарна умова
Польщі з совітською Росією і радянською Україною з 11 жовтня 1920 р.,
оскільки вони яким-небудь способом пересуджують правно-державну будуччину
Східної Галичини і це населення не визнасть їх ніколи…, штучні кордони,
розділяючі українські етнографічні землі, ніколи не будуть обовʼязуючими для
галицького українського народу, котрий, всупереч цим умовам, все змагатиме до
створення незалежної Соборної Української Держави» [158].
Проте заяви українських політиків в екзилі, чи українських національних
діячів у самій Польщі, мало турбували керівників європейських держав.
З ініціативи уряду Італії 15 березня 1923 р. Рада Послів Антанти в особі
Р. Пуанкаре

(Фрaнція),

Р. Авезана

(Італія),

Е. Фіпса

(Великобританія),

М. Матсуда (Японія) прийняла рішення про передачу Галичини Польщі [166].
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У цьому документі зазначалося: «Британська імперія, Франція, Італія і
Японія, що підписали разом зі зʼєдиненими Державами Америки, як головні
союзні держави і співучасники Версальського мирного договору: зважаючи, що
польський уряд звернувся 15 лютого 1923 р. до конференції амбасадорів з
проханням, аби держави, що там представлені, здійснили права, які їм надає
зазначений артикул; – зважаючи, що Польща визнала, що щодо східної частини
Галичини етнографічні умови вимагають режиму автономії; – зважаючи, що
договір, заключений між великими союзними державами, співучасниками та
Польщею 28 червня 1919 р. передбачав для всіх територій, поставлених під
суверенність Польщі спеціальні гарантії на користь національних меншостей
щодо мови або релігії; – зважаючи, що щодо кордону з Росією Польща вийшла
безпосередньо в зносини з цією державою з метою визначити кордон; –
уповноваженими конференцією Амбасадорів урегулювати це питання.
Остання вирішує визнати за Польщею всі права верховної влади над
територіями, що лежать між зазначеними кордонами (слідує кордон ризького
миру) та іншими кордонами території Польщі» [57].
Необхідно зазначити, що згадка в документі про автономію Галичини не
була умовою передачі цієї території Польщі. Інакше кажучи, Польща одержала
Галичину «без ніякого застереження дотично автономії» [131], Антанта не давала
жодних застережень щодо обовʼязку впровадження національно-територіальної
автономії для української меншини [447, s. 176–190.].
Ризький договір був двосторонньою угодою між радянською Росією і
Польщею, декларував права українській меншині в Польщі, а польській – в
УСРР: вживання рідної мови, розвиток релігійної культури, шкільництва, а
також задоволення певної самостійності у майнових і конфесійних справах в
рамках внутрішнього законодавства. Однозначно, що цей трактат, на думку
польського історика Р. Потоцького, – не накладав зобовʼязання щодо відкриття
нових шкіл для меншин, не забезпечував міжнародного арбітражу з метою
охорони даної суспільності [458, s. 94]. У цьому контексті зауважимо, що
польські історико-правові дослідження, в яких йдеться про національне питання і
становище національностей, зазначають про його невирішеність до половини
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третього десятиліття ХХ ст., стосовно не лише меншин у самій Польщі, але й
поляків поза межами краю [520, s. 63-82], оскільки покладені на Польщу умови
трактатів, підписані із сусідніми державами мали характер односторонніх
зобовʼязань.
Державно-правове регулювання українського питання на міжнародному
рівні зовсім не відповідало тому, яка ситуація склалася у практичній площині.
Зокрема йдеться, що у повоєнний період − після польсько-української війни
1918-1919 рр., падіння ЗУНР та краху національно-визвольних змагань українців
1917-1921 рр., польська влада на місцях здійснювала нечувані переслідування
місцевих українських мешканців. У 1919-1920 рр. було заарештовано і
відправлено до тюрем близько 100 тис. українців, з них 30 тис. померло від
хвороб та жахливих тюремних умов. Про безчинства поляків у перші два роки
окупації еміграційний уряд ЗУНР у Відні видав «Криваву книгу», перша частина
якої датована 1919 р., друга − 1921 р. У ній були зібрані конкретні факти, які
повідомляли світу про заходи польської окупаційної влади, спрямовані на
знищення усього, що говорило про український характер краю, а також про
масові екзекуції над українцями [290].
Перед остаточним врегулюванням питання східного кордону Польщі,
9 червня 1921 р. Рада Міністрів у Варшаві затвердила проведення перепису
населення. Це повинно було продемонструвати перед міжнародною спільнотою
стабільність польської влади, особливо у східних регіонах.
Головна мета переписів населення (особливо в Польщі 1921 р.), як зазначав
історик Ю.Ю. Сливка, полягала в тому, щоб ствердити польську етнічну
більшість, тобто «висунути вічний аргумент всякого колонізатора проти
автономії поневоленого народу, мовляв населення національно змішане» [330,
c. 105; 324, с. 74].
Перепис мав бути здійснений 30 вересня в тому числі і на території Східної
Галичини. Емігрантський уряд ЗУНР і українські політичні партії розцінювали
цей крок як спробу спотворити етнонаціональний характер регіону. Президент
Української Національної Ради Є. Петрушевич подав офіційний протест,
мотивуючи його тим, що Східна Галичина перебуває під протекторатом Антанти.
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В атмосфері польсько-українського конфлікту, що тривав, ці дії польської
влади українці у Східній Галичині потрактували як самовільний акт. Українська
Народна Партія, Українська Християнсько-Суспільна Партія звернулися до
Президії намісництва у Львові з протестом і закликали українську суспільність
до бойкоту перепису.
Зокрема, наголошувалося на тому, що згідно ст. 31 Сен-Жерменського
договору та рішення Ліги Націй, Східна Галичина не лежить в межах Польщі:
єдиним її правителем є держави Антанти. Українські політичні партії звернулися до
населення Східної Галичини із закликом до бойкоту перепису 1921 р. [212, с. 71].
Донині

результати

перепису

1921 р.

породжують

у

середовищах

дослідників дискусії і контроверсії. Передовсім йдеться, що перший перепис не
охопив Віленського округу і Верхньої Сілезії, а також не взяв до уваги
післявоєнних переміщень населення, особливо характерних для східних
воєводств. Ці переміщення були такими значними, що охопили понад 1 млн. осіб
[415, s. 38]. Сумнів викликало також питання, задане в анкеті для перепису про
національність, яка для значної частини суспільності поєднувалася одночасно з
громадянством, що було помилкою [490, s. 27].
Населення здебільшого підтримало бойкот перепису і в трьох східних
воєводствах від його проведення ухилилося до половини жителів. Українці
протестували також проти набору рекрутів і проведення у Східній Галичині
парламентських

виборів

як

рішень,

що

не

відповідали

міжнародним

зобовʼязанням Польщі. Напруження у відносинах між поляками та українцями у
Східній Галичині підсилювала ліквідація 1 листопада 1921 р. намісництва у
Львові і поділ підлеглої йому території на три воєводства (Певний час у Східній
Галичині зберігався адміністративний статус, успадкований ще від АвстроУгорщини. У березні 1921 р. намісником краю було призначено колишнього
міністра австрійського уряду в справах Галичини К. Галецького. Однак,
незабаром польська влада ліквідувала інститут намісництва й запровадила у
Східній Галичини єдиний для своєї держави поділ на воєводства. Були утворені
Львівське, Станіславівське й Тернопільське воєводства. – О.Т.) [428, s. 104-109;
450, s. 35-44].
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Адміністративні

зміни

1919-1921 рр.

стосувалися

й

місцевого

самоврядування. Зокрема, у Східній Галичині законом від 30 січня 1920 р.
поляки скасували усі органи місцевого самоврядування: галицький сейм і його
виконавчий орган − крайовий комітет, повітові та громадські ради. Сеймовий
будинок був переданий Львівському університету ім. Яна Казимира. Влада у
краю була повністю підконтрольна командувачу військами у Східній Галичині та
генеральному деканату польського уряду, а на місцях − урядовим комісарам.
Законом від 3 грудня 1920 р. Галичину поділено на три воєводства: Львівське
(28 повітів), Станіславівське (16 повітів), Тернопільське (17 повітів). Поділ
західноукраїнських земель був здійснений у такий спосіб, щоб розмежувати
цілісність і компактність проживання українців для полегшення проведення
колонізації та їх успішної інкорпорації у польське етнічне суспільство. Для того
до Львівського воєводства було приєднано 9 повітів західної (польської)
Галичину; Холмщину і Підляшшя було обʼєднано з деякими білоруськими
землями у Поліському воєводстві; Волинське воєводство, після багатьох
реорганізацій, у 1931 р. складалося з 11 повітів. Тобто, західноукраїнські землі
опинилися у складі шести воєводств, кордони яких були посунуті на захід так,
щоб демографічно вийшло на користь польської народності [255, с. 453].
Поряд з адміністративною реформою здійснювалися й економічні заходи.
24 грудня 1920 р. був організований обмін грошей на польські марки, офіційно
землі стали називатися «креси сходні» − «Малопольська всходня». Поляки
вважали, що термін «Західна Україна» потрібно вживати для означення території
між р. Збруч та Дніпром.
У звʼязку з тимчасовою невизначеністю статусу східногалицьких, як,
зрештою, й інших спірних теренів, польське військо-політичне керівництво
поступово готувало правове підґрунтя до залучення національних меншин на
військову службу. Одним із перших документів, який регулював призов до
польської армії, став «Тимчасовий закон про загальну військову повинність»,
виданий Регентською радою 27 жовтня й опублікований на початку листопада
1918 р. Дослідник І. Б. Мрака детально аналізує його зміст. У ст. 1 документу
зазначалося, що «військова служба є обовʼязком кожного громадянина
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Польської держави. Кожен громадянин повинен виконати цей обовʼязок
особисто». У розділі 18 прописувалися положення, які не стосувалися
безпосередньо українців чи інших осіб непольської національності, проте могли
бути використані для їх залучення до призову в армію в майбутньому. Згідно зі
ст. 109, громадяни іноземних держав військовозобовʼязаними не вважалися.
Утім, судячи з подальшого змісту, особи, які набули польське громадянство,
призиватимуться навіть у випадку «проходження військової служби у своїй
попередній Вітчизні» (ст. 110). Закон передбачав, що ті, хто не має громадянства,
але тривалий час проживав у Польщі, «будуть призиватися на строкову службу
нарівні з громадянами Польської держави, якщо не зможуть довести, що є
громадянами інших держав» (ст. 111) [359, c. 69].
Згодом, питання військової служби було закріплено у Березневій
конституції 1921 р., де у ст. 91 зазначалося: «Усі громадяни зобовʼязані пройти
військову службу» [126].
Перший загальний офіційний призов у Східній Галичині міністерство
внутрішніх справ Польщі оголосило 29 листопада 1922 р. на підставі рішення
уряду від 20 листопада та листа міністра військових справ від 29 листопада
1922 р. Згідно з рескриптом МВС, призов відбувався у два етапи: на першому
діяли лікарсько-оглядові комісії, що визначали придатність юнаків до служби, на
другому – придатні до служби у війську призовники повинні були зʼявитися до
повітових команд поповненням для відправлення у військові частини [359, c. 71].
Однак, більшість призовників у визначений час не зʼявилися. Призов, в
основному, було завершено до травня 1923 року. Визначальним, на думку
дослідників, було те, що 15 березня 1923 р. Рада Послів визнала Східну
Галичину приналежною до Польщі [91, s. 6].
У результаті проведення першого загального призову у Східній Галичині
до польської армії було мобілізовано 24 859 українців («українців» і «русинів»),
що

становило

73,65 %

від

усіх

новобранців

зі

Станіславівського,

Тернопільського і 21 повіту Львівського воєводств. Станом на 1 травня 1923 р. у
війську служило 24 517 «русинів» і 18 744 «українців» (відповідно 9,59 % і
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7,33 %). Загалом у польській армії перебували 43 261 особа українського
походження, або 16,92 % загальної чисельності збройних сил [359, c. 75].
До

1923 року питання

правового

статусу Галичини

регулювалося

міжнародними урядами, викладеними на Версальській мирній конференції, а
після цього край став частиною Польської держави, де національні уряди
здійснювали політику уніфікації. Позиція українських політичних діячів у
Галичині спочатку зводилися до визнання тимчасового характеру польської
окупації, а згодом український політикум розділився на три групи: ліві сили
займали радянофільську позицію і бачили майбутнє Західної України у
зʼєднанні

з

УСРР;

УНДО

і

християнські

організації

виступали

за

співробітництво з польськими урядовими чинниками і розглядали вирішення
національних перспектив у рамках Польщі; праві, націоналістичні сили
відстоювали гасла національної незалежності.
Радянофільство стало однією з провідних тенденцій суспільного життя
середини 1920-их рр. У 1923-1925 рр. у західноукраїнському суспільстві тривала
дискусія щодо шляхів консолідації національно-державницького табору, на який
суттєво впливали радянофільські настрої частини українських політиків.
Прибічник радянофільства Ф. Федорців вважав, що на Сході існує українська
держава, хоча «своїм ладом, устроєм, правовими нормами, становищем у СРСР
вона не підходить до розуміння державного твору, яке є основане нашими
правно-державними поняттями». Майбутній голова УНДО Д. Левицький у статті
«Ще про наше становище за радянської України» на початку 1925 р.
стверджував: «... на радянській Україні росте, міцніє і розвивається українська
національна ідея, і разом зі зростом цієї ідеї – чужі рамці фіктивної української
державности наповняються рідним змістом справжньої державности. І цей факт є
рішаючим для нас, як українських націоналістів, на скристалізування нашого
відношення до радянської України» [335, с. 57].
Політика польських урядів у 1920-х рр. була спрямована на асиміляцію
українців у Польщі, а цьому процесу сприяли: сфальсифіковані результати
перепису населення; введення закону С. Грабського; мовна політика в державі;
обмежені правові засади національних меншин у польських конституціях.
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Невирішеність

українського

питання

в

Польщі

у

1920-х

рр.

обумовлювалася також і загальним характером ставлення до української
проблеми не лише урядових чинників, а польської суспільності вцілому. Що ж
до української держави, то в концепціях польської політичної думки вона
бачилась десь далеко, над Дніпром. Навіть найбільш прихильні до українського
питання представники федеративної ідеї в своїх намірах бачили її на схід від
Збруча, і як таку, що не володіла Східною Галичиною, а тим паче не сягала
Лемковини, Холмщини і Підляшшя [494, s. 132].
Закріплюючи «польський стан посідання» на українських землях,
окупаційні власті ліквідували автономію Галичини, яку вона мала в часи АвстроУгорщини, а також місцеве самоврядування. У березні 1920 р. було заборонено
офіційно вживати назви «Галичина», «Україна», «українець». Замість них
запроваджувалися «Малопольська Всходня», «русін», «русіньскі». Українська
мова усувалася з урядових установ, ліквідовувалися українські кафедри в
університетах,

унеможливлено

українській

молоді

вступати

до

вищих

навчальних закладів. Через відмову скласти присягу більше 6 тис. українських
службовців

було

звільнено

з

роботи.

Закон

про

осадництво

сприяв

широкомасштабній колонізації українських земель етнічними поляками [278,
c. 18-19].
Були прийняті аграрні закони, за якими польська влада намагалася
поселити на українських землях багатотисячну армію озброєних польських
селян − колоністів, спроможних нести прикордонну сторожову службу і
водночас виконувати функції каральних загонів щодо українського селянства.
На той час 94 % українського населення Східної Галичини і 95 % − на Волині
проживало у сільській місцевості і були задіяні в аграрному секторі. Незважаючи
на це, глава уряду Вінсенти Вітовт твердив: «Землі тільки польському хлопу,
який їх оборонить, а не тільки загосподарює». Воєнні колоністи одержували
земельні наділи по 45 га. Для допомоги осадникам був створений спеціальний
колонізаційний фонд у розмірі 70 млн. Марок. До середини 1921 р. колоністи
захопили понад 160 тис. га землі, що становило майже чверть усього земельного
фонду, який підлягав земельній реформі. Аграрна реформа зберігала на
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західноукраїнських землях поміщицькі маєтки, розпарцельовану (розподілену)
землю надавали переважно польським осадникам і військовим колоністам, при
цьому на польських землях парцеляції підлягали поміщицькі маєтки від 180 га, а
на східних землях − 400 га. Українці протестували проти цього, адже страждали
від безземелля та малоземелля, ввважали, що землі не вистачить навіть для
мінімальних їхніх потреб. На Західній Україні було 8 млн. га землі, по 1 млн. га
на 250 тис. господарств, з чого 75 % господарств мали лише менше 5 га. Для
розпарцелювання було виділено 1 млн. 500 га землі. На одного малоземельного
власника припадало по 3-4 га, а це не покращувало його добробут. Польські
колоністи з 1918 по 1923 рр. захопили 444 тис. га української землі (200 тис. у
Східній Галичині, 245 тис. - на Волині та Поліссі). Воєнна колонізація осадників
передбачала контроль над ключовими теренами Східної Галичини − всю
територію біля Збруча, залізниці Ярослав-Львів і нафтові залежі [226, с. 84-85].
Становище українців у міжвоєнній Польщі необхідно повʼязувати із
загальнодержавною політикою щодо національностей. Становище національних
меншин у Польщі було різним. Це залежало від національної свідомості,
суспільного статусу даної групи, а також від її політичних устремлінь.
Перші правові акти щодо національних меншин зʼявилися відразу з
утвердженням Польської держави. У лютому 1919 р. був опублікований Декрет
Начальника держави, що окреслював компетенції єврейських гмін і визнавав їх
як державні інституції. Права національних меншин знайшли своє відображення
у Березневій конституції 1921 року [87]. У січні 1922 р. уряд оголосив тимчасові
правила, що регулювали відносини державних структур з православною церквою
в Польщі, однак це стало початком напружених взаємних відносинах на наступні
роки. Рівень вирішення національного питання в Польщі зростав ще й тому, що
на парламентських виборах 1922 р. представники меншин виступили із спільною
заявою Блоку Національних Меншин, а результати виборів були наступними:
представники Блоку здобули 89 депутатських мандатів і 27 сенаторських. Усе це
свідчило, що представники національних меншин можуть стати помітним
чинником у польському парламенті. Саме національні меншини відіграли
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визначальну роль у перемозі на президентських виборах Габріеля Нарутовича, а
після його загибелі – С. Войцеховського [372, s.267].
Політика щодо національних меншин здійснювалася у міжвоєнний період
багатьма установами. Нею займалося, головним чином, Міністерство внутрішніх
справ, в якому існував політичний департамент і діяв національний відділ та інші
інституції, як-от Міністерство закордонних справ, Міністерство релігійних
справ, Міністерство релігійних визнань і громадської просвіти, Міністерство
збройних сил і цілі дорадчі структури, зокрема Секція політичного комітету Ради
міністрів до справ Східних воєводств і національних меншин, що функціонувала
в уряді В. Грабського. У перші роки незалежності її діяльність була визнана
сильним міжнародним чинником, і вона повинна була гарантувати політичну
стабільність держави.
У контексті національної політики розглядались і закони про польське
громадянство, які зустріли багато контроверсій. Перший з них від 20 січня
1920 р. визнавав польське громадянство за усіма особами, що не були
громадянами інших держав і проживали на території Польської держави. Цей
закон відразу викликав суперечки між польською владою і представниками
німецької меншини. Після його обговорення на рівні Ліги Націй та Постанови
Постійної палати міжнародного правосуддя в Гаазі було підписано польськонімецьку конвенцію (Віденська Конвенція від 30 квітня 1924 року), згідно якої
польського громадянства набували особи, які мали «domicyl» на цілій території
Польщі. При чому цей закон допускав можливість двох сталих місць
проживання. Для набуття громадянства вистачало одного сталого місця
проживання на території колишньої Речі Посполитої і не було вимоги
проживання даною особою на території Польщі. Закон також не регулював до
якого часу особи, що мають підстави до набуття громадянства, могли «зголосити
свої подання». Ці проблеми урегулювала Віденська конвенція, яка визначила
остаточний термін еміграції осіб до Німеччини – 1 липня 1926 року.
Аналогічні питання щодо громадянства були передбачені також Ризьким
договором

і

стосувалися

громадянства

осіб

польської

та

української

національностей. Згідно з цим договором, встановлювався термін подачі
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відповідної заяви щодо набуття громадянства. Він становив один рік від часу
ратифікації Ризького договору, тобто квітень 1922 року [399, s. 231].
І, нарешті, уже під кінець існування самої Польської держави, напередодні
німецького вторгнення було введено закон про позбавлення громадянства
(Найбільші дискусії викликав закон про позбавлення громадянства від
31 березня 1938 року, який дозволяв владі позбавляти громадянства осіб за
«втрату звʼязку з державою». Існуючі в цьому питанні приписи мали загальний
характер і були використані для позбавлення громадянства осіб нелояльних до
влади.) [467, s. 49].
Важливим чинником у самоідентифікації українського населення у
міжвоєнній Польщі була українська мова, у якій українська нація закодовує свою
історію, свій всебічний багатовіковий державотворчий досвід, здобутки
культури, світоглядні ідеї, свою самобутність.
З точки зору Польщі у 1918 р. лише Східна Малопольща була територією,
на якій офіційно було визнано присутність української мови в публічному житті.
Цього питання торкався і Версальський договір, за умовами якого повинно було
вирішуватися мовне питання в східних воєводствах Польщі. Йшлося про те, що,
згідно умов Версальського договору, польський уряд зобовʼязувався не чинити
будь-яких обмежень щодо вживання української мови [334, c. 148]. Що ж до
Волині і Полісся, то в цьому випадку такий стан лише формально було
толеровано.
Остаточний стан справ був урегульований у законі від 31 липня 1924 р. про
заборону української мови в усіх державних і муніципальних установах, у тому
числі сільських. За декілька років (з 1923 по 1926 рр.) у Західній Україні було
закрито 1377 українських початкових шкіл, звільнено близько 3 тис. українських
учителів. Політика польської влади і надалі не змінилася. Якщо 1925 р.
налічувалося 1055 українських початкових шкіл, то 1927 р. − 774, а до вересня
1939 р. залишилося всього 139 шкіл. Сотні тисяч українських дітей не вчилися.
Більшість населення Західної України залишалася неписьменною, а серед жінок
неписьменними було 76 %. З 28 700 початкових шкіл у Польщі в 1937 р. існувало
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420 (1,4 %) з українською мовою навчання, зі 769 загальноосвітніх гімназій 24
(3,4 %), з 691 ліцеїв − 21 (3 %) [342, с. 298].
Закон про мови в адміністраціях допускав можливість використання
української мови в публічній адміністрації і органах самоуправління лише на
територіях Львівського, Тернопільського, Станіславівського, Волинського і
Поліського воєводств, за винятком кореспонденції з транспортним сектором, чи
справами комунікаційної інфраструктури.
Одночасно мовний закон допускав використання мови тієї меншини у
випадку провадження судових читань, опитування зізнань свідків, протоколів
зізнань, висновків прокурорів, а також різного роду подань, скерованих до
судової влади. Необхідно зазначити, що особа українського походження мала
право вимагати, щоб увесь текст вироку, застереження і акти оскарження були
подані на його рідній мові. Українці також мали право на звернення до
апеляційного суду, що знаходився у Любліні, а також право вимагати, аби
вислови й усі сентенції найвищого суду були також виголошені українською
мовою, оскільки він був інстанцією, що виголошувала вироки, які виходили з
львівського апеляційного округу [540. s. 57].
Однак найбільше суперечок викликав мовний шкільний закон 1924 р., який
запроваджував засади утраквізму (двомовності – О. Т.) на територіях етнічних
меншин (Введення закону привело до загострення польсько-українського
протистояння, а член Української Військової Організації вбив куратора
Станіслава Собінського, який у 1924–1926 рр. виконував накази щодо
утраквізації шкіл) [70, s. 286-287]. У час прийняття згадуваного пакету законів
керувалися засадами, що державною мовою у внутрішньому житті і зовнішній
кореспонденції є польська мова, яку повинні знати усі громадяни, а також, що
українську мову слід допустити до публічної сфери тільки у випадку труднощів
у порозумінні державною мовою або ж духовних потреб окреслених парафій.
Умовою використання представлених вище мовних прав була наявність
польського громадянства та приналежність до української меншини [70, s. 286-287].
Введення «Lex Grabski» привело до скорочення викладання українською
мовою в школах. Після його імплементації, кількість шкіл з українською мовою
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навчання в усій Західній Україні скоротилася до 457, в них навчалося лише 5 %
загального числа українських школярів, ще 27 % вчилися в утраквістичних і
68 % – в польських школах (згідно даних за 1934–1935 навч. рік) [351, с. 29]. Це
свідчило про обмеження національних прав українців у Польщі.
Окремі польські дослідники визнають, що з перспективи часу видно
помилку польської влади щодо обмеження використання української мови, у
порівнянні з австро-угорськими часами. На їх думку, державна політика Другої
Речі Посполитої, її престиж і стабільність не понесли би таких втрат. Одночасно,
регулювання

офіційного

полонізаційного

курсу,

респектування

правних

зобовʼязань держави щодо українців, особливо через селективний допуск їх до
державної служби і розширення повної двомовності на національно-змішаних
територіях, створювало б значно кращі умови до державної консолідації, а також
зменшувало б етнічно-територіальне напруження [538, s. 58]. Однак такі підходи
не знайшли підтримки в національній політиці польських урядів.
До певного символу виросла у міжвоєнному часі також «війна про метрики»
цивільного стану між Греко-Католицькою церквою і органами державної
адміністрації.

Восени

1919 року

згідно

розпорядження

митрополита

А. Шептицького, впроваджено засади написання метрик українською мовою
замість «дотихчасової латини». Це зустріло негативну реакцію з боку державної
влади. Єдине, на що погодилася Греко-Католицька церква у 1924 році, на відступ
від тих засад і допустила можливість поновного вживання латинської мови на
засадах цивільної адміністрації («perenta»). Оскільки введення української мови
суперечило також «кресовим законам», місцева влада розпочала акції накладання
«гривни» (оброку, штрафу – О.Т.) до 3 тис. злотих, або арешту до 3 місяців. Крім
того, Головний Адміністративний трибунал 18 червня 1924 року заявив, що
духовенство, як урядовці цивільного стану, зобовʼязані до визнання польської
мови у зовнішній кореспонденції. Але Греко-Католицька церква дотримувалася і
далі принципу, що Конкордатом (стаття ХХІІ) та відповідно законами канонічного
права окреслено основи ведення метричних книг як внутрішньої справи релігійної
спільноти. Подальші судові вироки та інтерпеляції, а також адміністративні
репресії щодо кліру не ліквідували проблеми. Священики «гривен» не сплачували,
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а кара арешту (замість штрафу) була щонайбільше фікцією, ніж безпосередньо
засобом примусу [523, с. 11].
Гострота української національної проблеми в Польщі на початку 1920их рр. обумовлювалася і тим, що як і вища адміністрація, так і польська
суспільність не сприймала українських вимог, які, на загал, зводились до
культурної автономії: утворення вищого шкільництва, передовсім українського
університету, організації української середньої та початкової школи у Польщі.
Однак польське керівництво, де переважали військові не бажало належним
чином вирішувати українську проблему (Мало того, зміни зачепили і те польське
керівництво, яке діяло до цих часів. Прикладом може бути волинський воєвода
Генрик Юзевський, котрого було переведено до Лодзі, де не було української
національної меншини) [468, s. 56].
В таких складних обставинах, протиставляючись польському тиску,
українці власними ресурсами через культурно-просвітницькі інституції творили
власні

школи.

Такі

правові

можливості

вони

знаходили

навіть

у

антиукраїнському «Законі Грабського». Головною установою і координатором
національної освіти стала «Рідна школа», джерелом фінансування якої були
пожертви з боку української громадськості, а також значні субвенції, які
надходили з українських емігрантських середовищ. «Рідна школа» створила
мережу загальних професійних і середніх шкіл, а також дошкільних закладів.
Товариство проводило видавничу діяльність, організовувало різні за напрямами
курси для дітей і дорослих. «Рідна школа» виступала координатором при
проведенні акцій мобілізації батьків для участі у шкільних плебісцитах [70, s. 299].
Значну роль у формуванні національної свідомості українського населення
у міжвоєнній Польщі відіграло товариство «Просвіта», яке мало численні філії,
що діяли на території Східної Галичини. У рамках просвітницької діяльності
товариство курувало місцевий театр, музичні осередки. У краї діяли, організовані
ще за австрійських часів читальні, що мали значний вплив на місцеве населення і
охоплювали своєю діяльністю міські і сільські осередки. Незважаючи на значний
рівень неписьменності, просвітницькі товариства користувалися великою
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популярністю в населення і відігравали значну роль у кристалізації національної
свідомості українців.
«Просвіта», маючи значні досягнення у Східній Галичині, намагалась
поширити свою діяльність на Волинь. Однак, незважаючи на розбудову
просвітницьких осередків, досягти високого рівня у розвитку просвітницької
роботи тут не вдалося [467].
Особливо гострим у національно-культурному житті Галичини на початку
1920-их рр. було питання організації українського університету. У Львівському
університеті польською владою було ліквідовано всі кафедри з українською
мовою викладання, усіх професорів-українців звільнено з роботи. Наказом
ректора від 14 серпня 1919 р. фактично було заборонено українцям студіювати в
цьому університеті. Студентами могли бути зараховані лише особи, «які
сповнили вимоги війської служби в польському війську». Університетові було
присвоєно імя Яна Казимира. Політика Польщі була спрямована на те, щоб
позбавити українське населення можливості вчитися рідною мовою, вільно
розвивати науку. Міністр освіти С. Грабський відверто заявляв, що «метою
польської політики в Західній Україні не може бути розвиток української
національної культури, прищеплення любові до української книги і мови та
розвиток української термінології цією мовою», бо це, мовляв, приведе до
«національно-політичного сепаратизму». Колонізаторів особливо турбувало те,
що українці при досягнення високого ступеня культури і національної свідомості
вимагатимуть своєї держави [306, с. 101-103].
У цих умовах в 1920-их рр. почали діяти університетські курси з
філософським, юридичним і медичним відділенням, які стали основою таємного
Українського Університету, заснованого на зʼїзді українського студентства в
липні 1921 р. на зразок західноєвропейських університетів. Таємний університет,
який мав три факультети, однак отримувані у ньому наукові ступені не
визнавалися в Польщі [467, s. 34].
Створення Українського університету було передбачено законом про
воєводське самоврядування від 1922 р., який мав би утворитися у 1924 р. Його
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утворенню нібито перешкодила дискусія про «локалізацію», тобто місце його
відкриття – Львів чи Станіславів.
Українці намагалися легалізувати власний Таємний університет у Львові,
однак, в силу того, що здійснити це не вдалося, він був перенесений до
Чехословаччини – у Прагу [344]. Поляки пропонували ще декілька проектів для
української вищої школи – це розміщення університету у Станіславові чи
перетворення Ягеллонського (Краківського) університету в утраквістичний. Була
й пропозиція перенести університет з Праги до Варшави. Уcілякі рішення, які
висувалися з польського чи українського боку торпедували ендецькі політики.
Питання до 1939 р. так і не було розвʼязано [448, s. 76].
Українське національне протистояння з польською адміністрацією і
політикумом вже від 1920-их рр. виразно асоціювалося з особою митрополита
Андрея Шептицького та іншими діячами греко-католицької церкви.
Своїми різкими висловлюваннями і діями на захист українських мирян
митрополит став оплотом українського руху у греко-католицькій церкві.
Митрополит Андрей Шептицький, як церковний лідер, заангажований до
виникнення Західно-Української Народної Республіки, а пізніше до боротьби за
права українського населення у міжвоєнній Польщі, протиставлявся польській
владі. Організація греко-католицької церкви була побудована таким чином, що
під юрисдикцією львівської митрополії були деканати у Бразилії, США, Канаді і
багатьох інших зарубіжних державах. Цей чинник також зміцнював позицію
А. Шептицького.
Під приводом пастирського візиту у 1920 р. митрополит А. Шептицький
поїхав до Риму, де скаржився на ставлення польської влади до грекокатолицького духовенства. Під час здійсненої подорожі по Європі і Америці він
збирав кошти для допомоги бідним у Галичині, а також проводив інтенсивну
політику пошуку підтримки української справи серед членів урядів держав
Західної Європи. Більшість його висловлювань були толерантними, проте
траплялися гострі висловлювання на адресу властей у Варшаві, владу яких у
Галичині він справедливо трактував як окупаційну. Виняткове значення мало й
те, що митрополит виявив підтримку еміграційному уряду ЗУНР. Плани
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повернення А. Шептицького до Львова, викликали негативну реакцію польської
громадськості, головним чином, на території Східної Галичини, оскільки там
були відомі антипольські виступи митрополита. Варшавські власті погодилися на
його приїзд за умов видання пастирського листа з декларацією лояльності
митрополита до Польської держави [450, s. 95].
Оскільки митрополит не виявив належної лояльності до Польської держави
при поверненні із Заходу, і не звернувся до населення з відповідним пасторським
зверненням, як того вимагала польська влада, то відразу після перетину
польського кордону був затриманий у Познані. Лише написання нового листа і
складання декларації лояльності до президента уможливило його повернення до
Львова. Однак і в наступні роки А. Шептицький не залишав антидержавної
діяльності, яка виявилася в активній участі митрополита в підтримці
українського населення, що переслідувалося поляками [454, s. 29].
Митрополит був противником використання церкви у політичній боротьбі.
Однак розумів, що нижче духовенство міцно заангажоване в ній, і дуже часто
намагалося допомагати національним силам. Особисто А. Шептицький був добре
обізнаний з діяльністю УВО, а пізніше ОУН, засуджував терористичні акти,
здійснювані цими силами, які суперечили догмам церковної науки. Однак,
націоналістичних організацій не засуджував, а трактував їх як тимчасовий спосіб
формування державної української думки [494, s. 316].
Особливе місце у протистоянні поляків та українців займало питання
приналежності і правового статусу Львова.
Польське міське управління у Львові сформувалося після розпаду АвстроУгорщини і відходу військ Західно-Української Народної Республіки в кінці
листопада 1918 року. Указом від 12 січня 1919 р. Тимчасова рада у Львові була
наділена правами органу міського самоврядування. Хоча чисельність радних
була збільшена до 150 осіб, це не стосувалося українських представників [256, c.
68]. Після смерті Т. Лежогубського, С. Онишкевича, В. Нагірного залишилося
лише два українські представники. 2 березня 1919 р. у звʼязку із заявою члена
ради Т. Дверницького – «українцям немає місця в раді м. Львова» українські
радні заявили про вихід із ради [256, c. 68-69]. (Не кращими були позиції
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українців в інших містах Галичини: у прибічній раді Тернополя налічувалося 5
українців, стільки ж було вибраних українців і у Станіславові [256, c. 68].
Тимчасова міська рада Львова діяла з 1919 до 1927 року. Українська
громада міста, в силу обставин які склалися не мала жодного впливу на раду. У
звʼязку із зловживаннями, яких допускала рада та висновками спеціальної
слідчої комісії, вона була розпущена. Управління містом було передано
урядовому комісару Я. Стшелецькому. Була також створена Прибічна рада із
60 осіб, але в її компетенції перебували лише дорадчі функції [256, c. 69].
Прибічна рада керувала містом до червня 1930 р. (27 вересня 1928 р.
урядовим комісаром став О. Надольський − О. Т.). Лише четверо українців були
представлені у Прибічній раді і таким чином вони були позбавлені впливу на її
діяльність. 23 лютого 1928 р. радний В. Децикевич вніс пропозицію про
використання української мови, поряд з польською. Йшлося про використання
мов у повідомленнях та відповідях на звернення, які давав магістрат. Польська
більшість відхилила цю пропозицію, мотивуючи рішення тим, що рада не
уповноважена вирішувати політичні питання. Ігнорувалися Прибічною радою і
вимоги українців щодо фінансування національних товариств, Українського
національного музею та українського театру [256, c. 99].
Недивлячись на те, що правовий статус українців у перші повоєнні роки
був визначений міжнародним законодавством, яке гарантувало їм права щодо
цілковитого забезпечення охорони життя, демократичних свобод, громадянських
і політичних прав, релігійної толерантності, прав використання рідної мови в
адміністративних

і

приватних

відносинах,

у

шкільництві,

діяльності

національних економічних структур та участі у публічних фондах та ін., на ділі
центральні та місцеві польські адміністрації ці приписи ігнорували, здійснюючи
політику національної асиміляції українців. Зміцнюючи «польський стан
посідання» у Східній Галичині та Волині, польська влада ліквідувала автономію
Галичини, яку вона мала в часи Австро-Угорщини, а на Волині активно
здійснювали політику «осадництва», зміцнюючи у такий спосіб польську
присутність в регіоні. Однак, зростаюча економічна криза, яка посилилася до
середини 1920-их рр., політична нестабільність, свідченням якої стали постійні
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зміни урядових кабінетів, схиляли суспільність до необхідності проведення змін,
які б зміцнили існуючий державний лад. Невирішеність національної проблеми у
державі на довгі роки залишилася джерелом нестабільності, політичного
протистояння та каталізатором появи і розвитку національних рухів.
2.3. Державно-правове регулювання етнонаціональних процесів
у Польщі в другій половині 1920-их – 1930-их рр.
Військовий переворот Ю. Післудського у травні 1926 р. та встановлення
режиму санації знову загострили національне питання в державі. Зрештою, це
було наслідком попередньої національної політики головним ідеологом якої
безумовно

виступав

Ю. Пілсудський.

Переважна

більшість

дослідників

вважають, що у своїй східній політиці Ю. Пілсудський намагався реалізувати
концепцію федералізму. Дослідник В. Комар вважає, що це трактування
«концепції федералізму» не набрало чітко окреслених форм. Вважається, що
федералізм Ю. Пілсудського й політиків так званого «бельведерського табору»
передбачав вирішення двоєдиного питання: ослаблення Росії, що загорожувала
незалежності Польщі і залучення до реалізації цієї мети народів, які разом з
польським відчували загрозу з боку російського імперіалізму [270, с. 74].
Вважаючи

пріоритетним

східний

напрямок,

Ю. Пілсудський

планував

«розчленування більшовицької Росії по національних швах», що мало призвести
не лише до її занепаду, але й до створення блоку союзних Польщі держав на
території між Балтійським і Чорним морями. Першим офіційним документом у
реалізації політики федералізму був меморіал від 4 жовтня 1919 р., який був
створений в середовищі «Стронніцтва польської демократичної політики», що
підтримувало Ю. Пілсудського. Невдовзі цей програмний документ було
передано уряду премʼєр-міністра Є. Морачевського і він повинен був стати
керівництвом для дій у національній площині. У ньому була сформульована
вимога «відбудови давної історичної Польщі на принципах сучасного
федералізму в формі унії Польщі, Литви, Білорусі й України. Апелюючи до
польських дослідників проблеми В. Комар зазначає, що федераційна концепція
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опиралася на традиціях давньої Речі Посполитої (аналіз статей Б. Мєдзінського)
[432, s. 187; 378, s. 19; 434, s. 10]. Як видається, програма-мінімум у реалізації
федераційної концепції передбачала інкорпорацію до Польщі західнобілоруських
і

західноукраїнських

земель:

Бєльського,

Білостоцького,

Сокольського,

Бжеського повітів, а також Волині по лінії річок Стир або Случ. По цій території
проходила

стратегічно

важлива

залізниця

Ковель-Білосток-Граєво.

Передбачалося, що завдяки реалізації концепції федералізму, Польща в союзі з
Литвою, Білоруссю та Україною мала стати гарантом безпеки в регіоні
Центрально-Східної Європи.
Окрім

«концепції

федералізму»,

яка

в

кінцевому

підсумку

трансформувалася в «концепцію прометеїзму». Інші погляди висловлював
Р. Дмовський − головний ідеолог і найвпливовіша фігура серед польських
національних демократів (ендеків), політичний опонент Ю. Пілсудського. Згідно
з концепцією інкорпорації вважалося доцільним приєднати до Польщі всі
території, на яких була етнічна перевага поляків або відчувалася їх економічна та
культурна домінація. Тобто в кордонах польської держави мала опинитися
Литва, частина Білорусі разом з Мінськом (західна частина Білорусії разом з
містом Гродно переходила за цією концепцією «без дискусій» − О. Т.), Полісся,
Волинь і Поділля. Решту спірних територій вирішено віддати Росії [264, с. 54-74].
Не дискутувалося в цій концепції і питання Східної Галичини. Незважаючи
на те, що вона була населена переважно українцями, які 13 листопада 1918 р.
проголосили ЗУНР, пілсудчики та ендеки вважали Галичину інтегрованою
частиною Польської держави.
В часи розбудови Польської держави, яка виявилася багатонаціональною,
концепція Ю. Пілсудського виглядала для цих народів привабливішою. Дійсно,
федераційна програма розбудови майбутньої Польської республіки була
співзвучна поглядам Ю. Пілсудського. Він розумів, що у відродженій Польщі
необхідно встановити такий устрій, який був би привабливим для інших народів.
Федералізм як форма державного устрою найбільше підходив для цього.
Однодумці

Ю. Пілсудського

з

«бельведерського

табору»

на

противагу

Р. Дмовському декларували співпрацю з сусідами на східних кордонах Польщі.
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Чи однозначно польський лідер віддавався ідеї «федерації» викликає
сумнів. Але однозначно Ю. Пілсудський був прихильником сильної Польської
держави. Лише така держава, на його переконання, мала право самоствердитися
між Росією та Німеччиною. Федерація була для нього річчю другорядною в
порівнянні з ідеєю створення незалежних держав на просторі від Фінляндії до
Чорного моря. У його розрахунки входило віддалення Росії від східних кордонів
Польщі. Тому, однозначним «федералістом» Ю. Пілсудського вважати не можна.
Зацитуємо польських дослідників. На думку А. Кавалковського, помилкою було
ототожнювати концепцію федерації з прізвищем Ю. Пілсудського. Він був
прихильником створення якнайширшого простору між Німеччиною та Росією,
яка б формувалася на принципах свободи й незалежності. Ця група самостійних і
суверенних держав мала бути повʼязана з Польщею системою союзних
договорів, але не обовʼязково федераційними узами, яких він не хотів штучно
навʼязувати [264, с. 74-75].
На нашу думку, рацію мають ті дослідники, котрі стверджують, що Ю.
Пілсудського федералізм виступав знаряддям для відновлення великодержавного
статусу Польщі, яка повинна була відібрати в Росії пріоритетну роль у регіоні
Східної Європи. «Ми повинні бути господарями не лише в себе дома, а й у всій
державі царя», − наголошував він. Опинившись у невигідному геополітичному
становищі − між Німеччиною й Росією − й не маючи дієвої підтримки з боку
великих держав. Ю. Пілсудський вирішив будувати систему союзів із народами,
які так само, як донедавна Польща «стогнали під гнітом» царської Росії.
Польський державний інтерес полягав насамперед в тому, щоб раз і назавжди
позбутися небезпечного російського сусідства, відгородившись буферною зоною
напівзалежних від Польщі держав, які постали б на просторі від Балтійського до
Чорного морів. Якщо соціалізм був для Ю. Пілсудського засобом здобуття
незалежності Польщі, то федералізм мав стати знаряддям утвердження
незалежності [264, с. 74-75].
Платформою
структурі

мала

польсько-українського
стати

спільна

ідея

порозуміння

побудови

в

України

цій
над

політичній
Дніпром.

Підпорядкувавши її польському політичному впливові, пілсудчики намагалися
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забезпечити кордони Польщі від головного, на їх погляд, ворога − Радянської
Росії. У цьому й полягала суть концепції Ю. Пілсудського щодо розчленування
СРСР й поширення польських впливів до Дніпра, що на його переконання,
найбільше відповідало інтересам Польської держави.
Незважаючи на сповідування панівною політичною силою теорії польського
«прометеїзму», яка визначала історичну місію Польщі щодо звільнення
поневолених народів України й Білорусії від більшовизму (в польській політичній
думці вона розглядалася винятково як «сповнення почесного завдання боротьби за
свободу народів»), терени Галичини і надалі трактувалися як суто польські землі.
Тому на цій території визначальною була та сама «інкорпораційна» політика,
проведення якої, щоправда, відрізнялося від попередніх років. Різниця полягала у
тому, що замість національної проводилася державна асиміляція – виховання
надійного громадянина держави іншої національності, а відтак одним із
політичних завдань у краї було опанувати національно-визвольний рух українців і
переорієнтувати його на антибільшовицький для зміцнення позицій Польщі на
прикордонні з СРСР [333, c. 78].
Водночас,

назріваюча

державно-політична

криза

першої

половини

1920-х рр. схиляла до необхідності проведення змін, які б зміцнили існуючий
державний лад. Набувала прихильників ідея про встановлення «твердої влади»,
спроможної

навести

порядок.

Значно

активізувалися

прихильники

Ю. Пілсудського, якому пропонували різні урядові посади і, навіть, подавалася
пропозиція його очолити [358, c. 96]. Зростаюча економічна криза, яка особливо
посилилась у 1925 р., внаслідок неврожаю та економічної війни з Німеччиною,
була використана прихильниками Ю. Пілсудського з метою повернення його до
влади. Ю. Пілсудський схилявся до диктатури і не сприймав парламентаризм як
форму державного правління. Однак, його діяльність в нових умовах (критика
правоцентристів, звʼязок з робітничим рухом) утверджувала образ Пілсудського
як демократа, патріота і прихильника лівих поглядів [333, c. 79].
Внаслідок травневого перевороту 1926 р. в руках Ю. Пілсудського була
зосереджена необмежена влада. Парламентаризм в Польщі було знищено.
Ю. Пілсудський вважав Сейм причиною неефективності державного ладу, а
89

положення Конституції 1921 р. розходились з державотворчими процесами
періоду «санації», який встановили пілсудчики. Сейм фактично був позбавлений
усіх його основних законодавчих і державотворчих функцій. Травневий переворот
засвідчив, що демократичні принципи, визначені Березневою конституцією
1921 р., втілити у практику державного будівництва у Польщі не вдалося.
Водночас, травневі події 1926 р. привели до зміни політики влади, яка
стосувалася єврейського, українського та білоруського середовищ. Нова влада
запропонувала політику державної асиміляції і поступового поборювання
антидержавних тенденцій. Було запропоновано також остаточне врегулювання
релігійних відносин, проведення аграрної реформи і вибори місцевого
самоврядування. Скажімо, у 1927 р. уряд вирішив провести зміни щодо
діяльності окремих відділів місцевого самоврядування білоруської меншини. У
березні цього року було легалізовано Білоруську Селянську Робітничу Громаду,
якій тут же висунули звинувачення в діяльності, спрямованій на приєднання
білоруських земель до Радянського Союзу, реалізацію завдань комуністичного
руху і ворожість щодо Польської держави (Білоруська селянська Робітнича
Громада – радикальна робітнича партія – була утворена в 1925 році як сеймовий
Клуб депутатів. Через два роки після утворення вона налічувала 100 тис. членів.
Легалізовано її було в 1927 році. Крім політичної діяльності, партія опікувалася
діяльністю громадських білоруських обʼєднань, а також утворенням бібліотек,
театральних гуртків, кас взаємодопомоги та ін.) [489, s. 30].
Після виборів 1928 р. маршал Ю. Пілсудський пробував формувати
репресивну політику щодо своїх противників, однак вона стосувалася не лише
опозиції, а й організацій національних меншин, передовсім тих, яких запідозрили
в поширенні національної ідеології і намаганні створювати парамілітарні
організації [489, s. 32].
Що ж до державної польської політики в українському питанні в першій
половині 1930-х рр. то її курс не змінився. Помітними були спроби властей
розколоти український політичний табір. У звʼязку з цим уряд всіляко
підтримував галицьких москвофілів, створюючи в такий спосіб противагу
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національним силам; зміцнював т. зв. «сокальський кордон», який обмежував
контакти волинян із радикальними силами у Східній Галичині.
У кінці 1930-их рр. відбулося чергове загострення польсько-українських
відносин. Свідченням цього були терористичні акції Організації Українських
Націоналістів у Східній Галичині. Така реакція українців, переважно молоді,
стала адекватною відповіддю на посилення репресивних заходів щодо них з боку
польської влади.
Суспільним напруженням супроводжувались у Польській державі переписи
населення. Після резонансного перепису 1921 р., результатам якого не довіряла
не тільки значна кількість населення в середині країни, але й зарубіжні політики,
уряд оголосив про черговий перепис, який призначили на 1931 р. Відповідну
підготовку до цієї акції розпочали й українські сили, вважаючи, що цей перепис
повинен був показати загальну кількість українців, райони їхнього проживання,
зайнятість, соціальну структуру. Важливими були показники щодо мовних ознак
та участі в управлінні й громадській роботі. Однак у середовищі українських
політиків зріло переконання що і результати цього перепису стануть засобом
маніпуляцій влади в оцінці національних проблем і українського питання
зокрема [489, s. 30-31].
У переписі 1931 р. питання про «національність» було трансформовано в
«рідну мову». Перепис відбувався в кардинально іншій політичній ситуації ніж
попередній 1921 р.: післявоєнні міграції завершилися, кордони були усталені, а
працівники статистичного апарату вже набули відповідного досвіду. Звичайно,
що це все не було підставою до випадків певних зловживань [489, s. 30-31].
Маніпуляції щодо результатів перепису, головним чином, стосувалися
південно-східних воєводств Польщі, де представники адміністрації запровадили
окремі зміни до питальника, що дозволяли уточнити «мову», а фактично змінити
використання задекларованої мови на польську. Згодом, цю діяльність демограф
Едвард Штурм де Шутрем прокоментував наступним чином: «Робота то була
настільки брутальна, що керівники, відповідальні за опрацювання перепису
населення були здивовані і мали навіть намір неопрацювання назагал
безвартісних даних національних для цілого сходу Польщі (...). Треба однак
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додати, що вищі влади в Польщі, здаючи собі справу з безчільного фальшу,
заборонили публікації матеріалів для національних менших і одиниць як-от
гміни і села (бо там зловживання було б видно відразу), водночас заборонили
науковцям та іншим спеціалістам доступ до автентичного матеріалу перепису»
[488, s. 36]. Як видається, ці маніпуляції були наслідком грубого порушення
низки міжнародних зобовʼязань Польщі щодо надання широких прав
національним меншинам, зокрема, українцям.
Недивлячись на недостатню вірогідність перепису Головне статистичне
управління звернуло увагу на інформацію про віровизнання. Це мало
раціональне тлумачення у відношенні до східних воєводств, де релігійне
визнання фактично відповідало національності. Що ж до центральних і західних
воєводств, то там такої відповідності національності не спостерігалося, бо серед
поляків було дуже багато протестантів, а серед німців значним був відсоток
католиків.
Підсумки перепису населення ще раз довели, що влада маніпулювала
питаннями етнічної визначеності населення та його національної свідомості.
Саме тому, для того щоб не вживати в анкетах чітких етнічних визначень,
наприклад, – «українець», «єврей», «білорус» і т. ін., чи визначень релігійної
приналежності,

–

«греко-католик»,

«особа

мойсеєвого

визнання»,

«православний» і т. ін. послуговувалися надуманими критеріями, повʼязаними з
характером місцевості. До цієї групи зараховували також осіб, які не зуміли
окреслити своєї рідної мови відповідно до поданої анкети, а замість цього вживали
прикметники: «селянський», «місцевий», «тутешній» та ін. Застосування терміну
«тутешні», який не можна вважати науковим, дуже часто прослідковувалося при
проведенні перепису на теренах Західної України [337, c. 59-60] .
Національна структура населення Польщі за результатами перепису 1931 р.
виглядала наступним чином: поляки – 21,9 млн. осіб (це складало 68,9 % від
усього населення країни), українці – 4,4 млн. осіб (13,9 %), євреї – 2,7 млн. осіб
(8,6 %), білоруси – 990 тис. осіб (3,1 %), росіяни – 133 тис. осіб (0,4 %), литовці –
83 тис. осіб (0,3 %), чехи – 38 тис. осіб (0,1 %), «тутешні» – 707 тис. осіб (2,2 %),
інші – 11 тис. осіб (0,1 %), не подані – 22 тис. осіб (0,1 %) (Є й інші дані відносно
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кількості українців у Польській державі. З урахуванням графи «місцеві»,
«тутешні» українці складали 15,7 % усього населення держави, а на території
Східної Галичини – 62,6 % – О.Т. ). Вважаємо, що ці дані не відображають
повністю національної ситуації в польській державі. Бракує інформації щодо
інших меншин, таких як румуни, словаки, татари та ін.[489, s. 31].
За віросповідною ознакою серед українців було 2 млн 855 тис. грекокатоликів (60 %) і 1 млн 840 тис. православних (39 %). 60 тис. (майже 1 %)
українців належали до інших віросповідань: римо-католицького (26 тис.),
євангелістського (7 тис.) та інших протестантських конфесій (25 тис.) [337, c. 60].
Віросповідний принцип більш точно відображав загальну кількість українців у
державі.
Діяльність польського уряду викликала протести національних сил: в 1931
році українські націоналісти вбили Тадеуша Голувку – політичного діяча, який
займався справами національних меншин, а в 1934 р. було застрілено міністра
внутрішніх справ Броніслава Пєрацького, звинуваченого українськими силами в
кривавих акціях пацифікації у східних воєводствах [408, s. 114-115].
Уряд робив певні дії, щоб вийти з атмосфери напруженості. Міністерство
релігійних визнань і громадської просвіти вирішило запровадити обовʼязкове
навчання білоруської та української мови в гімназіях, що функціонували в
східних воєводствах. Опрацьовані урядом заходи у сфері національної політики
давали можливість навчання в школах національних меншин німецькій молоді в
західній частині держави, при цьому вказувалося на контроль за німецьким
шкільництвом, бібліотеками, а також за спробами переведення німецьких
приватних шкіл на державну систему навчання [408, s. 123-124].
Окрім

поступок,

здійснених

урядом

щодо

організації

навчання

національних меншин, він не висловив згоди на творення громадського
єврейського навчання. Напружені національні стосунки не зникали. Їх
активізували акції саботажу, проведені Українською Військовою Організацією.
Відповіддю польських властей стала пацифікація 450 сіл, населених головним
чином українцями, а також арешти депутатів, представників від національних
меншин, закриття частини товариств і ліквідація окремих шкіл. Після цих акцій
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почалися пошуки порозуміння з представниками меншин. Певні намагання
знайти компроміс у цій сфері виходили від греко-католицької церкви, яка
виконувала свого роду роль посередника між урядом і представниками
українських угрупувань (наприклад, УНДО). Демократизацією такого потепління
в стосунках мало бути видання у вересні 1932 р. Польсько-Українського
Бюлетеня. Фіналом цих подій стала польсько-українська угода з 1935 року. Вона
була прийнята за сприятливих для уряду умов. Це було викликано значним
впливом волинського воєводи Генріка Юзевського, а також шоком, який
справила на польську людність серія замахів, здійснених щодо польських діячів.
Після парламентських виборів 1935 року польські власті оголосили амністію,
однак багато вимог українців, передовсім у сфері мови і шкільництва
(наприклад, утворення університету) не були реалізовані.
У першій половині 1930-их рр., після виходу Третього Рейху з Ліги Націй
(1934 р.), Польща перестала виконувати постанови Малого Версальського
договору. У цей час, серед німецької меншини, розпочався інтенсивний процес
гітлеризації, одночасно підкреслюючи свою лояльність до Польщі. Німецька
громадськість користувалася фінансовою допомогою з Берліна, яка збільшилася
після приходу до влади А. Гітлера.
Початок 1930-их років характеризувався значними антиєврейськими
виступами, на які стривожено реагували польські євреї [204, с. 144-145].
Переломним щодо національної політики став 1932 р., коли було прийнято
закон про шкільництво, який змінював структуру навчальних закладів, а
водночас запроваджував значний державний контроль над системою освіти.
Після смерті Ю. Пілсудського у 1935 році дії влади відзначалися наступом
на націоналістичні організації, почався загальний відхід від толерантного
ставлення до організацій національних меншин. Новою доктриною в державі
стала політика «державної» асиміляції. 19 грудня 1935 року було ліквідовано
Комітет у справах національностей, який, головним чином, займався питаннями
національних меншин. Дії влади були спрямовані на зміцнення польськості в
державі. У цій атмосфері нового виміру набрала політика щодо євреїв.
Міністерство релігійних визнань і освіти дозволило утворювати т. зв. «get
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lawkowych» в школах (виділялися окремі парти (лавки) для євреїв у багатьох
навчальних закладах. – О.Т.). Міністерство також працювало над проектом
розвʼязання єврейського питання через масову еміграцію. З цієї метою з
ініціативи Міністерства закордонних справ ліквідували навіть еміграційноколонізаційний Єврейський комітет. У 1938 р. було прийнято закон про втрату
громадянства, який стосувався близько 75 тис. осіб, а у 88 % йшлося про
громадян єврейської національності [372, s. 273].
Польща проводила різнопланову національну політику, яка, перш за все,
випливала з характеру самої держави та її політичного режиму. Однак більшість
дослідників дотримуються засад, що визначальною для міжвоєнного часу була
лінія на дискримінацію, в тій чи іншій мірі, національних меншин. Часто
державні органи не дотримувалися взятих на себе зобовʼязань з національного
питання, визначених Версальською системою договорів. Стержневим державним
напрямом стала явна чи замаскована політика асиміляції у національному
питанні, традиційним також було фальшування офіційних даних щодо кількісних
показників національних етнічних груп. Ось чому власне у 1930-их рр.
починають розвиватися національні рухи, які на першому етапі свого розвитку
стали популярними не тільки серед національних меншин, а знаходять почасти
толерантне відношення серед інших народів та держав. Таким прикладом в
польській історіографії виступає діяльність в Чехословаччині Організації
Українських Націоналістів, яка була на початку належним чином потрактована
чехословацькими діячами. Водночас, польські автори повʼязують певним чином
добре ставлення з боку урядових структур до організацій національних меншин
як один з елементів їхньої еволюції в напрямку фашизму та антисемізму.
Особливе зацікавлення викликали вони в Румунії та Угорщині. Поруч із
зростанням популярності росла і ксенофобія, нехіть до інших націй, підтримка
негативних стереотипів у стосунках між народами. До певної міри це була
спроба втечі від фрустрації, яка серед багатьох народів породила господарські
проблеми і перше несприйняття молодих демократій. Напередодні Другої
світової війни значну роль відіграла німецька меншина, серед якої домінували
сепаратистські тенденції і яка виявилася головним деструктивним елементом у
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державах, де вона проживала. Саме діяльність німецьких меншин у Європі (не
лише у самій Чехословаччині) стали прецедентом для А. Гітлера до інтервенції в
Чехословаччині [499, s. 344-348].
Якщо йдеться про німецьку меншину, то досі нейтральна політика
польської влади від грудня 1938 року почала змінюватися. Польські власті
встановили

нагляд

над

німецькими

товариствами,

обмежили

навчання

німецькою мовою, звільнили з керівництва громадських активістів. Дійшло
навіть до арештів і позбавлення громадянства. Ці дії аргументувалися
необхідністю піднесення обороноздатності країни. Такою ситуація зберігалася
аж до початку війни.
Таким чином, сучасні польські історики стоять на засадах, що Друга Річ
Посполита проводила неоднорідну політику щодо національних меншин. На
стосунки між польським урядом і численними представниками меншин дуже
часто впливали різні чинники, інколи випадкові. Такими факторами була історія
попередніх відносин, національні амбіції національних меншин тощо. Водночас,
політика польських урядів у національному питанні не була виваженою і
коливалася між концепцією асиміляції, чи деклараційними запевненнями
введення цілої групи привілеїв, головним чином, у сфері культури, що мало бути
нагородою за лояльне ставлення до держави. У Другій Речі Посполитій не
вдалося, однак, розвʼязати питання національних меншин. Польські історики
Т. Броварек та Г. Халупчак [372; 379] стверджують, що, можливо, це було
обумовлено браком часу, бо двадцять одного року незалежності не вистачило,
щоби перекреслити роки антагонізмів й стереотипів і знівелювати економічну
різницю між різними групами населення.
Оскільки у міжвоєнній Польщі католицька церква була домінуючою у
суспільстві, то лише це релігійне обʼєднання було вільним від державного
контролю, навіть користувалося державною підтримкою. Так склалося тому, що
цілі католиків здебільшого збігалися з державними інтересами. Греко-католицька
церква юридично була складовою католицької, проте фактично через розвинену
національну свідомість її вірних українців, та локалізацію на східних польських
землях, посіла помітне місце в польській політиці. Репресивними методами
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держава намагалася призупинити розвиток незручної, надто активної грекокатолицької церкви.
Що ж до православних в державі, то ініційована польськими урядовцями й
отримана Польською православною церквою автокефалія спричинила її
цілковиту політичну залежність від держави.
Щоб

нейтралізувати

вплив

закордонних

німецьких

центрів

на

протестантські релігійні обʼєднання в Польщі, польські урядовці також
намагалися виробити політику, яка б захищала державні інтереси. Кожна з
християнських

церков

у

Польщі,

відповідно

до

своєї

чисельності

й

територіального поширення, брала активну участь у соціально-політичному, й,
звичайно ж, релігійному житті країни. Саме чисельність і територіальне
поширення зумовлювали можливості та реальний вплив конфесій на польську
політику [224, c. 166].
У листопаді 1938 р. врегульовано відносини з польською автокефальною
православною церквою. Ця інституція отримала гарантії діяльності, унормовано
також її майнове становище. Одночасно уряд досяг впливу на заняття посад у цій
церкві кандидатами, лояльними до Польської держави. Промови («казання») у
церкві, а також адміністративні документи виконувалися польською мовою.
Передвоєнна політика уряду та його програми в національному питанні
вже не відігравали значної ролі. Властиво, усю діяльність уряду можна звести до
кількох декларацій і відозв. У першій з них з жовтня 1939 р. прем’єр Владислав
Сікорський, перебуваючи в еміграції, зазначав: «... єдиною метою Уряду
Національної Єдності буде відбудова великої Польщі, яка буде для всіх своїх
громадян на рівні справедливою». У черговій відозві уряду з 18 грудня цього ж
року читаємо: «Національним меншинам, які разом з польським народом взяли
участь у боротьбі і залишилися вірні Польській Державі, Польська держава
гарантує справедливість, вільний правовий захист» [379, s. 57].
З ініціативи єврейського представника в Національній Раді Польської
Республіки уряд в декларації від 3 листопада 1940 р. запевнив, що майбутня РП
буде

демократичною

державою,

яка
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гарантуватиме

кожному

своєму

громадянину рівні громадянські і суспільні права. Уряд одночасно заявив про
свій відхід від передвоєнного антисемітизму.
Співпраця із єврейськими середовищами для польського уряду складалася
не завжди добре. Не змінив цього навіть той факт, що представник єврейської
меншини засідав у Національній Раді. Не дивлячись на цю ненайкращу
співпрацю, фактом залишається те, що уряд багаторазово інформував суспільну
громадськість про дружні наміри до єврейського населення, а також був
посередником у передачі євреям фінансової допомоги.
24 лютого 1942 р. видано Декларацію, яка проголошувала відродження
польської держави як держави демократичної, яка гарантує рівність щодо права,
а також « (...) пошанування права національних меншин словʼянських,
литовських і єврейських народів». Декларація давала гарантії рівності щодо
права, свободи віросповідань, сумління і слова, а також свободи творення
товариства.
30 липня 1943 р. уряд видав Відозву до Українського народу. Цей документ
відрізнявся від попередніх урядових проектів, що мали на меті поліпшити
польсько-українські відносини перш за все запевненнями здійснення вимог
української сторони, що стосувалося відкриття після війни Українського
університету у Львові та ін. Досить виразно документ акцентував на системі
покарань за співпрацю з німцями [372, s. 278].
Нехтування

проблем

національних

меншин

у міжвоєнній

Польщі

обумовлювалося її великодержавною традицією, яка передбачала введення до
складу своєї держави непольських територій та розвʼязання спірних питань
переважно з позиції сили.
Висновки до 2 розділу
Утворення Польської держави у 1918 р. було повʼязано із політичними
змінами у Центрально-Східній Європі, які склалися на завершальному етапі
Першої світової війни. Державно-політичний устрій і розвиток Другої Речі
Посполитої, установлення кордонів, зокрема на сході та півдні, залежали від
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багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Одним з них був український фактор,
розвʼязання якого польською владою випливало зі змісту діяльності державноправових інститутів у сфері національних меншин та залежало як від
особливостей її державно-правового розвитку, так і правового регулювання
національного питання в державі.
Окрім

внутрішніх

національностей,

діяли

законів

держави,

міжнародно-правові

які

регулювали

зобовʼязання

становище

Польщі

щодо

нацменшин. До основних документів у рамках міжнародного права належали
«Малий Версальський трактат» від 28 червня 1919 р. щодо охорони
національних меншин та мирний договір, підписаний Польщею з радянською
Росією 18 березня 1921 р. у Ризі.
Правовий статус українців у Польщі в перші повоєнні роки був визначений
міжнародним законодавством, яке гарантувало їм демократичні свободи,
громадянські та політичні права, релігійну толерантність, використання рідної
мови в адміністративних і приватних відносинах, у шкільництві, діяльності
національних структур − економічно-господарських, національно-культурних та
ін., на практиці центральні та регіональні польські адміністрації ці гарантії не
виконували. Не виконувалися і внутрішньо-державні закони і приписи щодо
нацменшин. Зміцнюючи «польський стан посідання» у Східній Галичині та на
Волині, польська адміністрація ліквідувала автономію Галичини, яку вона мала
за часів Австро-Угорщини, а на Волині активно здійснювалася політика
«осадництва».
Отже, на початковому етапі існування Польської держави основи, зміст та
правове регулювання етнонаціонального становища та суспільно-політичної
діяльності українців визначали Мала конституція 1919 р. і міжнародні договори і
договірні зобовʼязання Польщі. До 1923 р. питання статусу Східної Галичини
регулювалося виключно міжнародними актами, викладеними на Версальській
мирній конференції у 1919 р.
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РОЗДІЛ 3
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
З ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Конституційні засади правового становища національних меншин
у Малій конституції 1919 р. та Березневій конституції 1921 р.
Проголошення відновленої Польської держави в листопаді 1918 р.
залишало відкритим питання про її державний устрій. Найвищу владу в країні до
скликання Законодавчого Сейму обійняв як Тимчасовий Начальник Держави
Ю. Пілсудський. У країні склалася непевна ситуація, оскільки точилася воєнна й
політична боротьба за кордони власної держави, різні партії й угрупування
претендували на владу, проходило будівництво державного апарату [257, c. 408].
Правовий статус національних меншин Польщі був визначений вже в
Маніфесті Тимчасового народного уряду Польської Республіки від 7 листопада
1918 р., яким декларувалися гарантії рівності прав і обовʼязків для всіх
мешканців без уваги на їх походження, віру й національність [366, s. 36].
Польська
зобовʼязувалася

держава,

приймаючи

виконувати

в

постанови

своєму

Версальського

законодавстві

вимоги

договору,
Малого

Версальського договору. Ці настанови були взяті владою як засадничі принципи
для будівництва національного правового законодавства в сфері права
національних меншин. Згодом принципи Версальського договору увійшли в
основу національного права і в Конституцію 17 березня 1921 року.
У результаті січневих 1919 р. виборів до Сейму на території колишнього
королівства Польського та Західної Галичини було обрано 256 депутатів
(послів). Остаточно склад Сейму сформувався лише у березні 1922 р., а вибори
до вищої законодавчої інституції завершили початковий етап творення
відродженої держави. Сейм затвердив тимчасові принципи функціонування
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держави, що отримали назву «Малої Конституції» (1919 р.), де зазначалось, що
законодавчу владу в державі представляв Сейм, а виконавчу – Начальник
Держави спільно з урядом.
З утворенням Другої Речі Посполитої розпочалися інтенсивні приготування
до скликання польського Сейму, який в національній свідомості завжди
повʼязувався з поняттям незалежності, виступав як гарант цієї незалежності і
суверенності відродженої Польщі [109]. Вибори до Сейму мали здійснюватися на
підставі декрету від 28 листопада 1918 р., який прийняв виборчу ординацію до
Сейму. Ординація визначала право вибирання і виборів, встановлювала виборчі
округи і дільниці для проведення голосування, «зголошення депутатських
кандидатур», перевірку мандатів та ін. // Dekret z 28 listopada 1918 r. o ordynacji
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. – Dz. U.R.P. nr. 18, poz. 46. Окремо також
було опубліковано «Prawa Państwa Polskiego», де було визначено деталі і
розʼяснення до проходження голосування (28 листопада 1918 р.). Szczegóły
obliczeń głosowania ( Prawa Państwa Polskiego, Wyd. Władysław Leopold Jaworski,
Krakow, 1919) [109, s. 7-18]. Здійснювалися заходи і щодо формування
державних управлінських структур. У результаті цієї державотворчої активності
впродовж трьох місяців після здобуття незалежності було обрано парламент,
функціонував уряд, сформувалися і зміцнювалися військові формування.
10 лютого 1919 р. у Варшаві розпочав свою роботу Сейм. Згідно виборчої
ординації з 1918 р. Сейм мав складатися з 526 депутатів. Однак у багатьох
місцевостях влада не могла провести вибори. Тому під кінець каденції в Сеймі
працювали лише 423 депутати. У ході роботи Cейму вимальовувалося його
політичне обличчя, де жодна з політичних партій не мала явної переваги, що
відповідно приводило до частих змін виконавчих комітетів.
Засадничим

завданням

однопалатного

Законодавчого

Сейму

було

встановлення державного устрою, ухвалення конституції і законів держави.
Після початку засідання Сейму Ю. Пілсудський, згідно з попередніми
домовленостями, склав свої повноваження. У цей час ще не було підготовлено
проекту державного устрою, оскільки це питання повинен був вирішувати
Законодавчий Сейм, згідно проектів поданих усіма парламентськими клубами.
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20 лютого 1919 р. було прийнято сеймовий закон, який увійшов в історію як мала
Конституція. Не дивлячись на те, що це поняття не є нормативно
дефініційованим, воно стало традиційно вживаним як у політичній практиці, так
і в науковій літературі. Характерною особливістю Малої Конституції було те, що
вона створювалась як закон тимчасовий і неповний, у звʼязку з цим поза його
регулюванням

залишилися

засади

політичного

устрою,

суспільно-

господарського стану та цілий перелік прав і свобод громадян.
До часу ухвалення головного державного закону польський Сейм наділив
Ю. Пілсудського повноваженнями Начальника Держави [120] (Uchwała Sejmu z
20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzʼdu
Naczelnika Państwa // Dz. P.P.P. nr. 19, poz. 226). Згідно Малої Конституції
суверенною і законодавчою владою в Польщі був Сейм [91] (Dzіennik Praw
Królestwa Polskiego z 1919 r., nr. 19, poz. 226). До функцій Начальника Держави
належало формування уряду «на підставі порозуміння з Сеймом». Мала
Конституція з 1919 р. прийняла засади відповідальності Начальника Держави і
уряду перед Сеймом.
Державні акти, зокрема щодо правового становища національних меншин,
Начальника Держави вимагали погодження відповідного міністра. Акт від
20 лютого

1919 р.

впроваджував

парламентський

устрій

з

одночасним

позбавленням Начальника Держави законодавчої ініціативи і права розпуску
парламенту. Насправді позиція Ю. Пілсудського, що одночасно був Верховним
Вождем, була достатньо сильною, не дивлячись на чисельні політичні конфлікти,
і, особливо, у звʼязку з формуванням уряду. До того ж на практиці Начальник
Держави не завжди дотримувався визначених йому повноважень. Цьому сприяв і
здебільшого загальний характер та недостатня точність сеймових ухвал, які
давали можливість їх неоднозначно трактувати [532, c. 8].
Передбачалося, що акт 20 лютого 1919 р. буде виконаний протягом
декількох тижнів згідно конституційних засад, чого однак не сталося. Текст
Малої конституції з 1919 р. декілька разів поновлювався і був обовʼязковим ще
після ухвалення законів 1921 р., аж до часу конституційного затвердження
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найвищої влади Речіпосполитої Польської, що настало в грудні 1922 р. Акт від
20 лютого 1919 р. був по суті першою конституцією відродженої Польщі.
Ініційована ще в 1917 р. робота над проектами конституції для майбутньої
Польщі закінчилася її схваленням у 1921 р. У цей період політичні партії, уряд та
Конституційна Комісія утворена в 1919 р. Законодавчим Сеймом склали свої
проекти законів. Збірник цих текстів (одинадцять текстів) був опублікований для
вивчення та обговорення [90, s. 121].
Один з проектів, з липня 1917 р. передбачав, що Польща буде спадковою
монархією. Зміст прав і вольностей, який був закладений у цьому документі,
після певних модифікацій став у майбутньому основою для Конституції 1921 р.
Серед трьох проектів опрацьованих конституційним урядовим бюро в 1919 р.
один, названий французьким, окреслив республіканську форму урядування і
монолітний характер держави. При його опрацюванні опиралися головним
чином на практику державного устрою Третьої Республіки у Франції, що також
відбилося на тексті польської Конституції 1921 р. Критична оцінка текстів
поданих до Конституційної комісії привела до того, що вона виробила власне
рішення щодо прийняття остаточного тексту конституції. Багато положень були
взяті з проекту конституції з листопада 1919 р. Протягом півроку (в 1920) проект
Конституційної Комісії був предметом обговорення на пленарних засіданнях
Сейму. У ході надто жвавих дискусій дуже часто парламентарі доходили до
особистих дискусій і полеміки, навіть образ. Передовсім дискусії точилися
відносно того, чи парламент має бути одно- чи двопалатним. Полеміка тривала і
відносно повноважень владних установ та їхнього керівного складу, виборів
голови держави, а також статусу католицької церкви, національних меншин та
ін. Згодом, завдяки політичному компромісу різних суспільно-політичних груп,
створилися умови для прийняття польським парламентом 17 березня 1921 р.
переважною більшістю голосів Конституції Речі Посполитої, яка отримала назву
Березневої Конституції. Ця історична подія відбулася при підтримці масових
народних маніфестацій, які відбувалися головним чином у Варшаві.
Березнева конституція відразу була оцінена як демократичний документ.
Характерною ознакою головного державного закону від 1921 р., що випливала із
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його змісту, було домінування Сейму над органами виконавчої влади. Значним
чином це було наслідком політичної боротьби, яка проходила в середині самого
Сейму.

Парламентарна

репрезентація

політичних

партій,

боячись

Ю. Пілсудського, провела далекосяжне обмеження компетенцій президента
Польщі. У польській історіографії домінує твердження, що польські політичні
еліти, а також суспільна думка виробили модель Конституції 17 березня, з
важливою роллю в ній парламенту, що на загал відповідало національним
традиціям [367, s. 166].
Текст Березневої конституції складався з «Вступу», означеного сакральним
епіграфом «В імʼя Бога Всемогутнього» і 126 статей поділених на 7 розділів.
Після окреслення засад державного устрою (розділ І «Rzeczypospolita»), наступні
частини цього акту стосувалися законодавчої влади (розділ ІІ «Władza
ustawodawcza»),

виконавчої

влади

(розділ ІІІ

«Władza

wykonawcza»),

судочинства (розділ IV «Sʼdownictwo»), також регулювання стану особи
(розділ V «Powszechne obowiʼzki i prawa obywatelskie»). Після проведення
певних змін і уточнень конституції (розділ VІ «Postanowienia ogólne») введено
положення на перехідний період (розділ VІІ «Postanowienia przejściowe»).
Текст Березневої конституції був опублікований у Збірнику Законів Речі
Посполитої Польської 1 червня 1921 р.
Після ухвалення засадничих постанов на засіданні Сейму було прийнято
рішення, що його каденція триватиме до часу повного зібрання двох його
парламентських палат, що наступило 28 листопада 1922 р. Це стало можливим
завдяки попередньому схваленню в липні 1922 р. виборчого закону до Сейму і
Сенату. Після приходу до влади першого президента Другої Речі Посполитої, що
відбулося 14 грудня 1922 р., встановилась і влада Начальника Держави.
Ухвалення 17 березня 1921 р. Законодавчим Сеймом Конституції Польської
Республіки, яка запроваджувала парламентський устрій, стало новим етапом
утвердження

парламентської

демократії.

Законодавча

влада

належала

двопалатним Національним Зборам – Сеймові та Сенату. Конституція містила
широкий

перелік

громадянських

прав.

За

національними

меншинами

визнавалося право збереження національної самобутності, розвитку мови та
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культури. Передбачалося існування в межах самоврядування автономних
структур національних меншин. Головний документ держави являв собою акт
важливої ваги, який, залежно від характеру урядів, робив можливим прогрес на
шляху демократизації суспільного життя країни (Важливими у процесі творення
Конституції були не лише власні національні традиції, які базувалися на
Конституції від 3 травня 1791 року, але й досвід тогочасних Франції, Англії,
США

та

інших

європейських

держав,

що

полягав

у

зміцненні

конституціоналізму, державної єдності та формуванні належного державного
механізму) [532, c. 13].
Березнева конституція встановлювала у Польщі парламентську республіку.
Законодавча влада здійснювалася Сеймом (складався із 444 депутатів) і Сенатом
(куди входили 111 депутатів). Крім законодавчих, Сейм мав контрольні
повноваження, Сейм і Сенат – електоральні (вибори президента). Виконавча
влада вручалась уряду і президенту, повноваження якого були обмежені. Кожен
державний акт президент повинен був підтверджувати підписами премʼєрміністра і відповідного міністра. Крім політичних прав і свобод (виборчих, а
також – слова, друку, зібрань, організацій та ін.) і рівності громадян перед
законом, конституція вперше проголошувала соціальні права – право охорони
праці, соціального забезпечення, охорони материнства, безплатного навчання в
державних школах.
На основі Березневої конституції 1921 р. розпочалася робота з організації
внутрішнього життя Польської держави. Для його організації та проведення було
прийнято 18 травня 1921 р. т. зв. «Перехідний закон» («Ustawa przechodnia»),
який повинен був регламентувати справи організації влади [123]. У першому
розділі документу, де визначено загальні положення про державний лад,
стверджувалося, що верховна влада в країні належать народу. Народ здійснює її
через Сейм та Сенат, які є законодавчими органами, Президента з відповідними
міністерствами як виконавчими органами та у судочинстві через систему
незалежних судів. Наступні розділи Конституції безпосередньо стосувалися цих
трьох гілок влади відповідно до принципу розподілу влади. Цей принцип
розподілу влади був наріжним каменем усіх тогочасних демократичних
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конституцій, а винятки з нього повинні були базуватися лише на відповідних
нормах Конституції. Президент Польської держави у сфері законодавства був
наділений повноваженнями видавати розпорядження; уряд був субʼєктом
законодавчої ініціативи, а Сейм користувався правом творення адміністративних
актів та мав повноваження в ухваленні бюджету, встановленні державних позик,
реалізації нерухомого майна тощо.
Основними функціями парламенту за Березневою конституцію були:
законодавча (прийняття нормативно-правових актів), функція парламентського
контролю,

державного

будівництва

(обрання

Сеймом

і

Сенатом

т.зв.

Національними Зборами Президента республіки). До повноважень парламенту
належало внесення змін і перегляд Конституції Польської держави. Для
здійснення своїх функцій і повноважень Сейм і Сенат обирали зі свого складу
президію у складі маршалка, його заступників, секретарів та комісію (ст. 28).
Депутати трактувалися як представники усього народу і не були повʼязані
наказами своїх виборців (ст. 20). Мандати маршалка Сейму і його заступників
тривали після розпуску Сейму аж до уконституювання нового Сейму (Art. 28.
Ustawa z 17 maja 1921 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44,
poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935). [86]. У цій же статті 20. містилася
присяга депутатів: «Posłowie składajʼ na rʼce Marszałka wobec Izby nastʼpujʼce
ślubowanie: « Ślubujʼ uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wedle najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracowal
wyłʼcznie dla dobra Państwa Polskiego, jako całości» // Art. 20. Ustawa z 17 marca
1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79,
poz. 550; nr. 101, poz. 935 [70]. Їм гарантувалася депутатська недоторканість
(ст. 21).

Депутатська

недоторканість

зберігалася

і

після

завершення

депутатського мандату [51; 52].
Конституція передбачала двопалатний парламент на зразок французького,
хоча для більшості європейських держави ця практика була невластива. У ході
дискусії відносно діяльності парламенту були наступні пропозиції: Сенат мав
складатися наполовину з представників самоврядування, також піддавалося
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критиці положення Конституції, що передбачало зосередження всіх державних
справ в руках Сейму та аналогічний з Сеймом склад Сенату [106, s. 79].
Обговорювалося також положення, що «Сенат є не другою палатою, а
лише прикрасою (орнаментом) однопалатності», і не має підстав для існування.
Акцентувалася увага на можливості вічного існування Сенату, адже стаття
25 Конституції встановлювала право ревізії Конституції через кожні 25 років
Сеймом і Сенатом, але наступний Сейм не мав права розпустити Сенат [106, s. 77].
Прийнятий Сеймом законопроект передавався на розгляд Сенату. Якщо
впродовж 30 днів для отримання прийнятого законопроекту Сенат не подавав
заперечень, Президент мав видати розпорядження про опублікування закону.
Сенат міг запропонувати Президенту опублікувати закон і до закінчення
тридцятиденного терміну. У випадку прийняття постанови про внесення змін або
відхилення законопроекту, Сенат зобовʼязаний був поставити до відома Сейм у
термін до 30 днів, а упродовж наступних 30 днів повернути законопроект із
запропонованими змінами. У разі прийняття запропонованих змін за підтримки
простої більшості голосуванням, президент видавав розпорядження про
опублікування закону, скеровуючи його повторно у Сенат. Для того щоби Сейм
відкинув зміни пропоновані Сенатом треба було 11/20 голосів віддати за це
рішення [47]. Однак, не була прописана процедура у випадку, коли Сенат
повністю відхиляв законопроект, прийнятий Сеймом. Таким чином права Сенату
були спірними [368, s. 483].
Дослідники Березневої конституції сходяться на думці, що Сенат в
класичному розумінні не був верхньою палатою парламенту. Адже він не був
субʼєктом законодавчої ініціативи, не мав права вимагати скликання Сейму і
Сенату, не мав повноважень створювати надзвичайні парламентські комісії для
розслідування особливих справ. У питанні оголошення війни потрібна була згода
лише Сейму. Президент і міністри були відповідальні теж перед Сеймом [406, s.35].
За

Конституцією

депутати

обох

палат

парламенту

не

підлягали

кримінальній, адміністративній чи дисциплінарній відповідальності за діяльність
в парламенті і поза його межами. Вони не могли бути заарештованими без згоди
відповідної палати парламенту. Сейм розпускався за власною постановою, що
107

приймалася

2

/3 голосів при наявності

1

/2 загальної кількості депутатів, за

постановою Президента при згоді 3/5 всіх депутатів Сенату (розділи ІІ і ІІІ
Конституції). Формально парламент мав широку компетенцію і повноваження та
посідав важливе місце в системі центральних органів державної влади Польщі.
Однак противники парламентської республіки дедалі більше обмежували роль
парламенту,

зводячи

його

до

маріонетки

фінансових

монополій

та

перетворювали на арену політичних комбінацій правлячих партій [407, s. 64].
Значення ж Сенату у системі органів державної влади було не досить
значним. Сейм часто не враховував поправок Сенату, останній майже не
користувався правом відхиляти законопроекти, затверджені Сеймом. Його
засідання відбувалися дуже рідко, на обговорення законопроектів Сенату
відводилося тільки 60 днів, незважаючи навіть на їх обсяг та значення.
Негативно позначалася на функціонуванні вищого законодавчого органу його
строкатість, зокрема це яскраво проявилося під час вироблення принципів
державної політики у сфері економічного, суспільного та політичного життя
держави.
Виконавчу владу очолював Президент. Норми щодо виборів Президента
були запозичені з Конституції Франції 1875 р. Стаття 39 закріплювала, що
«Президент республіки обирається на 7 років абсолютною більшістю голосів
Сейму і Сенату, об’єднаних в Національні збори». Аналогічно проводили вибори
Президента Французької республіки [447, s. 16].
Щоправда

частина

авторів

Конституції

щодо

виборів

Президента

пропонувала обрати американський зразок, коли вибори глави держави
здійснювалися

самими

громадянами.

Однак,

противники

цього

шляху

аргументували, що тим самим буде закладено підґрунтя для виникнення різного
роду конфліктів між політикою всенародно обраного президента і парламенту,
теж сформованого шляхом виборів. Вагомим контраргументом було також і те,
що Березнева Конституція встановлювала режим парламентської республіки, а
отже і вибори Президента мали бути здійснені парламентом.
Президент

скликав

Національні

Збори

в

останній

квартал

свого

семирічного перебування на посту. Якщо ж Національні Збори не були скликані
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за 30 днів до завершення повноважень Президента, то Сейм і Сенат доручали це
право маршалкові. У разі неможливості виконання повноважень Президента (за
станом здоров’я або у випадку смерті) всі повноваження Президента
передавалися маршалкові Сейму (ст.40) [Art. 40. Ustawa z 17 marca 1921 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550;
nr. 101, poz. 935. ] [72].
У компетенції Президента відповідно до ст. 42 Конституції, було
формування Ради Міністрів. Якщо впродовж трьох місяців уряд не буде
сформований, то маршалок повинен був передати це питання на вирішення
Сейму, котрий

3

/5 голосів обирав уряд [106, s. 36-37]. Міністри були

відповідальними перед Сеймом. Урядові акти Президента підписувалися
Головою Ради Міністрів та відповідальним міністром.
На Президента покладалися окремі повноваження законодавчої влади. Він
скликав, закривав та відкладав чергові і надзвичайні сесії обох палат парламенту.
Стаття 44 Конституції надавала право Президенту видавати акти в межах
законів, не доповнюючи, змінюючи чи відміняючи їх. Закон підписував
Президент разом зі співвідповідальними міністрами та видавав розпорядження
про їх опублікування в «Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej». Кожен
урядовий акт Президента держави вимагав підпису Голови ради міністрів та
відповідного міністра: у такий спосіб вони брали колективну відповідальність за
цей документ [Art. 44. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
// Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935. ] [73; 82, s. 38-40].
Глава держави був позбавлений права «вето» і права дострокового
розпуску парламенту. Очевидно, творці Березневої конституції вчинили так з
огляду на політичну ситуацію, що склалася в державі. Посилення влади глави
держави було б небезпечним, адже за Конституцією Президент був верховним
головнокомандувачем збройних сил і, спираючись на армію, міг вийти з-під
впливу та контролю парламенту.
Щоправда, стаття 26 надавала право Президенту розпустити Сейм за
згодою 3/5 складу сенаторів. Одночасно розпускався і Сенат. Однак фактично
парламент розпускав сам себе, а не Президент як орган виконавчої влади. Вибори
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відбувалися протягом 90 днів від часу розпуску Сейму [Art. 26. Ustawa z 17 marca
1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz.
550; nr. 101, poz. 935. ]. [90; 310, s. 132].
Право розпуску Сейму і Сенату до завершення терміну їх повноважень на
пропозицію Ради Міністрів було надано Президенту законом від 2 серпня
1926 р., що вносив зміни до Березневої Конституції [Ustawa z 2 sierpnia 1926 r.
zmieniajʼca i uzupełniajʼca konstytucjʼ Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. Dz.
U.R.P. nr. 78, poz. 442].[82, s. 42; 105]. Таким чином, виконавча влада дістала
можливість користуватися принципом стримань і противаг щодо законодавчої
влади.
Авторам Березневої конституції вдалося втілити свої прагнення і
представити Президента Республіки як орган, котрий здійснював лише функції
виконавчої влади і був цілковито підпорядкованим парламенту. Фактично в
Польщі був встановлений режим парламентської республіки на зразок Франції.
Як уже зазначалося, компетенція Президента у сфері виконавчої влади була
обмежена Премʼєр-Міністром та окремими міністрами. Незважаючи, що у його
повноваженнях було керівництво збройними силами, Президент не мав права
бути головнокомандувачем під час війни. Щоправда, ця норма була виписана під
Ю. Пілсудського, як потенційного кандидата на пост глави держави, адже
розчарування в його військових здібностях було чималим. Одними з
найважливіших

повноважень

Президента

були

зовнішньополітичні

повноваження. Президент представляв державу у міжнародних відносинах,
приймав

дипломатичних

представників

іноземних

держав,

призначав

дипломатичні представництва Польщі в інших державах (ст. 48) [Art. 48. Ustawa z
17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267;
nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935. ] [74; 82, s. 44-45] укладав міжнародні договори
Польської Республіки. Угоди щодо зміни кордонів, торговельні та деякі інші
вимагали санкції Сейму. За згодою Сейму Президент був наділений правом
оголошувати стан війни і укладати мир (ст. 50), але тільки за згодою Сейму [Art.
50. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr.
44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935]. [75].
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Обмеження повноважень Президента відповідало інтересам тих політичних
сил Польщі, які стояли на позиціях встановлення слабкої президентської влади.
Системі виконавчої влади присвячений третій розділ Конституції. У ньому
зазначається, що виконавчу владу здійснює Президент через відповідальних
перед Сеймом міністрів та підпорядкованих їм чиновників. Склад Ради Міністрів
та їх компетенція визначалися законами. Персональний склад Ради Міністрів
призначав і відхиляв Президент за поданням голови Ради Міністрів. Одним із
найважливіших повноважень Ради Міністрів і міністрів було визначення
загальних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики.
Центральну групу повноважень складали повноваження щодо вироблення
проектів законів, складання звіту про виконання бюджету, який в подальшому
виносився на затвердження парламенту, участі у здійсненні повноважень
президента.
Окремі питання до відання Ради Міністрів були віднесені загальними
законами.
Здійснюючи свої функції і повноваження, Рада Міністрів Республіки
Польщі видавала виконавчі розпорядження і постанови.
Міністри несли солідарну та індивідуальну відповідальність, адже вони
були членами колегіального органу – Ради Міністрів та одночасно керівниками
окремих

відомств.

(політичній)

та

Їх

відповідальність

конституційній

формах.

розглядалась

у

Парламентська

парламентській
відповідальність

передбачалась щодо питань політики уряду та міністрів. Сейм міг висловити
вотум недовіри уряду простою більшістю голосів. Її наслідком була відставка
уряду або міністрів, що втратили підтримку Сейму.
Рішення

про

конституційну

відповідальність

Сейм

приймав

кваліфікованою більшістю і вона була повʼязана з суворим дотриманням норм
Конституції та законів. Справи про конституційну відповідальність розглядав
Державний трибунал у складі голови (перший голова Верховного Суду) і 12
членів, котрих обирав парламент на своїй першій сесії. Вісьмох з них обирав
Сейм і чотирьох Сенат зі свого складу. Функція підтримання обвинувачення
покладалась на трьох депутатів, обраних Сеймом. У компетенції Трибуналу було
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винесення рішення про позбавлення міністра його посади, права займати урядові
посади, зменшення оплати праці, а у випадку вчинення ним злочину,
повʼязаного з використанням службового становища – притягнення до
кримінальної відповідальності.
В основі державного устрою Польської Республіки лежав принцип широкого
територіального самоврядування.
За Березневою конституцією Польща була поділена на 16 воєводств.
Столиця – Варшава – творила окрему адміністративну одиницю (з 1928 р. міське
воєводство) [407, s. 54].
Поряд з триступеневим поділом території держави на воєводства, повіти і
гміни,

закріпленим

Конституцією,

використовувалися

й

інші

види

адміністративно-територіальних одиниць: громада, прихід, округ, область, край.
В основі організації системи органів державної влади і місцевого
самоврядування згідно Конституції лежали принципи: децентралізації, єдиного
підпорядкування органів державної адміністрації нижчого рівня органам вищого
рівня, участі громадян в контролі за діяльністю посадових осіб (ст. 66) [Art. 66.
Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.R.P. nr. 44,
poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935. ] [77; 82, s. 50-53]. Автори Конституції в
основу політичного ладу держави намагалися покласти принцип широкого
самоврядування, що інколи ототожнювався з автономією. Цьому питанню
присвячено чимало статей. Водночас, це не перешкоджало проголошенню в цій
же

Конституції

підпорядкування

органів

самоврядування

управлінському

апаратові.
Демократичні положення Березневої конституції були продиктовані
наростанням революційної ситуації і мали на меті пригасити її декларуванням
демократичних

інститутів

та

свобод,

зокрема,

інституту

місцевого

самоврядування [366, s. 120].
Низовою адміністративно-територіальною одиницею була гміна, що мала
право вирішувати свої справи і була наділена правом видавати нормативні акти
місцевого значення. Проте, права і обсяг діяльності гміни цілком залежали від
центральної державної влади. Компетенція гміни мала подвійну природу: власні
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справи і справи, делеговані гміні державою. Сільська гміна обʼєднувала
декілька громад, на чолі яких стояли солтис і громадські збори. Органами міської
гміни були: бургомістр (президент), магістрат і міська рада.
Повіт обʼєднував декілька гмін. Він міг бути або лише одиницею державної
адміністрації, не наділеною правовою самостійністю, або територіальною
корпорацією, наділеною самоврядуванням і автономією нарівні з гміною [386,
s. 121].

Повітові

староства

були

одиницями

державної

та

комунальної

адміністрації. Повіт очолював староста, що виконував функції державної
адміністрації, окрім військових, судових, фінансових, шкільних, поштовотелеграфних справ і питань проведення аграрної реформи. Він же головував на
повітовому сеймику та керував діяльністю повітового відділу, одночасно
виконуючи його рішення. Повітова рада складалася з делегатів міських і сільських
гмін. До складу повітового відділу входив староста і шість членів «округу»
(obwodu) [414, s. 12]. Він включав декілька повітів і міг бути або одиницею
державного управління, або комунальним обʼєднанням. Правовий статус
воєводства визначала ст. 65 Конституції 1921 р. (Польща поділялася на
воєводства, повіти і гміни (міські і сільські), які одночасно виступали як одиниці
територіального самоврядування) [Art. 65. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101,
poz. 935. ] [76] та закон від 26 вересня 1929 р. [390, s. 31] про загальні основи
воєводського самоуправління. Самоврядними органами на рівні воєводства були
виборчі воєводські сеймики, постанови котрих на території воєводства після їх
затвердження Президентом Польщі, були обовʼязковими. Щоправда, Президент
міг на ці постанови накласти «вето».
Ст. 73

Березневої

конституції

передбачала

створення

системи

адміністративної юстиції (Вищого адміністративного суду («Najwyższego
Trybunału

Administracyjnego»))

для

розгляду

спорів

про

законність

адміністративних актів уряду та органів самоврядування. За мотивами
недоцільності могли бути відмінені будь-які постанови органів місцевого
самоврядування, що фактично підривало саму суть функціонування місцевого
самоврядування в Польщі.
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Конституція 1921 р. надавала територіальному самоврядуванню широку
сферу дії і гарантувала йому самостійність. Встановлювались такі види
самоврядування: територіальне або загальне (ст. 67) [78] (Art. 67. Ustawa z 17
marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267;
nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.), національне (ст. 109) [82] (Art. 109. Ustawa z 17
marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267;
nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935), самоврядування господарське (економічне)
(ст. 68) [79] (Art. 68. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935.) та релігійне (ст. 113)
[83] (Art. 113. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.
U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935). Господарське
самоврядування стосувалось сільського господарства, промисловості, торгівлі,
ремесел тощо. Існувало самоврядування професійних груп – лікарів, адвокатів та
ін. Для співпраці з органами держави і керівництва господарським життям
створювались адвокатські, лікарські, земельні, торгові, промислові, ремісничі
палати і палати найманої праці, що обʼєднувалися в Головну господарську палату
Республіки (ст. 68) [366, s. 50]. Її завданням було представництво і захист власних
інтересів. Стаття також гарантувала для іноземців рівні права, а також рівні
обов’язки з громадянами Польщі.
Окремі положення Конституції стосувалися національного питання в
державі. Вони, в першу чергу, визначалися загальними статтями щодо громадян
держави.
У ст. 95 вказувалося: «Річ Посполита гарантує на своїй території повну
охорону життя, свобод і майна усіх громадян незалежно від походження,
національності, мови, раси або релігії» [398, s. 34-36] Ст. 96 гарантувала рівність
щодо права і рівне трактування участі в публічному житті. У статті 109
зазначалося: «Кожен громадянин має право дотримання своєї національності,
збереження і плекання власної мови і національних особливостей. Окрім того
закони держави забезпечують меншинам у Польській державі повний і вільний
розвиток їхніх національних особливостей шляхом автономних обʼєднань
меншин за публічно-правовим характером» [103].
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В інших статтях містилися також гарантії прав свобод і сумління, а також
право утворення представниками меншин власних шкіл і виховних закладів, про
що йдеться у ст. 110: «Польські громадяни, які належать до національних
меншин, відповідних чи мовних, мають рівне з іншими громадянами право
утворення, нагляду і діяльності своїм власним коштом доброчинних закладів,
релігійних і громадських, шкіл та інших виховних установ так і вільного
вживання в них своєї мови і виконання приписів своєї релігії» [103].
Конституція зберігала також норми права, які не зовсім відповідали їй, а
були наслідком правових відносин попереднього періоду. Головним чином це
стосувалося нормативної бази щодо становища євреїв, яке в Польщі залишалося
упослідженим ще від російського законодавства (Процес зміни права і в першу
чергу дискримінаційних законів, на думку польських істориків права, тривав до
1931 року.).
Польські урядовці у розвʼязанні національних проблем в державі, рівно як
і українського питання, опиралися на засади чинної конституції. Головний закон
держави повинен був забезпечувати українській меншині громадянські,
національні та релігійні права на належному правовому рівні. Ст. 109–116
Березневої конституції гарантували кожній етнічній групі збереження власної
«тожсамості» (самоідентифікації), плекання своєї мови і «національних
особливостей», право створення власного шкільництва, а також політичних,
громадських, культурних і релігійних товариств. Ст. 109 («плекання мови» і
«властивостей національних»; творення автономних національних товариств;
держава мала право контролю над діяльністю національних товариств, в тому
числі фінансового); Ст. 110 (право творення доброчинних організацій, вживання
в них своєї мови і релігійних приписів); Ст. 111 («вільність сумління і
віровизнання»);

Ст. 112

(віровизнавчі

свободи

не

повинні

суперечити

законодавству); Ст. 113 (право релігійних організацій проводити публічні заходи
і

«набоженьства»,

публічні

релігійні

заходи

не

повинні

суперечити

законодавству); Ст. 114 (визнання за римо-католицьким костелом переваг, як
релігії більшості народу); Ст. 115 (релігійні конфесії національних меншин
мають право діяти згідно власних статутів, які не повинні суперечити
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державному законодавству); Ст. 116 (визнання традиційних і новоутворених
релігійних обʼєднань) [Art. 109-116. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101,
poz. 935. ] [82, s. 60-72; 85].
Березнева конституція 1921 р. пішла далі, ніж це було закладено в трактаті
Польщі щодо меншин, і допускала усіх громадян до публічної влади, а також
передбачала творення автономних обʼєднань публічно-правового характеру і
окремого територіального самоуправління [517, s. 57]. Слід, однак, визнати, що
не лише конституційне право, а практика влади і політична культура керівного
табору визначали становище і статус української суспільності. Однак ці питання
трактувалися по різному [458, s. 56].
Національне

самоврядування

перебувало

в

тісному

звʼязку

з

територіальним і в його межах. Воно декларувало кожному громадянину право
берегти свою національність, плекати мову та національні традиції (ст. 109).
Передбачалося видання законів, які б забезпечили національним меншинам
вільний розвиток національних рис через автономні спілки в рамках загального
самоврядування з правом контролю з боку держави. Реалізація цих норм була
частковою. Зокрема, не дотримувалися положення закону від 26 вересня 1922 р.
«Про принципи загального воєводського самоврядування, зокрема, Львівського,
Тернопільського і Станіславського воєводств» щодо заборони полонізації,
створення українського (руського) університету тощо.
У першому розділі цього закону – «Загальні постанови», чинність якого
поширювалася на всі воєводства, сформульовані основні принципи воєводського
самоврядування.

Декларувалось

право

приймати

рішення

з

питань

самоврядування виборчим воєводським сеймиком. Воєвода на засіданні сеймиків
представляв центральний уряд і мав право «вето» щодо постанов, на які не
вимагалася санкція Президента.
Другий розділ – «Окремі постанови, які стосуються Львівського,
Тернопільського і Станіславського воєводств», визначав сфери самоврядування:
віро-сповідання,

освіта

(крім

вищої

школи),

благодійництво,

загальне

будівництво (включаючи будівництво доріг і місцевих залізниць), аграрні справи
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(за винятком земельної реформи), підтримка місцевої промисловості і торгівлі,
воєводський бюджет тощо (ст. 9).
Третій розділ – «Заключні постанови» розкривав механізм реалізації закону
і покладав ці функції на міністра внутрішніх справ.
У сфері релігійного самоврядування Березнева конституція надавала право
релігійним громадам управляти самостійно своїми справами. Панівне становище
серед інших віросповідань у Польщі займала римо-католицька церква, що була
церквою

більшості

населення

країни.

Відносини

церкви

і

держави

врегульовувались спеціальними договорами з Апостольською Столицею (ст. 114)
[Art. 114. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.
U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101, poz. 935] [84].
У подальшому, на основі окремих законів передбачалося розширити межі
самоврядування (на зразок автономії), особливо щодо сфери управління,
культури і господарства. Самоврядування визнавалось окремою системою
публічної

влади

в

державі.

А

що

стосується

«широкої

компетенції

нормотворення», то це повинні були врегулювати прийняті Сеймом закони.
Конституція 1921 р. встановлювала органи самоврядування – ради, які
формувалися шляхом виборів (громадські, міські і повітові ради) та виконавчі
органи, створені на рівні повітів і воєводств з дозволу представників
самоврядних та державних адміністративних влад під керівництвом начальника
державної адміністрації староства чи воєводства. Конституція не встановлювала
вимог до осіб, що могли обирати і бути обраними до рад. Тут застосовувався
принцип аналогії права, тобто ці питання регулювалися нормами, які
стосувалися виборчого права для сеймових виборів. Конституція передбачала
право урядових органів на керівництво діяльністю виконавчих структур
самоврядування та нагляд за ними (ст. 70) [Art. 70. Ustawa z 17 marca 1921 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550;
nr. 101, poz. 935] [80]. На конституційному рівні закріплювалось декілька видів
контролю за діяльністю самоврядних органів: 1) адміністративний – у формі
нагляду

вищих

інстанцій;

2) фінансовий,

що

здійснювався

Найвищою

Контрольною Палатою і окружною палатою; 3) парламентський; 4) судово117

адміністративний, який здійснювався адміністративними судами на чолі з
Найвищим Адміністративним Трибуналом. Центральна влада тим самим
отримала можливість проводити свою політику у сфері вирішення спорів про
законність актів підпорядкованих їй органів адміністрації. Остаточно вирішення
цього питання, згідно зі ст. 73 (Art. 73. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101,
poz. 935)

[81],

покладалося

на

«особливий

закон»,

що

мав

створити

адміністративну юстицію.
Відповідно до ст. 2 Конституції 1921 р. органами народу в галузі
правосуддя були незалежні суди (Art. 2. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267; nr. 79, poz. 550; nr. 101,
poz. 935) [66]. До прийняття Конституції в Польщі діяли різні судово-правові
системи, на чолі яких стояли апеляційні та окружні суди. В 1919 р. був
організований Найвищий суд у Варшаві, як найвища судова інстанція, котрій
підпорядковувалася судова система всієї держави.
Поряд з судами загальної юрисдикції, діяли і спеціальні суди. В армії
функціонували військові суди, на колишніх російських територіях діяли духовні
суди.
Організації системи судочинства та її компетенції присвячений IV розділ
Конституції – «Судочинство». Однак, порядок організації, сфера і форми
діяльності судів мали бути визначені окремим законом. Систему судових органів
складали: Найвищий суд у Варшаві, апеляційні, окружні, повітові, мирові суди.
Визначалися загальнодемократичні засади організації та діяльності судів.
Принцип незалежності судів декларувала ст. 77 Конституції, стверджуючи,
що судді у своїй діяльності «є незалежні і підкоряються тільки закону» [87, s.41].
Право призначення на посаду судді мав Президент. Міські судді до 1930 р.
призначалися міністром юстиції. Ст. 98 впроваджувала засаду виключної
компетенції судів у питаннях судочинства [47]. Встановлювалося, що тільки
суди мають право вирішувати питання, що відносяться до їх відання.
Громадяни отримали право брати участь у здійсненні правосуддя через
вибори мирових суддів та брати участь у судах присяжних.
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З компетенції суддів були виключені питання дослідження легальності
законів.
Принцип ієрархічно-інстанційної побудови судової системи передбачав
поділ судів на інстанції, між якими були розподілені повноваження у розгляді і
перегляді справ.
Представлений аналіз свідчить, що судова влада визнавалась незалежною
та закріплювався принцип виключної компетенції судів у сфері судочинства.
Березнева конституція 1921 p. викликала неоднозначні оцінки в середовищі
політичної еліти Польщі. Обʼєктом дискусії стали положення про вибори
Президента, інститут парламенту, статус церкви в структурі держави та ряд
інших [474, s. 1]. Поширеними були погляди, які зводились до того, що існуюча
виборча система в умовах молодої держави є непридатною, а найбільш
ефективним було б звернення до інституту виборів президента, взявши за зразок
вибори президента США [474, s. 104]. Інші ж вбачали корінь зла в
законодавчому органі, зокрема, в його недосконалій структурі. І, як наслідок,
парламент не зміг викликати симпатії та довіру громадян [454, s. 49].
Прослідковувалися

і

прояви

невдоволення

населення

самим

Ю. Пілсудським та його оточенням. Поляки схилялися до думки, що маршал
Ю. Пілсудський, відвернувши Польщу від революції, котра б загрожувала владі
Сейму, вже виконав свою місію. І, отже, Сейм свідомо обмежив компетенцію
Президента в конституції.
В основу Березневої конституції були покладені принципи теорій, що
панували в доктрині державного права, демократичні ідеї, котрі набули
поширення у післявоєнній Європі та ідеї, сформовані політичними традиціями
ще шляхетської Речі Посполитої.
Дієвість і реалізація основних засад Конституції була повʼязана зі
здатністю Сейму як законодавчого органу та органу, на який була покладена
функція державного будівництва. Сейм повинен був формувати уряд, який, як
вважалося, мав відображати політичну більшість у Сеймі.
Однак, Сейм 1922 р., подібно як і Сенат, був політично розпорошеним. У
ньому були представлені: Народно-національний союз, ПСЛ – «Пʼяст», ПСЛ –
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«Визволєнє»,

Християнські

демократи,

Польська

соціалістична

партія,

національна робітнича партія, Єврейський клуб, Християнська національна
партія, Український клуб та деякі інші політичні сили [446, s. 31-32]. Таким
чином, відсутність у парламенті постійної більшості не сприяла його
стабільності і негативно відбивалася на формуванні стратегії державної політики
у різних сферах життя країни, а отже і на формуванні уряду.
Утрудненим було вирішення багатьох важливих державних питань через
відсутність єдності поглядів та ідеалів і неможливість досягнення порозуміння.
Характерними стали випадки взаємних поступок і торгів між різними
політичними силами, наслідком чого були компромісні угоди, зокрема у
законодавчій сфері, адже у Сеймі кількість депутатських клубів сягала двадцяти.
Чимало проблем було повʼязано з формуванням урядів та утриманням ними влади.
Як правило, члени уряду та премʼєри не входили до жодної із парламентських
фракцій, і, як наслідок, це приводило до частої їх зміни [476, s. 95].
Недосконалість

державного

апарату

спричинялася

до

введення

надзвичайного стану, надмірного зосередження повноважень у руках окремих
державних органів і, зокрема, поліцейських. Усе це разом гальмувало розвиток
демократії в країні.
До проблем, що стримували розвиток політичної ситуації, додавалися
відсутність політичної культури у депутатському корпусі, незрілість власних
демократичних традицій та політичні інтриги. Слід звернути увагу і на той факт,
що до Сейму були обрані політики без досвіду парламенської діяльності [440, s. 34].
Після проголошення незалежності Польська Республіка приступила до
державотворчого процесу з організації державних органів. Конституцією 1921 р.
Польща була проголошена парламентською республікою з наданням переваги
Сейму і ущемленням прав Сенату. Вона не створила жодної політичної
противаги Сейму та жодних правових обмежень його влади. Не було
передбачено механізму перевірки неконституційності законів судами чи
спеціально створеними конституційними трибуналами. Конституційні норми що
регламентували функціонування Сейму стали причиною поширення тези про
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всевладність Сейму і безсилля уряду. З огляду на це виконавча влада не могла
здійснювати повноваження, віднесені до її відання Березневою Конституцією.
Негативні наслідки парламентського абсолютизму поглиблювались з
огляду на те, що він був встановлений в час, коли держава була ще не
організована і внутрішньо не сконсолідована. В країні не було підготовлених
відповідальних кадрів, панувала моральна і економічна криза. На практиці не
була втілена парламентська форма правління, оскільки Сейм не зумів
сформувати парламентську більшість, спроможну управляти державою і нести
відповідальність.
3.2. Правовий статус української національної меншини
у процесі модернізації (еволюції) польського суспільства
в другій половині 1920-их – на початку 1930-их рр.
Прийняття Березневої конституції на початку творення парламентаризму
нового європейського зразка проходили у Польській державі в несприятливих
умовах [460, s. 56].
До

дестабілізації

політичної

ситуації

спричинилося

загострення

національного питання, яке було спровоковане обмеженням прав національних
меншин та здійсненням політики осадництва на західноукраїнських та
західнобілоруських землях [332, s. 79].
У 1920-их рр. давалося взнаки і те, що Польська держава була
неоднорідною, оскільки її регіони понад століття перебували у складі різних
держав. Основні частини Польщі (пруська, російська, австрійська) різнилися в
політичному, культурному та економічному аспектах. Своєю відсталістю
вирізнялися східні воєводства і, зокрема, українські.
У цілому, політична система Другої Речі Посполитої 1920-их рр. була
приречена на нестабільність. Політичне представництво у Сеймі не давала
можливості створити стабільну та постійну урядову коаліцію. Тільки протягом
1922–1925 рр. змінилося 8 урядів. Політична криза доповнювалася посиленням
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страйкового руху, недостатньою економічною стабільністю, погіршенням
міжнародного становища.
В ситуації що склалася ні, Сейм ні Президент не могли сформувати сильний
уряд і, як наслідок, вони часто змінювалися. Один з премʼєрів і лідер Селянської
партії «Пʼяст» Вінцент Вітос, характеризуючи ситуацію, що склалася в державі,
зазначав: «суспільство аж кипіло від гніву до Сейму і політиків» [389, s. 242].
Серед дослідників історії міжвоєнної Польщі домінує думка, що польське
суспільство чекало на Ю. Пілсудського, пов’язуючи з його появою міцну
стабільність та державну перспективу [376, s. 198].
Ситуація у державі вимагала від Ю. Пілсудського повернення на політичну
сцену. Загальна нестабільність у державі, ріст безробіття і економічна криза
стали тими чинниками, які принесли Ю. Пілсудському багато прихильників.
Водночас загальна обстановка в державі засвідчила, що демократичні
принципи, закріплені Березневою Конституцією, не вдалося втілити в практику
державного будівництва, а модерна парламентарна система в державі виявилася
малоефективною. Сам Ю. Пілсудський вважав Сейм причиною неефективності
державного ладу. Положення Конституції 1921 р. фактично розходились з
державотворчими процесами, які відбувалися в першій половині 1920-их рр.
періоду «санації», який наступив після Травневого перевороту 1926 року. Сейм
фактично був обмежений у всіх його основних законодавчих і державотворчих
функціях.
Слід зазначити, що і після травневих подій 1926 р., попри всі спроби
Ю. Пілсудському так і не вдалося створити дієвий державний апарат замість
зруйнованого. Держава продовжувала залишатися у внутрішніх конфліктах,
економічно відсталою, політично нестабільною.
Урядові кризи в Польщі відбувалися в умовах не лише складної
економічної ситуації, але і загострення відносин Польщі з європейськими
державами. Зближення Франції з Німеччиною загрожувало Польщі ізоляцією на
міжнародній арені, і, навіть, можливостями підняття німцями спроби мирного
відібрання земель, які були віддані полякам після Першої світової війни. В
широких колах тодішньої суспільності відчутні були настрої байдужості щодо
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Сейму. Нестабільність урядів, брак зрозумілої програми здійснення економічних
реформ, загальне розчарування серед широких мас які вважали, що Сейм змінить
їх ситуацію, – усе це вело до того, що в Польщі із середини 20-х рр. усе частіше
почали говорити про загальну парламентську кризу. Подібні процеси, повʼязані
з парламентською кризою, відбувалися у цей період не лише в Польщі, але і в
інших європейських державах [376, s. 198-199].
Праві сили польського політикуму надіялися на зміну виборчого закону і,
передовсім, вважали, що він повинен обмежити виборчі права національних
меншин. Ці сили були переконані, що саме нова виборча ординація покращить
їхні можливості у наступному Сеймі. В умовах парламентської кризи частими
стали заяви політиків і щодо зміцнення за рахунок Сейму влади президента.
Представники правиці сподівались також на зміцнення за рахунок того ж Сейму і
Сенату. Існували політичні кола, в основному це були незалежні групи, які
готували зміни в державі на зразок тих, які здійснив в Італії Б. Муссоліні.
Водночас ендецька правиця була переконана, що прийде на постійно до влади
парламентським шляхом [376, s. 199].
Відмінну позицію займали очільники лівого блоку. Вони вважали, що
негативні

настрої

у

суспільстві

щодо

Сейму

викликані

діяльністю

правоцентриських сил і саме вони відповідальні за погіршення становища
широкого загалу суспільства. Звідси випливало гасло лівих сил: вимога
саморозпуску Сейму, до завершення його каденції, а після цього проведення
нових виборів.
При аналізі ситуації, яка склалася, слід взяти до уваги ще один чинник:
яким був сам Ю. Пілсудський і його найближче оточення [384, s. 98]. Після
усунення від влади у своїх численних виступах Ю. Пілсудський постійно
критикував ендецію, заявляв про слабкість політичної системи у Польщі, бажав
такої реорганізації головної державної влади, щоби позбавити Сейм впливу на
армію, підтримував достатньо активно різного роду акції, де брали участь його
прихильники, мав дуже добрі особисті стосунки з численним офіцерським
складом і значною кількістю урядовців. Його союзниками були партії
парламентської

лівиці, які ототожнювали діяльність Ю. Пілсудського з
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демократичними акціями проти правиці. Значну підтримку Ю. Пілсудський мав
не лише серед військових ветеранів, але й у середовищі чинного офіцерства, що
походили в основному з легіонів. Водночас Ю. Пілсудський мав особисті
контакти і в середовищі знаних й багатих людей у державі, які репрезентували як
ендецію, так і консервативні кола.
Симптоматичною щодо таких настроїв Ю. Пілсудського була демонстрація
декількох сотень офіцерів чинної служби 15 листопада 1925 р. в Сулейові під
Варшавою, де він у той час проживав. Генерал Густав Орліч-Дрешер, який
виступив від імені офіцерського складу засвідчив, що офіцери прибули у
розпорядження

маршала

з

відкритим

серцем

і

з

упевненістю

можна

розраховувати на їхню підтримку. Щось подібне вже відбувалося у середовищі
Ю. Пілсудського на завершальному етапі Першої світової війни. Ця військова
демонстрація свідчила, що він і його оточення не підуть парламентарною
дорогою.
Назріваюча державно-політична криза схиляла до необхідності проведення
змін, які б зміцнили існуючий державний лад. Набула прихильників ідея про
встановлення

«твердої

руки»,

спроможної

навести

порядок.

Зростаюча

економічна криза, яка особливо посилилась у 1925 р., внаслідок неврожаю та
економічної

війни

з

Німеччиною,

була

використана

прихильниками

Ю. Післудського з метою повернення влади. Він схилявся до диктатури і не
сприймав парламентаризм як форму державного правління [342, c. 212-213].
Однак діяльність Ю. Післудського в нових умовах (критика правоцентристів,
звʼязок з робітничим рухом) утверджували його образ як демократа, патріота і
прихильника лівих поглядів.
Політичне життя в державі повʼязувалося з утворенням в 1924 р. уряду.
Після кількох невдалих спроб президент С. Войцеховський все таки скликав
уряд, який отримав назву кабінету «національної згоди». Політичною підставою
створення кабінету стала угода між політичними партіями – від ендеції до
хадеції, НРП (NRP), «Пʼяст», і аж до ППС. Якби не участь цієї останньої
політичної сили, то уряд складався би виключно із правих сил. На чолі уряду
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став

Александер

Скжинський,

дипломат,

якого

вважали

особою,

що

користувалась довірою у Ю. Пілсудського [342, c. 213].
Уряд був затверджений у складних економічних умовах, які окрім проблем
у

господарстві

доповнювалися

войовничою

політичною

конфронтацією.

Особливо складним в уряді було становище ППС, яка повинна була також брати
відповідальність

за

кроки

здійснені

міністрами,

які

не

відзначалися

перспективністю покращення ситуації. У цих умовах керівництво ППС визнало
за необхідне відкликати своїх міністрів з уряду і 20 квітня 1926 р. партія
перейшла до опозиції.
Цим самим було започатковано нову урядову кризу. Тим часом у війську і
поза ним розпочався підпільний рух серед прихильників Ю. Пілсудського, який
ставив за мету передати йому державну владу.
5 травня 1926 р. А. Скжинський пішов у відставку. Тим часом представники
ендеції, хадеції, НРП (NRP) і «Пʼясту» переконували президента, що створять у
Сеймі нову більшість, яка приведе до влади новий уряд на чолі з В. Вітосом. Це
був проект урядової коаліції «Хʼєно-Пʼясту». Президент С. Войцеховський,
памʼятаючи проблеми з якими зустрівся уряд В. Вітоса у 1923 р., спочатку не
погоджувався на творення такої коаліції, однак невдовзі погодився під тиском
більшості, доручивши В. Вітосові творення нового урядового кабінету. 10 травня
уряд був сформований. Вже його утворення гарантувало гострі парламентські
протиріччя і дискусії, які були спрямовані проти новоутвореного кабінету.
Ю. Пілсудський у листопаді 1925 р. офіційно висловив протест проти
призначення міністром військових справ В. Сікорського чи С. Шептицького,
подавши Президенту С. Войцеховському відповідну декларацію. Протест більше
стосувався не президента, а Сейму, адже призначення уряду було саме в його
компетенції. З цього і почалося визрівання травневого перевороту 1926 року
[342, c. 213-214].
Користуючись авторитетом у суспільстві, Ю. Пілсудський почав вимагати
відставки Кабінету Міністрів В. Вітоса, а коли його вимоги залишилися без
відповіді, вирішив діяти рішуче. 12 травня 1926 р. маршал Ю. Пілсудський на
чолі своїх військ вступив у Варшаву і після декількох днів боїв оволодів
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столицею, скинувши тодішнього президента С. Войцеховського і коаліційний
уряд правих партій. 24 травня 1926 р. уся Варшава знаходилася у руках відділів
Ю. Пілсудського. Уряд разом з президентом евакуювалися до Віланова. Там при
участі президента Войцеховського відбувалося засідання Ради міністрів.
Президент вимагав від Ради міністрів відповіді на питання, чи в умовах коли
війська

маршала

Ю. Пілсудського

зайняли

всю

столицю

продовжувати

протистояння, яке загрожує громадянською війною, чи припинити опір. Рада
міністрів у цих умовах прийняла рішення саморозпуститися. За згодою
Ю. Пілсудського до Віланова прибув маршалок Сейму М. Ратай. Він прийняв
відставку уряду, а також за угодою з ним видав наказ про припинення бойових дій.
Не дивлячись на численні жертви з обох боків, більшість поляків вітала
переворот, вважаючи, що популярний і харизматичний Ю. Пілсудський наведе
порядок у державі і закінчиться хаос, який був характерний для польської
політики з початку 1920-их рр. Ліві, зважаючи що сам Ю. Пілсудський починав
як соціаліст, надіялися, що новий режим, який отримав назву «санаційний»,
тобто націлений на очищення і оздоровлення суспільства, зможе вирішити гострі
соціальні і національні проблеми, що роздирали Польщу. Багатьом подобалося,
що ключові посади в нових владних структурах зайняли соратники маршала, які
йшли поруч з ним ще з часів Першої світової і польсько-радянської війни. Усі
вони були представниками армії авторитет якої в очах поляків був традиційно
високим.
Посаду президента тимчасово обійняв маршалок Сейму М. Ратай. Однак,
фактично, вся влада перейшла до Ю. Пілсудського [255, c. 469]. Його однодумців
назвали «санаційним табором». Вони разом з національними демократами були
провідними силами у політичному житті держави.
Перші кроки нового режиму були спрямовані на політичну і господарську
стабілізацію. Здійснювалася реорганізація місцевих органів влади, намітилося
покращення у сфері зовнішньої торгівлі, зменшилося безробіття, стабілізувалася
грошова одиниця.
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За пропозицією Ю. Пілсудського маршалок Сейму М. Ратай доручив
професорові Львівської політехніки, керівникові Стрілецького союзу Казимиру
Бартелю сформувати уряд. До складу уряду увійшов і Ю. Пілсудський.
Суть і причини державного перевороту чітко ілюструють слова самого
М. Ратая: «Демократичні свободи було зужито так, що можна зненавидіти всю
демократію. Партійний інтерес переважав над усім. Партії в Польщі
розмножилися так сильно, що стали незрозумілими для загалу (...). [Я] оголосив
війну махінаторам, лайдакам, вбивцям і злодіям, і від цієї боротьби не
відступлю» [255, c. 469].
Як підсумок перевороту, влада перейшла до рук самого Ю. Пілсудського і
його найближчого оточення. Сейм, який у попередні роки мав вирішальний
вплив на склад кабінетів та головні напрямки діяльності адміністрації, його
втратив.
Перемога Ю. Пілсудського утверджувала серед лівих сил у Сеймі
переконання, що зараз має бути реалізована їх програма. Ці сили підняли
пропагандистську кампанію щодо виборів Ю. Пілсудського президентом
держави, а також розпуску Сейму і Сенату, та проголошення нових виборів. Були
очікування що праві сили, які стояли за скинутим урядом у боротьбі із збройним
повстанням також отримають поразку і на виборах. Сам Ю. Пілсудський
твердив, що не є прихильником ні лівих сил, ні правих, і що слід уникати
соціальних експериментів. Водночас у його виступах відчутними стали
антипарламентарні акценти, негативна оцінка діяльності політичних партій.
Ю. Пілсудський бажав змін у державному устрої, а передовсім був націлений на
зміцнення влади президента. Невипадково згодом вже сам К. Бартель заявив, що
уряд бажає широких повноважень для президента і каже «відпочити
парламенту». Однак Ю. Пілсудський не дав однозначної відповіді чи його
вибір – бути президентом [255, c. 470].
З метою приховування справжньої суті режиму Ю. Пілсудський пішов на
скликання Національних зборів і проведення виборів Президента.
31 травня 1926 року відбулася Національна Асамблея (Zgromadzenie
Narodowe), де було представлено дві кандидатури – від лівих сил Сейму –
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Ю. Пілсудського і від Народно-Національного Обʼєднання – познанського
воєводу Адольфа Бнінського. Результати голосування виявилися наступними –
Ю. Пілсудський отримав 292 голоси, а А. Бнінський – 193. Велике здивування, і
найбільше у середовищі лівих сил, отримав той факт, що Ю. Пілсудський
відмовився прийняти пост президента. У своєму поясненні він заявив, що вважав
би свій вибір за «легалізацію замаху», а не може прийняти функції обмежені
«тільки до репрезентації». Одночасно він запропонував замість себе кандидатуру
відомого вченого, професора Львівської політехніки Ігнація Мосціцького, який в
молодості працював в ППС, а в роки незалежності Польщі не брав жодної участі
в політичному житті. Правиця підтримала кандидатуру А. Бнінського, ПСП
демонстративно висунула депутата Зигмунта Марка. У першому голосуванні
І. Мосцицький отримав 215, А. Бнінський 211, З. Марк 56 голосів. Оскільки
жоден з кандидатів не отримав більшості голосів, то було призначено повторне
голосування. У другому турі соціалісти зняли свого кандидата, І. Мосцицький
отримав 281 голос, А. Бнінський – 200. Таким чином, І. Мосцицький був обраний
і прийняв це обрання (Мосцицький обіймав посаду президента до передачі її
В. Рачкевичу 23 вересня 1939 р.) [255, c. 469]. Після прийняття присяги він
доручив К. Бартелеві творення нового уряду. Урядовий кабінет був утворений
згідно директив Ю. Пілсудського, але без погодження з Сеймом. До цього часу
існувала ще й традиція, що президент узгоджував кандидатуру премʼєра з
керівниками тих політичних партій, які творити більшість і таким чином
підтримували цей кабінет.
Ліві сили у Сеймі очікували, що після виборів президента уряд розпочне
проведення важливих для держави реформ. Передовсім надіялись на розпуск
Сейму і Сенату та проведення нових виборів. Однак Ю. Пілсудський дав
зрозуміти лівим силам, що він відкидає їхні бажання.
Після виборів на порядок денний постало питання політичної реформи.
Уряд запропонував проект внесення змін до Конституції 1921 р., який ним же і
був затверджений 16 червня 1926 р. та поданий у Сейм для розгляду [101]. Зміни
мали на меті, не зачіпаючи основ державного ладу, врегулювати відносини між
законодавчою і виконавчою владою. Проектом передбачалися гарантії ухвалення
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державного бюджету у встановлений термін та визначення правового становища
в державі, що мало б забезпечити дотримання законності.
26 червня 1926 р. на розгляд Сейму був поданий депутатський проект змін
до Конституції, який зводився до змін процедури припинення повноважень
Сейму і Сенату та права Президента на їх розпуск. Ці пропозиції були враховані.
Остаточно урядовий проект був схвалений 2 серпня 1926 р. 246 голосами;
проти висловились 95 депутатів [101]. Новий правовий документ у вигляді змін
до Конституції 1921 р. отримав назву конституційної «новелі».
Прийнята «Поправка до Березневої Конституції» містила норми про
порядок

припинення

повноважень

Сейму

і

Сенату,

право

видавати

розпорядження, що мають силу закону, порядок ухвалення бюджету, доповнення
стосовно вотуму недовіри міністрам тощо.
«Поправка» значно розширювала права виконавчих органів, обмежуючи
законодавчі. Президент мав право достроково, за поданням Ради Міністрів,
розпускати Сейм і Сенат. Сейм позбавлявся права саморозпуску [452, s. 2].
Президент отримав деякі законодавчі функції. Він мав право видавати
декрети, що мали силу закону, за виключенням питань щодо зміни Конституції;
виборів до Сейму і Сенату; чисельності збройних сил і призову, оголошення
війни і миру [382, s. 74-75].
Встановлювалися терміни розгляду бюджету для Сейму – 3,5 місяці,
Сенату – 30 днів. Сейм мав розглядати поправки Сенату – 15 днів. В окремих
випадках сам Президент мав право оголошувати проект бюджету законом до
остаточного розгляду парламентом [382, s. 74-75].
Сейм не міг голосувати за подання про рішення щодо вотуму недовіри
уряду на тому ж засіданні, на якому воно було оголошено. Це відкривало
можливість тиску на депутатів.
Конституційна новеля розширювала права президента держави. Президент
скликав, відкривав, вів («odracza») і закривав Сейм і Сенат.
Сейм скликався на перше засідання щорічно у третій вівторок після дня
виборів і найпізніше в жовтні на звичайній сесії (Art. 3. Art. 25 Ustawy z dnia
17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. nr. 44, poz. 267) [68].
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Зазначалося, що Президент може скликати Сейм на надзвичайну сесію
згідно власного рішення. Цей акт він міг здійснити за бажанням 1/3
депутатського складу протягом двох тижнів (Art. 3. Art. 25 Ustawy z dnia
17 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267) [68].
В конституційній «новелі» йшлося також про втрату депутатського
мандату – у випадку порушення тих постанов, які внесено за поданням маршалка
Сейму або Найвищої Палати Контролю («Najwyźszej Izby Kontroli») рішенням
Найвищого суду (депутат втрачав мандат та особисті здобутки («korzyści
osobiste») отримані від уряду) (Art. 2. w ert. 22 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r.
(Dz. U.R.P. nr. 44, poz. 267) [67].
В доповненнях до Березневої Конституції 1921 р. Польщі насамперед
йшлося про встановлення щорічного бюджету країни та його затвердження
Сеймом (Art. 1. Аrt. 4 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U.R.P. nr. 44,
poz. 267)[66].
Економічна ситуація в державі вимагала чіткої регламентації бюджетної
процедури. В новелі зазначалося, що уряд подавав Сеймові на сесію проект
бюджету разом з додатками (art. 4) не пізніше як за 5 місяців до початку нового
бюджетного року. Від часу подання Сеймові проекту сеймова сесія не могла
завершити роботу, аж допоки бюджет не був ухвалений, або до того часу коли не
завершилися терміни, передбачені у статтях Конституції [68].
Таким чином наслідком перевороту стала зміна форми політичного устрою
Польської держави.
Відповідно до змін Конституції змінювалась і система вищого військового
командування.

Військовий

міністр

ніс

конституційну

і

політичну

відповідальність. Ю. Пілсудський отримав всю повноту влади над армією. У
його підпорядкуванні перебувала Генеральна Інспекція Збройних Сил, керівника
якої

–

Генерального

Інспектора

Збройних

Сил

призначав

Президент.

Генеральний Інспектор Збройних Сил був головнокомандувачем в умовах війни і
наділявся

необмеженими

повноваженнями.

Цю

посаду

теж

зайняв

Ю. Пілсудський, що робило його незалежним від Сейму. Маршал став
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безконтрольно керувати армією і перетворив її в опору своєї влади. У цьому і
полягала роль армії в умовах «санаційного» режиму [319, c. 359].
Нові положення Конституції послабляли позиції Сейму і Сенату в системі
вищих

державних

органів.

Законодавчі

функції

парламенту

фактично

обмежувалися лише утвердженням бюджету. Президент отримав право видавати
укази, що мали силу закону, у питаннях функціонування адміністративних
органів, впорядкування правової системи, системи судочинства, асигнувань на
суспільні потреби і покращення економічного становища країни [101]. Спроба
встановлення контролю над законодавчою функцією Президента була відхилена
урядом шляхом недопущення оприлюднення закону вже прийнятого Сеймом.
Кабінет Міністрів формувався позапарламентським шляхом. Після того, як
Сейм у вересні 1926 р. висловив вотум недовіри двом міністрам з уряду
К. Бартеля, Кабінет Міністрів подав у відставку. Президент її прийняв, тут же
призначивши новий склад уряду з деякими косметичними змінами. Практика
нехтування

виконавчою

владою

основними

принципами

парламенської

демократії була характерною впродовж всього періоду «санації».
Уряд став головним органом в системі органів державної влади, він
координував здійснення всієї державної політики. Премʼєр-міністр повністю
залежав від свого міністра – Ю. Пілсудського.
Реалізація головних державних нормативно-правових засад, на практиці,
особливо коли це стосувалося українського питання була тісно повʼязана із
самоврядним законодавством.Нормативно-правовими актами, які регулювали
місцеве самоврядування стали: розпорядження Польської Ліквідаційної Комісії у
Кракові 23 листопада 1918 р. про створення додаткової виборчої курії; закон від
26 липня 1919 р. про обʼєднання двірських обшарів з сільськими громадами;
закон

від

26

вересня

1922 р.

про

підстави

загального

воєводського

самоуправління та створення Тимчасового відділу самоврядування; закон про
ліквідацію Тимчасового Відділу самоврядування від 16 січня 1928 р.; закон від
19

січня

1928 р.

«Про

організацію

адміністративних властей» [256, c. 12-13].
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та

обсяг

діяльності

загальних

Восени 1926 р. Ю. Пілсудський зустрівся в Несвіжі, старовинному маєтку
князів

Радзивилів,

консервативними

з

представниками

політиками.

вищої

Враховуючи

польської

давню

аристократії

традицію

і

магнатської

політики і, переважно, аграрний характер економіки Польщі, можна сказати, що
співбесідники маршала були свого роду олігархами, на яких він намагався
опертися в боротьбі з опозицією. У ході зустрічі було домовлено про взаємну
підтримку: лояльність земельних магнатів і промисловців забезпечувалася
відмовою нового режиму від планів радикальної аграрної реформи, котрої давно
чекали польські селяни, і від можливих соціалістичних експериментів.
Співробітництво влади «санації» з аристократією викликало незадоволення у
таборі колишніх лівих соратників маршала, але маючи за спиною армію і нових
впливових союзників, Ю. Пілсудський не боявся дій з боку лівих сил.
Складними були відносини з правими силами, і передовсім з національнодемократичною партією, лідер якої Р. Дмовський був давнім суперником
Ю. Пілсудського і другим за впливом політиком у країні. Ендеки виступили за
«Польщу для поляків», вимагаючи жорсткої політики по відношенню до
національних меншин, передовсім до євреїв. Що ж до прихильників
Ю. Пілсудського, то їх навпаки вважали продовжувачами традицій старої Речі
Посполитої і виношували плани створення великої федеративної держави, в якій
би поляки грали роль народу першого серед рівних – українців, білорусів,
литовців, євреїв… Однак з часом санаційний режим ніби запозичив у своїх
противників радикально-націоналістичну і антисемітську риторику. Особливо
яскраво це виявилося після смерті Ю. Пілсудського, якого вважали філосемітом.
В кінці 30-х рр. ХХ ст. в Польщі, зокрема, було введено квоти, які обмежували
частку євреїв серед студентів, почастішали випадки нападів на магазини і
заклади, котрі належали представникам нацменшин [255, c. 469-470].
Весною 1927 р., виступаючи у Сеймі, маршал, Головний Інспектор
Збройних Сил і фактичний диктатор країни Ю. Пілсудський заявив про
недопущення «некерованої демократії», яка за його словами, схильна до
«переродження в анархію».
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Кадрова політика санаційного режиму була дійсно дещо однобокою.
Ю. Пілсудський довіряв майже виключно людям свого старого оточення –
ветеранам створених ним частин – легіонів, які боролися за відновлення
незалежності Польщі в 1914–1918 рр. Якщо відразу після перевороту ключові
пости в державі були залишені цивільним особам, то в 1930-их рр. верхні позиції
державної ієрархії все більше займали військові.
Наступні вибори Сейму і Сенату були розписані на березень 1928 року.
Готуючись до виборів пілсудчики створили «Безпартійний блок співпраці з
урядом» (ББ). Блок виступив з критикою Конституції 1921 p., парламенської
демократії, за зміцнення влади позапартійних сил, за взаємодію всіх політичних
сил в напрямку зміцнення держави, покращення соціального захисту. ББ
обʼєднував політичні сили різного спрямування. Тут були соціалісти,
консерватори, ліберали, прихильники «твердої руки» і, навіть, монархісти.
Сейм 1928 р. зробив спробу повернути собі статус органу законодавчої
влади. Маршалком Сейму був обраний відомий соціаліст Ігнацій Дашинський.
Сейм

притягнув

до

конституційної

відповідальності

перед

Державним

Трибуналом за порушення закону про державний бюджет міністра фінансів
Г. Чеховича. Його звинувачували у фінансових махінаціях в ході виборчої
кампанії на користь ББ. Розгорівся відкритий конфлікт між Сеймом і урядом.
Останній намагався повністю дискредитувати Сейм [186].
Президент вдався до блокування роботи сесії Сейму. Початок світової
економічної кризи 1929 р. ще більше загострив ситуацію в Польщі. У Сеймі
оформився блок опозиційних партій – «Центролєв». Він виступив за повернення
до основ парламентаризму, закладених Березневою Конституцією. 29 квітня
1929 р. в Кракові було організовано опозиційний Конгрес оборони прав і свобод
народу. Йшла підготовка до повалення диктатури Ю. Пілсудського та режиму
«санації» шляхом організації масових акцій протесту [358, c. 99].
29 серпня 1930 р. Сейм достроково розпустив парламент і видав
розпорядження про нові вибори. Влада прореагувала на початок виборчої
кампанії хвилею арештів лідерів опозиції. І це принесло свої результати.
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Проурядовий «Безпартійний блок» здобув 56 % в Сеймі і 67 % – в Сенаті.
Однак, Сейм і надалі залишався в затінку діяльності уряду, не проявляючи
ініціативи. Проте, навіть з огляду на ситуацію, що склалася навколо Сейму, він
залишався єдиним легітимним опозиційним органом, який протистояв режиму
Ю. Пілсудського і був оплотом парламентаризму в Польщі.
Ю. Пілсудський формально займав пост голови уряду в 1926–1928 рр. і з
серпня до грудня 1930 р. фактично встановив у державі свою диктатуру. Саме
від нього залежали вибори президента, формування кабінету міністрів і
прийняття законів. Згідно новелі 1926 р. президент отримав право самостійно
розпускати

Сейм і Сенат до завершення терміну їх повноважень, а також

видавати укази, що мали силу законів. У 1926–1930 рр. урядом було видано 276
подібних указів президента.
Значний вплив на процес конституційного будівництва в Польщі мали
індивідуальні політико-правові уподобання окремих державних діячів, зокрема
Ю. Пілсудського, який став виразником сподівань польської нації, її лідером.
3.3 Права і свободи української меншини в контексті державнополітичного розвитку Польщі за Квітневою конституцією 1935 р.
Суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувалися у Польщі в
середині 1930-х рр. прийнято вважати стабільними, такими, що засвідчували
вихід держави із економічної кризи. Певних успіхів було досягнуто і на
міжнародній арені. Зокрема, коли стосунки між СРСР та Німеччиною стали
прохолодними, це використав польський уряд і 25 липня 1932 р. в Москві
підписав польсько-радянський договір про ненапад строком на три роки. У
1934 р. цей договір було продовжено ще на 10 років. Польща шукала в СРСР
підтримки, щоби зміцнити свою позицію щодо Німеччини, де у січні 1933 р. до
влади прийшла націонал-соціалістична партія на чолі з А. Гітлером. У Німеччині
з приходом до влади А. Гітлера заговорили про повернення Східного Поморʼя
та Гданська (Данціга) і польсько-німецькі стосунки загострилися. Зрештою у
січні 1934 р. у Берліні було підписано Декларацію про незастосування сили у
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стосунках між Німеччиною і Польщею на 10 років. Таким чином, міжнародне
становище Польщі також відзначалося стабільністю.
Уже це створювало позитивну обстановку для Ю. Пілсудського і його
прихильників у підготовці нового проекту Конституції, яка б забезпечувала їм і
надалі повну владу. Нова Конституція повинна була також врахувати трактат
щодо національних меншин від 14 вересня 1934 року.
«Санація» прагнула інституційно забезпечити діяльність своїх урядів у
державі, а таким символом устроєвих змін мала стати конституція. В умовах, що
створилися «після Бреста» (масове увʼязнення у Бресті діячів опозиції), у праці
Сеймової Кодифікаційної Комісії брали участь лише депутати з Безпартійного
блоку співпраці з урядом (ББСУ). Праця комісії тривала до 1933 р. Головним
автором проекту був Станіслав Цар. Влітку 1933 р. голова ББСУ, полковник
В. Славек виголосив промову, де зазначав, що Березнева Конституція не буде
становити фундамент нового проекту. В цій же промові він окреслив стан
президента в майбутній конституції як гаранта держави, який буде опиратися на
підставі права на т.зв. громадянську еліту. З грона цієї еліти мав вибиратися і
Сенат.
Зміна Конституції у Польщі проходила в умовах якісних перемін і у самій
Європі, які повʼязувалися із кризою парламентаризму [366, s. 113]. На думку
польського дослідника А. Айненкеля, це було повʼязано із загостренням
соціальних проблем у Європі і розвитком робітничого руху, а також
встановленням фашистських режимів у Італії і Португалії. В Німеччині ж
фашистський рух на початку 1933 р. опирався на підтримку військових кіл і
великої буржуазії та привів до влади Гітлера [366, s. 113]. Ця криза вела до того,
що націоналістичні групи, в меншій чи більшій мірі звʼязані з великою
буржуазією, вимагали зміни системи парламентаризму, громадянських прав і
свобод, що свідчило про наступ нової ери тоталітарної держави.
Концепція нового устрою, яку пропонували представники «санації»,
недивлячись на свої відмінності, йшла в фарватері аналогічних з Європою
тенденцій. Роль президента майбутня конституція підносила над іншими
органами держави і не вбачала його відповідальним ні перед ким. До
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специфічних утворів нової конституції можна віднести і нового гаранта
стабільності в державі – громадянську еліту [89] (Аналіз здійснено на основі:
[90]).
26 січня 1934 р. на пленарному засіданні Сейму генеральний референт
проекту Станіслав Цар склав звіт про роботу Конституційної Комісії. Одночасно
він запропонував так звані конституційні тези. Коли розпочалися сеймові дебати,
опозиція, відповідно до своєї тактики, заявила, що не буде брати участі в
обговоренні. У залі залишилися лише два представники від опозиції, які скоріше
виконували роль спостерігачів. Це використав С. Цар, щоби тези визнати за
проект Конституції. Представник Національного клубу, депутат Стронський
засвідчив, що це внесення не відповідає конституції і регламенту. У відповідь
С. Цар поставив питання про доповнення порядку денного. Незважаючи на
протести Стронського, присутні у залі «санаційні» депутати проголосували за
конституційний проект. У такий спосіб було прийнято проект і у «другому», і у
«третьому» читанні.
Таке

голосування

«санаційних»

депутатів

порушувало

статтю 125

Конституції, за якою зміна Конституції приймалася 111 депутатами і рішення
про прийняття мало бути оголошене принаймні за 15 днів наперед. Звичайно, що
такого попереднього повідомлення відносно рішення і голосування не було. Не
було також перераховано голосів. Для ухвалення Сеймом проекту закону
«санація» використала т. зв. просту більшість (від присутніх на засіданні), тобто
половина плюс один голос від загальної кількості голосуючих, при присутності
щонайменше 1/3 загального затвердженого числа депутатів. У такий спосіб
рішення було би правочинним, якби в залі знаходилося щонайменше 148
депутатів, а ухвалу підтримало не менше 75 депутатів [406, s. 78-79].
Просту більшість «санація» мала завжди, навіть тоді, коли опозиція
одноголосно виступала проти прийняття рішень. Разом з тим, в окремих
випадках Конституція вимагала для певності прийняття рішень, чи при їх
важливості – кваліфікованої більшості. Це було передбачено у випадку зміни
Конституції, які можна було прийняти перевагою у 2/3 голосів, при присутності
щонайменше половини затвердженого числа депутатів. За проект, що змінював
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би Конституцію мало би проголосувати не менше, ніж 148 депутатів. Водночас
«санація» теоретично не мала проблем, бо мала 247 депутатів. Ситуація, однак,
змінилася у звʼязку з 125 статтею Конституції. Коли на засіданні зголосилися б
усі депутати від опозиції то відповідно мала б зрости кількість голосів, якими
повинна була диспонувати «санація». Вже при 400 присутніх в залі за
позитивний висновок повинні були б голосувати 266 депутатів, при загальному
комплекті депутатів – 296. На таку кількість голосів «санація» в жодному
випадку не могла розраховувати. Звідси випливає, що прийнята 26 січня 1934 р.
конституційна ухвала Сейму була анти-конституційною.
Спосіб «прийняття» Конституції викликав протести опозиції. Не маючи
належних аргументів, «санаційні» діячі вказували на тоталітарні інспірації
проекту і його роль у зміцненні влади.
Один з консервативних діячів, князь Януш Радзівіл говорив: «В час, коли
на вулицях Відня гримлять гармати, поли в Парижі доходять до розрухи, коли
Гітлер силою провів глибокі перетворення німецького Рейху, коли марш на Рим
Б. Муссоліні належить вже до історії – спротив і воювання за параграфи
приписів, можуть бути витлумачені в той чи інший спосіб, є річ смішна, є дитяча
гра, яка не враховує того, що нині діється в Польщі, але і з тих глибоких
перетворень, які нині проходять у цілому світі» [366, s. 113].
Проект було відправлено до Сенату 16 січня 1935 р., тобто майже через рік
після сеймової ухвали. Сенат, в якому «санація» мала кваліфіковану більшість
все-таки піддав документ тривалому обговоренню. 23 березня у Cеймі було
прийнято проект більшістю 11/20, разом із поправками, внесеними Сенатом. Тобто
і в цьому випадку не було 2/3 голосів, як це вимагає Конституція.
23 квітня 1935 р. текст підписав президент, і таким чином найвищий закон,
званий Квітневою конституцією увійшов у життя [125].
Квітнева конституція означала формальний відхід від парламентськодемократичних засад. Вона була наслідком тоталітарних устремлінь «санації».
На перший план висувалася особа президента. На думку історика права
А. Айненкеля, документ свідчив про виразне його запозичення з фашистської
доктрини, яка ставила на чолі держави ні перед ким відповідального вождя,
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якому підпорядковувався увесь державний апарат. Відомий декалог складали
перші десять статей Конституції, де акцентувалося на новому понятті держави як
спільного добра усіх громадян, а також визначалися обовʼязки громадян, що
випливали із державної доктрини. Водночас конституція відкидала цілий перелік
громадянських прав.
Передовсім конституція

відходила від

засад суверенності народу,

закріплюючи, що на чолі держави стоїть президент Речі Посполитої, який у своїй
особі концентрує найвищу неподільну владу. Він є чинником неурядовим і
таким, що гармонізує діяльність керівних державних органів. Президент за свою
діяльність був фактично невідповідальним, водночас його статус обмежувався
крилатим висловом, що він єдино відповідальний «перед Богом та історією».
Конституція відкидала попередню парламентарно-кабінетну систему.
Керівні державні органи розташовувалися в наступній послідовності: уряд, Сейм,
Сенат, збройні сили, суди і державний контроль. Вони мали бути під
керівництвом президента [125]. Конституція поділяла урядові акти і акти
президента на такі, що вимагали підпису голови Ради Міністрів і відповідального
міністра, а також такі, що такої процедури не вимагали. Це акти, які виникали з
прерогатив президента. До прерогатив президента належали: висування одного з
кандидатів на президента, визначення в час війни наступника президента,
затвердження і звільнення (відкликання) голови Ради Міністрів, голови
Найвищої Палати Контролю і Найвищого Суду, затвердження, звільнення
Головного Начальника і Генерального Інспектора Збройних Сил, розпуск Сейму
і Сенату до завершення каденції, віддання членів уряду під суд чи перед
президентський Трибунал Стану, визначення 32 сенаторів. Таким чином,
повноваження президента були досить широкими [366, s. 145-147].
Водночас, введення положень Квітневої конституції, як стверджував
Станіслав Кат-Мацкевич, «… це була реформа, яка йшла далі ніж, скажімо, зміна
парламентарної

конституції

17 березня

на

конституцію

парламентарної

монархії» [366, s. 118]. Президент вже не лише в якості прерогатив, а цілком
призначав міністрів, визначав стан війни і миру, видавав декрети. Йому також
належало право затримання ухвал (законів) Сейму до наступної сесії, т. зв. право
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вето у сфері законодавства, видання декретів у часи військового стану без
погодження із законодавчою палатою, право зібрання в цьому часі Сейму і
Сенату у зменшеному складі, зібрання Ради Міністрів для оголошення воєнного
стану.
Президент мав бути обраний на Зібранні Виборців («Zgromadzenie
Elektorów») на період 7 років. Зібрання складалося з найдостойніших державних
представників, в більшості осіб, призначених президентом на підставі його
прерогатив, а також з осіб вибраних: 2/3 – Сеймом і 1/3 – Сенатом. Вибори
президента були триступеневими, Сенат вибирався виборами безпосередніми,
двоступеневими.
Відходячи від влади, президент мав право подати іншого кандидата.
Конституція потрактувала Сейм і Сенат на рівні з іншими державними
органами. Їх було підпорядковано президентові. Суттєво було обмежено
законодавчу владу Сейму, водночас розширено у значній мірі можливості
Сенату. При розгляді загальної кількості справ, які раніше були виключною
прерогативою Сейму, тепер вони перебували у компетенції Сенату. До них
належали: висловлювання вотуму недовіри урядові, відхилення виняткового
стану, визнання уряду президента незадовільним і притягнення уряду до
конституційної відповідальності. Заступником президента тепер став маршалок
Сенату. Сейм також не міг як раніше розглядати поправки до справ, які
розглядалися в Сенаті.
Конституція виключила коло найважливіших питань з компетенції
законодавчих палат. Це стосувалося організації уряду, командування збройними
силами. Організація урядової адміністрації регулювалася виключно декретами
президента.
Конституція значно обмежувала відповідальність уряду перед Сеймом і
Сенатом, встановлюючи засади, коли уряд політично відповідав перед
президентом. Премʼєр і міністри могли бути відкликані президентом, хоча мали
довіру з боку Сейму і Сенату. Якщо президент не відкликав уряду або міністра,
то питання про відкликання міг підняти Сенат. Але воно врешті погоджувалося з
президентом. Президент мав також право притягнення уряду до конституційної
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відповідальності. Це право також служило Сеймові і Сенатові для спільних
розглядів з цього приводу.
Надання

президентові

права

притягнення

до

конституційної

відповідальності змінило компетенції Трибуналу Стану [Ustawa z 14 lipca 1936 r.
o Trybunale Stanu // Dz. U. R. P. nr. 56, poz. 403.]. Він мав розглядати справи
міністрів, сенаторів і депутатів. Трибунал Стану був фактично номінований
президентом.
Квітнева конституція становила закінчення етапу перебудови Польщі в
напівтоталітарну державу. Парламентарні палати, навіть формально, стали
додатком до особи президента, який мав символ «однолитої державної влади».
Водночас Конституція засвідчила про, хоча б формальне, обмеження
численних громадянських прав і свобод, що свідчило також про підпорядкування
громадянських інтересів інтересам «санаційної» держави.
Відповідно до Конституції, 8 липня 1935 р. було ухвалено новий виборчий
закон до Сейму і Сенату [125]. Нова ординація повинна була гарантувати
«санації» перевагу в обидвох палатах – Сенаті і Сеймі: ординація усувала участь
політичних партій у виборах до Сейму. Висунення кандидатів через політичні
угрупування було замінено новою інституцією – «обʼєднанням передвиборчим»
(zgromadzeń przedwyborczych). В них повинні були брати участь представники
територіального самоврядування і територіальних господарських обʼєднань,
фахових обʼєднань, громадських організацій та ін. Такий склад обʼєднань
гарантував те, що вплив на створення списків кандидатів мала передовсім
адміністрація, яка закулісно могла вирішувати питання виборів. Подальшою
засадничою зміною стало запровадження замість кількох виборчих списків –
єдиного. Серед обговорюваних на зборах кандидатів, яких щонайменше повинно
було бути чотири особи, виборець мав вибрати двох шляхом відзначення їх у
виборчому бюлетені. Таким чином, роль виборця полягала в тому, щоби серед
вибраних владою шляхом представлення і правиборів кандидатів, зафіксувати,
який із них піде у Сейм. Одночасно було змінено кількість депутатів до 208.
Суттєво підвищено віковий ценз: участь у виборах могли брати особи після
досягнення 25 років, а бути обраними – після 30.
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На ще більш недемократичних засадах було організовано вибори до
Сенату.

2

/3 складу сенаторів обиралося воєводськими обʼєднаннями, де

виборцями були представники повітів, уповноважені до голосування. Чинне
виборче право мала т. зв. «громадянська еліта» («elita społeczna») – кавалери
орденів, особи, які мали вищу освіту або офіцерські звання, вчителі, особи, зайняті
на постійній праці в органах самоуправління і громадських організаціях. Однак
третина складу Сенату, який складався з 96 сенаторів, висувалася президентом.
Конституція Польщі 1935 р. перетворила країну із парламентської в
президентську республіку. Зміни проводилися «під Пілсудського», але 12 травня
цього ж року маршал помер, так і не ставши президентом. В останні роки життя
Ю. Пілсудського багато говорили про його наступника. Багато людей з його
оточення виявилися не надто слухняними, а тому впадали у немилість. Серед них
був і майбутній премʼєр-міністр в роки Другої світової війни – генерал
В. Сікорський. Нарешті «Dziadek» («Дідо»), як називали Ю. Пілсудського,
вирішив , що для остаточного встановлення порядку в державі йому слід
зосередити в своїх руках не тільки формальну, а й номінальну владу і лише потім
передати її наступнику. Таких наступників у нього виявилося двоє: президент
І. Мосцицький і генерал, а пізніше маршал Едвард Ридз-Смігли, якого називали
«Пілсудським без Пілсудського», який, нажаль, не володів політичними
здібностями останнього. Смерть лідера сколихнула всю Польщу.
Квітнева конституція регулювала і питання національних меншин. В
польській науковій літературі домінує твердження, що Конституція 23 квітня
1935 р. набула іншого характеру, ніж Березнева конституція 1921 р. у питаннях
національних меншин. Якщо Березнева конституція стояла на засадах
підпорядкування інтересів особи, сукупності осіб, репрезентованій через
державу, декларувала значні права меншинам, особливо в питанні збереження
своєї національності, мови і релігії, а також гарантувала охорону життя і майна
та рівність щодо права для всіх громадян, то Квітнева конституція лише
стверджувала: «Польська держава є добра для всіх громадян», без різниці
походження, релігійного визнання чи національності і що вона забезпечує усім
мешканцям головні громадянські свободи [460, s. 56].
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Необхідність прийняття Конституції від 23 квітня 1935 р. була зумовлена
політичною, економічною, військовою, адміністративною та парламентськими
кризами, що охопили Польщу наприкінці 1920-их – на початку 1930-их рр. Нова
Конституція встановила у державі авторитарний лад, а джерелом і носієм
державної

влади

став

президент,

який

наділявся

законодавчими,

конституційними, контрольними, виконавчими і надзвичайними (у випадку
війни) повноваженнями; президент призначав главу уряду і всіх міністрів. Зросла
також влада голови уряду, який тепер мав право встановлювати загальні
принципи державної політики. Натомість, повноваження Сейму були значно
обмежені.
Дослідники польських державних конституційних документів звернули
увагу на певну невизначеність у формулюванні їх нормативно-правових засад,
зокрема щодо національних меншин.
Якщо проаналізувати під цим кутом зору Квітневу конституцію 1935 р., то
вона лише стверджувала: «Польська держава є добра для всіх громадян», без
різниці походження, релігійного визнання чи національності і що вона
забезпечує усім мешканцям головні громадянські свободи. Хоча, аналізуючи
закони, слід зазначити, що не завжди до кінця забезпечувалися права і обов’язки
української меншини, але окрім певних обмежень у половині третього
десятиліття ХХ ст. після впровадження трактату щодо меншин від 14 вересня
1934 року – вони належали до найбільш ліберальних у Європі [460, s. 56].
Вивівши країну із політичного хаосу першої половини 20-х рр. ХХ ст.,
Ю. Пілсудський і його наступники не запропонували цілісної програми
політичного і економічного оновлення. Економічні труднощі Польщі посилилися
ще в часи світової економічної кризи 1929–1932 рр. та депресії з якої державі так
і не вдалося вийти до початку Другої світової війни.
Популярність Ю. Пілсудського в народі використовувалася режимом для
утвердження стабільності в середині країни, яка базувалася на практичній
відсутності активних господарських реформ, збережені старих консервативних
традицій, а у зовнішній політиці польські уряди брали на себе роль великої і
впливової держави, що не забезпечувалося ні економічним ні фінансовим станом
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держави, зрештою і її можливостями зовнішніх впливів. Ось чому після розгрому
1939 р. наступники «санації», емігрантський польський уряд воєнного часу,
намагалися відмежуватися від спадщини військового оточення Ю. Пілсудського,
хоча сам маршал увійшов у ранг польських національних героїв.
Ю. Пілсудський спочатку займав лише посади міністра оборони й
головного інспектора збройних сил і двічі ненадовго ставав премʼєром. Що ж до
президентського поста, то він був відданий послушному професору-хіміку
Ігнацію Мосцицькому.
У 1935 р. конституція Польщі була переписана, і таким чином державу
було перетворено з парламентської у президентську республіку. Зрозуміло, що
зміни проводилися «під Пілсудського», але 12 травня цього ж року він помер, так
і не ставши президентом.
Після смерті Ю. Пілсудського в 1935 р. про санаційний режим все частіше
говорили вже як про «правління полковників». Мова, звичайно, не йшла про
класичну воєнну диктатуру. Польща 20–30 рр. ХХ ст. являла собою дивне
поєднання демократії і авторитаризму, громадських свобод і репресій проти
опозиції.
Після смерті Ю. Пілсудського на найвищий пост претендували –
І. Мосцицький, який залишився на посаді президента та генерал, а пізніше
маршал Едвард Ридз-Смігли. При цьому подвійному керівництві санаційний
режим протримався ще чотири роки – до початку Другої світової війни, коли
Польща була захоплена фашистською Німеччиною із заходу, а СРСР – із сходу.
У тому, що Польща у 30-х рр. не стала сильною державою і не втрималися
в часи великих випробувань, безумовно, є вина «санації». До кінця свого
існування режим «полковників» тримався в основному завдяки лояльності
силових структур і політичної інерції. Не знаходячи спільної мови ні з правими,
ні з лівими, він презентував себе суспільству в якості надпартійного захисника
національних інтересів, не ототожнюючи ці інтереси з інтересами самих
військових, які вже стали політиками, і їх малочисельними союзниками.
Правове

становище

українців

у

міжвоєнній

Польщі

визначалося

Березневою конституцією 1921 р., «новелею» (доповненням до конституційного
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проекту) 1926 р. та Конституцією 1935 р. Демократичні принципи в польському
національно-державному будівництві були закріплені у Конституції 1921 р.,
однак реалізувати їх не вдалося. Національна політика Польщі після прийняття
Конституції
тоталітарного

1935 р.

визначалася

суспільства,

загальними

гоніннями

на

тенденціями

демократію,

будівництва

антинаціональною

політикою.
Висновки до 3 розділу
Після проголошення незалежності Польська Республіка розпочала процес
побудови і організації державних органів. Найвищу владу в державі до
скликання Сейму обіймав як Тимчасовий Начальник Держави Ю. Пілсудський.
20 лютого 1919 р. було прийнято сеймовий закон − Малу конституцію. Оскільки
Мала конституція створювалася як закон тимчасовий і неповний, то поза її
регулюванням

залишилися

засади

політичного

устрою,

суспільно-

господарського стану та цілий перелік прав та свобод громадян.
За Конституцією 1921 р. Польща була проголошена парламентською
республікою; в основі державного ладу Польської Республіки були закладені
принципи широкого територіального самоуправління: децентралізації, єдиного
підпорядкування органів державної адміністраціях нижчого рівня органам
вищого рівня, участі громадян у контролі над діяльністю посадових осіб.
Конституція 1921 р. надала органам територіального самоврядування
широку сферу дій і гарантувала їм самостійність та встановила наступні види
самоврядування: територіальне або загальне, національне, самоврядування
господарське (економічне) і релігійне.
Березнева конституція 1921 р. виступала т. зв. «договірним компромісом»
між представниками національних меншин

та домінуючим населенням

Польської держави. Це дозволяло делегувати представників національних
меншин до Сейму і Сенату. Конституція 1921 р. встановлювала парламентську
форму правління.
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Квітнева конституція 1935 р. запровадила президентську форму правління і
не створила законодавчих підстав для регулювання питання національних
меншин, зокрема в частині виборчого права.
Квітнева конституція 1935 р. усувала політичні партії від участі у виборах
до Сейму, а висунення кандидатів через політичні угрупування було замінено
передвиборчим «обʼєднанням», що гарантувало вплив на створення списків
кандидатів представникам адміністрацій; у виборах до Сенату чинне виборче
право мала т. зв. «громадянська еліта» − кавалери орденів, особи, які мали вищу
освіту або офіцерські звання та особи, що були зайняті на постійній праці в
адміністрації, органах самоврядування, громадських організаціях.
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РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНШИНИ
В ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918-1939 рр.)

4.1. Проблема реалізації прав української меншини
в політиці польських урядів досанаційного періоду
Національно-державна політика Другої Речі Посполитої формувалася в
складних умовах. Повоєнна Версальська система договорів, що мала на меті
врегулювати європейські відносини, з самого початку містила в собі гострі
протиріччя [105]. Особливо складною залишалася проблема нових кордонів та
прав національних меншин. «Що раз, то сильніше переконується світ, що
удержання миру в Європі не вдається перевести інакше, як ревізією повоєнних
трактатів. Зокрема, ревізією границь… Теперішній стан польських границь є
причиною переслідувань національних меншостей і вічної небезпеки війни на
сході Європи» зазначалося в одному з тогочасних українських часописів [168].
Національна політика перших польських урядів визначалася не лише
внутрішніми, а й загальноєвропейськими обставинами, які обумовлювали
майбутні перспективи Польщі, її кордони та місце національних меншин у
новоутвореній державі. До того ж суспільно-політична обстановка в державі
визначалася постійною нестабільністю та частими змінами урядових кабінетів,
які відбувалися до травневого перевороту 1926 р. (Уряд Єджея Морачевського
(18 листопада 1918 –16 січня 1919 рр.); Ігнація Падеревського (18 січня 1919 р. –
27 листопада 1919 р.); Леопольда Скульського (13 грудня 1919 – 9 червня
1920 рр.); Вінцента Вітоса (10 червня 1920 р. – 23 червня 1920 р.); Владислава
Грабського (27 червня 1920 р. – 24 липня 1920 р.); В. Вітоса (другий уряд,
24 липня 1920 – 13 вересня 1921 рр.); Антоні Поніковського (двічі, 19 вересня
1921 – 5 березня 1922 рр.; 10 березня 1922 р. – 6 червня 1922 р.); Войцеха
Корфанти (14 липня 1922 р. – 31 липня 1922 р.); Юліана Новака (31 липня
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1922 р. – 14 грудня 1922 р.); Владислава Сікорського (16 грудня 1922 – 26 травня
1923 рр.); В. Вітоса (третій уряд, 28 травня 1923 р. – 4 грудня 1923 р.);
В. Грабського (другий уряд, 19 грудня 1923 – 14 листопада 1925 рр.); Александра
Скжинського (20 листопада 1925 – 5 травня 1926 рр.); В. Вітоса (четвертий уряд,
10 травня 1926 р. – 14 травня 1926 р.) [342, с. 98-101] .
Тому, українське питання вирішувалося на переговорних процесах Ради
Послів Антанти в Європі, в Лізі Націй, а також у приватних бесідах.
Зміст українсько-польських відносин визначався і переговорами на
Святоюрській горі у Львові в серпні 1921 р. які носили таємний характер.
Українців представляв Тит Войнаровський, а польську сторону – М. Лось.
Український представник зазначав, що поляки обіцяли Східній Галичині широку
автономію і лише міністерство закордонних справ й військо мали бути
спільними; галицький уряд повинні були очолити українці, а поляки мали бути
лише їх заступниками; польсько-український договір мав бути затверджений в
Лізі Націй. Представник варшавського уряду М. Лось наполягав на тому, щоб
український провід «припинив завдавати клопотів Польщі» на міжнародній
арені, тоді «… може рахувати, що збудує будучність своєму народові на засадах
європейської і християнської цивілізації…» [226, с. 45].
Однак тодішній міністр закордонних справ Польщі К. Скрімунт зазначав,
що це була «неофіційна розмова» (К.Г. Скрімунт – міністр закордонних справ
Польщі у 1921-1922 рр.).
У листопаді 1922 р. була зроблена друга спроба польсько-українського
порозуміння. Перша спроба порозуміння між поляками і українцями повʼязана з
намаганням польської сторони усунути галицьку проблему з міжнародних
форумів, коли польські представники намагалися втягнути українців в переговори
про автономію Галичини, не маючи найменшого наміру втілювати її в життя. У
серпні 1921 р. польський уряд звернувся до Т. Войнаровського бути посередником
у

польсько-українському

діалозі.

Польський

міністр

К. Скірмунт

заявив

Т. Войнаровському, що Польща готова вести з українцями переговори з усіх
питань, у тому числі про «широку автономію» краю, за винятком проблеми
суверенітету Галичини. Уряд ЗУНР відхилив пропозицію поляків. Спроби
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Т. Войнаровського переконати членів Української Національної Ради у Львові
зустріли рішучий осуд. Галицькі політики розуміли, що справа відокремлення
західноукраїнських земель є міжнародною проблемою, а питання автономії є вже
внутрішньою проблемою Польщі [277, c. 20] між головою української
парламентської репрезентації (утворена після виборів з числа українських послів
з Волині та Холмщини) А. Васильчуком і генералом В. Сікорським. Результатом
того порозуміння була заява С. Підгірського в польському Сеймі 23 січня 1923 р.
з вимогою територіальної автономії в межах Польщі, а також голосування УПР
за державний бюджет. Однак уряд домовленостей не дотримав, що привело до
розколу УПР [277, c. 20-21].
Після укладення Ризького договору влітку 1921 р. А. Шептицький вирушив
до Риму з метою підтримки справи незалежності українського народу і,
насамперед, неприєднання Східної Галичини до Польщі. Польська розвідка
постійно аналізувала його діяльність за кордоном. Боячись його впливу, польські
власті арештували хворого Митрополита на польсько-чеському кордоні в 1923 р.
і тільки втручання варшавського нунція зумовило його звільнення з-під арешту і
повернення до Львова [231, c. 32].
Із закінченням польсько-української війни розпочинається дипломатична
боротьба на міжнародній арені. Польський уряд шукав різних способів для
остаточного вирішення питання Східної Галичини на свою користь. У червні
1921 р. на засіданні католицьких єпископів у Кракові було вирішено провести в
найближчий час спільний зʼїзд із греко-католицькими єпископами, де мали
обговорюватися питання про подолання незгод, усунення конфліктів, що стало б
основою

польсько-українського

порозуміння.

Подібну

думку

висловив

Г. Хомишин у розмові із станіславівським воєводою Юристовським у грудні
1921 р. Єпископ вважав, що на подолання польсько-українських протиріч у
Східній Галичині вплинули б значним чином порозуміння між польськими та
українськими єпископами. Поштовх цьому міг би дати їхній спільний зʼїзд.
Однак, як зазначав Г. Хомишин, пропозиція повинна вийти від папського нунція
у Варшаві [274, c. 41].
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Ідея зʼїзду не була втілена. Ю. Більчевський у листі до Міністерства в
справах релігії писав, що, на відміну від Г. Хомишина, який готовий взяти участь
у зʼїзді, перемиський єпископ Й. Коциловський і генеральний вікарій львівської
митрополії О. Бачинський, який заступив на час відсутності А. Шептицького,
інтересу до зʼїзду не проявили. «Ненависть греко-католицького духовенства до
нас велика, – писав Ю. Більчевський. – Треба, щоб руський клір втратив надію на
здобуття власної держави, і краще на невеликий період часу стриматись від
проведення зʼїзду до часу остаточного вирішення питання про східні кордони»
[274, c. 42].
У 1922–1923 рр. ініціатива польсько-українського порозуміння неодмінно
виходила із середовища польських правлячих кіл, представлених переважно
ендеками

і

консерваторами.

Вони

прагнули

домогтися

задовільного

врегулювання українського питання, щоб отримати від Антанти підтвердження
мандату на збереження у складі держави західноукраїнських земель. Після
численних,

переважно

таємних,

контактів

з

галицькими

українськими

політиками як у Львові (Міжпартійна Рада), так і в еміграції (диктатор
Є. Петрушевич), польський уряд консерватора Ю. Новака влітку 1922 р. домігся
проведення через Сейм низки законів, серед яких першочергове значення мав
закон про засади воєводського самоврядування [123]. Закон зобовʼязував
протягом двох років запровадити елементи територіальної автономії у Східній
Галичині, створити український університет.
Професор Л.О. Зашкільняк вважає, що на ці рішення польські урядові кола
пішли в односторонньому порядку, оскільки усі переговори з українськими
політиками зайшли у безвихідь (включаючи і таємні зносини представників
уряду В. Сікорського з українськими діячами у 1922–1923 рр.) [251, 190-191].
Спроби регулювання державної політики щодо національних меншин
піднімалися польськими урядами у різних формах. Уряд В. Сікорського, наприклад,
прискорив ліквідацію власності німецької меншини, а також посилив контроль за
діяльністю товариств і об’єднань національних меншин [376, s. 243-244].
Уряд В. Вітоса, утворений під кінець травня 1923 рр., займав агресивну
шовіністичну позицію у ставленні до національних меншин, намагався зменшити
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можливості для функціонування національних обʼєднань і їх організацій,
виступив за зменшення майна національних товариств та водночас прагнув до
розширення можливостей католицького костелу і поляків на землях, населених
національними меншинами [376, s. 244].
Урядова політика в національному питанні відзеркалювала як громадську
думку, так і позиції окремих політичних партій Польщі щодо національних
меншин. Зокрема, основним змістом процесу формування політики Другої Речі
Посполитої в українському питанні була дискусія про національний та
багатонаціональний характер польської держави. У цій полеміці шовіністичний
табір – Народно-національний союз (ННС) і Християнсько-національна партія
праці (ХНПП) пропагував інкорпоративне приєднання східних окраїн, унітарний
устрій польської держави та національну асиміляцію українського населення. У
своїй

політиці

національний

табір

опирався

на

підтримку

частини

консервативних кіл – Християнсько-національну партію (ХНП) і Християнськонаціональну землеробську партію (ХНЗП), які складали поміркований табір та
входили до обʼєднаного блоку правих сил – Християнського союзу національної
єдності («Хєни») [228, с. 31] .
Рішення Ради Амбасадорів від 15 березня 1923 р., яке санкціонувало
анексію західноукраїнських земель і зводило українське питання до рангу
внутрішньої проблеми Польщі, стало каталізатором для спроб реалізації
ендеками доктрини національної держави. Висувалося гасло створення уряду
польської більшості, тобто усунення національних меншин від впливу на
державну політику. На цій основі відбувалося зближення «Хєни» з партією
заможного селянства – Польською народною партією «Пяст» (ПНП-П), яка
прагнула шляхом колонізації західноукраїнських земель та усунення місцевого
населення від участі в аграрній реформі вирішити земельне питання польського
селянства.
Після заяви президента С. Войцеховського в Старограді про необхідність
утворення польської більшості у парламенті почалися інтенсивні переговори між
«Хєною» і «Пястом», які проходили у Лянцкороні біля Кракова [376, s. 243].
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Підписання 17 травня 1923 р. між «Хєною» і «Пястом» Лянцкоронського
пакту

передбачало

створення

уряду

польської

більшості,

забезпечення

національного характеру Другої Речіпосполитої та нарощування асиміляційної
політики на «східних кресах», яке мало досягатися протегуванням польському
елементові та прискоренням земельної реформи при одночасному усуненні
українського селянства від участі у парцеляції. Акцент робився на першочергову
польську колонізацію стратегічно важливих земель – приміської зони,
придорожної і прикордонної смуги та тих, на яких порівняно швидко можна
одержати польську більшість – Волинь і Поділля. Ставилося завдання
компактним польським валом розчленувати українську етнічну територію з
метою полегшення її наступної полонізації [404, s. 199].
Політику блоку «Хєно-Пяст» в українському питанні у 1923–1926 рр.
дослідник М. Геник поділяє на три етапи. Радикалізація національного руху,
створення блоку «Хєно-Пяст» та прихід до влади сформованого ним кабінету
В. Вітоса становлять суть першого етапу. Політика уряду «Хєно-Пясту»
спрямовувалася на безоглядну реалізацію принципів Лянцкоронського пакту.
Було

заблоковано

заходи

попереднього

позапарламентського

кабінету

В. Сікорського в справі адміністративних реформ та політичної амністії, які
планувалися з метою зниження гостроти міжнаціональних антагонізмів. З метою
прискорення «органічного злиття з землями корінної Польщі» націоналісти
активізували діяльність Польського товариства опіки над східними кресами
(ПТОнСК), яке проголошувало своїм завданням «зміцнення польського елементу
всіма засобами культурного і суспільного впливу» [179]. Засуджуючи курс
національної політики «Хєно-Пясту», орган соціалістів «Robotnіk» писав,
«ендеція йде на креси з гаслом, що там немає (…) українців (…), що маса
місцевого населення – це тільки етнографічний матеріал, який всіма засобами і
якнайшвидше треба змусити до полонізації» [404, s. 202].
Незважаючи на тактичну підтримку новоствореного блоку частиною
центристських сил – Польською католицько-народною партією (ПКНП) та
Національною робітничою партією (НРП), – Лянцкоронський пакт не зміг стати
стійкою платформою для консолідації правоцентристського табору.
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Група Е. Дубановича (ХНЗП), виражаючи інтереси землевласництва і не
погоджуючись з прискоренням земельної реформи, не схвалила пакту, однак і не
вийшла з блоку, що підтримував уряд національної більшості, програмою якого
хотіла бачити «здорово сприйнятий націоналізм» та «свідомість польської
державної ідеї» [253].
Відповідно група Я. Домбського в «Пʼясті», незгідна із шовіністичним
курсом ендеції, вийшла з ПНП-П і еволюціонувала в бік демократичної лівиці.
Таким чином, у «Хєно-Пясті» спостерігалися значні розходження у питаннях
стратегії та методів «кресової» політики й протистояння між консервативним і
селянським крилом, основним змістом якого було ставлення до земельної
реформи [253].
«Пяст» прагнув нарощування колонізаційних процесів і прискорення
виконання аграрної реформи. З цією метою С. Осецький опрацював проект
закону, за яким на парцеляцію і осадництво передбачалося виділяти щорічно 200
тис. моргів землі [376, s. 243]. Консервативне крило «Хєно-Пясту», виражаючи
інтереси поміщиків, навпаки, намагалося ігнорувати здійснення земельної
реформи і чинило в цьому питанні тиск на ендецію, загрожуючи організаційним
розривом. ННС змушений був лавірувати між інтересами людовців і
консерваторів для збереження у парламенті національної більшості. На фоні
загострення кризи парламентаризму, значного економічного спаду та посилення
соціальної напруженості у суспільстві відтягування ендецією реалізації аграрної
реформи група Я. Бриля в «Пясті» кваліфікувала порушенням Лянцкоронського
пакту і вийшла з партії, позбавивши цим блок абсолютної більшості у Сеймі та
спричинивши падіння кабінету В. Вітоса [376, s. 244].
Другий етап характеризується коригуванням програми національної
політики «Хєно-Плясту». Поразка спроби реалізації постулату національної
держави та поступовий відхід поміркованих сил від шовіністичного табору
викликали

необхідність

внесення

коректив

у

національну

політику

правоцентристського блоку. Цьому сприяли також зміни на міжнародній арені.
Перемога лівих сил на виборах у Франції і Великобританії вимагала від
польського уряду модифікації політики на «східних кресах», щоб не викликати
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втручання західних держав, – особливо у звʼязку з тим, що у 1924 р. минав
2-річний термін впровадження закону про воєводське самоуправління від
26 вересня 1922 р., який був формальною підставою для передачі Радою
Амбасадорів суверенних прав Польщі на Східну Галичину [376, s. 245].
Політика українізації в УСРР і посилення національно-визвольного руху на
західноукраїнських

землях

теж

вимагала

застосування

інших

методів

національної політики. Зміна зовнішньої і внутрішньополітичної ситуації
актуалізувала дискусію у правоцентристському таборі про концепції політики в
українському питанні.
Внаслідок

розходжень

з

ендецією

спостерігалась

консолідація

консервативного руху, що знайшло своє відображення і в поглядах на українську
проблему. Ліберально-консервативний табір не схвалював радикалізму дій
націоналістів на «східних кресах», закликав: «Повернім, бо буде погано, бо не
втримаємо» [177, s. 3].
Віддалившись від націоналістичного табору, консервативні партії «Хєни»
демонстрували поміркованість позицій у національному питанні та проявляли
тенденцію зміщення до центру, відкидаючи при цьому необхідність суспільноекономічних перетворень.
Віленський консерватор С. Кат-Мацкевич заявляв, що «проголошувати
гасла соціальної революції на нашім сході – це підписувати смертний вирок на
польське майбутнє цього краю» [349].
Програма

Консервативної

партії

(КП)

передбачала

встановлення

міжнаціональних взаємовідносин «на основі ягеллонського принципу «вільні з
вільним і рівні з рівними», але з умовою, що ці народи приймуть платформу
польської

державності».

Виступаючи

проти

денаціоналізації

української

меншини, КП одночасно протиставилась спробам створення «держави в
державі» [13, арк. 4].
Консерватори агітували за гнучку національну політику, яка б враховувала
відмінність

етнополітичних

умов

різних

регіонів.

Українське

питання

пропонувалося розвʼязати шляхом «мирної, еволюційної, абсолютно природної
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асиміляції» і створення таких умов, при яких «обидва народи порозуміються і
муситимуть порозумітися».
Ця програма передбачала допущення місцевого населення до державних
посад, впровадження двомовних шкіл, заохочення мішаних шлюбів та ін. Таким
чином, на фоні розходження з ендецією, в аграрному питанні спостерігалась
еволюція консерваторів від концепції національної асиміляції до державної [251,
c. 39].
Зміна курсу національної політики торкнулася також «Пясту». 2–3 лютого
1924 р. на засіданні Головної ради ПНП-П було ухвалено резолюції, які,
закликаючи до продовження колонізаційної політики, визнавали, що в процесі
аграрних перетворень «слушні інтереси місцевого населення повинні бути
повністю враховані». Тобто людовці вимагали прискорення земельної реформи,
не надаючи при цьому справі збереження «польського стану посідання»
вирішального значення [286, c. 23].
Неможливість цілковитої реалізації принципу національної держави і зміни
у партійно-політичній системі Польщі та на міжнародній арені зумовили
модифікацію програмних засад ендеції. Окремі діячі ННС (С. Грабський,
Є. Гєртих, В. Вакар та ін.), побачивши безперспективність і шкідливість
тотальної дискримінації, намагалися переконати шовіністичний табір у
необхідності зміни національної програми і політики. Вони пропонували
розвʼязувати українське питання у напрямі державної асиміляції при збереженні
остаточної мети – національної асиміляції. Підтримували толерантнішу мовну і
релігійну політику, допущення українського селянства до участі у парцеляції,
обмеженої окремими регіонами. Визначальним у цих заходах була поступова
полонізація українського шкільництва шляхом утраквізації.
Рішення Ради Амбасадорів від 15 березня 1923 р. про передачу Східної
Галичини під суверенітет Польщі поклало край сподіванням галицьких політиків
на розвʼязання проблеми західноукраїнських земель відповідно до їхніх планів і
привело до глибокої кризи національної орієнтації. В цих умовах, українське
політичне середовище поділилося на два табори – «непримиренних», що стояли
на позиціях невизнання польської окупації Східної Галичини і продовження
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боротьби до «переможного кінця», та «реалістів», які виступали за пошук умов
обмеження українського життя у складі Польщі. Остання орієнтація знайшла
поширення, – вважає дослідник Л. Зашкільняк, – серед ряду керівних діячів
Української народно-трудової партії (УНТП), пізніше УНДО – В. Охримовича,
М. Струтинського та інших, а також українських консерваторів, повʼязаних з
греко-католицькою церквою [254, c. 131].
У свою чергу, польські урядові кола, представлені переважно ендеками,
потрактували рішення Ради Амбасадорів як «карт бланш» у розвʼязанні
українського питання і не використали сприятливого моменту для порозуміння з
«реалістами».
Назагал, початок 1920-их рр. визначався тим, що польська влада у
національному питанні проводила «інкорпораційну» політику. На практиці це
означало відкриту колонізацію і полонізацію західноукраїнських теренів.
Програма ендеків базувалася на шовіністичних ідеях та уявленнях про
месіанську роль і силу польської культури. Ендеки відкидали національнокультурні здобутки українців у Галичині, а український визвольний рух вважали
слабким. У польському Сеймі з національної проблематики постійно точилася
боротьба правиці (ендеки) та лівиці (есдеки) і саме це протистояння було
визначальним щодо офіційної національної теми [254, c. 131].
Особливою була позиція з національного питання Начальника Польської
держави, маршалка Ю. Пілсудського, який на той час відійшов від державних
справ, а у 1923-1926 рр. працював над написанням своїх мемуарів.
Ю. Пілсудський виявляв невдоволення загальною політичною ситуацією в
державі. Державні проблеми повʼязував із Сеймом, про який відгукувався дуже
негативно, а депутатів обзивав лайливими словами, які цитувалися у тодішніх
газетах. Своє бачення ситуації у Польщі середини 1920-их рр. Ю. Пілсудський
пояснював так: «Демократичні свободи було зужито так, що можна зненавидіти
всю демократію. Партійні інтереси переважають над усім. Партії в Польщі
розмножаються так сильно, що стали незрозумілими для загалу. Я оголосив
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війну махінаторам, лайдакам, вбивцям і злодіям і від цією боротьби не
відступлю» [226, c. 134].
Незадоволення різних верств суспільства політикою правлячої верхівки
вело до посилення національного і соціального протистояння в суспільстві.
Розвʼязання проблеми в кінцевому рахунку призвело до державного перевороту,
який здійснив Ю. Пілсудський 12 травня 1926 р. Здійснення державного
перевороту зовсім не означало, що національна проблема буде пріоритетною і
нове керівництво запропонує шляхи її вирішення.
Водночас, польське суспільство у вирішенні національного питання
демонструвало суттєву відмінність між законодавчим розвʼязанням проблеми і
її практичною реалізацією.
Зокрема, у 1924–1925 рр. в урядових колах Польщі розгорнулася гостра
боротьба з українського питання, в якій ендеки і праві польські політики
блокували спроби ліво-центристських сил втілити в життя закон 26 вересня
1922 р. Згідно цього закону новоутворені воєводства вважалися самоврядними
одиницями ст. 1. (ст. 67 Березневої конституції) [123]. Рівень їх самоврядності
окреслювався в галузі культури, господарських звʼязків, охорони здоровʼя,
опіки над убогими, самоврядної адміністрації та публічних фінансів.
Розділ ІІ «Закону про засади загального воєводського самоуправління...»
стосувався правних аспектів воєводських адміністрацій у Львові, Тернополі та
Станіславові. Зокрема, місцеві адміністрації вирішували релігійні питання,
справи освіти (за винятком університетів і шкіл до них прирівняних),
доброчинності публічної, охорони здоровʼя (за винятком санітарної поліції),
питання будівництва воєводських, повітових і ґмінних управ, а також локальних
залізниць, справами аграрними (за винятком аграрних реформ), підтримки
промислів і торгівлі, реалізація державних законів щодо регуляції вод, меліорації
і пошуків водних ресурсів; реалізація державних законів щодо організації та
адміністрування ґмін і повітів; бюджетних видатків і доходів воєводської
адміністрації і представлення фінансового висновку, інші питання, які
воєводській адміністрації будуть визначені Сеймом держави (Art. 9, Dz. U.R.P.
1922, nr. 90, poz. 829) [92].
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У ст. 10 було визначено повноваження місцевого сейму. Воєводський сейм
повинен був складатися з двох палат, одну з яких повинні були складати депутати
української (руської) Курії. Обидві палати засідали окремо і ухвалювали власні
рішення під керівництвом вибраних керівників або їх заступників. У спільних
справах рішення вважалося прийнятим при згоді обидвох палат (Art. 10, Dz. U.R.P.
1922, nr. 90, poz. 829) [93].
Було визначено і склад депутатів сеймиків. Львівський сеймик складався із
100 депутатів (відповідно на кожну палату припадало по 50 депутатських місць).
Тернопільський і Станіславівський сеймики складалися із 60 депутатів
(відповідно на кожну палату припадало по 30 депутатських місць) – ст. 22 (Art.
22, Dz. U.R.P. 1922, nr. 90, poz. 829) [94].
Визначено було й мову адміністрації: державна адміністрація і суди
послуговувалися польською мовою, а мова в самоуправлінських структурах
визначалася їхнім рішенням «тобто була польською або українською» – ст. 23.
Аналогічно діяли органи самоуправління і відносно мови навчання в школах –
вона визначалася рішенням однієї з палат воєводського сеймика (Art. 23, Dz.
U.R.P. 1922, nr. 90, poz. 829) [95].
Окрема стаття 24 стосувалася відкриття українського університету. Його
повинні були відкрити за рішенням Сейму (час відкриття у документі не
вказувався), а міністерство фінансів забезпечувало його бюджет. Університет
мав бути організований як автономний, але згідно з вимогами до державних
вищих шкіл безпосередньо підпорядковувався Міністрові релігійних визнань і
публічної освіти (Art. 24, Dz. U.R.P. 1922, nr. 90, poz. 829) [96].
Ухвали регіонального рівня (воєводство, повіт, ґміна) публікувалися
польською і українською (руською) мовами (ст. 25) (Art. 25, Dz. U.R.P. 1922, nr.
90, poz. 829) [97].
Принципове значення в документі мала ст. 26, де визначалося, що
самоуправління у визначених воєводствах, повітах і ґмінах має наступити не
пізніше як через 2 роки з часу публікації цього документу. Окремо зазначалося,
що й український (руський) університет має бути відкритим протягом дворічного
терміну (Art. 26, Dz. U.R.P. 1922, nr. 90, poz. 829) [98].
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Закон від 26 вересня 1922 р. щодо східних воєводств розділив польську
суспільність. Праві польські сили намагалися перешкодити ліво-центристам
реалізувати закон. Вони вважали, що його введення «підважить польський
авторитет» в цьому регіоні.
Після травневого перевороту представники Ю. Пілсудського озвучили
свою позицію щодо державного будівництва, яку виклали у відозві до народу. У
національному питанні на зміну доктрині т. зв. «польського прометеїзму»
ендеків прийшла федералістична програма есдеків, ідеологами якої були Тадеуш
Голувко і Леон Василевський. Хоча програма запроваджувала

воєводську

автономію у Східній Галичині і самоврядування на Волині, це не заважало
проводити дискримінаційну політику щодо місцевого українського населення.
На практиці відбулися зміни, коли поляки активно займали адміністративні
посади в ключових галузях господарства: на залізниці, пошті, у фінансових
установах і в поліції. На схід держави прибувало чимало польської інтелігенції:
лікарів, правників, науковців, вчителів. Значною була кількість поляків серед
ремісників і працедавців. Окремі дослідники зазначають, що новоприбулі поляки
створювали у містах конкуренцію не тільки українцям, а передовсім євреям,
коли осідали у великих містах і містечках. В таких обставинах, асиміляційні
процеси українців продовжувалися, але вони набули іншої форми.
Територія Галичини і Волині, як і інших польських земель, була розділена
на воєводства-повіти-гміни. Вищою адміністративною владою стало воєводське
управління на чолі з воєводою, який виконував функції представника уряду і
координатора усієї державної адміністрації на підпорядкованій йому території.
Воєводі підпорядковувалися повітові старости, які співпрацювали з органами
місцевого самоврядування, президентами міст та органами внутрішнього
правопорядку і безпеки. Воєводський комісаріат державної поліції очолював
окружний комендант, який призначався Міністерством внутрішніх справ і
керував повітовими командами поліції. Повітовим командам, своєю чергою,
підпорядковувались постерунки − місцеві поліційні дільниці, що охоплювали
одну або декілька гмін. Староства складалися з рефератів (відділень),
компетенція яких не завжди обмежувалася одним повітом, і еспозитур (філій).
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При воєводському управлінні та староствах діяли відділи безпеки, які складалися
з таких підрозділів: політичної безпеки, з громадських справ, національного
порядку. Вони підпорядковувалися воєводському управлінню, а у внутрішній
службі − Головному управлінню державної поліції. У 1926 р. функції політичної
поліції були передані новоствореним східним відділам повітових команд поліції,
у складі яких створювалися бригади з політичних зізнань [222, с. 130].
Ще одним чинником посилення Польської держави і, передовсім, на сході,
стало утворення у середині 1920-их рр. Корпусу охорони пограниччя (КОП).
Організація, окрім суто військових функцій, займалася питаннями облаштування
поляків на місцях; була запорукою їх безпеки та сприяла зміцненню їхнього
культурного і господарського розвитку. Зрозуміло, що господарське і соціальнокультурне зміцнення новоприбулих поляків відбувалося за рахунок місцевого
українського населення.
Військова влада отримала широкі права: могла виселяти з прикордоння
людей, які становили загрозу для держави, звільняти з роботи місцевих
мешканців та ін. Під цим приводом багато українців було виселено у внутрішні
регіни Польщі. Депортації стосувалися навіть окремих активних грекокатолицьких священиків [384, s. 34].
З 1923 р. у цих регіонах діяли спеціальні суди, які були спрямовані на
засудження учасників партизанських загонів, тих, які виступили проти Польської
держави у 1921-1922 рр. В основному, це стосувалося прикордонної смуги
(Борщівський,

Чортківський

повіти,

а

також

окремі

повіти

Волині).

Антиукраїнську політику проводили теж польські парамілітарні організації −
Стрілецький Союз та ін., які допомагали військовим, поліції та владним
структурам контролювати дії українців, роздмухували у краї національну
ворожнечу.
Національна програма Польщі щодо східних воєводств була викладена у
лютому 1924 р. у Сеймі, коли були схвалені «кресові закони». Саме ці
законодавчі акти санкціонували наступ «польськості» на національно-культурні
права українців. У першу чергу «кресові закони» стосувалися мовного питання.
Зокрема, законом про мову польська мова оголошувалася державною на
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території усієї Другої Речі Посполитої, обовʼязковою для службового
користування

державно-адміністративними

органами

та

органами

самоуправління, установами звʼязку та на залізничному транспорті. Згодом вона
стала єдиною офіційною мовою і в судочинстві та господарській сфері. Водночас
до закону були прийняті «застереження» (від 31 липня 1924 р.). Вони надавали
право населенню національних меншин використовувати рідну мову у
письмових і усних зносинах з державно-адміністративними органами першої та
другої інстанції, а також вести документацію в установах місцевого
самоврядування двома мовами. Однак ці «застереження» носили декларативний
характер і на практиці дуже часто не виконувалися. Що ж до повсякденного
спілкування, то виразно у ньому домінувала польська мова, яка й стала
обовʼязковою «мовою щоденного вжитку» [283, с. 156].
Таким чином, «кресові закони» носили виразно антиукраїнський характер.
Наступ

«польськості»

на

українське

національно-культурне

і

релігійне

становище відбувався в першу чергу у мовній площині.
Здійснення державних польських програм щодо національних меншин
було тісно повʼязане із загальним станом суспільства, економічним і соціальним
розвитком держави [474, s. 9].
Незважаючи на те, що на початку 1920-их рр. закінчилися воєнні дії,
утвердження Польської держави проходило в доволі важких і напружених
політичних обставинах. Недивлячись на те, що у 1922 р. пройшли вибори до
Сейму і Сенату і законодавчі органи влади розпочали свою роботу, соціальноекономічна обстановка у державі залишалася складною. Країна була охоплена
гіперінфляцією.
У квітні 1924 р. премʼєр-міністр Владислав Грабський за допомогою
новоутвореного

Польського

акціонерного

банку

провів

емісію

грошей,

здійснивши обмін 1 млн. 800 тис. марок за 1 польський злотий. Стабілізації
економіки держави повинні були також сприяти позики з Франції та США.
Наступним кроком польського керівництва мала стати земельна реформа.
Для її здійснення потрібно було завершити справу парцеляції землі та угідь.
Згідно з законом від 25 грудня 1925 р., були збережені поміщицькі маєтки, а
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«новонабулу» землю надавали переважно польським осадникам і військовим
колоністам.

Парцеляція

поміщицької

землі

здійснювалася,

стверджують

дослідники, переважно за рахунок відчуження земельних масивів землевласників
непольської національності і значно меншим чином − масивів польських
власників (за офіційними даними до 1939 р. у Польщі зберігалися великі
земельні монополії; йшлося про тисячі гектарів землі) [476, s. 23].
Аграрний закон 1925 р. актуалізував положення попередніх законодавчих
актів Сейму у земельному питанні на користь поміщиків, надаваючи привілеї
майоратам

і

господарствам

капіталістичного

типу,

звільняючи

їх

від

обовʼязкової парцеляції − поділу землі на дрібні ділянки та їх продажу за
ринковими цінами. Парцеляція ж поміщицьких земель, господарства яких
знаходилися у гіршому економічному становищі, доручалася міністру земельних
реформ та підпорядкованим йому органам на місцях − земельним управлінням,
які разом з поміщиками узгоджували питання продажу землі. Передовсім,
йшлося про ціну землі. Кращі і більші за площею землі потрапляли у володіння
польських колоністів. Дослідники економічної історії зазначають, що до кінця
1926 р. в 37 повітах Східної Галичини було створено 1037 господарств з етнічних
польських колоністів, кожен з яких придбав з парцеляційного фонду державних
або приватних маєтків у середньому по 13, 6 моргів землі. На відміну від
воєнних осадників, яких забезпечували землею, інвентарем і житлом за рахунок
держави, цивільні колоністи купували земельні ділянки за ринковими цінами
відповідно до законів про земельну реформу. До середини 1920-их рр., коли ціни
на землю були значно нижчими, ніж у подальші роки. Саме в цей період
пройшла активна колонізація галицьких і волинських земель, а питома вага
поляків серед покупців землі склала близько 80 % [378, s. 132].
Таким чином, проведення земельної реформи стало одним з чинників
утвердження «польського стану посідання» на території східних воєводств
держави. Земельна реформа сприяла формуванню на сході держави заможного
земельного власника, який повинен був економічно домінувати у цих
середовищах.
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Практична реалізація національної програми у Польській державі
повʼязувалася з урядовими проектами і програмами щодо нацменшин.
Створення таких програм розпочалося вже у 1922 році. Зокрема, першу
спробу створити державну програму з національного питання, зокрема щодо
населення східних воєводств, здійснив уряд генерала Владислава Сікорського,
який був утворений в грудні 1922 р., одразу після замаху на президента Г.
Нарутовича. Одним із головних завдань команди В. Сікорського, окрім
стабілізації ситуації в країні в умовах президентської кризи, було визначення
політичних

засад

щодо

національних

меншин.

Це

питання

особливо

актуалізувалося у зв’язку з рішенням Ради послів від 15 березня 1923 р. про
визнання західними країнами польського східного кордону. Ухвала ліквідувала
формальний стан тимчасовості польської присутності на східних землях,
закріпивши за Польщею суверенітет над Східною Галичиною. Усе це
створювало підстави для вироблення спеціальної програми діяльності у східному
регіоні [253, c. 73].
Після рішення Ради Послів 26 березня 1923 р. уряд В. Сікорського
виступив зі зверненням до громадян східних воєводств держави із закликом до
толерантності і спільної праці «заради добра цих земель». Згодом, уряд розробив
і представив проект «Директив у справі політики уряду на Східних кресах», який
7 квітня 1923 р. обговорювався на засіданні Політичного комітету Ради міністрів.
Одночасно цей проект було розіслано воєводам східних воєводств, аби й вони
включилися в обговорення «української проблеми». Поряд з обговоренням на
місцях урядового проекту прем’єр-міністр та міністр внутрішніх справ
направили на місця владним органам таємний циркуляр «Загальні директиви для
політики уряду на Східних кресах» із рекомендацією «належного і суворого їх
виконання», датований 1 травня 1923 р. [253, c. 73-74].
У вступній частині документа зазначалося: «Остаточне визнання Радою
Послів наших східних кордонів покладає на уряд обовʼязок використати цей
історичний момент на благо Речі Посполитої. Це вимагає, з одного боку,
конкретної й узгодженої урядової політики щодо східних земель, з іншого −
планомірної, опертої на місцеві чинники праці над стабілізацією стосунків на
162

Кресах, згідно з вимогами раціонального розуміння польських державних
інтересів». У цій таємній директиві В. Сікорський переконував місцевих
керівників у стратегічному значенні східних земель для Речі Посполитої. Зокрема
стверджував, що у випадку війни з Росією саме східні землі вирішуватимуть долю
«великодержавного майбутнього Польщі». І далі, І. Сікорський зазначав, що «в
разі повернення смуги кордону на «лінію Керзона» Польща перетвориться на
третьорядну державу, позбавлену того впливу, який їй належить, як з огляду на
історичну традицію, так і з огляду на теперішні матеріальні можливості Польської
держави». «Памятаючи про все це, уряд здійснить усі можливі кроки для
прихилення місцевого кресового населення до державної ідеї та якнайтіснішого
сполучення Кресів із матірʼю-Польщею»[384, s. 56].
Таким чином, таємний документ переслідував стратегічну мету: обʼєднати
непольські народи і, передовсім українців, польською «державною ідеєю».
Разом з тим, документ націлював керівників місцевих адміністрацій на
проведення уніфікованої політики щодо всіх східних земель, але з урахуванням
місцевих регіональних обставин. Відомо, що В. Сікорський у своїх деклараціях
неодноразово

підкреслював

необхідність

врахувати

потреби

місцевого

населення, забезпечивши умови вільного розвитку їх культурного, освітнього та
релігійного життя. Українські дослідники проблеми звернули увагу на те, що
окрім традиційної «уніфікації» до якої закликав В. Сікорський, у документі
йшлося і про намір уряду використати й поглибити внутрішні антагонізми
(релігійні, культурні. Суспільні) у середовищі національних меншин (наприклад,
між українцями Волині та Галичини), не допустити зменшення польської
присутності на цих землях «Сьогодні, − зазначав польський премʼєр, − слід
підтримувати й поглиблювати ту недовіру, яку відчуває волиняк до галичанина, а
з іншого боку − існуючу зверхність галичанина над волиняком» [384, s. 56-57].
Отже, в основу проекту державної політики на східних землях, що його
опрацював уряд В. Сікорського, було покладено концепцію «державної
асиміляції національних меншин». Щоправда, втілити в життя свої наміри уряду
не вдалося. Наприкінці травня 1923 р. під обговорення проекту бюджету в Сеймі
депутати правиці та центру змусили уряд В. Сікорського піти у відставку. Ідея
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«державної асиміляції» стала програмною засадою діяльності урядів уже після
травневого перевороту 1926 року.
Урядова політика в усіх напрямах, в тому числі й у національному питанні
була пов’язана із ситуацією яка складалася у Сеймі. Зокрема міжпартійні
переговори (вважають, що вони були таємними − О.Т.) між найбільшими
фракціями у Сеймі − ендеками (Народно-національний союз) і Польським
стронніцтвом людовим (далі − ПСЛ) «Пʼяст», що тривали від лютого 1923 р.,
завершилися підписанням у Варшаві угоди, яка отримала назву Лянцкоронський
пакт. Саме він передбачав створення коаліції «Хієни» і

«Пʼясту», яка

відповідно й сформувала уряд, який від 28 травня до 14 грудня 1923 р. очолював
людовець Вінсент Вітос [416, s. 55].
У національному питанні лянцкоронська коаліція заявила про повернення
до політики національної асиміляції, тобто проголосила курс на полонізацію
національних меншин. Були вироблені коаліційні документи, які обмежували
політичні, культурні й економічні права національних меншин. Головне
завдання коаліція вбачала у зміцненні позицій поляків у всіх сферах державного
життя у східних воєводствах. Програма передбачала завдання: «очистити місцеву
адміністрацію від «ненадійного елементу», надавши їй цілком польського
характеру; провести реформу виборчої системи з метою створення «польської
більшості» в Сеймі й формування «чисто польського» уряду; забезпечити
перевагу польського впливу в органах самоврядування на «східних кресах» [384,
s. 593-615]. Як вже зазначалося, одним з напрямів політики коаліційного уряду
стало здійснення аграрної реформи. Аграрна реформа розглядалася як важливий
чинник для розширення польської присутності на сході.
Однак суспільно-економічна проблема, з якою зіткнувся уряд В. Вітоса,
була такою, що головними стали фінансово-господарські питання, які слід було
негайно вирішувати, оскільки вони створювали труднощі для економічного
розвитку країни. Тому мають рацію ті дослідники, котрі зазначають, що
національна проблематика в діяльності коаліції відійшла на другий план.
Зрештою, уряд В. Вітоса так і не напрацював до кінця конкретної програми з
національного питання.
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Національні проблеми, повʼязані зі становищем національних меншин у
державі, обговорювалися на засіданнях Політичного комітету Ради міністрів.
Саме цей орган було створено в жовтні 1921 р. для координації діяльності
міністерств у питаннях внутрішньої політики і одним з напрямів роботи стала
діяльність щодо нацменшин. Зокрема, на засіданні 14 червня 1923 Рада міністрів
прийняла рішення про запровадження надзвичайних судів на теренах східних
воєводств: у компетенції цього типу судів належали справи, пов’язані з «участю
в бандформуваннях, вбивствами, пошкодженням телеграфних чи телефонних
ліній, підривом мостів, залізничних шляхів і т. ін.». Створенням надзвичайних
судів влада прагнула запобігти можливим антипольським й антидержавним
виступам непольського населення на сході.
В рамках програми національної асиміляції нацменшин, уряд В. Вітоса
розпочав підготовку проекту закону про державну мову, яким передбачалося
забезпечити домінування польської мови у всіх сферах суспільного життя.
Зокрема таким полонізаційним заходом польської влади щодо українців стало
урядове розпорядження про заборону державним службовцям і адміністрації
вживати термін «українець» (замість нього впроваджувалася назва «русин»,
«русинка»). На засіданні Політичного комітету Ради міністрів у червні 1923 р.
констатувалося, що поняття «русини» − це історично обґрунтована назва, яка
поширюється на «словянське непольське населення Східної Малопольщі
(Галичини), Волині та Полісся». Програма містила й інші обмеження для
українців. Уряд В. Вітоса не виконав програму, оскільки в грудні 1923 р. був
відправлений у відставку [269, с. 50-54].
Тому наступний премʼєр-міністр Владислав Грабський, якого 19 грудня
1923 р. призначив президент С. Войцеховський, змушений був виплавляти як
загальну ситуацію у державі, так і вирішувати національне питання.
Першочерговим завданням уряду В. Грабський вважав стабілізацію фінансової
системи країни, а розвʼязання усіх інших нагальних проблем внутрішньої
політики, а також національного питання, він планував відкласти на більш пізній
термін.
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В. Грабський розпочинав свою діяльність на посаді премʼєр-міністра в
умовах гострої суспільно-економічної кризи. Особливо напружена ситуація
склалася у східних воєводствах держави: невдоволення населення репресивною
політикою уряду, наростання економічної кризи, високі темпи інфляції
спричинили серію страйків, акцій саботажу, бойкоту податкової системи,
підпалів господарств осадників на Волині та Поліссі. Деякі польські дослідники
називають події квітня 1923 р. у східних воєводствах «повзучим антипольським
повстанням» [450, s. 192].Таким чином, загострення політичної ситуації
всередині країни, а також зовнішньополітичні зобовʼязання Польщі знову
поставили на порядок денний «українське питання».
На міжнародній арені «українське питання» актуалізувалося у звʼязку з
тим, що у вересні 1924 р. минав дворічний термін, який був відведений на
реалізацію закону про воєводське самоврядування. На підставі цього закону
Польща, виконуючи міжнародні зобовʼязання, мала надати Східній Галичині
права територіальної автономії. Неврегульованість і гострота цих проблем
змусили В. Грабського заявити про те, що «національне питання мусить бути
вирішене належним чином».
Цілісна програма національної політики здійснена урядом В. Грабського
(19 грудня 1923 р. − 13 листопада 1924 р.) своїм головним завданням
проголосила збереження інтегральної цілісності держави через часткові
поступки національним меншинам. Хоча програма державної асиміляції знову
оголошувалась офіційною політикою держави щодо національних меншин,
проте в урядовому середовищі були й такі міністри, які виступали
прихильниками концепції національної асиміляції меншин. До них належав і
міністр віросповідань і громадської освіти Станіслав Грабський [423, s. 176].
Політичний комітет Ради міністрів вирішував усі проблеми національних
меншин у державі, акцентуючи увагу на східних воєводствах, де національна
проблема стояла особливо гостро. Разом з тим, премʼєр-міністр В. Грабський
намагався не виділяти питання «східних кресів» з комплексу проблем,
повʼязаних з проблематикою національних меншин у державі однак події
1923 року, пов’язані із національними виступами українців на Волині та Поліссі
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змушували уряд знаходити вихід із ситуації, що склалася, розробляти конкретні
завдання для адміністрації східних воєводств.
Зокрема, 25 січня 1924 р. на засіданні Політичного комітету Ради міністрів
з доповіддю, присвяченою проблематиці «східних кресів» виступив міністр
внутрішніх справ Владислав Солтан. Проте висловлені ним пропозиції з
«українського питання» мали загальний характер і окреслювали лише напрями
діяльності уряду без детального аналізу суспільно-політичної ситуації на східних
землях. Дослідники проблеми зазначають, що найближчою метою східної
політики уряду проголошувалася поступова асиміляція краю через зміцнення в
українському суспільстві угодовських тенденцій, а також розширення на сході
польської присутності. Комітет висловився за поступове впровадження польської
мови до українських державних середніх шкіл, а також за зупинення процесу
надання рівних прав українській мові поряд із польською в державних органах
влади. Уряд мав намір активізувати колонізаційні процеси у Східній Галичині,
одночасно розширивши можливість участі українського населення у парцеляції
землі на Волині та Поліссі. Комітет рекомендував якнайшвидше прийняти
закони про гмінне та повітове самоврядування, відклавши тимчасово реалізацію
закону про воєводське самоврядування [450, s. 216].
У справі національної політики у квітні 1924 р. В. Грабський створив т. зв.
Комісію чотирьох, до якої увійшли експерти з національної проблематики
(Генрик Левенхеж (юрист, безпартійний), Євген Старчевський (землевласник із
Волині, Польська партія людова), а також двоє послів − Станіслав Грабський
(один із лідерів національних демократів) і Станіслав Тугутт (ПСЛ «Визволенє»).
Комісія мала підготувати проекти законів про мови в школах, судах і в
адміністрації у східних воєводствах. До завдань комісії входила також уніфікація
різних правових норм, що діяли на землях, які раніше відходили до Австрійської
і

Російської

імперій.

Після

здійснення

цієї

юридичної

праці

можна

конкретизувати загальні норми Конституції держави і підписані Польщею
міжнародні зобовʼязання. Йшлося головним чином про проблеми нацменшин.
1 липня 1924 р. уряд вніс на розгляд Сейму три проекти т. зв. «кресових
законів», що їх підготувала Комісія чотирьох: «Закон про державну мову і мову
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урядування в органах державної влади та самоврядування», «Закон про мову
урядування судів, органів прокуратури і нотаріату», «Закон, що містить деякі
постанови про організацію шкільництва». Після нетривалого обговорення,
4 липня проекти законів ухвалила конституційна комісія, а 31 липня 1924 р.
затвердив Сейм [494, s. 89].
Згідно

прийнятих

ухвал,

державною

мовою

Речі

Посполитої

проголошувалася польська мова. Вона ставала урядовою мовою в усіх
державних і самоврядних органах влади та у війську. Однак допускалося
вживання мови національних меншин (української, білоруської, литовської)
органами цивільної влади і адміністрації І і ІІ рівнів. На території Львівського,
Тернопільського, Станіславівського, Волинського і Поліського воєводств ці
органи могли приймати заяви від місцевих мешканців українською мовою.
Відповіді на звернення друкувалися польською мовою із перекладом. Пошта і
залізниця на східних землях мали використовувати дві мови. Мовою діловодства
судів, органів прокуратури і нотаріусів проголошувалася польська. Однак скарги,
подання, звернення до судових та правоохоронних органів громадяни
української,

білоруської

і

литовської

національностей

могли

складати

національними мовами. Судові процеси на території східних воєводств мали
супроводжуватися

перекладами.

Відповідно

до

закону

про

організацію

шкільництва на теренах східних воєводств основним типом державної школи
проголошувалася т. зв. утраквістична (двомовна) школа, в якій викладання
здійснювалося польською і непольськими мовами (українською, литовською,
білоруською), але поступово мало перейти на польську мову [494, s. 89].
Обговорення «кресових законів» проходило в обстановці загального
порушення у державі. Зокрема, у звʼязку із політичною ситуацією у східних
воєводствах ендеки звертаються до Сейму і уряду із пропозицією ввести
надзвичайний стан на сході. 28 листопада 1924 р. цю пропозицію на засіданні
адміністративної комісії Сейму ініціювали ендеки, акцентуючи увагу на
небезпеці, яка загрожувала «польським кресам» в умовах, «коли банди
відчувають свою безкарність». Вони вимагали від уряду відмовитися від тактики
проведення реформ чи будь-яких інших поступок нацменшинам до остаточного
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врегулювання ситуації на східних землях. Народовці виступили із гаслом:
«Спочатку заспокоєння, потім реформи». В. Грабський був проти введення
надзвичайного стану і аргументував свою позицію тим, що «впровадити
надзвичайний стан означає поставити під сумнів наші східні кордони». Він
переконував, що вжиті урядом заходи є достатніми для врегулювання ситуації.
Під тиском правих сил, у грудні 1924 р. на обговорення уряду В. Грабський
подав черговий проект реформ під назвою «План загальної політики на кресах на
період зими 1924-1925 в повітах, які перебувають під бандитською загрозою»
[226, с. 131]. Програма передбачала: проведення в найкоротші терміни (зима
1925 р.) аграрної реформи через примусову парцеляцію фільваркової землі з
частковим

відшкодуванням;

передбачалась

можливість

наділити

селян

безкоштовним лісом на потреби відбудови господарств, знищених війною;
задоволення

найбільш

нагальних

господарських

білоруського селянства [255, с. 461].

потреб

українського

і

У разі потреби уряд погоджувався на

введення воєнного стану.
Уряду В. Грабського в 1923-1924 рр. вдалося здійснити ряд фінансових і
економічних реформ, які сприяли стабілізації та інтеграції економіки розрізнених
земель (В. Грабський сам був економістом).
Однак, на цьому етапі правління В. Грабського у країні продовжувалася
боротьба за владу між угрупуваннями ендеків і прихильниками Юзефа
Пілсудського.
Кабінет В. Грабського, реалізуючи політику стабілізації господарства і
проводячи економічні реформи, намагався зберігати інтегральність держави,
достатньо виважено йшов на поступки національним меншинам.
Видима

лібералізація

польської

політики

в

українському

питанні

проявилася у проекті культурної автономії українців, запропонованому П. ДунінБорковським, діяльності відділу національностей під егідою міністра внутрішніх
справ Млодзяновського, заяві міністра освіти Суйковського про намір «зрушити
з місця» справу Українського університету та ін. Однак все це так і залишилося
нездійсненними проектами. Млодзяновського та Суйковського за їх ліберальні
висловлювання було звільнено з посад [277, c. 23].
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Не здійсненим залишився і проект аграрної реформи у східних воєводствах,
що його запропонував В. Грабський у грудні 1924 р. Після довгих дискусій
проект так і не був затверджений урядом. Можливо це зумовлювалося тим, що
положення, які містилися в програмі, були надто радикальними і торкалися
інтересів заможних власників «східних кресів».
Водночас важливим залишається те, що уряд підготував державну
програму з національного питання. У листопаді 1924 р. до складу уряду увійшов
Станіслава Тугута − експерт з національної проблематики, відомий своїми
ліберальними поглядами на проблему національних меншин. Саме він, у
листопаді 1924 р. категорично висловився проти впровадження надзвичайного
стану на східних землях, мотивуючи це тим, що місцеве «населення не стільки
виявляє свою нелояльність щодо держави, скільки є стероризованим і
дезорієнтованим. Тому швидше мова має йти про поліпшення умов його життя,
покращення діяльності місцевої адміністрації і піднесення добробуту, аніж
посилення репресій [494, s. 91].
В. Грабський запропонував С. Тугуту посаду віце-премʼєра і доручив йому
опікуватися справами східних земель та національних меншин. Однак питання,
повʼязані з освітою, і надалі перебували в компетенції міністра віросповідань і
громадської освіти С. Грабського, який вирізнився своїми антиукраїнськими
поглядами. Становище С. Тугута в уряді не було певним, оскільки березнева
конституція не передбачала посади віце-премʼєра, а отже «міністр без
портфеля» фактично був позбавлений можливості проводити власну лінію в
уряді. Для того щоб чіткіше окреслити повноваження нового віце-премʼєра, між
В. Грабським і С. Тугутом було укладено письмову угоду, на підставі якої
останній мав очолити нову урядову структуру − Секцію політичного комітету
Ради міністрів у справах східних воєводств і національних меншин.
Секція політичного комітету Ради міністрів випрацювала проекти, які були
розраховані на довготривалу перспективу. Натомість конкретні заходи не
здійснювалися. Невдоволення С. Тугутом висловлювала польська правиця, яка
вважала його програму східної політики надто ліберальною. Врешті у травні
1925 р. після шести місяців роботи в уряді С. Тугут змушений був піти у
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відставку. Надалі посаду голови Секції у справах нацменшин обіймав голова
уряду В. Грабський [494, s. 91].
Секція політичного комітету Ради міністрів хоча і продовжувала свою
роботу, але її пропозиції мали лише рекомендаційний характер. Таким чином, у
національній політиці уряду В. Грабського й надалі виразно домінували дві
протилежні тенденції: одна з них відображала прагнення до певних поступок на
користь національних меншин у дусі політики державної асиміляції, інша −
базувалася на принципах національної асиміляції.
Окремою проблемою у діяльності польських урядів початку 1920-их рр.
Виступало національне шкільництво. Проблематику шкільництва меншин було
піднято вже в декреті з 1919 р., який зобовʼязував до здійснення навчання на
рівні загальної школи. Фактично головний зміст цього декрету був викладений у
законі з 1924 р. («Lex Grabski», закон С. Грабського) [124], який на цілий
міжвоєнний

період

регламентував

організацію

шкільництва

литовської,

української та білоруської меншин [450, s. 128; 518, s. 166].
Українські політичні сили виступали проти цього закону [372, s. 267].
Закон давав можливість утворення публічних шкіл з мовою навчання даної
меншини, якщо вона складала принаймні 25 % загального числа мешканців ґміни
і якщо щонайменше 40 батьків, що належали до одного шкільного округу і мали
дітей шкільного віку склали відповідну вимогу.
У 1925 р. було проведено шкільний плебісцит, в ході якого були
зафіксовані численні випадки відмови у підтвердженні підписів батьків під
шкільними деклараціями: бурміст Яворова відмовився підтвердити підписи, не
пояснюючи на це причини; аналогічно вчинив наказний комісар в громаді
Лагодів Перемишлянського району; в громаді Сороки Бучацького повпіту
наказний комісар також відмовився підтвердити підписи; в громаді Воля
Висоцька Жовківського повіту комісар відмовився виконувати свої обовʼязки
без пояснення причин; в громаді Шегині Перемишлянського повіту комісар
відмовив українським батькам у підтвердженні підписів [256, c. 38].
Розвиток наукової та освітньої діяльності в Західній Україні в період
польської держави, а передовсім її популяризація, було одним із напрямів
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діяльності української громадськості у краї, водночас ставлення урядових
чинників до її вирішення постійно загострювало українсько-польські взаємини.
Загальна

ситуація

в

освітній

сфері,

особливо

у

вищій

школі

ускладнювалося тим, що після Першої світової війни та польсько-української
війни 1918–1919 рр. була знищена особливо науково-технічна інфраструктура на
якій повинна виростати школа. Інший чинник був повʼязаний з фінансовими
труднощами польської держави, господарською відсталістю, що не творило умов
для належного фінансування освітньої галузі [412, s. 56]. Від червня 1920 р.
проблема фінансування шкільництва постійно піднімалася у Сеймі. (Міністр
Тадеуш Лопушанський запропонував виділити початкове («elementarne»)
шкільництво в окремий напрямок і фінансово підтримувати його. Одночасно,
міністр вказував на пошук фінансових резервів для функціонування середньої
школи [404, s. 55].
Проблема мала і політичний підтекст. Польська влада намагалася
ліквідовувати україномовні школи, замінюючи їх утраквістичними, а у місцях
компактного проживання польського населення створювалися лише польські
школи.
Особливо складною була ситуація із українською освітою середньої
ланки – гімназіями та вчительськими семінаріями, що було повʼязано із слабким
державним фінансуванням.
На місцях мовні закони влада дуже часто трактувала по своєму, намагалась
зайняти у виборі мови навчання «серединний» варіант, що означав масове
утворення «утраквістичних» шкіл замість українських. Таке трактування закону
було результатом чиновницького свавілля. Особливо це відчувалося при
проведенні т. зв. плебісцитів – опитування батьків щодо мови навчання їхніх
дітей.
Ще одна проблема була повʼязана з «годинниковим» наповненням
програми, тобто кількістю учбового часу на вивчення української мови
відповідно до певних класів навчання [450, s. 165].
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Щорічні

плебісцити,

в

яких

батьки

певного

шкільного

округу

висловлювались щодо мовних питань, вели до суперечок з адміністрацією,
загострювали взаємини українців з поляками.
Під час проведення плебісцитів усі українські культурно-просвітні
інституції мобілізували населення для участі в цих опитуваннях. З українського
боку до цієї справи також активно долучалися політичні партії та місцеві газети.
У другій половині 1920-х рр. більша частина українських шкіл була
перетворена на утраквістичні, а з початком 1930-х рр. головним завданням нової
системи освіти, де ключову роль відігравали вчителі-поляки, стає виховання
української молоді в дусі польського «патріотизму». Постійно зростає кількість
польських шкіл у східних воєводствах. Так, у 1911–1912 рр. в Галичині діяло
2420 українських початкових шкіл, а польських – 1590, то через десять років
число українських шкіл становило 2427, тобто зростає на 7, а кількість польських
зростає до 2247, тобто на 1257 більше. Це була перша фаза розбудови польського
шкільництва за рахунок українського [231, c. 211].
Друга фаза постала в середині 1920-х рр. Початок їй поклав закон про
запровадження в Західній Україні і Західній Білорусії так званого «кресового»
шкільного закону, автором якого був тогочасний міністр освіти Польщі
Станіслав Грабський. Закон надавав право батькам обирати мову навчання для
своїх дітей шляхом здійснення шкільних плебісцитів.
Під час шкільного плебісциту 1925 р. було подано 116 тис. декларацій на
163 тис. дітей шкільного віку з вимогою рідномовної школи, але багато
українських

шкіл

у

Галичині

та

на

Волині

стали

польськими

або

утраквістичними [231, c. 212].
Полонізації зазнавали й українські середні школи – державні та приватні.
На початку 20-х рр. у Східній Галичині було дві українські і вісім утраквістичних
вчительських семінарій, а також шість гімназій та українські класи при
польських гімназіях в Стрию і Бережанах (На Волині, Холмщині і Поліссі
українських державних середніх навчальних закладів взагалі не було.).
Шкільна реформа від 31 липня 1924 р. та наступні урядові розпорядження
завдали відчутного удару по середньому українському шкільництву. В Законі
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про

шкільну

реформу

вказувалося,

що

на

теренах

Львівського,

Станіславівського, Тернопільського, Волинського і Поліського воєводств будуть
створюватися тільки двомовні державні вчительські семінарії, а існуючі окремі
гімназії з польською й українською мовою викладання обʼєднуватимуться в
одну двомовну.
На цій підставі Міністерство освіти Польщі 18 липня 1925 р. видало
розпорядження про обʼєднання українських гімназій із польськими у Львові,
Перемишлі та Тернополі.
Постійного тиску з боку польської влади зазнавало «Українське
педагогічне товариство». У 1920 р. це товариство відновило свою діяльність, а в
1926 р. прийняло назву «Рідна школа», опікуючись організацією приватних шкіл
[231, с. 213].
Незважаючи на постійні утиски з боку адміністративних органів, «Рідній
школі» вдалось утримувати в кінці 20-х – на початку 30-х рр. 10 гімназій, в яких
навчалося 1902 учні, 60 народних шкіл (6852 учні) та 7 фахово-доповнюючих
шкіл у Львові, Перемишлі, Станіславові, Тернополі, Коломиї. Невелика кількість
приватних шкіл усіх ланок не могла охопити значну кількість українських дітей,
але в умовах ліквідації української державної еліти, ці школи залишилися
осередками культури, центрами збереження кращих надбань українського
народу.
Керуючись ст. 6 і 7 закону, С. Грабський розпорядженням від 18 липня
1925 р. зобовʼязав кураторію Львівського шкільного округу поступово
обʼєднати (починаючи від перших класів) українські гімназії у Львові,
Перемишлі і Тернополі з польськими гімназіями, перетворивши їх таким
способом в утраквістичні, де українською мовою будуть викладати українську і
латинську мови, рисунок і гімнастику [162].
Це розпорядження викликало величезне обурення у найширших колах
українського громадянства, першим виявом якого були виступи у пресі, масові
віча, наради батьків тощо, які вели до організованої акції, що мала перешкодити
полонізації. Наприклад, у Львові на багатолюдному віче виступав суддя
В. Целевич, який проаналізував етапи політики шкільної влади, що вела до
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полонізації та руйнування українського шкільництва. Оцінивши дії уряду, як
спробу зупинити зростання української інтелігенції, він підкреслив, що дії влади
суперечать конституції та міжнародним договорам, закликав до організованого
спротиву і накреслив його можливості [164].
Організовані виступи українців змусили С. Грабського відмінити рішення
про обʼєднання середніх шкіл.
«Закон Грабського» і повʼязані з ним заходи уряду (шкільні плебісцити,
переслідування вчителів) викликали значне погіршення українсько-польських
відносин. Це відзначали не лише українці, але й представники влади. Так, у листі
до міністра освіти керівник кураторії наголошував, що «постійне перебування в
атмосфері мовної боротьби матиме негативний моральний вплив на учнів, не
сприятиме громадському вихованню» [17, арк. 13].
Законопроект міністра освіти С. Грабського допускав вживання української
мови у шкільництві 5-ти воєводств (Львівське, Тернопільське, Станіславівське,
Волинське, Поліське), тобто Холмщина, Підляшшя і частина Лемківщини не
потрапляли

у

сферу

його

юрисдикції.

Вживання

української

мови

узалежнювалося від національної структури населення та результатів шкільних
плебісцитів при забезпеченні істотних пільг польській мові.
У листі до міністра внутрішніх справ (січень 1927 р.) Львівський воєвода
вказував, що вимога про внесення декларацій щодо мови викладання
використана як зброя до політичної агітації, викликала роздор серед населення,
втягує у вир політичної боротьби навіть спокійну і схильну до суспільного життя
польську й українську людність. Воєвода застерігав, що українська агітація є
ферментом громадського неспокою і є небажаним явищем при наближенні
виборів до законодавчих органів [17, арк. 117-118].
Боячись вибуху загальної непокори українців, президент у 1930 р. видав
розпорядження, яким передбачалося право на зміну мови викладання не раніше,
ніж через 7 років після плебісциту [300, c. 138].
Питання «утраквізації» шкільної освіти піднімалося також на засіданнях
Сейму. Національні партії, а також деякі соціалісти з ППС «Визволення»
намагалися призупинити процес «утраквізації» школи. В ході дискусій постало
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питання щоби скасувати «lex Grabski» (закон Грабського) від 1924 року [450,
s. 261]. Однак це питання не було розвʼязано до кінця існування Другої Речі
Посполитої.
Активне впровадження утраквістичних шкіл доцільно розглядати як
прихований засіб полонізації. Під час прийняття закону правоцентричний табір
проводив лінію на збереження максимальних переваг польській мові – якщо
згідно з урядовим проектом для запровадження української мови вимагалося 40
заяв, а для перетворення школи в утраквістичну – 25, то С. Кашніца (ХНП)
пропонував поправку у напрямку зниження останньої цифри до 20, тобто 40
українських голосів прирівнювалося до 20 польських [273, с. 43].
Радикальні

націоналісти

М. Прушинський,

І. Панненкова

та

ін.

критикували компромісність заходів С. Грабського та вимагали посилення
асиміляційних процесів.
У 1924 р. загострилося питання повʼязане з українським університетом.
Передовсім це було викликано завершенням терміну, за яким Польща в законі
про воєводське самоуправління трьох східногалицьких воєводств зобовʼязалася
його відкрити. Польські політики по-різному підходили до цієї проблеми. Якщо
ендеки і нацдеки протиставлялись реалізації обіцянки, чи пропонували відкриття
університету у Варшаві, Кракові, Познані чи Галичі, на що українська сторона не
могла погодитись, то консерватори рекомендували досягти порозуміння про
перенесення Вільного українського університету з Праги до Польщі.
Різкі

випади

ендеків

зустріла

заява

міністра

закордонних

справ

А. Скшинського у Лізі Націй про намір польського уряду заснувати тимчасовий
український університет у Кракові з можливим перенесенням його у перспективі
до Львова. В політичній площині питання українського університету завжди
піднімалося польською стороною для здобуття дивідендів у протистоянні з
українцями. На ділі ж, питання українського університету, не було вирішеним до
кінця існування Другої Речі Посполитої [209, с. 112].
Вирішення українського питання польськими урядовими чинниками
повʼязувалося із питанням церкви, оскільки греко-католицькі та православні
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парафії відігравали домінуючу роль в розгортанні українського національного
життя в Польщі.
Польський уряд підтримував усі починання у середовищі католицького
кліру, які б вели до ліквідації церкви – греко-католицької і православної. Одним
із завдань, спрямованим до реалізації цієї програми, мало стати введення
целібату у греко-католицькій церкві, яке розглядали як крок до уподібнення
греко-католиків до католицького обряду. У своїй діяльності уряд шукав у
середовищі греко-католиків угодовських діячів і ними стали для поляків
єпископи Хомишин і Коциловський. Водночас введення целібату, яке
підтримувалося Ватиканом, повинно було також поглибити поділ між грекокатоликами і православними та відтягнути світську інтелігенцію від духівництва
[337, с. 61-62].
Внутрішня

опозиція

серед

греко-католицьких

священників,

брак

авторитету в українському суспільстві угодовських сил, не дозволили
реалізувати таку програму. Проти введення целібату також були вірні грекокатолицької церкви, які вбачали в цьому крок до латинізації, до посилення
впливів римо-католицького обряду, а також розглядали здійснення нововведень
як дорогу до полонізації українського суспільства [450, s. 99].
Відносини між польською державою і церквою регулював підписаний у
1925 р. конкордат, статті якого стосувалися як римо-католицької так і грекокатолицької церкви. Постанови конкордату були спрямовані на здійснення
польської державної політики щодо українського населення, яке було
потрактоване як національна меншина. Щоб обмежити впливи грекокатолицьких ієрархів, їх діяльність була організована у Львові в рамках
архиєпископства, а дієцезії діяли у Перемишлі і Станіславові [102] (Concordat,
art. 9). Вищі державні органи Польщі мали вплив на призначення вищих
церковних посад, а делеговані на ці посади особи змушені були складати присягу
на вірність Речіпосполитій [102] (Concordat, art. 11-12). В деяких випадках
державні органи мали вплив на призначення священиків і в окремі парафії [102]
(Concordat, art. 19). Значним обмеженням для греко-католиків було обмеження
місійної діяльності, яка проводилася під контролем греко-католицького
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товариства лише в межах трьох єпархій, а поза ними цю діяльність
контролювали місцеві ординаріати [102] (Concordat, art. 18). На практиці це
означало, що католики контролювали діяльність греко-католиків на території
усієї Польщі [102].
Ситуація із православною церквою на території Польщі складалася
наступним чином. Ще в ході Першої світової війни разом з російськими
військами у 1915 р. з території Королівства Польського відійшли близько 3 млн.
мешканців, які були православними. Біженцями стали також православні
церковні діячі і рядові священики. Незначна кількість їх повернулась до Польщі
у 1918–1921 рр.
Церковне майно перейняла новостворена польська держава. Землі, які
належали церкві, були віддані на проведення земельної реформи і дісталися
переважно польським військовим осадникам. Залишені церкви були закриті, а їх
використання залежало від рішення місцевих адміністрацій. Траплялися випадки,
коли, недивлячись на повернення православних вірних, місцеві органи не давали
дозволу на функціонування їхнього храму [483, s. 174]. Таким чином влада
намагалася не допустити діяльності православних структур.
Покинуте церковне майно, ще в часи війни підлягало спонтанному
поверненню місцевому населенню. Ще більше ці акції розвинулись після
здобуття Польщею незалежності. Серед польських дослідників домінує думка,
що як католики, так і греко-католики намагалися зайняти православні святині,
окремі з яких в минулому їм належали, але внаслідок політики русифікації,
істотним елементом якої було насадження православʼя, стали православними
церквами. Акція повернення була повʼязана також з руйнацією храмів, окремі з
яких були збудовані з метою демонстрації російського панування і вибудовані на
територіях, де місцева громадськість не висловлювала потреби їх виникнення.
Цей рух схвально оцінювався, а також були прямі підбурювання до нього з боку
вищих католицьких ієрархів. На територіях де залишилися групи населення вірні
православʼю, дуже часто доходило до протистояння і сутичок на національнорелігійному ґрунті [451, s. 78].
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Особливий громадський інтерес і широку дискусію викликали справи
«церков-символів», які були збудовані для піднесення значимості православної
віри, або з нагоди певних історичних подій. Найгучнішою була справа долі
собору св. Олександра Невського у Варшаві, який побудовано незадовго до війни
на саксонському майдані. Недивлячись на спротив частини політиків,
представників творчої інтелігенції, собор був розібраний, а факт його руйнації
спричинив загострення національного протистояння у політичних середовищах
[451, s. 353-354].
Польський уряд зайняв стосовно церкви двояку позицію. З одного боку він
«тихо підтримував» акцію повернення храмів, а одночасно прагнув до
впорядкування церковних справ, які б залежали від польських властей, що мало
полегшити полонізацію самої церкви і прихильників православʼя [410, s. 212].
Головною проблемою польських властей була залежність православної
церкви від московського патріархату. Польща прагнула до унезалежнення
православних

структур

від

московських

ієрархів

шляхом

встановлення

автокефалії. Однак вищі російські достойники були проти польських планів і
лише незалежна група православних священиків у Польщі, підтримувала
урядову позицію. Саме ця група ініціювала введення у червні 1922 р.
автокефалії, що була підтверджена рішенням Константинопольського патріарха
у 1924 році [451, s. 103-105].
Ще одним кроком, який наближав православну віру до католицизму, мала
стати процедура введення у церкві григоріанського календаря. Свята, які
відбувалися за юліанським календарем у державі не визнавалися як офіційні, і,
зрозуміло, що це творило певну його внутрішню метушню серед віруючих.
Згідно з рішенням Міністерства релігійних вірувань і народної освіти, після
отримання згоди вселенського патріарха і патріархального синоду, 12 квітня
1924 р. собор православних єпископів ухвалив введення нового календаря.
Рішення церковної ієрархії зустрілися з протидією вірних, які на знак протесту
відзначали свята відповідно до старого календаря.
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Значну роль у протестах відігравали українські депутати Сейму, котрі
уклали резолюцію, підписану значною кількістю вірних, в якій протестували
щодо рішення єпископів.
У звʼязку з твердою позицією вірних митрополит Діонізій після
переговорів з Міністерством релігійних визнань і Народної освіти видав
послання, в якому дозволив відзначення свят також і згідно юліанського
календаря. Це було свідченням того, що впровадження григоріанського
календаря у православній церкві провалилося [450, s. 247].
Українські кола в Польщі, побачивши організаційний хаос, який склався
відносно православної церкви, прагнули до її українізації. Особливо виразну
проукраїнську позицію у православʼї зайняли українські депутати польського
Сейму з Волині. Виникла концепція встановлення «нового обряду», при якій
єпископ дієцезії, повинен мати вирішальний голос. Повʼязано це було з
пізнішою боротьбою за кадри волинської митрополії, де найвищий відсоток
православних складали українці. Польські власті негативно поставилися до
спроб українізації церкви, хоча і російський характер церкви не відповідав
інтересам політики польської держави, однак створював шанси підпорядкування
політиці влади.
Непоступлива політика польської адміністрації, яка усіма методами
намагалася підпорядкувати собі східний обряд, латинізувати його, а також
спроби втручання польської влади у внутрішнє життя православної церкви,
викликали критику з боку місцевої громадськості, для якої духовне життя і
національно-релігійні традиції були дуже важливими. Релігійне протистояння
стало одним із чинників загострення національних проблем у південно-східних
воєводствах Польщі [450, s. 112-113].
Інкорпоративна концепція польських національних демократів (ендеків) –
«Польща для поляків» – стала основою державної програми в українському
питанні аж до 1926 р. Згідно з цією програмою українське населення
розглядалось урядом, як потенційний обʼєкт асиміляції шляхом зміни
національної структури Східної Галичини і Західної Волині, а також відповідним
чином спрямованої мовної та освітньої політики. Ця програма спиралася на
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помилкові уявлення про месіанську роль і силу польської культури, а також на
переконання в слабкості національно-визвольного руху. Конкретним проявом
такої політики, – вважає дослідник М. Кугутяк, – було масове винищення
українства: військово-польові суди розстрілювали без суду і слідства; в першу
чергу знищувалися свідомі представники української інтелігенції, зокрема грекокатолицьке духовенство, вчителі, студенти, патріотично налаштовані селяни, усі
потенційні носії українства. Так було розстріляно десятки українських
священників, серед них композитора о. Остапа Нижанківського, о. Захарія
Підляшецького,

а

також

отців

Лопатинського,

Заторського,

Галібея,

Сухаревського та ін. [277, c. 18]. В рамках «інкорпоративної політики» Польська
держава не створила умов для розвʼязання українського питання.
Черговий коаліційний уряд на чолі з Олександром Скшинським (20
листопада 1925. - 5 травня 1926 р.) офіційно проголосив урядовою програмою з
національної політики концепцію державної асиміляції. Про це новий премєр
заявив під час свого представлення в Сенаті у листопаді 1925 р. Більшість
положень задекларованих у цій промові відображали національний курс його
попередника В. Грабського. зокрема, О. Скшинський загострив увагу на
проблемі збереження інтегральної цілісності Польської держави, зауваживши
при цьому, що уряд проводитиме ліберальну політику щодо тих національних
меншин «котрі твердо стоятимуть на позиціях польської державності» [446,
s. 90]. Премєр зауважив, що уряд дотримуватиметься міжнародних зобовʼязань,
узятих Польщею стосовно нацменшин, зокрема Малого Версальського договору,
однак «вимагатиме від них бути законослухняними громадянами і стояти на
грунті польської державності».
Урядова національна програма була представлена у березні 1926 р. вона
називалася «Деякі директиви поточної державної політики у справах східних
воєводств

і

національних

меншин».

У

програмі

зазначалося,

що

фундаментальним принципом польської національної політики має стати ідея
співіснування і співпраці усіх польських громадян незалежно від національності:
«Завдання цієї політики віднайти такі форми співжиття, в яких свобода кожної
націоїї, не суперечитиме ідеї сильної держави» [494, s. 109].
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Представлена О. Скшинським урядова програма з національного питання
не знайшла підтримки в Сеймі. Проти неї виступили народові демократи. Що ж
до українців, то вони теж заявили у Сеймі про свою опозиційність до уряду й
голосували за вотум недовіри новому кабінету. Тому реалізувати програму
О. Скшинського не вдалося.
Останній перед травневим переворотом польський уряд, який сформували
народові демократи в коаліції з християнськими демократами, Народною
робітничою партією і Польським стронніцом людовим «Пяст», очолив В. Вітос.
Уряд проіснував лише чотири дні (з 10 до 14 травня 1926 р.) і про якусь
національну програму говорити не можна, оскільки його діяльність була
перервана травневим переворотом [494, s. 109].
Національна політика Польщі, що її проводили урядові кабінети в роки
парламентської демократії (1921- 1926 рр.), не врегулювала міжнаціональних
стосунків у державі, а у східних регіонах спричинила їх різке загострення.
Після травневого перевороту 1926 р. і приходу до влади прихильників
Ю. Пілсудського, правлячі кола Польщі вдалися в українському питанні до
тактики

маневрування

і

більш

гнучких

засобів

інкорпорації.

Окремі

представники урядових політичних партій розуміли згубність безоглядної
політики національної асиміляції українців, яку проводили ендеки, а тому
оголосили про нову політику в національному питанні.
Програма пілсудчиків мала на меті замінити скомпрометовану ендецьку
політику примусової денаціоналізації українського населення федералістською
(прометеїстською) програмою державної асиміляції, яка відрізняється від першої
лише методами здійснення (мета залишилася такою ж) і мала посіяти ілюзії про
рівність націй та ліквідацію національного гніту. Специфіка польської східної
політики визначалася насамперед історичними традиціями та геополітичними
інтересами

Польщі

у

регіоні

Центрально-Східної

Європи.

Концепція

прометеїзму, хоча й залишилася нереалізованою, проте відіграла помітну роль у
політиці значної частини польської правлячої еліти в період між двома світовими
війнами. У плани прометеїстів входило утворення незалежної України над
Дніпром і приєднання західноукраїнських земель до Польщі. Ідея прометеїзму
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проголошена прихильниками політичної лінії Ю. Пілсудського, поступово
обростаючи новими концепціями, перетворювалася в ідеологію, що передбачала
її реалізацію у внутрішній і зовнішній політиці держави [264, c. 5]. На думку
пілсудчиків, це забезпечило б лояльне ставлення українців до польської держави
сприяло б відверненню їх від боротьби за національне визволення [281, c. 21-22].
Національна політика польських урядів обумовлювалася передовсім
розкладом політичних сил у Сеймі, де головну роль відігравали ендеки і згідно з
програмою яких українці підлягали національній асиміляції шляхом повного
злиття з польським етнічним масивом. Така недалекоглядна національна
політика в загальних рисах була притаманна усім польським урядам першої
половини 1920-их рр.
4.2. Особливості реалізації правового статусу
національних меншин в другій половині 20-их рр. ХХ ст.
Суспільно-політичні зміни, які визначилися у Польщі після травневого
перевороту 1926 р., були означені встановленням диктатури військових із
середовища Ю. Пілсудського, що прагнули централізувати управління в державі,
спираючись на військову силу.
Змінилася і система влади в державі. Якщо, до 1926 р. вона була окреслена
як демократична республіка з багатопартійною системою (парламентарнокабінетною), то після травневого перевороту 1926 р. устрій держави був
змінений конституційно «серпневою новелою» та фактичним захоплення влади
Ю. Пілсудським і його оточенням. Польща стала президентсько-автократичною
державою (політичний табір в руках якого зосереджувалася влада називався
«санацією»). В польському суспільстві нагромадилося незадоволення попереднім
парламентським безладдям, що використав Ю. Пілсудський і сили які його
підтримували. Нова влада прагнула компенсувати зміцненням авторитаризму
слабкість державності, що зумовлювалося, в основному, міжнаціональною
ворожнечею на початку 1926 р. [473, s. 113].
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Українська спільнота в Польщі не виявила інтересу до захисту реакційного
уряду В. Вітоса, однак після травневого перевороту 1926 р. сподівалася на зміну
своєї ситуації в державі, повʼязуючи вирішення цих проблем з особою
Ю. Пілсудського, його ставленням, в минулому, до Української Народної
Республіки та союзу з С. Петлюрою. Маршал, однак, не мав чіткої програми
щодо українського питання в Польщі. Попередній план побудови держави як
держави десятка федерацій був актуальним в період війни з більшовиками, і
певна частина української громадськості сподівалась, що поляки повернуться до
нього. Ю. Пілсудський вважав, що польська політика стосовно українців, як і
національних меншин у державі взагалі, має виходили передовсім з польського
інтересу, а для його реалізації слід забезпечити домінуючу роль польській мові в
освіті і адміністрації, а також зміцнити польський елемент у стратегічних
регіонах. Відсутність виразної доктрини в Ю. Пілсудського і його оточення, але
все таки повернення до влади осіб, повʼязаних з Варшавською угодою 1920 р.,
творило основу пошуку можливої концепції відносин з українцями [384, s. 72-73].
Загальною ознакою урядів, які діяли після травневого перевороту 1926 р.
було нарікання на концепцію асиміляції українців, яка передбачала їх
денаціоналізацію і була постійно підтримувана у таборі національних
демократів. На місце концепції національної асиміляції було внесено програму
державної асиміляції, що передбачала надання українцям умов для їх
національного і культурного розвитку. Такий хід розвʼязання українського
питання був визначений новим польським урядом як перспективний у контексті
досягнення лояльності українців до польської держави [370].
Як зазначав свого часу польський дослідник Ришард Тожецький, впродовж
1926 р. була вироблена програма з українського питання, яка стала актуальною
для всіх санаційних урядів до 1935 р. (Урядові кабінети з 1926 р.: Казимир
Бартель (тричі, 15 травня 1926 р. – 4 червня 1926 р., 8 червня 1926 р. – 24 вересня
1926 р., 27 вересня 1926 р. – 30 вересня 1926 р.); Юзеф Пілсудський (2 жовтня
1926 – 27 червня 1928 рр.); К. Бартель (четвертий уряд, 27 червня 1928 – 13 квітня
1929 рр.); Казимир Світальський (14 квітня 1929 р. – 7 грудня 1929 р.); К. Бартель
(пʼятий уряд, 29 грудня 1929 – 15 березня 1930 рр.); Валері Славек (29 березня
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1930 р. – 23 серпня 1930 р.); Ю. Пілсудський (другий уряд, 25 серпня 1930 р. –
4 грудня 1930 р.); В. Славек (другий уряд, 4 грудня 1930 – 26 травня 1931 рр.);
Александер Пристор (27 травня 1931 – 9 травня 1933 рр.); Януш Єджеєвич
(10 травня 1933 – 13 травня 1934 рр.); Леон Козловський (15 травня 1934 –
28 березня 1935 рр.); В. Славек (третій уряд, 28 березня 1935 р. – 12 жовтня
1935 р.).) [342, с. 129]. Табір Пілсудського прагнув до полагодження суперечливих
справ. Він підтримував військове осадництво, яке розглядав як каталізатор
польського життя, хоча значною була ворожість українських селян до польських
колоністів. Хотів підкорити державною асиміляцією українське населення, при
одночасному навʼязуванні польської мови як домінуючої. Творилися штучні
кордони між різними етнічними групами, відмінною була і державна політика у
залежності від регіону держави. Така політика створювала відповідну дистанцію
щодо українських середовищ які бажали радикальних дій на користь поліпшення
їх ситуації і чинили опір польським націоналістичним середовищам, котрі
заперечували будь-які поступки національним меншинам. Звільнення людей
відповідальних за попередню політику, нерідко повʼязаних з ендецією
провокувало внутрішню опозицію стосовно дій польських урядів [494, s. 156].
Характерною для періоду післятравневого перевороту стала пропаганда
ідеї прометеїзму, в рамках якої Польща розглядалася як країна, що розбудовує
власну державність і прагне до внутрішнього розгрому СРСР і тим самим
звільнення його народів. Ця концепція була повʼязана з часом київського
походу (походом військ Ю. Пілсудського і С. Петлюри проти більшовиків
1920 р.) і мала багато прихильників аж до середини 30-х рр., а точніше до того
часу, коли Польща підписала «Трактат про неагресію» з СРСР. Симпатики ідеї
прометеїзму підкреслювали необхідність підпорядкувати собі національні
меншини, на випадок конфлікту з радянською Росією [371, s. 23].
Для досягнення підтримки національних меншин слід було реалізувати
«ягеллонську ідею» («Ягеллонська ідея» – польська концепція федеральної
держави, скерована на Схід в бік Литви, Білорусії й України, яка представляє
багатонаціональну, багатоконфесійну державу-імперію, головним суперником
якої виступає Росія. Передбачає освоєння Сходу під егідою Польщі.). Ця ідея
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полягала у погодженні Польщею своїх державних інтересів з прагненнями
проживаючого в ній населення. Однак, як зауважив А. Бохенський, не можна
відкрито афішувати ягеллонську ідею і вживати її як приклад для розвитку
польсько-українських відносин одночасно проводячи національну асиміляцію,
бо час ягеллонів був для словʼянських народів періодом їх денаціоналізації,
коли їм загрожувала політична і національна загибель [384, s. 121].
Таким чином, фактично після травневого перевороту доктрина «польського
прометеїзму» була покладена в основу національної політики уряду. Хоча
упродовж

усього

міжвоєнного

періоду

прихильники

Ю. Пілсудського

сформулювали і намагалися реалізувати дві концепції розв’язання національного
питання в Польщі: у 1926-1935 рр. здійснювалася політика «державної
консолідації», а в 1935-1939 рр. − «політика національної консолідації».
В основі концепції державної консолідації лежала ідея державного
політичного народу. На відміну від народової демократії, яка єдиним сувереном
влади визнавала польський народ, прихильники Ю. Пілсудського головну роль у
творенні «політичного народу» відводили державі. Інтереси держави та народу
визнавалися тотожними. Поняття «польський політичний народ» поширювалося
не тільки на етнічних поляків, а й на представників усіх національних груп, які
проживали на території держави. На підставі цих засад головну мету
національної політики Польщі Ю. Пілсудський і його однодумці вбачали у
консолідації усіх громадян Речі Посполитої, незалежно від національності,
навколо ідеї сильної держави [384, s. 121].
В теоретичній площині можна стверджувати, що вирішення національної
проблеми прихильники Ю. Пілсудського пов’язували з принципами взаємної
толерантності та співіснування народів. На практиці це повинно було означати
активізацію різних сфер життя національних меншин Речі Посполитої, відмову
від примусової асиміляції за умови визнання ідеї сильної та неподільної
Польської держави.
Після травневого перевороту 1926 р. Ю. Пілсудський поставив перед
урядом завдання підготовки директив у справі національної політики.
Безпосередньо цим питанням займався не сам премʼєр-міністр К. Бартель, а над
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цим питанням працювали міністр внутрішніх справ генерал К. Млодзяновський
та міністр віросповідань і народної освіти А. Суйковський. Дослідник
В. Ю. Крамар стверджує, що їхні перші офіційні заяви обіцяли впровадження
нової, ширшої і відкритішої політики щодо національних меншин [269, с. 67-68].
Власне, про це запевняв у першому виступі у Сеймі в липні 1926 р. і премʼєрміністр К.Бартель, стверджуючи, що уряд прагнутиме до ліквідації суперечок на
національному та релігійному ґрунті з метою налагодження співпраці з
меншинами.
На засіданні уряду, яке відбулося 18 серпня 1926 р. були представлені
результати програми з національного питання. Міністр К. Млодзяновський подав
на розгляд проект «Директив у справі позиції уряду щодо національних
меншин». Це було чи не єдине засідання уряду в 1926-1935 рр., стверджує
дослідник Ю. Крамар, з проблеми міжнаціональних стосунків [269, с. 68].
Міністр внутрішніх справ піддав критиці діяльність попередніх урядів, «які
не мали виразної політичної лінії щодо національних меншин; ця політика
балансувала між двома крайніми точками: прагненням до національної
асиміляції та ультралібералізмом». Засади урядової політики з національного
питання, на думку К. Млодзяновського, мають базуватися на практичному
ґрунті. Він виходив з того, що в сучасних умовах «національна асиміляція є
фікцією». Тому, метою національної політики Польщі проголошувалася
державна асиміляція непольського населення [452, s. 149].
Національна програма уряду «Директиви у справі позиції уряду щодо
національних меншин» була винесена на обговорення Кабінету міністрів.
Програма містила конкретні напрями реалізації проекту урядової програми з
національного питання. У документі зазначалося: «Прагнучи з врегулювання
міжнаціональних стосунків, уряд зважатиме на реальні інтереси широких мас
населення, забезпечуючи їх нагальні економічні та культурні потреби».
Програма передбачала заходи щодо поліпшення роботи місцевих адміністрацій і
органів самоврядування. Для цього залучалися особи з числа національних
меншин до роботи в різних урядових установах. Окремі положення стосувалися
державної

політики

щодо

прискорення
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сільськогосподарської

реформи,

реорганізації системи шкільництва (перегляд закону від 31 липня 1924 р.).
Окремий пункт стосувався впорядкування правового становища Православної
церкви в Польщі [107, s. 154].
Засідання уряду, що відбулося 18 серпня 1926 р., визначило основні
напрями політики «санаційного табору» щодо національних меншин. Головною
метою уряду проголошувалася державна асиміляція непольських народів.
Дослідник Ю. В. Крамар зазначає, що успіх цієї політики мав переконати
національні меншини в тому, що польський народ − це наднаціональна
спільнота, яка обʼєднує всіх тих, хто підтримує ідею сильної держави. Країною
повинна управляти політична еліта, головне завдання якої побудувати таку
модель суспільного устрою, при якій усі громадяни держави, незалежно від
національності чи віросповідання, отримають широкі можливості для свого
суспільного,

економічного

та

культурного

розвитку.

На

переконання

пілсудчиків, слід було відкинути будь-які спроби ділити громадян держави на
окремі групи за національною чи релігійною ознакою, оскільки така політика є
дискрімінаційною і обмежує права національних меншин [269, с. 69-70].
Таким чином, політика державної асиміляції стала складовою частиною
концепції державної консолідації. Складовими частинами цієї політики стали
принципи

індивідуалізації, регіоналізації та

селективності. Тобто, були

вироблені різні методи та засоби державної політики які застосовувалися щодо
національних меншин. Зацитуємо ці положення за опрацюванням Ю.В. Крамара:
принцип індивідуалізації зобов’язував застосовувати індивідуальну політику
щодо національних меншин, які проживали в різних регіонах Польщі. В одному з
урядових документів зазначалося, що «різні умови вимагають різних методів і
засобів урядування», які насамперед мають бути пристосовані до місцевих умов і
полегшувати вирішення найбільш нагальних потреб місцевого населення. У
згадуваному урядовому документі «У справі національних меншин» від 18
серпня 1926 р. зауважено, що не може йтися про однакові методи в політиці
щодо національних меншин, які мешкають у Польщі. Вони «мусять різнитися
залежно від особливостей того чи іншого регіону, де проживають національні
меншини». З огляду на ці засади кожна національна меншин має стати
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предметом окремої національної політики. «Не можна, - писав один із головних
ідеологів «санації» Зигмунт Дрешер, - застосовувати однакові підходи для
вирішення національного питання: окремо слід розглядати білоруську й
українську меншини, які компактно проживають на чітко окресленій території;
по-іншому слід вирішувати проблему німців і євреїв, які розпорошені на різних
теренах Речі Посполитої»; принцип селективності в національній політиці
«санації» враховував фактори, які могли внести корективи у методи її реалізації.
Селективність визначалася розвитком міжнародної ситуації, ступенем лояльності
меншини щодо держави, національною свідомістю, чисельністю тієї чи іншої
меншини, її територіальним розміщенням, а також соціальною, професійною чи
релігійною структурою [269, с. 70].
Кроком «санації», який мав врегулювати відносини влади з українським
населенням,

була

згода

на

проведення

у

1927 р.

виборів

місцевого

самоврядування, які проходили за спільними польсько-українсько-єврейськими
списками. Вибори стали успіхом для українців, які здобули 68 % мандатів, в той
час коли поляки отримали 25 %. Більша частина українських мандатів припадала
на Сель-Роб, який фактично був легальною організацією при КПЗУ, решта
голосів здобули помірковані угрупування. Результати виборів віддзеркалювали
настрої місцевого населення і могли розглядатися як пошук компромісу з
владою.
Певні зміни у національних середовищах повинна була викликати і
пропагована урядовими колами «теорія регіоналізму». Зміст її визначився
застосуванням різних методів національної політики в окремих історикоетнічних областях Польщі. Зокрема на засіданні уряду 13 жовтня 1927 р., віцеміністр внутрішніх справ Маурицій Ярошинський заявив, що регіоналізм має
стати альтернативою системі централізму, новою моделлю «мислення і праці, що
бере до уваги особливості окремих регіонів держави». У листі до Міністерства
внутрішніх справ до керівників воєводських адміністрацій у листопаді 1927 р.,
вказувалося, що «територія Речі Посполитої не є однорідною, навпаки − окремі її
частини відзначаються розмаїттям місцевих умов», тому потрібно заохочувати
ініціативу на місцях. Тому завдання держави полягає у тому, щоби координувати
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ініціативу, яка виходить знизу й підпорядковувати її загальнодержавним
інтересам. До пропаганди політики регіоналізму була залучена й урядова преса
[453, s. 72-74]. Безумовно що рівень вирішення національних проблем
обумовлювався не лише загальнодержавними доктринами, а передовсім
регіональними місцевими реаліями.
Тому не дивно, що польські урядовці підкреслювали необхідність
ефективного управління на регіональному рівні. Реалізація регіональних програм
покладалася на місцеві адміністрації, які повинні були залучати до цього процесу
представників громадських. професійних, господарських та інших організацій.
Як регіональна одиниця розглядалося воєводство. На його рівні визначалася
економічна, етнічна та релігійна специфіка [269, с. 71]. У листопаді 1927 р. до
воєводств надійшли проекти регіональних програм. Для їх реалізації були
створені воєводські регіональні комітети. Вони підпорядковувалися Регіональній
комісії, створеній 14 липня 1928 р. за розпорядженням премʼєра К. Бартля.
Комісія працювала як урядовий орган.
Таким чином уряд зберігав за собою у національному питанні лише
стратегічну лінію на державну асиміляцію, а ініціативу вироблення напрямів і
методів її реалізації віддав місцевим адміністраціям. Премʼєр-міністр К. Бартель
у заяві 11 лютого 1927 р. в Сеймі зазначив: «Усі інші справи, − продовжив голова
уряду, − будуть вирішуватися на засадах конституції, і наша головна теза
поточного моменту − не виділяти питання національних меншин в окрему
проблему» [269, с. 71].
Розвʼязання національних проблем бачилося на урядовому рівні у
контексті вирішення регіональних питань економіки, місцевого самоврядування
та діяльності місцевої адміністрації. Прикладом вирішення національних
проблем на регіональному рівні мала стати Волинь. Зокрема, Г. Юзевський,
перебуваючи на Волині у 1926 р. з інспекторською перевіркою, зрозумів, що
політика, яку проводила попередня влада, викликала ненависть і обурення
українського населення, створювався міцний грунт для антипольської опозиції.
«В українців, − говорив воєвода, − не мало виникати бажання відійти від Польщі
навіть після створення самостійної України над Дніпром». Стратегічним
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завданням цієї політики була повна інтеграція Волині з Польщею. «Волинська
програма» передбачала можливість залучення українців до участі у законодавчих
органах Польщі, місцевих адміністраціях, в органах самоврядування. Нова
волинська адміністрація на чолі з Г. Юзевським поставила справу доволі просто:
«...або безоглядна підтримка влади, або ж репресії до нелояльних груп, які
ставлять свої вимоги». У 1928 р. воєвода зазначав, що необхідно ліквідувати
ворожі до держави групи, закрити суспільні організації, які проводять
антидержавну агітацію. Саме Г. Юзевський зробив з «сокальського кордону»
політичне явище, ведучи енергійну боротьбу з будь-якими галицькими
осередками [226, с. 137]. Дослідник І. Гаврилів звертає увагу на те, що опорою Г.
Юзевського мали стати українські діячі колишньої УНР, які поселилися на
Волині, бо на зламі 1920-1930-их рр. уенерівська еміграція Польщі налічувала
близько 15 тис. осіб. Вони приступили до роботи із захопленням, сподіваючись
розвивати український національний рух і свідомість волинян. Зокрема офіційна
урядова газета «Українська Нива», яка з 1926 р. виходила у Варшаві на урядові
субсидії, з 1928 р. редакція переселилася до Луцька. І. Гаврилів зазначає, що в
цей період була створена у 1930 р. партія Волинське українське обʼєднання
(ВУО), головою управи якого був Петро Певний, заступником Сергій
Тимошенко, генеральним

секретарем Микита Бурий [226, с. 137]. Партійна

програма декларувала національно-культурні завдання: розвивати українське
шкільництво на Волині; підтримувати українське мистецтво, піклуватися про
збереження памяток старовини, дбати про обʼєднання української молоді в
гуртки

фізичного

виховання;

висувалася

ідея

відновлення

соборності

автокефальної православної церкви у Польщі − власної, рідної з національною
церковною ієрархією, веденням служби Божої українською мовою; в справі
господарській передбачалося «наділення малоземельних і безземельних селян
землею

через

парцеляцію

і

комасацію».

Фактично

ВУО

повністю

контролювалося і його роота скеровувалася польською адміністрацією, по суті в
своїй діяльності воно виражало волю волинського воєводи [226, с. 137].
Таким чином, у другій половині 1920-их рр. «санаційні» уряди взяли курс
на «оздоровлення» не лише економічних, але й політичних відносин в країні. В
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урядових

програмах

декларувалося

зняття

політичних,

господарських,

культурних обмежень, розширення релігійних прав національних меншин.
Ефективним

напрямом

вирішення

національної

проблеми

мав

стати

регіональний розвиток і вирішення національного питання через ефективність
управління на місцях. Воєводські адміністрації повинні були здійснювати заходи
щодо покращення соціально-економічних умов життя населення, їх національнокультурного розвитку та певним чином задовольняти вимоги українського
політикуму. Польські власті змушені були відповідно реагувати і на інші
національні запити − створення належних фінансово-господарських умов для
діяльності українських банків, численних кооперативних структур, роботи
редакцій українських газет і журналів та ін.
Політика державної асиміляції особливо активно проводилася на Волині.
Йшлося не лише про задоволення нагальних потреб української спільноти, а про
успішну інтеграцію Волині у Польську державу. тому проводилася низка заходів,
щоб скріпити «сокальський кордон» − відокремити північно-західні землі від
націоналістичних впливів з Галичини, обмежити комуністичну агітацію з УСРР.
Зміни польської урядової політики на східних землях почалися з
призначенням у червні 1928 р. на посаду волинського воєводи Г. Юзевського.
Ним була викладена, за погодженням з Ю. Пілсудським «волинська програма».
Зважаючи на домінування в регіоні українців (77 % українців та 14 % поляків)
Г. Юзевський проводив державну асиміляцію методом органічного поєднання з
Річчю Посполитою, через взаємне проникнення обох культур: польської і
української.

У

економічній

сфері

програма

передбачала

привілейоване

інвестування місцевих господарських організацій з пропольською орієнтацією; в
релігійній сфері необхідно було нейтралізувати російські впливи у православній
церкві; до складу адміністрацій могли входити лояльні до польської влади
українці [284, c. 107-108]. План державної асиміляції передбачав цілковитий
відрив регіону від Галичини. На Волині масово закривалися філії «Просвіти», а з
1930-х рр. процес нищення цієї культурно-просвітницької організації завершився
цілком. Було припинено діяльність українських кооперативів, підпорядкованих
Ревізійному Союзу Українських Кооперативів (РСУК) у Львові. Репресії
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стосувались діячів українських політичних структур, опозиційно налаштованих
до влади. Зважаючи на те, що великі організації УНДО та УСРП були
структурними підрозділами політичних партій, керівництво яких знаходилося у
Львові, волинська адміністрація намагалася ліквідувати або мінімізувати їхню
діяльність [284, c. 108-109].
У своїх волинських тезах Генрик Юзевський накреслив програму
ставлення до українців на території ввіреного йому воєводства, яку реалізовував
до 1938 р. Г. Юзевський був прихильником мінімального тиску польської
адміністрації на місцеве українське населення. Асиміляція розглядалась ним не
як процес денаціоналізації, а як взаємне проникнення культур, при якому
українські національні особливості будуть мати польський характер. Передбачав
вживання польської мови в адміністративних установах, підтримував переклади
польських літературних творів на українську мову, а водночас дбав про
виключення російського впливу в регіоні і, в тому числі, православної церкви.
Українську інтелігенцію мав намір зорганізувати на зразок умов договору
1920 р., який передбачав творення громадських організацій в яких українці і
поляки могли б себе реалізувати, а в майбутньому передбачалося утворення
політичних організацій. Він вважав, що будь-яку антидержавну діяльність слід
рішуче поборювати, а місцевих поляків закликав до порозуміння з українцями на
локальному рівні.
Як головного ворога співпраці волинських українців з поляками
Г. Юзевський розглядав національні впливи з теренів Східної Галичини. Тому
усілякими

засобами

намагався

загальмувати

галицький

український

національний вплив на Волинь. Польська влада намагалася знищити український
національно-культурний рух в районах, близьких до Волині [265, c. 67]. Для
ізоляції регіону всіляко підтримувалося існування т. зв. «сокальського кордону»,
який відділяв Галичину і Волинь вздовж колишнього австрійсько-російського
кордону [494, s. 157-159].
Дії воєводи були гостро критиковані представниками ендеції і галицькими
польськими політичними лідерами, однак вони принесли послаблення певних
радикальних впливів у регіоні. Визначальною була лінія воєводи на створення
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осадництва як соціальної групи, яка повинна була стати його опорою на Волині.
В діях Г. Юзевського було й інше завдання – шляхом створення на Волині групи
осадництва, його значного впливу на місцеве українське населення, творити умови
до державної асиміляції українців. Однак, у середовищі місцевого населення це
викликало ріст національної свідомості, національного руху, який все більше
відділяв Волинь від громадянських ідеалів польської держави [447, s. 91].
Г. Юзевський вважав, що український національний рух має стати перед
альтернативою вибору між Польщею і СРСР (Серед його соратників було багато
державних діячів УНР, зокрема, колишній адʼютант С. Петлюри Степан
Скрипник, в майбутньому перший у незалежній Україні патріарх Української
автокефальної православної церкви – Мстислав.).
Після смерті Ю. Пілсудського позиції Г. Юзевського на Волині почали
слабнути. Противники закидали йому, що він нібито фаворизує українцям. У
квітні 1938 р., на знак протесту проти ревіндикації на теренах Волині він склав
повноваження волинського воєводи.
Серед дослідників існує думка, що волинський експеримент Г. Юзевського
був найефективнішою та комплексною спробою вирішення українського питання
в Другій Речі Посполитій.
Намагання «санаційних» політиків вирішувати українську проблему та
волинський експеримент Г. Юзевського зовсім не означали, що в державі
розпочалися кардинальні зміни в національній площині і далі характерною була
в 1920-х рр. концепція польських національних демократів (ендеків) – «Польща
для поляків». Ігноруючи міжнародну договірно-правову базу, польська влада
спрямувала свої зусилля на знищення ознак національної суверенності українців
Галичини

і

Волині,

ліквідацію

громадських

і

культурних

інституцій,

перетворення українських земель в інтегральну частину польської держави.
Продовжувала діяти введена 26 травня 1923 р. Радою мінжістрів Польщі
постанова, що забороняла вживати назви «Східна Галичина», «Західна Україна»
та зобовʼязувала надалі офіційно йменувати західноукраїнські землі тільки як
«східні воєводства» [13, арк. 1].
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Особливо активно польська адміністрація діяла щодо українців на
регіональному рівні. Поляки створювали на місцях нові органи управління,
ліквідуючи місцеві органи самоврядування. До кінця 1926 р. у Східній Галичині
було розпущено 80 % сільських і майже всі повітові та міські ради [113]. Їх
змінювали урядові комісари, що мали широкі повноваження. Українців не
допускали до служби в державних установах. У 1925 р. із 150 членів міської ради
Львова лише 2 представляли місцеве населення [29, арк. 65].
Політика державної асиміляції національних меншин в Польщі, а в їх числі
й українців, що розпочалася після травневого перевороту 1926 р. не досягла
перспектив лояльності українців до Другої Речі Посполитої. Декларована владою
програма національного і культурного розвитку нацменшин на практиці не
виконувалася, що вело до загострення національних протиріч у державі,
створювало

умови

для

виникнення

і

функціонування

націоналістичних

обʼєднань та радикальних груп.
Хоча після травневого перевороту новий премʼєр-міністр уряду К. Бартель
19 липня 1926 р. в одному із своїх перших виступів перед сеймовим зібранням і
зазначив, що уряд прагнутиме до ліквідації усіляких обмежень національних і
релігійних прав громадян, а конкретні кроки у полагодженні національної
проблеми здійснив генерал МВС Казімєж Млодзяновський, коли заявив на
засіданні Ради Міністрів, що національне питання полягає в ефективності
управління на місцевому рівні, а не в зміні політичного устрою держави, досягти
вирішення проблеми не вдалося [412, s. 32].
Одним із елементів вирішення національної проблеми мало стати
проведення децентралізації державної влади. У вересні 1927 р. В. Сікорський
оголосив про перебудову державної влади на цих засадах. Однак міністр
внутрішніх справ К. Млодзяновський визначив, що на Волині проживає понад 80
% українців, а тому їх асимілювати є справою малореальною. Тому програма
прагнула зробити їх слухняними громадянами держави, а в перспективі це
повинно було привести до фактичного злиття обидвох народів − польського і
українського. Програма передбачала зменшення впливу Галичини на Волинь, а
для цього зміцнювався «сокальський кордон», щоб не допустити радикальних
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українських національних впливів, а на посаду воєводи був призначений Генрик
Юзевський (1928-1929, 1930-1938 рр.), з особою якого керівництво повʼязувало
реалізацію «Волинської програми».
Г. Юзевський опирався і на попередні документи, які були прийняті у
національному питанні. Зокрема, у 1923 р. була прийнята польським урядом
таємна «Загальна директива урядової політики на східних кресах»,в якій
вказувалося, що не можна трактувати Волинь і Східну Малопольщу, тобто
Східну Галичину, як єдину територію: «...релігійна, культурна, суспільна різниця
мимоволі дають нам можливість поглибити цю різницю, щоб не допустити до
утворення спільної ідеї українського націоналізму на південно-східних землях...
Належить систематично і планово йти до утворення угодовських українських
груп. Тут ще нема угодовської партії в повному значенні цього слова. Належить
шукати їх або ж створити самим. На Волині не вистачає періодичних
українських видань, їх треба утворити, фінансово підтримати, але діяти в рамках
державного інтересу» [421, s. 43-44]. Таким чином польська влада відразу
розробляла для Волині і Східної Галичини відмінні завдання у національному
питанні.
Радикалізація українського політичного життя, повʼязана із утворенням
ОУН, саботажними акціями напередодні «пацифікації», змушувала польські
власті здійснювати кроки до вироблення поміркованої лінії щодо українців. 3
липня 1931 р. прем’єр-міністр Польщі розглянув документ, розроблений
Комітетом у справах національностей. Документ «Доповідна записка Комітету у
справах національностей при

Міністерстві

внутрішніх

справ з питань

національної політики у південно-східних воєводствах» був підготовлений
групою Б. Пєрацького. У ньому йшлося про розширення прав і свобод українців
у разі їх толерантного ставлення до Польської держави. Передбачався розвиток
українського державного шкільництва (при цьому ліквідовувалася частина
приватних українських шкіл і вводилися обмеження щодо виїздів на навчання за
кордон); створювалися можливості для участі українців в органах державної
влади, освіти і органів самоврядування; українські громадські організації
заохочувалися

до

співпраці

з органами
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державної

влади

і

місцевого

самоврядування; здійснювалася фінансова допомога з боку державних структур
українським господарським і громадським організаціям. Програма мала стати
базою для підписання політичної угоди з українськими партійними лідерами, про
що офіційно заявив Б. Перацький 16 січня 1932 р. [421, s. 24].
Український радикальний політикум не вірив у реалізацію такої програми,
а тому її не сприймав. Таким чином на цей раз до укладення польськоукраїнської політичної угоди не дійшло. Мало того, терористичні акти,
організовані боївками ОУН 15 червня 1934 р. був застрелений сам міністр
внутрішніх справ Б. Перацький, а 25 липня 1934 р. − директор української гімназії
у Львові Іван Бабій, спровокували чергове польсько-українське протистояння і
викликали репресії з боку польської влади. Згідно розпорядження президента
Польщі розпочалися арешти і увʼязнення осіб, які «загрожували безпеці, спокою
й громадському порядку», а на території Поліського воєводства, у Березі
Картузькій, було створено концтабір, до якого спрямовували активних учасників
протестних акцій. Найбільше серед арештованих було українців [226, с. 39].
Ставлення польських урядових кабінетів до українського питання
необхідно

розглядати

у

контексті

реалізації

ідеї

польсько-українського

порозуміння, чи польсько-української «нормалізації». Навіть посилення репресій
проти українських політичних сил не зупинило процесу підготовки польським
урядом

угоди

українцями.

Каталізатором

угодових

тенденцій

стали

парламентські вибори, призначені на вересень 1935 р. Особливість виборів була
у тому, що вони мали проводитися за новою Конституцією і новим виборчим
законом. Квітнева конституція 1935 р., завершила перебудову державного
устрою Польщі на авторитарних засадах. Нова конституція посилювала роль
держави і виконавчої влади. Адміністративному апарату підпорядковували
громадянські інститути й організації. Квітнева Конституція викликала протести
опозиційних партій, які висловлювалися за бойкот виборів згідно нового
виборчого закону. Можливо, така ситуація й змусила урядовий кабінет шукати
порозуміння з національними меншинами, а в їх числі з українською громадою.
Що ж до українського політикуму, то у складній внутрішньополітичній ситуації
на початку 1935 року лідери шукали компромісу з владою. У звʼязку з цим, 5
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лютого 1935 р. лідер УНДО і Української парламентської репрезентації
Д. Левицький, виступаючи в Сеймі, запропонував урядові умови польськоукраїнського порозуміння, яке мало бути досягнуте «на базі спільної
антирадянської платформи і надання територіальної автономії для українців у
Польщі» [453, с. 12].
Зміна ставлення українців до Польської держави була обумовлена
найперше складною ситуацією в СРСР і крахом радянофільських ілюзій у
галицькому середовищі: розпочалися репресії проти українських діячів та
відбувся голодомор в радянській Україні у першій половині 1930-их рр. Тому
українці ставили завдання збереження свого національного середовища в
Польщі, а тривалі переговори, які провадили представники УНДО з польськими
керівниками, завершилися в травні 1935 р. укладенням угоди, відомої під назвою
«нормалізації» українсько-польських відносин.
Здійснення

політики

«нормалізації»

з

українцями,

чи

скоріше

її

декларування польським політичним табором зовсім не означало, що вони
відмовилися від загальнодержавних програм. В основу концепції національної
політики, яка реалізовувалася у 1935-1939 рр. була покладена ідея трактування
народу як етнічно-культурної спільноти. Польська держава (Друга Річ
Посполита) розглядалася як держава польського народу. У цій концепції за
непольськими народами визнавалося право на збереження їх національної та
національно-релігійної окремішності, декларувалася готовність до «братнього
громадянського співжиття» в рамках Польської держави. В історико-правовій
літературі зазначено, що політика толерантного ставлення до національних
меншин розглядалася не як ціль, а як засіб реалізації польських державних
інтересів: «толерантності (в політиці держави щодо нацменшин) мало бути
стільки, скільки було лояльності щодо держави» [453, s. 21-22].
На нашу думку, цих принципів польські політики дотримувалися не
завжди, тому що концепція національної політики носила декларативний
характер. Національна проблематика знайшла новий вимір і у середовищі
народових демократів. Зокрема у «Директивах національної політики» чітко
простежувалися засади нової моделі національної політики
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− концепція

національної консолідації. Концепцію «національної консолідації» трактують як
«політику

зміцнення

польськості

Речі

Посполитої»,

або

політику

модифікованого націоналізму і національно-державної асиміляції». Нова
національна доктрина прийшла на зміну концепції державної консолідації, яка
домінувала у внутрішній політиці «санації» у 1926-1935 рр. Програма
«державної консолідації» чи «державної асиміляції» проголошувала польський
народ політичною спільністю і гарантувала рівність прав і свобод усіх громадян,
незалежно від національності.
Як видається, реалізацію національних програм польських урядових
кабінетів необхідно увʼязувати із загальною ситуацією у державі та місцем
Польщі у європейській політиці. Відомо, що зростання ролі військових у
суспільно-політичному житті держави у другій половині 1930-их рр. спричинило
радикалізацію поглядів багатьох організацій, передовсім народових демократів
та політиків, наближених до урядового бомонду, головним чином військових.
Вони

були

прихильниками

ідеології

«національної

консолідації»,

проголошуваної Е. Ридз-Смігли та висловлювалися за впровадження у Польщі
політичного устрою, який базувався б на засадах зміцнення позицій цивільної та
військової адміністрації, тобто утверджував тоталітаризм у національнодержавному устрої. Такі дії уряду і військових спричинили популяризацію в
Польщі ідей польського націоналізму і шовінізму, повертали суспільство до тих
гасел, що їх проголошувала народова демократія на початку 1920-их рр.
Вважаємо що, вирішення національної проблеми у Польщі в другій
половині 1930-их рр. слід ув’язувати із значними змінами. Які відбулися у
європейській політиці. Становище Польщі на міжнародній арені було
надзвичайно складним. Після приходу А. Гітлера до влади у січні 1933 р.
Німеччина

почала

відверто

обстоювати

потребу

ревізії

Версальських

домовленостей, з новою силою загострилася «гданська криза». Таким чином
загроза з боку Німеччини ставала для Польщі все більш нагальною.
Не простою залишалася для Польщі і ситуація на Сході, де головним
потенційним противником надалі залишався Радянський Союз. Загрозу
національній безпеці Польщі створювала також перспектива радянсько199

німецького зближення. Польський уряд намагався дотримуватися політики
рівноваги у стосунках з СРСР і Німеччиною, шукав дипломатичні шляхи
вирішення проблем, які би гарантували національну безпеку Другої Речі
Посполитої. 25 липня 1932 р. було укладено польсько-радянський договір про
ненапад, у якому обидві сторони відмовлялися від «війни як знаряддя державної
політики у взаємних стосунках» [452, с. 9]. Підписання цього договору мало б
внести суттєві корективи в зовнішньополітичну концепцію держави: відмовитися
від східної політики «санації» прометеїзму, тобто від федералістських планів.
Окремі дослідники зазначають, що ідеологія прометеїзму втрачала свою
актуальність, бо національна політика владного табору зазнала істотних змін, а
окремі положення її не були повʼязані з політичною практикою.
Вироблення нової національної політики держави проходило паралельно із
підготовкою Конституції 1935 року. За основу було прийнято програму
народових демократів. Вона стосувалася і розвʼязання українського питання.
Керівник владного табору Е. Ридз-Сміглий та міністр військових справ Т.
Каспжицький, започаткували політику «зміцнення польської присутності» у
східних

регіонах

держави.

Вважається,

що

стратегія

і

тактика

цієї

широкомасштабної акції військових, воєводських адміністрацій та місцевих
польських організацій була вироблена під час таємної наради у Любліні 31 січня
1935 року. На нараді домінували, прикриваючись необхідністю зміцнення
обороноздатності держави, командувачі прикордонних округів, які висловилися
за зміну етнічної структури Волині та Східної Галичини на користь польського
елементу [442, s. 129].
Розпочавшись у 1935 р., акція «зміцнення польськості» проходила і в
наступні роки. Паралельно із новою національною політикою офіційні кола
декларували курс на польсько-українське зближення. Премʼєр-міністр Польщі
М. Зиндрам-Косцилковський (очолював уряд від 13 жовтня 1935 р. до 15 травня
1936 р.) заявляв, що докладатиме зусиль, для того «щоб нормалізація опиралася
на ґрунті довір’я між польським і українським народами». Правовою основою
«нормалізації» став програмний документ під назвою «Тези у справах
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національної політики», представлений на засіданні Комітету у справах
національностей в січні 1936 р. головою уряду [442, s. 129].
В тезах не було вироблено єдиної національної концепції, а вони
відображали дві протилежні концепції національної політики владного табору:
національну та державну асиміляцію українців Волині та Східної Галичини. В
тезах декларувалося застосування принципів регіональної політики щодо
українців східних воєводств. В Галичині та на Волині застосовувалася політика
державної асиміляції. Відповідно українці Холмщини, Полісся, Підляшшя і
Лемківщини підпадали під реалізацію національної асиміляції. Особливе місце у
полонізаційних процесах відводилося Православній церкві. Прийнята урядом
М. Косцилковського програма з національного питання передбачала державну та
національну асиміляцію українців, відповідно до регіонів у яких вони
проживали.
Функції здійснення національної політики у східних воєводствах були
також покладені на військове керівництво. Однак вони не обмежувалися лише
вирішенням національних проблем у Війську Польському, а й стосувалися участі
військових у політичному житті регіонів. Зокрема, 2 липня 1936 р. на нараді
вищого командного

складу армії міністр військових справ Т. Каспжицький

зазначив, що «польська держава, а, отже, і військо повинні прагнути до
підпорядкування віруючих окремих конфесій асиміляційним впливам польської
культури, а там, де це можливо, як наприклад, щодо слов’янських меншин,
процес полонізації церковно-релігійного життя слід оточити якнайбільшою
увагою» [453, s. 90-91]. Цей виступ військового фактично започаткував
ревіндикаційну акцію на теренах східних воєводств Речі Посполитої [посилання
на Ю. Крамар]. При активній участі військових розпочалося «повернення до
польськості всього, що було польським». Йшлося передусім про повернення до
«віри предків» тих груп населення, які нібито «втратили свою польську
національну свідомість» і були «зукраїнізовані». Ревіндикаційна акція на
практиці означала переслідування українських священиків, активістів, а згодом
польські військові перейшли до нищення храмів [442, s. 129].
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Ще одним напрямом ревіндикаційної кампанії у східних воєводствах стало
насильницьке «навернення» православних українців на католицьку віру.
11 грудня 1936 р. у Любліні було утворено Координаційний комітет на чолі з
генералом М. Сморавінським, який розпочав реалізацію програми. Вона була
пов’язана із боротьбою з православною церквою як чинником, що зберігав
почуття національної окремішності українців. Комітет співпрацював з органами
державної влади і представниками місцевого самоврядування. У підсумку,
ревіндикаційна кампанія стала одним з інструментів політики «зміцнення
польськості» на території східних воєводств Польщі
Хоча акція «зміцнення польськості» активно тривала після прийняття
Квітневої Конституції 1935 р. реально вона була затверджена лише постановою
Президії Ради міністрів Польщі 18 березня 1939 р. Програма «зміцнення
польськості» відповідала теорії мононаціональної держави, яку висунули
народові демократи, а втілювали її у життя передвоєнні урядові кабінети [269,
с. 78-80].
Аналіз національних концепцій польських урядів засвідчує про важливість
вирішення українського питання в державі.
В основі національної політики Польщі щодо українців була покладена
інкорпоративна концепція польських народових демократів, яка ґрунтувалася на
запереченні існування української нації, українське населення розглядалося як
обʼєкт асиміляції. Асиміляційні процеси проходили через штучну зміну
національної структури східних воєводств, дискримінаційну політику зайнятості
населення

в

адміністративних

органах

та

на

виробництві;

реалізацію

шовіністичної мовної та освітньої політики. Національна асиміляція передбачала
швидку полонізацію українців і зміну національної структури держави.
Неможливість польських урядів провести «національну асиміляцію» обумовила
нову концепцію «державної асиміляції». Однак обидві ці складові були
характерними для етапу «зміцнення польськості», який тривав у передвоєнний
час. В цілому, політика «зміцнення польськості» відображалася і на загальному
стані польського суспільства, зокрема на зростанні ролі військових у суспільнополітичному житті держави, пропаганді політичними організаціями нових
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шовіністичних гасел, популяризації в Польщі націоналістичних ідей. Гострі
національні протиріччя у державі зберігалися до початку Другої світової війни.
4.3. Державна політика «пацифікації» 1930 р. та її наслідки
для правового статусу української меншини
В кінці 1929 р. загострилася суспільно-економічна ситуація у Польській
державі, яка була викликана світовою економічною кризою. На її фоні
нестабільним було і політичне становище в державі, спричинене протистоянням
табору пілсудчиків з представниками Центроліву. Складними залишилися і
українсько-польські взаємини. У травні 1930 р. розпочалися переговори між
митрополитом А. Шептицьким та волинським воєводою Г. Юзевським, які
ставили за мету досягнення національного порозуміння. Їх хід турбував членів
новоутвореної у 1929 р. Організації українських націоналістів (ОУН).
Однак офіційна політика щодо східного українського регіону в державі
визначалася посиленням колонізаційного тиску, який повинен був створити нові
парцелі для військових та світських осадників.
Навіть такий високий темп колонізації, який був характерний для 1920-их
рр., не задовільняв правлячі кола Варшави. У лютому 1930 р. уряд К. Бартеля
вніс на розгляд Сейму 4 законопроекти у справі подальшої військової колонізації
на «кресах». Це був відкритий виклик українському населенню. Український
клуб у Сеймі виступив із заявою, в якій охарактеризував новий захід уряду як
такий, що «кидає палаючий смолоскип на розпуку малоземельного українського
селянства» [356, c. 112].
Політика

офіційної

Варшави

радикалізувала

західноукраїнську

суспільність, і, передовсім, молодь. Представники УВО та студентських
націоналістичних груп на Віденському конгресі, що відбувся 28 січня – 3 лютого
1929 р., проголосили утворення організації українських націоналістів. ОУН
зберегла попередню конспіративну військову структуру, в якій УВО стала
військово-бойовою

референтурою.

Співробітничати

екстремістські елементи наддніпрянської еміграції.
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з

ОУН

погодилися

Схвалена

конгресом

програма

ОУН

проголосила

«всеукраїнство»,

«надпартійність» і «монократизм» основними політичними засадами діяльності
організації, а її стратегічною метою – створення Української незалежної соборної
держави. Засобом для досягнення мети передбачалася перемога «перманентної
національної

революції».

Цьому

завданню

підпорядковувалося

партійне

будівництво і революційні тактичні установки [219, c.45-46].
Радикалізація українського руху у 1930-их рр. була зворотнім боком усе
більшого відходу польського режиму від демократії, наростання судової і
поліцейської сваволі. Водночас, терор УВО-ОУН був спрямований не тільки
проти зовнішнього, а й проти внутрішнього ворога, насамперед тих, хто виступав
за нормалізацію відносин із польським урядом. Закордонний провід не завжди
погоджувався

з

терористичною

діяльністю

крайових

націоналістів.

Є. Коновалець і його найближче оточення, хоч і не заперечували потреби
революційного руху, але виступали проти крайнього радикалізму [347, c. 198].
До середини 1930-их рр. в ОУН не було чіткої концепції майбутнього
державного устрою України. Загалом усі погоджувалися, що після національної
революції має наступити період національної диктатури, але не було ясності,
яким буде постійний державний лад, коли диктатура виконає свої завдання. У
лавах оунівців були як прихильники президентської демократії американського
зразка, так і апологети однопартійної тоталітарної системи [245, c.35].
Загострення українсько-польських відносин в Польській державі привело
до початку протестаційної кампанії.
Починаючи з середини липня 1930 р. по селах Галичини пройшла хвиля
пожеж у господарствах польських поміщиків, колоністів та осадників. Першою, за
даними властей, була пожежа у ніч з 15 на 16 липня у фільварку генерала
Мальчевського в с. Вислобоки на Львівщині. Поліція констатувала навмисний
підпал стодол зі збіжжям, машин та рільничого знаряддя. У наступні дні пожежі
відбулися у Львівському, Тернопільському та Станіславівському воєводствах.
Стали надходити повідомлення про пошкодження телефонних і телеграфних ліній
звʼязку. Поліцейські органи зафіксували до кінця місяця 11 протестаційних акцій
– підпалів майна польських власників та руйнування ліній звʼязку. 30 липня
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1930 р. біля Бібрки бойовики УВО, як встановили власті, вчинили напад на
поштову карету. На місці події був вбитий поліцейський і загинув один з
учасників нападу [357, c. 79]. ОУН перейшла до організації масових
саботажницьких акцій, що проявлялися переважно в підпалах маєтків польських
поміщиків та осадників. З вересня до жовтня 1930 р. зареєстровано близько 2200
виступів. Саботажна акція охопила 30 повітів і швидко переросла в широкий, у
значній мірі стихійний, національно-визвольний і аграрний рух.
Польський

репресивний

військово-поліцейський

апарат

жорстоко

розправлявся з будь-якими виступами українців за своє соціальне і національне
визволення.
У ситуації, що склалася, польський уряд вдався до агресивних дій стосовно
«заспокоєння» українського населення, використавши для цих цілей поліцію і
війська. Пацифікація розпочалася за особистою вказівкою Ю. Пілсудського і
охопила 450 сіл Східної Галичини й тривала з 16 вересня до 30 листопада 1930 р.
Акція здійснювалася шляхом оточення села, далі викликали сільського солтиса і
повідомляли йому про завдання операції, а також вимагали віддати зброю і
амуніцію. В осіб, яких запідозрювали у заколотницькій діяльності проводили
ревізію, яка інколи носила характер пошкодження чи руйнації будинків та
знищення майна. Під час обшуків застосовувалося фізичне насильство, знущання
над місцевим населенням, побиття. Поліція і військові запровадили щодо
українських сіл т. зв. колективну відповідальність, на підставі чого й
здійснювалася пацифікація. По селах були розквартировані військові підрозділи,
головним чином кавалерія, а на мешканців покладалася відповідальність їх
утримувати. Фактично військо поводило себе як на окупованій території в часи
воєнних дій [249, c. 436].
Характер дій карних експедицій виходив за межі всіляких юридичних
норм. Край з другої половини літа і восени 1930 р. став ареною репресивних
акцій як центральних, так і місцевих органів влади, у тому числі й польських
шовіністичних організацій.
21 вересня 1930 р. відділ поліції у кількості 2 тис. осіб вирушив на
«умиротворення»

українського

населення
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в

повітах

Збараж,

Бережани,

Тернопіль, Підгайці, Рогатин, Бібрка, Львів, Яворів, Сокаль, Рудки, Самбір.
Одночасно в райони виїхали й ескадрони 6-го корпусу польської кавалерії.
У кожному місті чи селі, де проводилася карна експедиція, був відділ з 80
до 150 поліцаїв та уланів. Цивільному уряду давався наказ протягом 2–3 годин
скласти контрибуцію що становила 200 і більше центнерів вівса чи іншого зерна,
кілька десятків возів соломи і сіна, для жовнірів і поліцаїв збирали також
продукти харчування. Жертвами карних експедицій ставали місцеві інтелігенти,
найсвідоміші селяни і громадські активісти. У результаті цих експедицій було
заарештовано 1723 осіб, серед яких студенти, селяни, промисловці, робітники,
урядовці, учителі, священики, інженери, лікарі, адвокати, безробітні тощо [326,
c. 803].
Характер

дій

польської

влади

у

1930 р.

розкривають

слова

Ю. Пілсудського, який у той час виконував функції премʼєра. Він так визначив
завдання пацифікації: «підпалів, саботажу, нападів, ґвалтів в Малопольщі
Східній не слід трактувати як якесь повстання, уникати розливу крові, натомість
застосовувати у випадку добровільної чи недобровільної підтримки через
населення, репресії поліційні, а там де це не допоможе – розквартировувати
війська, з усіма важелями повʼязаними з ним. Сама присутність війська
унеможливить замахівців тероризувати населення. Населення має знати, що має
слухати владу, а не замахівців» [388, s. 32; 457, s. 11].
Пацифікація супроводжувалася репресивними акціями, які стосувалися
навіть легальних українських організацій. У ході акцій було закрито декілька
суспільно-культурних організацій, розпущено спортивні товариства. Такі ж дії
велися й стосовно українського підприємництва. 27 вересня 1930 р. у Тернополі
навіть закрили чоловічу гімназію «за антипольську діяльність, акти саботажу зі
сторони вихованців цієї гімназії» [368, s. 21]. Окрім цього було закрито багато
інших навчальних установ та культурно-освітніх закладів. Польський дослідник
А. Бохенський стверджує, що закриття українських установ було безпідставним і
що власті не поспішали змінити своє рішення (Див.: Bocheński A., Łoś S.,
Bączkowski W. Problem polsko-ukraiński w ziemi czerwieńskiej. – Warszawa, 1938.
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– S. 151.) Розпочалися арешти головних представників української політичної
сцени на чолі з керівником УНДО Дмитром Левицьким.
Криваві дії польської влади щодо українського населення осені 1930-их рр.,
коли українців вбивали без суду і слідства, сколихнули весь світ. Пацифікація
супроводжувалася масовою забороною і закриттям українських читалень, клубів,
різних товариств, газет, журналів, спаленням книг тощо. Ці розправи схвилювали
світову громадськість. Навіть група депутатів англійського парламенту
скерувала спеціальну петицію протесту в Лігу Націй.
Дії польських військових та цивільних властей викликали хвилю протестів
з боку українців. Сучасники зазначали: «Пацифікація спричинилася до того, що
радикалізація, яка доти обмежувалася, здебільшого до вузького ще тільки гурта
молоді (насамперед студентів і учнів вищих гімназійних класів), огорнула
широкі верстви селян і робітників» [264, с. 123-125]. Проведення «пацифікації»
супроводжувалося масовими насильствами. Навіть у Львові при соборі Св. Юра
відкрили шпиталь для лікування побитих поляками українців. Політичні дічі
українських партій розпочали збирання матеріалів про наслідки акції: світлини
знищених об’єктів, складали списки нанесених збитків, лікарські свідоцтва у
справі побиття. Усі ці документи в майбутньому використали на міжнародних
форумах за кордоном. Особливо важливим був опублікований пастирський лист
греко-католицьких владик із засудженням насильств. Глава УГКЦ митрополит
А. Шептицький звернувся до польських офіційних чинників з вимогою
припинити репресії і, навіть, вів переговори з представниками уряду.
Акції «пацифікації» супроводжувалися також індивідуальним терором, що
його чинили польські власті. 30 жовтня 1930 р. був убитий один із керівників
ОУН Ю. Головінський (за офіційною польською версією «нібито при спробі
втечі з-під арешту»). Відповідно ОУН заявила про відплатні акти терору. 26
листопада 1930 р. ОУН провела атентат на польського поміщика Юзефа
Войцеховського (керував пацифікаційними акціями на Тернопільщині); 28 січня
1931 р. вбито активного учасника пацифікації графа Боровського; 12 лютого
1931 р. здійснено напад на поліційну дільницю в с. Гаї біля Львова. Українське
населення східних воєводств пов’язувало «пацифікацію» з особою міністра
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внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. В ході «пацифікації» польські
та цивільні чинники намагалися розправитися з українським національним рухом
та його активом. Передовсім йшлося про припинення діяльності ОУН та її
підпільних структур на місцях. Зокрема, польська поліція та військові проводили
обшуки в помешканнях політичних лідерів українців, в активістів, членів
націоналістичного підпілля, офісах організацій. З липня до кінця листопада
1930 р. у трьох воєводствах Східної Галичини реквізовано 1287 карабінів, 566
револьверів, 2857 набоїв. Польська поліція провела ревізію в будинку, де
розміщувалося керівництво УНДО, насамперед шукаючи компроментуючі
матеріали про звʼязки УНДО з ОУН. Декілька членів УНДО були заарештовані.
Поліція заарештувала керівників УСРП, окремих послів Сейму [517, s. 209].
Репресивні

акції

щодо

українців

названі

«пацифікацією»

–

«утихомиренням» стали ланцюгом одного порядку які чинила адміністрація у
державі. У 1931 році у Польщі розпочалася боротьба влади із внутрішньою
опозицією, яка виявилася у численних судових процесах, в тому числі і
брестському процесі [517, s. 210].
Фактично репресивні дії влади не привели до польсько-українського
порозуміння, а стали новим етапом його загострення, і відповідно сприяли
зміцненню позиції ОУН. Значна частина українських легальних організацій до
цього часу не підтримувала дії націоналістів.
Більшість українських партій (у тому числі й УНДО), засудили саботажну
акцію,

протестуючи

проти

застосування

урядом

т. зв.

колективної

відповідальності українського населення. 22 вересня 1930 р. поліція влаштувала
обшук у штаб-квартирі УНДО, конфіскувала усі документи. Були заарештовані
українські діячі: посли В. Целевич, Д. Паліїв, І. Ліщинський, В. Кохан, О. Когут,
Л. Куницький, С. Біляк та В. Мудрий [22, арк. 93].
Українські партії (УНДО, УСРП, УСДП) спільною заявою від 25 вересня
1930 р. ще раз засудили саботажну акцію. Проте власті на це не реагували.
Пастирський лист українського єпископату уряд сконфіскував.
Українською реакцією на «пацифікацію» стали виступи політичних сил
Східної Галичини на міжнародній арені щодо становища українців у Польщі. Ці
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виступи завдали відчутного удару по моральному авторитетові поляків у Європі.
Керівник УНДО В. Мудрий 3 вересня 1930 р. в Женеві на Конгресі національних
меншин стверджував, що «...українці не можуть миритися з існуючими
кордонами, а в майбутньому Европейська федерація формуватиметься за
принципом

самовизначення

народів»

[259,

с. 39].

Представниця

УНДО

М. Рудницька виголосила низку рефератів у Женеві на Міжпарламентському
обʼєднанні, в Обʼєднанні симпатиків Ліги Націй, у Лондоні в уряді та
парламенті, у Королівському Інституті Закордонних Справ , у Лізі миру і
свободи. Українці отримали підтримку з боку англійських парламентарів, які
підписали петицію до Ліги Націй у справі української меншини в Другій Речі
Посполитій. Окрему петицію до Ліги Націй вніс В. Панейко. Аналогічні
звернення подали інші українські політичні лідери, які знаходилися на еміграції.
Діячі Української Парламентської Репрезентації видали брошуру англійською
мовою «Українська справа − проблема миру». До підтримки українців було
залучено численні європейські товариства. Особливо активними в плані
підтримки українців Польщі та покаранні винних у «пацифікації» були пресові
видання.
Наприкінці 1930 р. у США, Канаді та Англії зʼявилися статті, які
інформували про здійснення у Східній Галичині польської репресивної акції . Їх
друкували в часописах Німеччини, Франції, Бельгії, Швейцарії, Італії.
Антипольські маніфестації пройшли в ЧСР, Бельгії, Швейцарії, Литві, Австрії,
Франції, Англії. 5-й Конгрес Обʼєднання українських організацій в Америці
надіслав декілька звернень до Папи Римського у Ватикан у зв’язку із
«пацифікацією» [226, с. 45].
Українські сили направили також звернення до світових лідерів з
інформацією про становище українців в Польщі. Акції в яких були задіяні
численні представники українських політичних сил в еміграції показували дійсне
становище українців у Польщі, переконували західних політиків у необхідності
розвʼязання української проблеми.
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У звʼязку зі скаргою 17-ти українських послів і сенаторів на польський
уряд до Ліги Націй, справа масового погрому українства набула міжнародного
характеру.
Українські національні середовища шукали захисту у міжнародних
структурах, а тому почали масово складати протести на дії польських властей до
Ліги Націй. Польські дослідники стверджують, що представники Ліги Націй
висловлювались у пропольському руслі: українці самі терористичними і
саботажними акціями змусили польський уряд провести пацифікацію, і що
пацифікація здійснювалася тими засобами і методами, як здійснюється боротьба
з радикальними елементами [375, s. 158].
Однак, Ліга Націй дуже часто сприймала позицію польської сторони, що
ще більше сприяло наростанню українсько-польського конфлікту. В Лізі Націй
були також підтверджені факти зловживань польської влади під час проведення
акції. Однак, комісія задовольнялася тим, що Польща пообіцяла покарати винних,
при цьому відмовившись виплатити компенсацію потерпілим. [359, c. 391-397].
Значна частина української громадськості стала підтримувати ОУН, а українці в
еміграції, зокрема, в Канаді, США, Франції, де також були проведені акції
протестів проти пацифікації, стали надавати фінансову допомогу ОУН.
Дослідник О. Зайцев стверджує, що в історіографії утвердилася думка про
організатора саботажної компанії 1930 р. – Українську військову організацію
(УВО) – мілітарне крило Організації Українських Націоналістів. Ця теза
підтверджена: 1) свідченнями самої УВО, яка після початку «пацифікації» взяла
на себе відповідальність за саботажі; 2) матеріалами польської поліції;
3) спогадами деяких діячів ОУН [245, c. 91].
У тій же публікації цитований автор зазначає, що історик Михайло
Швагуляк, який найґрунтовніше висвітлив питання, повʼязані з саботажами і
«пацифікацією» 1930 р. вказує на мотиви, якими могли керуватися лідери УВО–
ОУН: «Активним масовим виступом вони хотіли заманіфестувати появу ОУН,
піднести її авторитет і розширити організаційний вплив на селянство,
насамперед, молодь». Дослідник висловив також припущення, що до організації
протестно-саботажної кампанії були причетні урядові кола Німеччини, з якими
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була повʼязана УВО-ОУН [245, c. 92]. Один з діячів мельниківської ОУН
Зиновій Книш зазначає, що саботажну акцію без дозволу Крайової екзекутиви
ОУН організував її підреферант до справ юнацтва Іван Габрусевич. Окремі
виступи молоді були підтримані українським населенням. Ненависть українських
селян до польських осадників була такою великою, що акція невеликої групи
бойовиків переросла в стихійний рух, який охопив мало не всю Галичину. Лише
згодом УВО вирішила взяти на себе відповідальність за саботажі [262, c. 94].
У сучасній польській історіографії переважає думка, що сама пацифікація
не виправдала покладених на неї надій. З одного боку вона привела до
консолідації у краї усіх українських сил, а з іншого – сприяла росту крайніх
правих сил – ОУН, де до керівництва почали приходити «молоді». Вони
відповідно прагнули акцій, хотіли заявити світовій думці про свою присутність,
і,

що

в

Польщі

існує

невирішена

українська

проблема.

Головними

представниками «молодих» були Степан Бандера і Роман Шухевич [460, s. 127].
Тих осіб, які заявляли про все таки існуючі можливості порозуміння з
поляками стали подавати у негативному світлі, а якщо це не приносило
результатів, то залишався останній засіб – терористичний акт [213, с. 321]. В
такий спосіб вказаний автор трактує і вбивство Т. Голувки, який виступав
речником угоди з українцями і протягом довшого часу намагався знайти основу
для такого порозуміння. Здійснити це не вдалося, бо 29 серпня 1931 р. він був
вбитий членами ОУН у Трускавці, де перебував на лікуванні. Виконавців вироку
знайти не вдалося.
Наслідки «пацифікації» викликали неоднозначні оцінки і в польському
урядовому таборі. Після «пацифікації» Ю. Пілсудський схилявся до зміни
політики щодо українців і передбачав адміністративні зміни в регіоні: замість
трьох східногалицьких воєводств утворити одне. Була навіть кандидатура
воєводи – ним мав стати Тадеуш Голувко – найактивніший прихильник
порозуміння з УНДО [249, c. 444-445]. Однак після його вбивства, польськоукраїнське порозуміння в середовищі пілсудчиків втратило своє значення.
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Смерть польського політика намагалися використати у своїх цілях як
противники порозуміння у таборі пілсудчиків, так і їхні політичні опоненти –
енедки, які схилялися до національної асиміляції українців.
На цей час припадають дві спроби польсько-українського порозуміння,
зініційовані українською стороною. Однією з них був візит митрополита Андрея
Шептицького до Варшави (за згодою українських політичних чинників) з метою
припинення «пацифікації». Однак польський уряд не скористався цією нагодою
для нормалізації польсько-українських стосунків. Клопотання Шептицького не
дали результатів. Друга спроба порозуміння була ініціативою Української
Парламентської Репрезентації (УПР). Проте переговори між представниками
президії УПР, президії польського клубу «Безпартійний блок співпраці з урядом»
(ББ) наштовхувалися на польські вимоги від 25 лютого 1931 р., суть яких полягала
в прийнятті українцями заяви лояльності до Польщі, відкликання з Женеви скарги
щодо пацифікації. Лише після цього поляки погоджувалися розглядати українські
вимоги. І на цей раз з вини польських властей спроба польського-українського
порозуміння завершилася крахом [277, c. 22-23].
Перші контакти керівництва УНДО і УПР з представниками уряду мали
місце у грудні 1930 р. Це питання розглядалося на розширеному засіданні
екзекутиви УНДО і УПР 24 лютого 1931 р., де було прийнято рішення про
переговори

з

польськими

урядовими

чинниками.

У

резолюції

УПР

уповноважувалася вести переговори з польською владою про відшкодування
українському народові втрат, спричинених невиконанням Польщею міжнародних
зобовʼязань, зокрема у період «пацифікації» 1930 р. [7, арк. 1]. Переговори було
припинено. Оскільки вони були безрезультатними, однак таємні контакти
продовжувалися. Професор Л. Зашкільняк зазначає: «у процесі переговорів
зʼясувалося, що поляки «погоджувалися на певну автономію українців в межах
Польської держави, створення в перспективі незалежної України, але категорично
заперечували проти включення у її склад західноукраїнських земель, котрі вони
вважали своїм «цивілізаційним здобутком» [251, c. 42].
У польській політиці стосовно українців у державі постійно піднімалося
питання автономії для південно-східних воєводств, розвʼязання цього питання
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також декларувала частина польських соціалістів на чолі з ППС. Заявлений у цій
справі проект закону в 1931 р. став предметом нового обговорення питання.
Представники уряду також обговорювали форми розвʼязання української
справи, підтримуючи проект місцевого самоврядування. Така форма самоврядної
організації зустріла критику з боку українців [381, s. 181]. Хоча уряд прийняв
остаточне рішення, однак це не стало сигналом до нового пошуку порозуміння
між урядом та українцями Польщі. Відповідно ППС демонструвала протести
стосовно урядової політики в українському питанні.
Пацифікація проведена польською владою у вересні-листопаді 1930 р. за
наказом Ю. Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського
цивільного населення Галичини, стала відповіддю на «саботажну» акцію ОУН і
супроводжувалася

масовими

арештами,

побиттям

людей,

закриттям

і

руйнуванням українських установ. Наслідком польської репресивної акції стала
подальша радикалізація українського руху в Галичині.
Офіційні чинники продовжували курс на посилення репресивної політики,
щодо політичних діячів і громадських активістів непольського населення.
Декретом президента Польщі від 17 червня 1934 р., для осіб, які загрожували
безпеці та публічному порядкові, був створений концентраційний табір у Березі
Картузькій (низі Брестська область, Білорусь). За даними польської статистики, на
початку 1936 р. в цьому таборі знаходилося 725 осіб, а до вересня 1939 р. їх
чисельність зросла до 6 500 (40-50 % українців, 15 % євреїв та ін.) [342, с. 90].
Репресивного курсу у ставлені до нацменшин польські офіційні чинники
дотримувалися впродовж усіх 1930-их рр. аж до початку Другої світової війни.
4.4. Діяльність польської адміністрації щодо реалізації прав
української меншини у передвоєнний період
У середині 1930-х рр. відбулися кардинальні зміни у міжнародному житті,
і, особливо, на європейській сцені. Це було обумовлено виходом Німеччини з
Ліги Націй і відповідно вступом в цю структуру СРСР. Що ж до Польщі, то вона
змушена демонструвати вирішення національного питання в державі, згідно
зобовʼязань Версальського договору 1919 р., які визначали їй державипереможці у Першій світовій війні. Польський уряд демонстрував вирішення
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національної проблеми ще й тому, що побоювався реакції з боку СРСР, який міг
втрутитись у внутрішні справи країни, використовуючи німецький досвід.
У зовнішній політиці Ю. Пілсудський намагався підтримувати добрі
відносини з СРСР і Німеччиною. Це повинно було зміцнити позицію Польщі по
відношенню до союзників і сусідів [226, с. 61].
Польща претендувала на роль великої держави, хоча достатнього для цього
економічного і військового потенціалу так і не здобула. У роки «санації»
відносини із сусідніми державами залишалися напруженими. З Литвою Польщу
розділяв конфлікт навколо Вільно (Вільнюса) і так званої Середньої Литви, з
Чехословаччиною – територіальний спір щодо Цєшинської області. Кордон з
СРСР, встановлений Ризьким мирним договором в 1921 році, обидві держави
вважали тимчасовим компромісом, а кордон з Німеччиною не був визнаний
Берліном, а тому і не гарантований західними державами [407, s. 76].
Головним союзником Польщі в тодішній неспокійній Європі була Франція.
Але, будучи після Першої світової війни ніби і в ранзі переможця, Франція
повільно відновлювала свій економічний потенціал, її роздирали внутрішні
суперечності. В силу цього вона все більше займала оборонну позицію у Європі, і
надії на неї, як на майбутню союзницю у протистоянні з Німеччиною, яка все
більше нарощувала силу у поляків ставало все менше.
У 1933 р., після приходу до влади А. Гітлера, Ю. Пілсудський, за деякими
даними запропонував французам розпочати проти німців спільну превентивну
війну, шанси на перемогу в якій у союзників були тоді майже стовідсотковими.
Париж не сприймав пропозицію Варшави серйозно, і тоді маршал вирішив
спробувати знайти спільну мову з Берліном [417, s. 111].
У січні 1934 р. Польща і Німеччина підписали договір про ненапад
терміном на 10 років. Зрозуміло, що для А. Гітлера це був лише тактичний крок,
який не давав Польщі перспектив стабільних відносин з німцями.
В галузі зовнішньої політики польський уряд поступово переорієнтовується
з Франції на Німеччину. У січні 1934 р. було підписано польсько-німецьку угоду
про ненапад терміном на 10 років, а в листопаді 1935 р. – угоду про економічну
співпрацю. Взаємні візити і постійні двосторонні зустрічі вищих посадових осіб
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Німеччини і Польщі спрямовані на все більше зближення двох країн. Польський
уряд і не мав відносно договору з Німеччиною особливих ілюзій, знаючи, що рано
чи пізніше його державі прийдеться воювати або з Німеччиною, або з
комуністами, і намагався лише уникнути найстрашнішого – війни на два фронти
проти Німеччини і СРСР.
13 вересня 1934 р. була складена урядова декларація у справі вирішення
версальських зобовʼязань т. зв. Малого трактату і міжнародного контролю щодо
його виконання. Національні меншини у Польській державі, як і українці не
висловлювали глибокої підтримки щодо обговорення виконання Малого
трактату у Лізі Націй хоча би тому, що він фактично позбавляв їх власної
державності. Вони також втрачали можливість тиску на Польщу на міжнародних
форумах [375, s. 161].
Таким чином, у зовнішній політиці 1930-их рр. Польща дотримувалася
політики «рівноваги сил», «балансування» між східними і західними сусідами. З
приходом до влади в Німеччині Адольфа Гітлера (1933 р.) виникла реальна
зовнішня загроза для Польщі. Однак, міністр закордонних справ Юзеф Бек надалі
проводив політику лавірування між Німеччиною і СРСР, унеможливлюючи
створення системи колективної безпеки проти агресора, котру намагалася
заснувати Франція.
Суспільно-політичне життя українського населення в Польщі у 1930-их рр.
визначала т. зв. «нормалізація польсько-українських відносин», усна угода між
польськими урядовими структурами і представниками українських політичних
сил (фактично між пілсудчиками і діячами Українського національнодемократичного обʼєднання) щодо здобуття Галичиною національної автономії.
Фактично переговори з цього питання велися з 1931 р. Дослідник Б. Тищик
вважає, що вагомим аргументом для УНДО досягнути певної згоди з поляками
стали події на радянській Україні, де була згорнута українізація, почалися
репресії, голодомор, здійснювалася жорстока антиукраїнська політика. Тому
українські

діячі

з

УНДО

ставили

перед

собою

завдання

збереження

національного середовища в Польщі, бо про обʼєднання з Україною за таких
умов не йшлося [342, c. 248].
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Українці прагнули до порозуміння з поляками, очікуючи від нього нових
можливостей для свого розвитку в Польщі, їх активність базувалася також на
змінах, що відбувалися в СРСР стосовно українців: голодомором 1932–1933 рр.,
тотальною русифікаторською політикою, нищенням національної інтелігенції.
Смерть Ю. Пілсудського та ухвалення нової конституції відкрило черговий
етап польсько-українських відносин. Урядовий блок втратив елемент, який
обʼєднував санацію, і ним був Ю. Пілсудський, а відповідно змушений був
шукати порозуміння з українцями та іншими меншинами польської держави, у
звʼязку з виборами, які наближалися і які могли для нього завершитися
поразкою [286, c. 11-28].
Певна частина українського політикуму з недовірою ставилась до політики
«нормалізації» з поляками, вважаючи, що з польського боку це був лише
тактичний хід перед парламентськими виборами. Сумнів посилювало також і те,
що аналогічну угоду польські урядовці уклали з білоруськими національними
силами.
Укладена

в

травні

1935 р.

нормалізаційна

умова

між

урядом

і

представниками УНДО, висувала з українського боку вимоги територіальної
автономії з власним сеймом, урядом і армією. Передбачала також обмеження
надання землі під осадництво та утворення українського університету. Більшість
цих «постулатів» повторювали наполягання прийняті на користь українців ще в
законі про місцеве самоврядування у 1922 році. У польських колах це питання
жваво дискутувалося, оскільки окремі «постулати» обмежували суверенність
Польщі. Зокрема, скажімо, утворення національної української армії, що на
самому початку обговорення і підписання розглядалося вже як умова,
реалізувати яку не вдається. Уряд одразу поставився до цієї вимоги як до
компромісу на перехідний і невизначений у часових рамках період [467, s. 42].
Надзвичайно важливу роль у досягненні угоди відіграв граф Я. Лось, який з
1932 р. був посередником в організації таємних зустрічей між керівниками
українських політичних сил (переважно УНДО) та польськими урядовцями.
Польсько-українська угода 1935 р. причинила деяке поліпшення культурного та
економічного становища українців у Польщі, оскільки вона була укладена з
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урядовим табором, який на той час мав у своїх руках головні важелі політичного
управління країною. Однак, угода не мала обовʼязкової легітимності. Коли
навесні 1937 р. змінилося керівництво пілсудчиків, а міжнародна обстановка
різко загострилася, про дані українцям обіцянки було забуто. Вимога зміцнення
оборони країни і консолідації суспільства перед загрозою війни змусили
польське керівництво перейти до рішучої асиміляції і полонізації українського
населення.

Для

дискредитацію

українських

політиків

ліберально-демократичної

крок

«нормалізації»

ідеології

та

зростання

означав
впливів

радикального націоналізму [251, c. 160].
У рамках політики «нормалізації» Сейм у 1935 р. прийняв нову ординацію
(положення про вибори – О.Т.), яка забезпечувала українцям понад два десятки
місць в Сеймі і Сенаті. Але, якщо на рівні Сейму і Сенату українцям це давало
можливість створити власну парламентську репрезентацію, то на місцях польські
політичні сили і, передовсім, ендеки, намагалися усунути українців від
політичного життя. Наприклад, у складі окружних виборчих комісій в час
виборів 1939 року на 1179 делегатів округів Львівського воєводства українців
було лише 15 [301, c. 30].
26 листопада 1935 р. Рада Міністрів Польщі, за присутності трьох
південно-східних воєвод та голови УНДО В. Мудрого, на своєму засіданні
розглянула «Українські постулати», що складали програму-мінімум для
платформи

«нормалізації».

Українці

вимагали

встановлення

двомовних

польсько-українських написів на державних установах, створення кафедри
української літератури у Львівському університеті. Однак, навіть якби польська
сторона виконала ці українські «постулати» і вирішила задовольнити деякі з них,
загалом це не знімало гостроти національної проблеми. Зокрема, виділити 25 %
землі з парцеляційного фонду для продажу українським селянам і призупинити
польську аграрну колонізацію; дозволити вживання слова «український» поряд з
терміном «руський»; опрацювати програму для шкіл усіх типів з українською
мовою навчання і задовольнити деякі інші дрібні потреби. Усі пункти «щодо
прав українців Волині та інших українських земель під Польщею відхилено»
[220, c. 278].
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Згідно з політикою «нормалізації» польський уряд обіцяв українцям значні
поступки в галузі шкільництва, мови, а також гарантував місця у майбутньому
парламенті й органах місцевого самоврядування. Влада зобовʼязувалася
оголосити амністію увʼязненим за вбивство Б. Пєрацького. До речі, скористався
цим Степан Бандера, якому смертну кару було замінено довічним увʼязненням
[375, s. 156]. Зі свого боку, українці погоджувалися визнати Польську державу і
взяти участь у виборах 1935р., що проводилися за новим виборчим законом.
Рішення УНДО про участь у виборах було прийнято на засіданні ЦК УНДО 8
червня 1935 р. Д. Левицький за станом здоровʼя погодився на «відпустку», хоча
ЦК залишив його на посаді голови до закінчення виборчої кампанії, щоб не
підривати престижу партії. Фактичним головою УНДО став В. Мудрий [149].
Спроби «нормалізації» польсько-українських стосунків привели до певних
позитивних

результатів:

проголошено

амністію

українським

політичним

вʼязням (С. Бандері, Я. Карпинцю та М. Лебедю – смертну кару замінено
довічним увʼязненням); багатьох звільнили з тюрем та концтабору Береза
Картузька; деякі українські економічні установи та кооперативи отримали
фінансові позички; лідер УНДО В. Мудрий був обраний (одним з пʼяти) віцемаршалком Сейму і т. ін. Діалог між українською «легальною опозицією» та
польськими урядовими колами мав вплив і на діяльність революційного
підпілля. У другій половині 30-х рр. Крайова Екзекутива ОУН під керівництвом
Л. Ребета припиняє бойові акції, проводить в основному ідейно-політичний
вишкіл.
Однак, сама «нормалізація» не принесла бажаних результатів, негативно
відбившись

на

політичному

житті

українців,

залишилась

останньою

змарнованою спробою поліпшення ситуації напередодні Другої світової війни.
Підтвердженням того, що політика «нормалізації» не передбачала
поліпшення становища української освіти, стало проведення шкільного
плебісциту 1937 р. Основна увага польських урядовців зосереджувалися на
Галичині – останньому оплоті українського шкільництва.
На Волині, де проблема полонізації української освіти була вирішена,
воєводське

управління

ставило

своїм
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завданням

«ліквідувати

підстави

проведення плебісциту як регулятора національних відносин у шкільництві та
замінити його якоюсь іншою формою» [15, арк. 18].
Якщо під час проведення попередніх плебісцитів основну перешкоду
існуванню українських шкіл чинило польське «Товариство Національної
Школи» (ТНШ), то в даний період поряд з ним на себе бере цю функцію
Секретаріат

польських

політичних

організацій

Східної

Малопольщі.

17 листопада 1937 р. голова секретаріату бригадний генерал М. ТокарськийКарашевич у таємному листі до міністра військових справ визначив основний
план дій на противагу діяльності української громадськості й товариства «Рідна
школа» у проведенні шкільного плебісциту. Зокрема, на його думку, протести
українців у справі шкільного плебісциту можна приглушити публікацією
польських протестів проти акції ОУН та «українського терору». Слід також
розпочати серію політичних процесів проти греко-католицьких священиків та
революційних формувань [4, арк. 12].
Таким чином, головна управа ТНШ розпочала розробку технічної сторони
справи. Заступник голови товариства С. Юхма розіслав до всіх повітових секцій
лист, в якому наказав їм отримати інформацію від шкільного інспектора та інших
джерел про те, в яких школах склалося загрозливе становище [4, арк. 26].
З метою підтримки ТНШ у проведенні акції та протидії товариству «Рідна
школа»

політичний

відділ

львівської

поліції

11 грудня

1937 р.

видав

розпорядження, в якому, опираючись на статут «Рідної школи», де не
передбачалось створення спеціальних комітетів для проведення плебісциту,
зобовʼязав повітових старост не допускати створення таких обʼєднань. Поряд з
тим

наказувалось

конфіскувати

всі

інструкції

українського

шкільного

товариства, які не відповідають законам та розпорядженням. Прагнення ж інших
українських культурно-просвітницьких організацій, таких як «Просвіта»,
провести агітацію серед населення за українську школу органи поліції визначали
як антидержавні [8, арк. 2-4].
Польські державні органи розглядали шкільний плебісцит 1937 р. не лише
як освітній захід. Вперше поряд з участю поліції активну роботу проводило
військове міністерство. Це пояснюється передусім намаганням польського уряду
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попередити будь-які політичні виступи українського населення на ниві
шкільництва, щоб таким чином запобігти широкому розгортанню національної
боротьби [384, s. 65].
Польсько-українська угода 1935 р. т. зв. «нормалізація» не лише не
стримала походу Польщі проти українства, а зробила ще зухвалішою місцеву
адміністрацію.
гальмування

Свідченням
економічного

тому

було

розвитку

посилення

українського

колонізації,
населення,

всіляке
закриття

господарських установ. Польський наступ проявився також у примусі переходу
місцевого населення на латинський обряд, переслідуванні греко-католицького
духовенства.
Проблема «сокальського кордону» була в центрі уваги під час переговорів,
які вели між собою польські урядові чинники і Українська парламентська
репрезентація в 1935 р. Мова йшла про те, що «нормалізацію» повʼязували з
вимогою ліквідувати «сокальський кордон» і припинити політику регіоналізму
щодо українців, які проживали в різних частинах Польщі. Посол С. Витвицький,
виступаючи в лютому 1936 р. у Сеймі зазначав, – що «так званий сокальський
кордон є фікцією… Справа дозріла до того, щоби призадуматися над ревізією т.
зв. волинського експерименту та йому подібних… Треба усунути штучні запори,
які розділяють частини того самого народу, … бо ніяка сила не зуміє розірвати
однією живої національної ідеї» [314, c. 87].
Питання «сокальського кордону» стало актуальним в кінці 1935 – на
початку 1936 р. у звʼязку з дискусією відносно створення у Сеймі Української
парламентської репрезентації. Орган УНДО газета «Діло» від 3 січня 1936 р.
писала: «Не може бути злуки між галицькими послами і волинськими в одну
парламентську репрезентацію, бо трудно сісти за спільний стіл з тими, чиї руки
порожні. Злука з групою Певного (голова ВУО – О.Т.) була б найкращим
засобом до зміцнення «сокальського кордону»: ніщо так не підірвало б
авторитету українських політичних сил Галичини на Волині, як саме
порозуміння з Певним. Проблему «сокальського кордону» можна розвʼязати
однаково в інтересі держави і українців тільки тоді, коли угодовський рух у
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Галичині стане такий поважний, що не буде страшна його експансія на Волині»
[405, s. 129].
Сам факт існування на Волині сильного українського радянофільського
руху і українського націоналістичного, тобто обох напрямів найрадикальнішої
форми, вказував на те, що т. зв. угодовська орієнтація, репрезентована ВУО,
загалом була слабкою.
Існування
українського

«сокальського

політичного

кордону»

життя

Волині,

сприяло

більшій

зменшуючи

радикалізації

угрупування,

які

співпрацювали з польською державною адміністрацією [262, c. 219].
Польські партії і громадські організації Галичини були обурені діями уряду
і розцінювали їх як уступки українцям. Окрім цього, «нормалізація» привела до
створення

23 листопада

1935 р.

Погоджувального

комітету

польських

громадських організацій. Цей комітет у майбутній діяльності став зʼєднуючою
ланкою між урядом і громадськими організаціями в координації антиукраїнської
політики [269, с. 145].
З метою полагодження національних проблем у державі, і не тільки
українських, уряд створив у грудні 1935 р. Комітет з національних справ,
завдання якого полягало у визначенні загальних директив для вирішення
національних проблем. В українському питанні Комітет змушений був
враховувати підписану з УНДО угоду, однак одразу розділив усі питання підняті
в ній на ті, що необхідно вирішити в найближчій перспективі й інші, які
вирішити, на думку членів комітету, було не реально. Це означало, що на
практиці польські

урядові

чинники

відкинули

найважливіші

українські

«постулати». До них належали і питання кількісного збільшення українського
представництва в органах самоврядування, позитивне розвʼязання згідно вимог
українців шкільної справи. Безпосередньо польська політика заперечувала
обділення українського населення в його національних вимогах, національній
самосвідомості. Натомість польська адміністрація заговорила про підтримку
регіональних етнічних груп-лемків та гуцулів розглядаючи їх як елемент більш
підданий полонізації, що назагал посилювало їх польські впливи у південносхідних воєводствах. Адміністрація постійно намагалася звести українське
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питання у державі до регіонального рівня одночасно проводячи активну
полонізацію в рамках скупчення та компактного проживання українського
населення на цих теренах [381, s. 212-213].
Українці на початковому етапі «нормалізації» вірили, що з плином часу
польський уряд змушений буде взятися за розвʼязання української проблеми.
Час від часу до цього змагав і віце-маршалок Сейму Василь Мудрий, посада
якого у парламенті також була передбачена умовою польсько-українського
порозуміння. Остаточне фіаско польсько-української умови нормалізації стало
виявлятися в політиці урядового табору, який все більше схилявся на бік ендеції,
котра в силу своїх ідеологічних засад не бажала розвʼязувати українське
питання [447, s. 112]. Зміна в політиці санаційного табору була викликана
передовсім отриманням особливого впливу військових кіл на чолі з маршалком
Едвардом Ридз-Смігли, який займав агресивну позицію щодо українців і
здійснював колонізацію «східних кресів», передовсім на Холмщині, Підляшші і
Волині. Урядові кабінети після прийняття Квітневої 1935 р. Конституції: Маріян
Зиндрам-Косцелковський (13 жовтня 1935 – 15 травня 1936 рр.); Феліціан
Славой Складковський (15 травня 1936 – 30 вересня 1939 рр.).
Маршалок Едвард Ридз-Смігли був ревнивим прихильником полонізації
православної церкви в цьому регіоні.
Після смерті Ю. Пілсудського, у 1936-1937 рр. країну охопила хвиля
антисанаційних виступів. Однак група генералів на чолі з Едвардом Ридз-Смігли
зуміла утримати владу, спираючись, на нову урядову партію – Табір
Національного Єднання (Озон).
Загалом уряд не виконував українських вимог і цілеспрямовано проводив
політику «зміцнення польськості». На думку дослідника В. Комара, стало
очевидним, що «нормалізація» була потрібна полякам для виборчого компромісу
[263, c. 127].
В 1930-х рр. у Другій Речі Посполитій переважала тенденція до усунення з
політичного

життя

опозиційного

чиновника,

яка

здійснювалася

через

впровадження т.зв. «санації» і просто залякування. Повʼязано це було також із
загальноєвропейською

ситуацією,

де
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відбувалися

аналогічні

процеси.

Політичних противників було трактовано в брутальний спосіб. У Польщі це
питання завжди повʼязувалося з особою фактичного її виконавця – Юзефа
Пілсудського. За його підтримки група найближчих осіб почала домінувати у
політичному житті. У часі, коли відомі до цього форми тиску не дали
результатів, а груп і політичних партій, які проти такого стану виступали ставало
щораз більше, слід було застосувати виняткові засоби. Польський історик
І. Політ стверджує, що потрібен був також такий момент, при допомозі якого
можна було б переконати суспільність у мотивах подібного кроку. Такою подією
стало, на його думку, вбивство міністра внутрішніх справ Броніслава Пєрацького
[455, s. 5].
Вона послужила одним з приводів до будівництва ізоляційного табору.
Іренеуш Політ переконує, що це не була вже думка самого Ю. Пілсудського, а
тодішнього премʼєра Леона Козловського. Не мав маршал також і великого
впливу на вибір місця локалізації такого табору. Тоді вже більшість питань
вирішували люди з його найближчого оточення. Було утворено табір у Березі
Картузькій, хоча в середовищі вищих урядовців існували думки про відкриття
ще інших таборів [392].
Привід оголошення декрету про утворення ізоляційних таборів був
найперше повʼязаний із вбивством тодішнього міністра внутрішніх справ
Броніслава Пєрацького. Замах було здійснено у Варшаві 15 червня 1934 р. після
якого міністр помер у лікарні.
Замах на міністра повʼязувався із загостренням українсько-польських
відносин у краї. В українських політичних середовищах зріли сили, передовсім в
ОУН та у середовищі молоді, які хотіли покарати винних у пацифікації
польських лідерів, що організували її при допомозі війська, поліції та корпусу
охорони пограниччя і проводили з 16 вересня до 30 листопада 1930 р. У деталях
операцію підготував Генрик Кавецький один з керівників МВС Польщі. До
підготовки і проведення операції були також причетні заступник міністра
Феліціан Славой Складковський, віце-міністр МВС Броніслав НаконєчнікувКлюковський.
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Під час роботи Сейму обраного в 1935 р., на переломі 1935/1936 рр., коли
зʼявилося питання амністії, багато депутатів, які виступили з цього питання
вказували, що амністія повинна бути застосована і до вʼязнів Берези Картузької.
Вони вважали, що тільки таким чином можна ліквідувати напруження у краї.
Влітку 1935 р. міністр внутрішніх справ в уряді Валєрего Славка М. ЗиндрамКосцелковський досягнув компромісу з угодовськи налаштованою частиною
УНДО. В грудні 1935 р. представники українського клубу у Сеймі почали
заявляти, щоби амністія стосувалась також українців, які знаходились у місцях
увʼязнення. Так з цього приводу висловився віце-маршал Сейму і одночасно
лідер українців Василь Мудрий: «Маю на думці справу застосування
якнайширшої амністії у відношенні до українських політичних вʼязнів і не тільки
їх, але на загал до всіх українців засуджених за злочини карно-адміністративні
здійснені з побуджень політичних, також знесення табору в Березі Картузькій, у
якому в більшості перебувають українці. Це є тією необхідністю щоби стосунки
польсько-українські увійшли на кращі рейки» [113; 115].
Достатньо ясно представив питання амністії на засіданні Правової комісії
Володимир Щепальський, запропонувавши, щоби засади амністії поширювались
рівно й на ізольованих у Березі. Однак ця резолюція не була прийнята [455, s. 182].
Особливо гостро протестувала проти табору комуністична депутатська
фракція, атакуючи уряд і його починання, порівнюючи відносини, які панували в
Польщі, до тих, які були в Італії і від недавнього часу в Німеччині. Практично
тільки Хіль Розенберг почав виступати, однак не закінчив свого виступу,
оскільки після трьох почергових переривань і закликів до порядку маршалка,
залишився позбавленим голосу [111; 112].
Не менш гостро виступали також представники Білоруського Клубу.
Фабіан Єреміч зазначав, що на його думку Береза мала бути, з часом місцем для
членів усіх політичних угруповань і національних меншин [120].
Питання віровизнання на території польської держави у міжвоєнний період
було досить складним, передовсім у звʼязку зі значною кількістю обрядів.
Поряд з католицизмом, який головним чином обʼєднував поляків, православна
віра охоплювала мешканців Волині, а греко-католицька – Східної Галичини.
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Головну роль у розвитку відносин між поляками і українцями відігравали
три головні обряди, навколо яких відображалися як державні інтереси, так й
інтереси українців й поляків у краї. Греко-католицька церква виконувала роль
носія національної української думки, водночас вона була потрактована як
чинник, який відрізняв українців від поляків. Збереження окремішності грекокатоликів від католиків, повинно було стати вихідним пунктом національного
самоусвідомлення українських мас. Національна домінанта греко-католицької
церкви у суспільному житті посилювалася й тим, що політичні сили, передовсім
праві, шукали в церкві свою опору, опору національної ідеї. Греко-католицьке
духовенство складало головну частину української інтелігенції й брало активну
участь у національно-культурних процесах, використовуючи церковні символи
для пропаганди ідеї української держави. Греко-католицьке духовенство
співпрацювало з культурно-просвітницькими організаціями, національними
партіями центриського напрямку як УНДО і націоналістичними колами.
Програмним завданням акції «зміцнення польскості» стала пропаганда
католицизму через примусове повернення до нього православного населення,
яким навʼязували те, що вони є нащадками «загродової шляхти». Була у цій
програмі ще й матеріальна складова – нащадкам обіцяли землю. Українці не
сприймали польської програми. Перший такого типу виступ мав місце у 1937 р.
на Волині і відбувся в селі Гринки, де Корпус охорони пограниччя змушував усіх
жителів до переходу на католицьку віру. До 1939 р. близько 10 тис. осіб на
Волині перейшли в католицизм [540].
Проведення

полонізаційних

акцій

щодо

православного

населення

викликало протести з боку українських кіл, які передовсім відбувалися у Сеймі.
Власті

наполегливо

переконували,

що

перехід

населення

на

інше

віросповідування здійснюється добровільно. Воєводу Г. Юзевського, який був
прихильником українізації церкви, усунули від влади.
Ще значнішими репресії були на Люблінщині і Холмщині, де такі акції
здійснювали військові. Під час проведення акції «зміцнення польськості»
українців усували від різних посад – лісничих, адміністрації залізниць, праці в
установах ґмін і освіти. Військові розпочали нищення православних церков, яке
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оправдовували зменшенням кількості вірних, а також тим фактом, що нібито усі
православні регіону це зрусифіковані поляки, які повинні повертатися до свого
історичного коріння [411, s. 472].
Підстава акції та спосіб її проведення викликав спротив церковної ієрархії,
що виступила з листами-зверненнями до влади щоб призупинити руйнування
храмів. Однак ці звернення залишились без відповідей [411, s. 472]. Згідно
офіційних даних 127 сакральних обʼєктів було знищено. Місцеве населення
вороже поставилося до акції, однак, лише спорадично чинило опір, який відразу
ж придушували військові.
У загальному вважалося, що в ході «зміцнення польськості» і навернення
на католицьку віру на Волині, віровизнання змінило 10 % православного
населення. Це «навернення» здійснювалося також шляхом примусу місцевих
духівників користуватися польською мовою у персональних контактах з вірними
та під час сакральної діяльності [430, s. 51].
Акція «зміцнення польськості», яка реалізовувалася через надуманий рух
підтримки «загродової шляхти» («маєткової шляхти»), демонстрація підтримки
регіоналізму (гуцулів і лемків), а також «навернення на католицизм» місцевого
населення шляхом нищення православних храмів, зустріла опір не лише
українського, але й частини польського населення. Вона була здійснена в період
назрівання воєнної загрози і стала колосальною помилкою влади, стверджує
польський історик Р. Тожецький та привела до ще більших антагонізмів і прірви
між поляками і українцями [496, s. 235].
Наміри правлячих кіл денаціоналізувати українців були викладені у трьох
взаємоповʼязаних

програмах.

Одна

з

них

спрямована

на

посилення

гуцульського, бойківського, лемківського регіоналізму. Друга мала на меті
колонізувати територію, що знаходилося на польсько-українському кордоні.
Третя була спрямована на колонізацію малозаселених східних земель (Полісся), а
також насичення Східної Галичини вихідцями з етнічної Польщі. Запланована на
1939 р. акція «зміцнення польського елементу» мала бути проведена спочатку у
Східній Галичині, а потім поширитися на інші східні воєводства. Таким чином,
державна програма ополячення була логічним завершенням еволюції поглядів
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табору пілсудчиків на українську проблему: від нереалізованої федералістської
концепції державної асиміляції до інкорпоративного плану ендеків.
Ініціативою для нового політичного курсу стали директиви маршала
Польщі Е. Ридз-Смігли від 25 і 28 січня 1939 р., а також розпорядження
премʼєр-міністра Ф. Славой-Складковського від 1 лютого 1939 р., якими
вимагалось від кожного міністерства представити до 15 лютого власний план
вирішення української проблеми [226, с. 147].
Виконуючи ці директиви і розглядаючи східногалицьке питання у площині
оборони держави, міністерство справ військових (МСВ) висловилося за
збільшення в цьому регіоні відділів Корпусу Охорони Пограниччя (КОП). Це ж
знайшло підтримку міністерства закордонних справ (МЗС). Отже, наміри
польських політиків обґрунтовувалися засадами безпеки і територіальної
цілісності держави [282, с. 29].
Наступні пропозиції, що надходили в президію Ради міністрів (ПРМ)
зводилися до перегляду чинного законодавства, створення умов праці для
переселених польських адвокатів, швидкого здобуття кількісної і якісної
переваги поляків над українцями через парцеляцію, запровадження осадництва
та створення сильного міщанства, сезонної міграції та заморської еміграції
українців [313, c. 112].
Остання пропозиція вимагає більш детального пояснення, оскільки
міністерство громадської опіки очолював М. Зиндрам-Косцелковський, який,
будучи премʼєр-міністром уряду (М. Зиндрам-Концелковський на посту
премʼєр-міністра перебував –13.10.1935–15.05.1936.), виступав за нормалізацію
польсько-українських відносин. За кілька років його погляди змінилися, і вже у
1939 р. він став прихильником стимулювання заморської еміграції українців, бо
вона вважалася безповоротною. Викуплена в українських селян земля мала
перейти в польські руки.
На підставі вищезгаданих пропозицій 18 березня 1939 р. Рада Міністрів
ухвалила: «Виходячи з потреб найтіснішого поєднання Східної Малопольщі з
Річчю Посполитою і опорою політики виключно на польське суспільство,
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необхідно зміцнити інтенсивність економічного і культурного життя поляків та
змінити національну структуру цього регіону» [223, c. 45].
Тепер уже розпорядження уряду передавались на виконання окремим
міністерствам. Зокрема, міністерство комунікацій мало звільнити близько 800
нелояльних осіб (українців) з роботи на залізниці або перевести їх в центральні
чи західні воєводства Польщі. Міністерство пошти та телеграфу протягом шести
місяців, починаючи з 15 лютого, зобовʼязувалося усунути українців з керівних і
технічних посад. Міністерство сільського господарства мало повністю виселити
непольський елемент з прикордонної зони. Здійсненню цих заходів сприяло і
виконання прийнятого ще 22 січня 1937 р. закону про кордони держави, на
підставі якого адміністративна влада змогла не допускати громадянина Польщі
до набуття і володіння нерухомості, а також до заняття ремеслом і торгівлею
взагалі. При умові застосування цього закону в 37-и прикордонних повітах влада
могла допустити до промислу і торгівлі тільки поляків [223, c. 46].
Весь хід наступних подій засвідчив, що польські шовіністичні кола не
бажали рахуватися із запитами українців. Продовжуються погроми українських
установ, а на початку 1939 р. Кабінет міністрів Польщі підготував план ліквідації
української проблеми. Ставлення польської окупаційної влади до українців
напередодні Другої світової війни характеризується словами президента Львова
С. Островського: «Не можемо українців виселити, як це зробили совіти, масами
переносячи українців на Сибір, зате ми схильні помогти їм здобути власну
державу, але за Дніпром» [226, c. 220].
У другій половині 30-х рр. усе більшу роль у політичному житті Польщі
почали відігравати військові, які різними репресивними заходами намагалися
збільшити «польський стан посідання». Особливу ненависть до українців
проявляв Корпус Охорони Прикордоння (Пограниччя). Дослідник М. Кучерепа
зазначає, що копівці (так називали військових Корпусу Охорони Пограниччя
(КОП) – О.Т.) на Волині нищили українські храми, православних українців
насильно перехрещували в католицизм, виселяли з прикордонної смуги.
Напередодні Другої світової війни польсько-українські відносини вкрай
загострилися. МВС Польщі у лютому 1939 р. розробило окрему таємну програму
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політики уряду на Волині. Ця програма спрямовувалася на повну асиміляцію
українців,

знищення

українського

шкільництва,

українських

політичних

інституцій [287, c. 160].
Однак, надіям польського уряду на дружбу з Німеччиною не суджено було
здійснитися. 24 жовтня 1938 р. Ріббентроп у розмові з польським послом
запропонував Польщі погодитися на приєднання до Німеччини Гданська і на
побудову екстериторіальної залізниці через «польський коридор» у Східну
Прусію.
Недалекоглядну позицію зайняла Польща у 1938 р., коли Німеччина
анексувала Австрію, а потім за Мюнхенською угодою розчленувала ЧехоСловаччину. Коли в кінці 1938 р. Німеччина поставила перед Польщею
неприйнятні вимоги, керівники останньої категорично відмовилися від будь-яких
союзів з СРСР. Сталінське керівництво навесні – влітку 1939 р. здійснило різку
зміну

в

зовнішній

політиці,

відмовившись

від

непевного

союзу

з

Великобританією і Францією, заключило агресивний пакт про ненапад з
Німеччиною 23 серпня 1939 р., який передбачав розподіл сфер впливу в Європі,
ліквідацію Польської держави. Пакт Молотова-Ріббентропа відкрив шлях до
Другої світової війни [226, с. 157].
У квітні 1939 р. німецьке верховне командування подало Гітлеру план
воєнних дій проти Польщі. 28 квітня німецький уряд оголосив, що у звʼязку з
заключенням польсько-англійського договору про гарантії, він вважає договір про
ненапад між Польщею і Німеччиною таким, що втратив силу. У цей же час
радянська пропозиція про військову допомогу, зроблена 25 травня, була Польщею
відкинута. Також були зірвані і трьохсторонні (англо-франко-радянські)
переговори в Москві. Взамін цього між СРСР і Німеччиною 23 серпня було
підписано Договір про ненапад, в таємному додатку до якого обидві сторони
розмежовували сфери своїх інтересів у Польщі по лінії рік Нарев, Вісла і Сян.
Звичайно, що поразка Польщі була обумовлена її геополітичним
становищем, оскільки вона знаходилася між двома агресорами – Німеччиною і
СРСР. Однак в тому, що Польща не стала сильною і не протрималася довше в
часи воєнного зіткнення є й вина «санаційного» режиму, який тримався завдяки
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лояльності силових структур і політичної інерції. Фактично військовий режим не
знайшов спільної мови ні з правими, ні з лівими, а презентував себе суспільству
в якості надпартійного захисника національних інтересів. Але й ці інтереси
обмежувалися вимогами військових, які стали політиками та їх нечисленних
союзників.
Висновки до 4 розділу
Політика урядів у 1920-их рр. була спрямована на національну асиміляцію
українців у Польщі, а цьому процесу сприяли: сфальсифіковані результати
перепису населення; введення закону С. Грабського; мовна політика в державі;
обмежені права національних меншин згідно польських конституцій; мовний
шкільний закон «Lex Grabski» 1924 року став основою утраквізму, що на
практиці витісняло українську мову зі школи; здійснювалися зловживання і під
проведення «плебісцитів», коли батьки мали визначитися з мовою навчання для
своєї дитини. До того ж власті обмежували проведення таких «плебісцитів» до
одного разу на сім років.
Складність вирішення українського питання в Польщі у 1920-их рр.
Обумовлювалася також і загальним характером ставлення до української
проблеми не лише урядових чинників, а польської суспільності в цілому. Що ж
до питання української держави, то в концепціях польських політиків 1920-их рр.
існувала єдина українська держава − УСРР.
До травневого перевороту 1926 р. польські уряди декларували теорію
«прометеїзму», яка визначала історичну місію Польщі щодо звільнення
поневолених народів України і Білорусії від більшовизму.
З другої половини 1920-их рр. починає здійснюватися політика «державної
асиміляції», яка передбачала становлення надійного громадянина держави іншої
національності; на Волині реалізувалася програма Г. Юзевського, яка
передбачала участь українців в адміністрації та органах самоврядування регіону.
Водночас «Волинська програма» стала одним із елементів «державної
асиміляції».
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Державна політика «пацифікації» 1930 року була виключно репресивною
акцією, проведеною з ініціативи Ю. Пілсудського проти українців східних
воєводств держави.
Програма «нормалізації» польсько-українських відносин 1935 року стала
передвиборчим заходом польської влади; польські урядові чинники цілком
ігнорували українські національно-культурні проекти та вимоги.
У другій половині 1930-их рр., у звязку з політичною ситуацією у Європі, в
Польщі змінюються адміністративні органи й інституції за рахунок розширення
участі в них військових; для виступів нацменшин організовано корпус охорони
пограниччя;

проводилися

акції

«зміцнення

польськості»;

посилювалася

діяльність адміністративних установ, які мали стабілізувати національну
ситуацію в регіонах.
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РОЗДІЛ 5
УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ПОЛЬСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ
20-их–30-их рр. ХХ ст.

5.1. Участь українських послів у законодавчій діяльності
Польської держави у 1920-их – на початку 1930-их рр.
26 січня 1919 р. були проведені перші у відродженій Польщі вибори до
Сейму ( Окремі польські дослідники називають його Законодавчим Сеймом –
О. Т.). Вони повинні були відбутися на території колишнього Королівства
Польського, без північних литовських повітів, у Білосточчині, в західній частині
Галичини і в Цешинській Сілезії. Оскільки в Східній Галичині тривала польськоукраїнська війна, було визначено, що від регіону у до Сейму увійдуть депутатиполяки, що обиралися в часи Австро-Угорщини. У західній частині Польщі, яка
перебувала у німецьких руках визначено було виборів не проводити.
Рішення про вибори до Сейму зустрілися з критикою з боку правих партій.
Свою позицію вони аргументували тим, що вибори можуть принести успіх лівим
силам, і що громадськість є непідготовленою до виборів, а виборча боротьба
може стати джерелом значних суспільних проблем. Тому пропонували, щоби
Головна Національна рада взяла на себе функції представництва усіх польських
партій. Спосіб утворення Ради давав правим силам гарантії, що вони знайдуть
своє місце у цій Раді. Ліві угрупування навпаки, вважали, що проведення виборів
є гарантією їх успіху у політичному житті [442, s. 129].
Виборча кампанія відбувалася у складних умовах. Суспільна активність
була значною, навіть піднесеною, що було викликано утворенням власної
держави. Однак ейфорія від здобуття незалежності тривала недовго. У
суспільстві

назрівали

суперечності

викликані

загальною

нестабільною

ситуацією. Хоча у політичному житті партії різних напрямів заявляли про
підтримку «Народної Польщі», про суспільні зміни і реформи. Це створювало
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додаткові труднощі виборцям, оскільки передвиборча риторика різних напрямків
насправді була надзвичайно подібною. Держава, яка існувала два місяці не мала
ще ані визначених кордонів, ані установленого політичного устрою. Значні маси
населення чекали на зміни, сподіваючись після завершення війни поправити свій
матеріальний стан.
Частина громадян повʼязувала зміни у своєму житті з роботою
національного Сейму. В цих історичних умовах, усі політичні партії, на чолі з
ендеками, демонстрували свою демократичність. Скажімо діяльність політиків
щодо села була побудована на гаслі – земля для селян.
27 грудня 1918 р. відбулося великопольське повстання, яке принесло
незалежність значній частині Познанщини. Натомість Поморʼя, Сілезія, Мазури,
Вармія і надалі залишалися під німецькою владою. Боротьба поляків за
визволення цих земель зумовлювала загальний політичний рух. Це використали
передусім

праві

Чехословаччиною,

партії:
боротьба

суперечності
з

щодо

українцями,

Цешинської

конфлікти

з

Сілезії

з

національними

меншинами, посилювані правими силами, збільшувала шанси її у майбутніх
виборах [228, с. 33].
Вибори були складними і з технічних причин – велика кількість виборчих
списків. У самій Варшаві їх нараховувалось 21. Сили правиці на чолі з ендецією
виступали в усій державі під назвою Національного Виборчого Комітету
Демократичних партій. У списку були і діячі Партії Християнських Демократів
(«Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji»), яку називали «Хадецією» [371, s. 31].
Розпочато велику пропагандистську акцію, щоби силами виборців голосувати
саме за ці партії. До участі у виборах залучались і діячі католицького костелу.
Скажімо, один з кандидатів, очільник правиці, ксьондз-арцибіскуп Юзеф
Теодорович виступав на дільницях навіть в арцибіскупських шатах, що
заборонялося виборчою ординацією [228, с. 33].
Ліві угрупування знаходилися у складнішій ситуації. Безпосередньо перед
виборами наступила зміна кабінету. Попередив це так зв. замах Янушайтіса,
здійснений правицею. Премʼєром став відомий композитор і знаний політик
повʼязаний з правими колами Ігнацій Падеревський (Ігнатій Падеревський по
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посаді премʼєр-міністра перебував – 16.01.1919 – 09.12. 1919.). Оскільки уряд не
був безпосередньо заангажований у виборах, це не могло відкрито вплинути на
його результати.
Вибори, які відбувалися принесли успіх правим силам. За їх кандидатів
було віддано 37 % голосів, партії центру отримали 15 %, лівиця – 34 %.
Відповідно національні меншини, головним чином євреї мали 12 %, а інші – 2 %.
Не дивлячись на загальну радикалізацію суспільства, все таки ендеція у
центральних районах Польщі – на території колишнього Королівства Польського
отримала половину голосів. Позиції правих сил посилилися ще й тому, що до
Сейму увійшли депутати поляки, які були у головних виборчих органах в період
«заборів» (часу, коли Річ Посполита була розділена між Австрією, Росією і
Прусією – О. Т.), тобто використали мандати вже не існуючих держав [228, с. 34]
.
Вибори не відбулися у Цешинській Сілезії. Ця територія була поділена між
Польщею і Чехословаччиною у листопаді 1918 р., а у січні несподівано зайнята
чехословацькими військами.
«Виборча картка» вкладена у січні 1919 р. до виборчих урн, засвідчувала
один з етапів будівництва Польської держави.
Кількість депутатів першого Сейму підлягала змінам. Початково він
складався з 340 депутатів, але у червні 1919 р. після проведення виборів у
Познанському регіоні і окремих східних регіонах колишнього Королівства
Польського і на Білосточчині, кількість депутатів виросла до 394, а в остаточній
фазі існування Сейм вже складався з 432 вибраних осіб [228, с. 34].
У ході виборів наступила самоліквідація окремих політичних угруповань.
Скажімо

у

Галичині

з

політичної

карти

відійшли

колись

домінуючі

консерватори. Їх посли увійшли до Сейму лише тому, що свого часу отримали
мандати як депутати австрійського парламенту від Східної Галичини. КПП
бойкотувала вибори,вважаючи, що в даних умовах слід боротися за диктатуру
пролетаріату, проти буржуазної держави і її парламенту.
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З національних меншин близько 5 % здобули єврейські угрупування.
Українці, в умовах польсько-української війни, не взяли участі у виборах,
вважаючи польські ради на їхній території як тимчасову окупацію.
У Сеймі утворилися депутатські клуби. Праві депутати утворили клуб
Народно-національне обʼєднання («Zwiążek Ludowo-Narodowy» Z L-N)).
До центру належали невеликий Клуб конституційної праці («Кlub Pracy
Konstytucyjnej»), який обʼєднував консервативні сили і міських демократів з
Галичини, клуб Польського народного обʼєднання («Polskie Zjednoczenie
Ludowe»), клуб ПНП – «Пʼяст» (PSL – «Piast»), врешті Клуб національного
робітничого обʼєднання («Кlub Narodowеgo Związku Robotniczego») [228].
Лівицю

Сейму

складали

клуби

ПНП-ливиці

(PSL-Lewica),

ПНП-

»Визволення» (PSL-»Wyzwolenie»), Парламентарного обʼєднання польських
Соціалістів (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów).
Поділи на депутатські клуби виявилися несталими. Так із Народнонаціонального обʼєднання у кінці липня 1919 р. відійшла група хадецьких
(християнсько-демократичних) депутатів, яка спільно з декількома депутатами
Національного робітничого обʼєднання утворила Національно-Християнський
робітничий

клуб

(«Narodowo-Chrześcijański

Klub

Robotniczy»),

названий

хадецьким клубом. Незабаром й інші депутати, які увійшли до Сейму за
ендецьким списком, утворили два нові угрупування: Національне народне
обʼєднання («Narodowе Zjednoczenie Ludowe») і Обʼєднання міщанське
(«Zjednoczenie

Mieszczańskie»).

Новоутворенні

клуби

представляли

центристський напрямок у Сеймі [388, s. 92].
Значні зміни наступили у середовищі селянських партій. З жовтня 1919 р.
відбулося зʼєднання ПНП-»Визволення» і ПНП-»Пʼяст». Але уже у січні
наступного року частина депутатів «Визволення» постановила відновити
попередній клуб, однак майже половина депутатів вибраних до Сейму за
списком «Визволення», не підкорилися рішенню. Це вело до того, що ліві сили у
Сеймі були значно ослаблені.
Влітку 1921 р. наступив розкол в Національно-народнім обʼєднанні
(«Narodowym Zjednoczeniu Ludowym»). Група депутатів, які симпатизували
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ендецькій лінії утворила праву Національно-Християнську народну партію
(«Narodowo-Chrześcijańskiе Stronnictwo Ludowe») [228, с. 34].
Плинність приналежності сеймових депутатів до певних клубів була
повʼязана також і з кристалізацією нового політичного укладу в Польщі. Йшов
передовсім процес утворення партій, які б охоплювали своєю діяльністю усю
країну, а не були партіями певних частин держави – Галичини, «Конгресівки»,
Сілезії чи якоїсь іншої.
Ще одна ознака партійного будівництва полягала у тому, що майже всі
партії, які діяли протягом міжвоєнного двадцятиліття стояли на засадах
республіканського устрою. Консервативні сили, які на початковому етапі після
завершення Першої світової війни прагнули до надання Польщі монархічної
форми, після вибуху революції у Росії і падіння монархії в Німеччині і Австрії
відійшли від гасла реставрації монархії в Польщі. Висували цю ідею лише окремі
зарубіжні діячі. Спроби створення в Польщі ширшої політичної монархічної
організації не мали перспективи.
З нових політичних сил, які визначали діяльність Законодавчого Сейму
вирізнялися Польська партія християнської демократії («Polskie Stronnictwo
Chrześcijańskij Demokracji») т. зв. хадеція, яка діяла у дрібноміщанських
середовищах, серед окремих груп робітників. Партія передовсім акцентувала
увагу на католицизмі, визначаючи головне місце в державі римо-католицькому
костелові. В економічному житті партія висувала гасло «узагальнення
власності», реалізацію якого бачила у дольовій участі працівників та розподілі
доходів з крайового виробництва. Фактично ця хадецька програма була
відповіддю

на

засади

соціалізму»,

«наукового

спробою

полагодження

суперечностей в існуючому суспільстві. До найвідоміших хадецьких діячів
належали Войцех Корфанти і ксьондз Станіслав Адамський. Під їх впливом
перебували

Християнські

фахові

обʼєднання

(«Chrześcijańskie

Związki

Zawodowe»). У Сеймі, інколи і в політичному житті хадеція діяла спільно з
лівими силами [437, s. 276].
Опорою центру у Сеймі була ПНП-«Пʼяст» (PSL-«Piast») (В керівні
органи партії увійшли Вінцент Вітос, Ян Домбський, Владислав Кернік, Мацей
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Ратай

та

ін.).

Партія

підтримувала

впровадження

в

Польщі

системи

парламентських виборів, вважаючи, що вони будуть забезпечувати селянський
вплив на життя держави. Вона домагалася зміцнення виконавчої влади, однак
виступала за обмеження виборчих прав національних меншин. «Пʼяст» вважали
за партію, яка представляла увесь польський народ, передовсім «люд
селянський». Представники «Пʼясту» підкреслювали свій парламентаризм, який
в окремих випадках супроводжувався співпрацею з ендецією.
До лівих партій належали і ПНП-«Визволення» (PSL-«Wyzwolenie»), яка
обʼєднувала передовсім середні селянські маси. Однак політичне обличчя
«Визволення» не було одноманітним. У владних структурах партії перебували
діячі ліберальної інтелігенції, часто антиклерикального напрямку, освічені
селянські діячі, радикально налаштовані селяни. До керівництва «Визволення»
належали: Станіслав Тгугутт, Евстахій Рудзінський, Юліуш Понятовський.
«Визволення» займало у відносинах до більшості уряду опозиційну лінію. Його
засадничим союзником була ПСП («РSP»), а програма «Визволення» близька до
ПНП-«Ліві» (PSL-«Lewica»), що діяла головним чином у галицькому селі. Серед
керівників цього угрупування слід назвати Яна Стапінського і безкомпромісного
антиклерикала Юзефа Путка.
Близькими до «Визволення» були позиції Польської соціалістичної партії
(«Polska Partia Socjalistyczna»), яку організували Томаш Арцішевський, Ігнацій
Дашинський, Герман Ліберман, Зигмунт Марек [228, с. 36].
Характерна ознака Сейму – мале представництво від національних
меншин. Незважаючи на те, що в державі проживало понад 30 % непольського
населення, парламентське представництво національних меншин складало 4 %
від загальної кількості депутатів. Це були окремі депутати єврейської
національності і 7 німецьких представників. Найбільша з меншин у державі –
українська, не мала у Сеймі свого представництва.
Ареною дій легальних політичних організацій у Польщі став виключно
Сейм. У звʼязку з польсько-українською війною у 1919 р. проведення виборів до
Законодавчого Сейму у Східній Галичині не було здійснено, а мандати від цього
регіону отримали лише колишні польські депутати, тобто депутати ще
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австрійського парламенту. На Волині, яка за результатами Ризького договору
також відійшла до Польщі, так і не було проведено т. зв. «доповнюючих
виборів» [432, s. 61].
Після ухвалення конституції, політичні кола Речіпосполитої розпочали
інтенсивні старання щоби західні держави дозволили проведення виборів на
території Східної Галичини. Активні дипломатичні кроки супроводжувалися
кроками спрямовуваними на переконання Заходу в тому, що Польща зацікавлена
у стабільності в цьому регіоні і домагається вирішення в ньому національної
проблеми. Проведення виборів мало важливу політичну складову, яка полягала в
формальній акцентації польської влади через українське населення як акту
вибору своїх представників. Тому вже саме проведення виборів було таким
істотним для польських властей. Діями ж польського Сейму мали стати
постанова закону про самоврядування, а також ліквідація виняткового стану
(Постанови закону див. розділ 4.1. Винятковий стан було знесено сеймовою
постановою «Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o zniesieniu stanu wyjątkowego w
Małopolsce». Dz. U. R. P. 1922. nr. 64, poz. 568.) [123].
Загальні юридичні засади щодо проведення довиборів визначалися
статтями

11–18 Березневої

конституції,

деталі

проведення

виборів

регламентували два закони про виборчий процес від 22 липня 1922 р., які
визначали поділ на виборчі округи і кількість мандатів [123]. (Ustawa z dnia 28
lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do senatu, Dz. U. 1922 r. 66 poz. 591, z późn. zm.,
oraz Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do senatu, Dz. U. R. P.
1922 nr. 66 poz. 590.)
На території Східної Галичини і Волині за мандати боролися польські
політичні угрупування, українські політичні сили та інші національні
представники. Більшість українських політичних партій на території Східної
Галичини піддала бойкоту вибори, демонструючи тим самим підтримку
еміграційному уряду ЗУНР, а також демонструючи, як для населення Польщі,
так і зарубіжних чинників своє негатичне ставлення до польської влади. Тільки
нечисленну групу українців вдалося схилити до проведення виборів.
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На Волині українські сили утворили Центральний український виборчий
комітет (ЦУВК), який приєднався до Блоку національних меншин (БНМ) і взяв
участь у виборах [284, с. 87] .
Проведення виборчої кампанії активізувало українські сили, передовсім
членів УВО, які розпочали широку акцію саботажу і терору. Ця діяльність була
спрямована проти польської адміністрації. Щоби викликати дезорганізацію в її
роботі щодо підготовки виборів, а також примусити українське населення
бойкотувати вибори. Члени УВО атакували польських союзників, садиби
окремих польських власників, адміністративні будинки тощо. Саботажні акції
також стосувалися залізничних колій і телеграфних ліній. Актам терору були
піддані і українці, які зберігали лояльне ставлення щодо Польської держави,
агітували за участь у виборах, або висловлювали бажання балотуватися до
Сейму.
Активний опір польській владі з боку українського населення проявився у
виборах до Сейму і Сенату восени 1922 р. У ряді місцевостей боротьба набрала
форм партизанського руху, переростаючи у повстання. Восени 1922 р.
партизанські загони діяли в 19 повітах Галичини.
Відомо, що політичні партії Галичини бойкотували парламентські вибори
1922 р. Оцінки такого заходу були різними: від повної підтримки бойкоту до
визнання його політичною помилкою. Дослідники М. Кучерепа та Я. Цецик
звертають увагу на позицію в цьому питанні відомого тогочасного українського
історика і громадського діяча С. Томашівського, який стверджував, що внаслідок
бойкоту парламентських виборів українськими політичними силами Галичини
«між польською державністю і найбільшою і найважливішою масою української
людності ізоляційна плита удержалася і надальше, на цілих 5 літ», а бойкот
парламентських виборів він трактував як політичну помилку, яку допустили
українські політичні сили в час невизначеності [284, c. 47].
Найвідомішою подією стало вбивство кандидата до Сейму Сидора
Твердохліба 15 жовтня 1922 року. Акти терору посилювалися враз з
наближенням виборів [494, s. 62].
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Назагал, дії українських політичних сил стали реакцією на польські
виклики. Зокрема терористичні угрупування польської молоді підірвали
приміщення «Просвіти» у Львові та Наукового Товариства імені Шевченка.
Частими були сутички молоді на національному ґрунті. Інколи ситуація
загрожувала вибухом громадянської війни [450, s. 132].
В ситуації, що склалася, польський уряд прийняв особливі ухвали, однак
винятковий стан не було введено. Проводилися масові арешти винних у
саботажних акціях і видатних українських діячів. Підсилено військові гарнізони
у Львові і Перемишлі, а також надано генералові Ю. Геллерові широкі
повноваження для забезпечення безпеки і порядку. Влада пішла на те, що
дозволила військовим проведення судів. Фактично на українських землях було
запроваджено військово-поліцейський режим, який повинен був «заспокоїти
ситуацію» і «запанувати над антидержавними акціями» [450, s. 134-135].
Виступ УВО, незважаючи на агресивну реакцію уряду, все таки справив
значний вплив на позицію населення щодо проведення виборів.
Водночас в українському середовищі, як це стверджують навіть польські
дослідники, це стимулювало ріст національної свідомості та зацікавлення своєю
політичною долею [401, s. 11].
У виборах 1922 р. загальна явка виборців по державі складала 68 %.
Результати участі у виборах в західноукраїнських регіонах виглядали наступним
чином:
Львівське воєводство – 52 %;
Станіславівське воєводство – 32 %;
Тернопільське воєводство – 35,1 %;
Волинське воєводство – 59,1 %;
Поліське воєводство – 54 % [450, s. 135, 147].
Наведені дані показують, що низька участь у виборах передовсім
стосувалася Східної Галичини, де переважали округи із значними масивами
українського населення. Що ж до Львівського воєводства, то тут існували
згромадження польського населення і виборча активність була вищою ніж у
Станіславівському і Тернопільському воєводствах. Українське населення Волині
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і Полісся не так енергійно бойкотувало вибори, але участь у виборах була
нижчою від середньої по державі.
10 лютого 1919 р. наступило урочисте відкриття Сейму, який отримав
назву Законодавчого, бо повинен був виконувати конституційні функції як
представницького органу, покликаного до окреслення політичного устрою
держави через прийняття конституції. Зібрання Сейму також демонструвало
монолітність незалежної держави (Дискутувалося і питання про місце зібрання
Сейму. В Королівстві Варшавському чи Королівстві Польському такі зібрання
відбувалися на Варшавському Замку, але оскільки це приміщення виявилося не
придатним до такого роду засідань, то вирішено було використати на потреби
Сейму будинок російської школи Марійського інституту для жінок у Варшаві.).
Маршалком Сейму було вибрано, при незначній перевазі голосів, депутата
з ендеків Войцеха Тромпчинського. Його супротивник В. Вітос набрав на 6
голосів менше [382, s. 39].
20 лютого у Сеймі зʼявився Ю. Пілсудський і був зустрінутий бурхливими
оваціями. У своєму виступі він заявив, що передає владу цьому законодавчому
органові.
Того ж дня Сейм ухвалив т. зв. Малу Конституцію, яка повинна була
регулювати відносини у владі і діяти до прийняття майбутньої ширшої
конституції.
Законодавчий Сейм було потрактовано як головну установу в державі, як
«владу суверенну і законодавчу». Він отримав виключне право підготовки і
утвердження законів, які мав оголошувати маршалок, з погодження голови Ради
Міністрів і відповідного міністра. Термін діяльності новоутвореного Сейму не
був визначений ні розпорядженнями щодо його діяльності, ні законами, ні
виборчою ординацією. Від рішення самої палати залежало як довго вона буде
працювати.
Створення Сейму, та початок його діяльності свідчили про демократизм
новоствореного органу, який знайшов значну підтримку у широких колах
польського громадянства. Серед польських дослідників домінує твердження, що
перший Сейм назагал відповідав програмі лівих сил у виборчому органі, а,
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відповідно, праві сили намагалися цю владу обмежити. Не мали довіри праві
сили і до Ю. Пілсудського. Водночас Сейм, залишаючи уряд Начальника
Держави в руках Ю. Пілсудського значно обмежив його повноваження –
«Начальник Держави є представником держави і найвищих ухвал Сейму в
справах цивільних і військових». Начальник Держави скликав уряд «на підставі
договору з Сеймом». Рівно ж він сам, як і уряд були відповідальні перед Сеймом.
Мала Конституція впроваджувала надто багато вимог-узгоджень кожного
державного акту Начальника Держави через відповідального міністра. Таким
чином була введена система, при якій вирішальне значення у державі мали
рішення Сейму. На практиці наступив певний поділ компетенцій: Сейм поза
законодавством

регулював

внутрішні

питання,

здійснював

нагляд

за

впровадженням у життя постанов, що формували суспільні і господарські
відносини у краю, а Ю. Пілсудський відповідно керував справами війська і
військовою діяльністю, а також значним чином зарубіжною політикою [382,
s. 39] .
Зібрання Сейму і ухвалення Малої Конституції закінчило перший етап
будови незалежної Польщі. Демократичним способом було встановлено
державну владу, її структури і визначено стосунки між ними. Польська влада
була визнана іншими державами. Зміцнювався і розбудовувався центральний
адміністративний апарат, аналогічні процеси відбувалися і з адміністрацією на
регіональному рівні, йшла розбудова армії.
Засадниче

завдання

Законодавчого

Сейму

полягало

в

ухваленні

конституції. 14 лютого 1919 р. палата створила спеціальну конституційну
комісію. Праця комісії тривала 15 місяців, на підставі її діяльності було
опрацьовано частину проектів, які були запропоновані урядом та політичними
угрупуваннями.
Прийняття Березневої Конституції у 1921 р. створило нові умови для
роботи Сейму. Восени 1922 р. розпочалася виборча кампанія до Сейму і Сенату.
Загальнодержавним

виборам

передували

вибори

до

Сілезького

Сейму.

Найбільше голосів отримала зблокована ендеція і хадеція – 34 %, потім партії
німецькі – 22 %, далі ПСП, яка отримала 17 % і нарешті НПР («NPR») з 14 %
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голосів. Маршалком Сілезького Сейму став Константи Вольни, вибраний за
списком сілезької хадеції [226, с. 35] .
До Сейму і Сенату було оголошено 20 виборчих списків. Ендеція,
Національно-Християнська
Stronnictwo

Ludowe»)

і

народна
хадеція

партія

утворили

(«Narodowo-Chrześcijański

виборчий

блок

під

назвою

«Християнське обʼєднання національної єдності» («Chrześcijański Związek
Jedności Narodowej»). Противники назвали цей блок «Хієною» (Chjeną). Блок був
підтриманий найбільшими фінансовими групами, адміністрацією, а також
головними представниками польського кліру – архієпископом Теодоровічем і
краківським єпископом Сапєгою, які також за списком «Хʼєни» кандидували до
Сенату [226, с. 35].
Поважні занепокоєння в урядовому таборі викликала участь у виборах
українців у Східній Галичині. Місцеве українське населення не погоджувалося з
польським пануванням. Виступали проти польської влади і місцеві революційні
угрупування, обʼєднані навколо комуністичної партії Східної Галичини, а також
впливовий національний рух. У краї існували також нелегальні групи, які
протистояли польській владі і тим українцям, які з нею співпрацювали.
Одночасно держави коаліції не визнавали польських урядів у Східній Галичині,
сприймаючи це як тимчасову окупацію. Щоби змінити відношення європейських
держав, і разом з тим, щоби прихилити до Польщі хоча б частину української
суспільності, Сейм з ініціативи тогочасного міністра закордонних справ Габріеля
Нарутовича ухвалив національний закон, який передбачав запровадження у
Східній

Галичині

–

у

воєводствах

Львівському,

Тернопільському

і

Станіславівському певних автономних інституцій у рамках воєводського
самоврядування.
Триступеневий

устрій

самоврядування

в Польщі передбачав його

організацію на рівні воєводств. Дослідники М.М. Іваник та С.В. Кондратюк
зазначають, що при його характеристиці слід чітко розмежовувати правовий і
фактичний

стан

воєводського

самоврядування.

Зокрема,

домагаючись

якнайшвидшого визнання міжнародним співтовариством права на українську
частину Галичини, 26 вересня 1922 р. польський Сейм прийняв закон про
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підстави загального воєводського самоврядування [256, c. 43]. За цим законом
ухвалюючими і контролюючими органами у Львівському, Тернопільському та
Станіславівському воєводствах повинні були стати двопалатні сеймики, де
рішення в справах польського і українського народів, приймалися в кожній із
палат окремо, а в справах, що стосувалися одного народу – самостійно в одній із
палат. Для реалізації закону було створено Тимчасовий Відділ самоврядування з
резиденцією у Львові. Відділ виконував фактично частину функцій колишнього
Крайового Сейму і мав бути органом самоврядування найвищого ступеня на
території

південно-східних

воєводств.

Голову

Тимчасового

відділу

самоврядування призначав Президент держави. Відділ мав виконувати свої
функції аж до запровадження воєводського самоврядування [256, c. 44].
Проте закон від 26 вересня 1922 р. про підстави загального воєводського
самоуправління «з особливим врахуванням національної специфіки південносхідних воєводств» не набрав чинності, оскільки це не відповідало інтересам
польських урядових кіл. Прихильник автономії Східної Галичини, вченийправник С. Томашівський зазначав з цього приводу: «Між законами, що вийшли
з лона конституційного Сейму, є щоправда такі, які містять деякі політичні
гарантії для української людності, однак вони викликають враження, що
диктували їх огляди характеру більше міжнародного, ніж внутрішньополітичного. В кожному разі лежать вони мертвою буквою» [256, c. 17-18].
Польські

уряди

не

збиралися

толерувати

будь-які

відмінності

в

адміністративно-територіальному устрої східних галицьких воєводств. Тому,
після ліквідації Крайового Сейму та Крайового відділу у 1920 р., 16 січня 1928 р.
відповідним розпорядженням Президента Польщі було припинено діяльність
Тимчасового відділу самоврядування.
Тогочасний премʼєр, консерватор, професор Юліан Новак (Юліан Новак
на посаді премʼєр-міністра перебував – 31.07.1922 – 14.12.1922) так окреслив
завдання польської адміністрації у Східній Галичині: «Не допустити до бойкоту
виборів і постаратися, щоби якнайбільша кількість русинської людності
голосувала і щоб до сейму увійшло кілька чи кільканадцять русинів, таких, які
стануть на ґрунті польської державності. В цьому ж напрямку отримали
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інструкції воєводи, а виконання завдань допильновувалось через спеціально
довірених урядовців з цією метою викликаних до Львова» [366, s. 57]. В певний
час, передусім в офіційних колах, було зроблено спробу поділити українців на
«українців» та «русинів». Неодноразово також, з націоналістичних побуджень,
поляками заперечувано існування українського народу. Звідси і вживання
термінів «руські» чи «русинські».
У виборах до Сейму взяла участь 8 812 301 особа, тобто 68 % з тих, які
мали право голосу. Польські дослідники відзначають, що на малу участь у
виборах вплинув бойкот виборів з боку українців. У виборчих округах:
Львівськім підміськім, Станіславівському, Тернопільському, Золочівському і
Стрийському віддали свої голоси лише 40 % виборців [489, s. 52].
Вибори принесли наступні результати: правиця досягла 29 % голосів (праві
сили (ендеки, християнські демократи та ін.) отримали 169 депутатських місць.
Цей блок особливо активно виступав за полонізацію країни.), центр – 24 %,
лівиця – 25 %, угрупування меншин – 22 % відданих голосів [489, s. 52].
Угрупування центру, які домінували у Законодавчому Сеймі потерпіли
поразку. Водночас в Сеймі виявилося значне гроно осіб, які були повʼязані з
Ю. Пілсудським. Були це, між іншим, офіцери яких скеровували до кількох
партій, зрештою за цілковитою їх згодою. Що ж до партій, то вони також хотіли
задекларувати,

що

користуються

моральною

підтримкою

з

боку

Ю. Пілсудського.
Величезне враження викликав успіх списку № 16 – Блоку Національних
меншин, який обʼєднував німців, частину єврейських угрупувань, білорусів,
українців з Волині і росіян. У сумі вони здобули 16 % голосів, що було другим
місцем після «Хʼєни». На Волині за цей список було віддано понад 80 %
голосів, а у воєводствах Новогрудзькім і Поліськім – понад 30 % [228, c. 36].
У виборах до Сенату «Хʼєна» здобула ще переконливішу перемогу – 39 %
голосів. Поділ мандатів виглядав наступним чином: правиця – 36 %, центр –
25 %, лівиця – 15 %, національні меншини – 24 %. 2 % сенаторів не
задекларували своєї партійної приналежності [228, c. 36].
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Сейм поділився на 17 клубів. Найсильнішим був клуб «НародноНаціонального обʼєднання» («Zwięźek Ludowo-Narodowy»), який мав 22 %
мандатів. Меншу роль відігравав Клуб християнсько-національний («Klub
Chrześcijańsko-Narodowy»).

Правицю і

центр

Сейму складала,

як

і

в

Законодавчому Сеймі, значна кількість священиків (Архиєпископ Теодоровіч і
єпископ Сапєга, які були обрані до Сенату, змушені були папою Пієм ХІ до
складання мандатів. Папа вважав, що представники вищого духовенства не
можуть брати участі у виборах і політичній діяльності в інтересах костелу.).
У центрі найпотужнішим клубом був «Пʼяст», який після Народнонаціонального обʼєднання займав друге за числом мандатів місце. «Пʼяст» мав
16 % мандатів, а «хадеція» – 10 %.
Серед національних меншин найбільше голосів здобуло Єврейське коло –
34 мандати, українці з Волині і Полісся – 20 мандатів, німці – 11 мандатів.
Українська угодова група, яка діяла у південних воєводствах, т. зв. Хлібороби,
що відкинули бойкот виборів отримали 5 мандатів [451, s. 69].
Президентом країни після декількох турів голосування був вибраний
висуванець ПСЛ-«Визволення» Г. Нарутович ( Габріель Нарутович перебував на
посаді президента – 09.12.1922 – 16.12.1922.). Однак після обрання президента
пішли жахливі гоніння на нього з боку націоналістів і 16 грудня Нарутович був
убитий

одним

з

прихильників

ендеків.

Новим

президентом

став

С. Войцеховський (Станіслав Войцеховський перебував на посаді президента –
29.12.1922 – 14.05.1926.).
Волинь була також представлена 6 сенаторськими мандатами. Українські
депутати Сейму організували спільно з сенаторами Українське парламентське
представництво (УПП), а також Український сільський Сеймовий Клуб
(Хліборобів), який обʼєднував депутатів лояльно налаштованих по відношенню
до Речіпосполитої. Це були сили, які під час виборів отримали підтримку від
польської адміністрації і висловилися проти проведення бойкоту [284, c. 97].
Нечисленне українське парламентське представництво проводило активну
політику, яка ставила своїм завданням боротися та захищати українські права,
закликаючи інших сеймових депутатів до здійснення важливих реформ. Хоча
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назагал УПП шукало спроб порозуміння з польським урядом, однак по
відношенню до Ради Послів займало опозиційну позицію. Опозиційність
українського представництва була обумовлена також діяльністю ендеції, яка
проводила антиукраїнську політику у багатьох актуальних справах, а тому не
створювала перспектив для ведення такого співробітництва [493, s. 69].
Національні дослідники стверджують, що на початку своєї парламентської
діяльності українці вірили в можливість конструктивної співпраці з польськими
урядовими
репрезентації

колами.
озвучив

Політичні
волинянин

завдання

Української

С. Підгірський

23 січня

парламентської
1923 року.

В

«Декларації українського сеймового клубу» зазначалося: «… ціллю Українського
народу є відродження самостійної Української Держави, однак, рахуючись з
дійсним станом речей, заявляємо нашу готовність до співпраці з польським
народом і з всіма народами, які входять в склад Другої Речі Посполитої, під
слідуючими умовами: Річ Посполита польська, як держава національно
несуцільна, має бути перебудована так, щоби кожний народ, який входить в її
склад, особливо такий, що займав окреслену територію, мав повну можливість
реалізувати своє право на самовизначення, отож мав забезпечений повний і
свобідний розвиток всіх галузей життя» [284, c. 46].
Незважаючи на складності повʼязані із ставленням польських урядових
чинників до української справи, депутати передовсім використовували сеймову
трибуну для пропаганди національних вимог українців і, таким чином українське
питання повставало час від часу на засіданнях найвищого парламентського
органу. У національній перспективі українські депутати не відрікалися від права
на незалежність, хоча час від часу демонстрували лояльність до урядової
Польщі. Водночас у Сеймі відбувалися певні ексцеси. Зокрема, 4 депутати були
позбавлені імунітету за антидержавну діяльність, незважаючи на те, що в їх
справі не було однозначних доказів [493, s. 77]. Найбільш агресивно ставились
до українського представництва представники ендеції.
Хоча група українців була невеликою, її діяльність інколи виявлялася дуже
значною при голосуванні з окремих питань, недаремно цю групу називали
«язичком уваги» («języczkiem uwagi») під час голосувань. Позиція українців
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могла сприяти ефективнішій роботі Сейму з окремих напрямків. Підтримка
українським парламентським представництвом окремих проектів і голосування
за них, стали джерелом нападів з боку польських націоналістів, які бажали
усунути українців від активного політичного життя. Така ситуація мала місце під
час обрання першого президента Польщі Габріеля Нарутовича, який здобув
голоси національних меншин що і стало причиною нагінок на нього і довело до
його вбивства [517, s. 146].
Національне

питання

у

1923–1924 рр.

стосувалося

і

виборчого

законодавства. На ІV зʼїзді ННС 26 жовтня 1924 р. С. Гломбінський ставив
завдання «запевнити Сеймові національний характер» та «змінити виборчу
ординацію в тому напрямі, щоби всі регіони Польщі мали у Сеймі своїх
польських представників». Зокрема, зʼїзд поставив вимогу обмеження
депутатської недоторканості тільки на період сеймових сесій і вона не повинна
була стосуватися «антидержавних підбурювань».
Ендеки, які нібито вимагали спрощення виборчої документації на ділі
відстоювали впровадження у східних воєводствах багатомандатних округів при
одночасному збереженні одномандатних в інших регіонах країни. Висунуті
положення про багатомандатні округи свідчили про дискримінацію виборчих
прав українського електорату та створення системи протекціоністських заходів
для штучного і непропорційного збільшення польських депутатів Сейму й
усунення національних меншин від впливу на державну політику [519, s. 71]
(Геник М. Політика «Хєно-Пясту» в українському питанні (1923-1926)... с. 138).
Вимоги змін до Конституції і виборчої ординації найактивніше підтримали
«Пяст» та Польська партія християнської демократії (ППХД).
Зокрема, на засіданні Головної ради ППХД 26 квітня 1926 р. було ухвалено
резолюцію, яка окреслила ставлення до національних меншин «з точки зору
християнської етики та інтересу і потреб як нації, так і держави». Спостерігалася
еволюція партії щодо дотримання консервативних концепцій вирішення
українського питання.
В умовах поглиблення кризи парламентаризму в правоцентристському
таборі зʼявилися великі розбіжності щодо національної політики. Незважаючи
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на спільність інтересів у питанні зміни конституції і виборчої ординації,
визначився відхід від радикального націоналізму ендеції, яка переставала
виконувати роль консолідуючого осередку.
У травні 1926 р. було здійснено другу спробу створення уряду більшості,
хоча існували значні непорозуміння всередині «Хєно-Пясту». Опозиційність
лівих сил і національних меншин була приречена на поразку. Ці фактори
зумовили

усунення

Ю. Пілсудського,

уряду

після

В. Вітоса

чого

блок

і

сприяли

успіхові

перевороту

став

поступово

«Хєно-Пясту»

трансформуватися в Табір Великої Польщі (ТВП) [228, c. 37].
Таким чином, протягом періоду 1923–1926 рр. у правоцентриському таборі
радикалізувався шовіністичний курс, спрямований на реалізацію доктрини
національної держави. Водночас ставало зрозумілим, що при тогочасній
розстановці політичних сил здійснення «постулату національної держави»
вплинуло на різку еволюцію табору «Хєно-Пясту» в бік тоталітаризму. Його
утвердження, на практиці, перш за все відобразилося на дискримінації
національних меншин. Елементом цього курсу стало надання більших
повноважень виконавчій владі, цьому повинна була сприяти зміна конституції і
виборчої ординації з метою усунення національних меншин від впливу на
державну

політику.

Суперечності

всередині

«Хєно-Пясту»

на

практиці

спричинили відхід від блоку поміркованих партій, ослабили націоналістичний
табір та полегшили здійснення травневого перевороту.
Партійне протистояння і парламентська боротьба привели до послаблення
позицій уряду, а одночасно послабили польські позиції на міжнародній арені.
Група військових, що сформувалася навколо маршала Ю. Пілсудського,
здійснила у 1926 р. державний переворот, результатом якого став розпуск уряду,
а президент С. Войцеховський змушений був передати урядові повноваження
маршалку Сейму. Новий кабінет очолив К. Бартель (Казимир Бартель очолював
уряди: 15.05.1926–04.06.1926 ; 08.06.1926–24.09.1926; 27.09.1926–30.09.1926.), а
функції голови держави після відмови Ю. Пілсудського, почав виконувати
Ігнацій Мосцицький (Ігнацій Мосцицький – президент Польщі 01.06.1926–
31.05.1933 ; 08.05.1933–30.09.1939.) [517, s. 184-185].
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Одночасно

із

розвʼязанням

проблем

організаційно-політичного

становлення партії, у 1927 р. УНДО довелося зосередити увагу на виборах до
органів місцевого самоврядування. Польська влада намагалася перетворити їх у
Галичині на елемент державного апарату. На місце розпущених сільських,
міських і повітових самоврядних органів призначено повітових комісарів,
наказних війтів і бургомістрів. З цього приводу, лідер УНДО В. Мудрий писав,
що у «… Західній Галичині (Краківське воєводство) проведено вибори до
міських і сільських громад на основі старої австрійської виборчої ординації. Те
саме у пруській займанщині і т. д. Навіть на Волині проведено вибори до
самоправних органів» [130]. Однак у Східній Галичині місцеві вибори
затримувалися. З огляду на це, УНДО виступила за участь у виборах.
У середині травня 1927 р. у звʼязку з виборами до органів громадського
самоврядування, президія і ЦК УНДО оприлюднили за підписом В. Мудрого
звернення «Громадяни Галицької землі!» Вибори, які проходили в червні–липні
1927 р. засвідчили, що УНДО отримало незрівнянно більшу частину мандатів у
порівнянні з іншими українськими політичними партіями. Як наслідок, до
органів місцевого самоврядування прийшла значна кількість національно
свідомих українських діячів [228, c. 36].
Наприкінці 1927-го – на початку 1928 рр. в Галичині та на Волині
відбувається активізація політичних партій у звʼязку з сеймовими виборами,
призначеними

на

весну

1928

року.

Розпочинаються

консультації

між

українськими політичними силами про спільну участь у виборах. 12 листопада
1927 р. на засіданні ЦК УНДО було вирішено йти на сеймові вибори в коаліції із
іншими політичними партіями. Тоді ж відбулися переговори з Українською
Соціалістично-Радикальною партією (УСРП), на яких УНДО представляли
В. Левицький та В. Целевич. Але досягти домовленості про спільну участь у
виборах не вдалося. 24 листопада 1926 р. керівництво УСРП надіслало до
секретаріату УНДО листа з низкою вимог, які виявилися неприйнятними для
партії. У результаті найвпливовіші українські політичні сили пішли на вибори в
коаліції з іншими партіями та організаціями. У листопаді 1927 р. було утворено
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новий Блок національних меншин (БНМ), до складу якого увійшли УНДО,
білоруські, німецькі та єврейські політичні організації [256, c. 68].
Великим випробуванням для УНДО стали вибори до Сейму і Сенату у
березні 1928 р. Доцільність участі УНДО у виборах не ставилася під сумнів будьяким угрупуванням націонал-демократів, оскільки вже давно всі очікували
закінчення каденції польського парламенту, обраного восени 1922 р. Але
напередодні виборів вибухнув скандал з так званим «раутом», що ледь не
спричинив розкол у ЦК партії. Суть проблеми полягала у тому, що 4 вересня
1927 р., з нагоди відкриття у Львові так званих «Східних торгів», на запрошення
Львівського воєводи на прийом прибуло кілька відомих ундовських діячів,
членів

ЦК,

керівників

господарських

і

культурно-освітніх

установ

(А. Говикович, В. Загайкевич, Л. Кульчицький, К. Левицький, Я. Олесницький,
Д. Лопатинський, О. Білецький, М. Рудницький, Я. Колтунюк) [136]. Молодша і
радикальна частина членів ЦК на чолі з Д. Паліївим і В. Целевичем виступила з
гострим осудом учасників «рауту», звинувачуючи їх в угодовстві. Такі дії
викликали спротив з боку старшої і поміркованішої частини партійного
керівництва в особі С. Барана, В. Охримовича, С. Онишкевича, а також
В. Мудрого. Після тривалої дискусії незначною більшістю голосів ЦК прийняв
ухвалу, в якій розцінював «раут» як політичну акцію, учасники якої порушили
партійну дисципліну, а тому заслуговують осуду [276, c. 377-378]. На історію з
«раутом» газета «Діло» відгукнулася статтею «Прикрий інцидент». Однак цей
факт може свідчити про те, що частина діячів УНДО схилялася до співпраці з
польською владою [Качараба, Комарницький].
Результати виборів до Сейму 1928 р. були наступними: незважаючи на стан
розпорошення та внутрішнє протиборство, нападки польських політичних
партій, махінації влади на виборчих округах, і навіть арешти кандидатів на
послів і сенаторів від УНДО (у лютому 1928 р. поліція заарештувала Д. Паліїва,
С. Руцького, Д. Ерстенюка, І. Василишина та ін.), вибори підтвердили лідерство
партії серед українського народу. З 27 депутатських мандатів, здобутих у
Галичині українцями (поляки – 23, євреї – 5), 19 належало УНДО, 5 –
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соціалістам-радикалам, 1 – Українській партії праці, 1 – «Сепарат-Лівиці», 1 –
безпартійний [276, c. 388].
Декрет про різке обмеження свободи преси, підготовлений новою владою,
викликав протидію у Сеймі, і його довелося відкликати. Ні парламенту, ні
головних політичних партій санаційний режим не розпустив. Звичайно він
намагався обмежити їх вплив. Була створена партія влади, яка отримала назву
«Безпартійний блок співробітництва з урядом» (ББСУ), На парламентських
виборах 1928 р., які проходили ще у відносно вільних умовах, ББСУ не вдалося
завоювати більшості. Мети було досягнуто двома роками пізніше, після виборів,
які відбулися вже при прямому тискові уряду. Але і тоді ББСУ не отримав двох
третіх депутатських місць, необхідних для зміни конституції, чого бажала
«санація». У Сеймі до середини 1930-х рр. залишалася досить вагома опозиція,
недивлячись на те, що у вересні 1930 р. Ю. Пілсудському вдалося нейтралізувати
найбільш відомих опозиційних політиків. Частина з них за сфабрикованими
звинуваченнями була заарештована і відправлена в увʼязнення у Брестську
фортецю. Відповідно, з особами більш відомими, ніж діячі опозиції, маршал і
його прихильники поводились значно мʼякше.
25 серпня 1930 р. премʼєр-міністром країни став Юзеф Пілсудський, який
через чотири дні видав розпорядження про розпуск Сейму і Сенату [504, s. 239].
Нові вибори було призначено на 16 і 23 листопада. За цих умов успіх українцям
міг гарантувати загальнонаціональний рух.
Напередодні виборів 1930 р., у зв’язку з польськими репресіями, керівники
трьох партій − УНДО, УСРП і УСДП опублікували спільну заяву, в якій
зазначалося: «Зокрема в справі масових пожеж, стверджується, що поскільки
вони справді є ділом українських рук, то вони з національного погляду безцінні,
позбавлені політичного змислу та неоправдані навіть ніякими революційними
мотивами» [348, с. 31]. Таким чином, лідери трьох партій відмежовувалися і
засуджували дії українського націоналістичного підпілля і, ОУН, зокрема.
В рамках підготовки нових до виборів, УНДО намагалася створити блок
національних партій, які б відстоювали національні інтереси та перспективи.
Згодом, таке виборче обʼєднання було створено і до нього увійшли УНДО,
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УСРП і УСДП, а також приєдналися Білоруська Християнська Демократія й
Білоруський Християнський Союз. В умовах репресій польських властей за
українських кандидатів Галичини голосувало до Сейму − 41, 3% виборців, до
Сенату − 26,6%. на Волині відповідно − 14 і 7,1%. У результаті до Сейму
пройшли 17 членів УНДО і 3 члени УСРП, до Сенату − 3 членів УНДО і
представник радикальної партії [504, s. 239].
Підсумки виборів засвідчили, що, незважаючи на зменшення кількості
українських представників у Сеймі та Сенаті порівняно з попередніми виборами,
УНДО на початку 1930-их рр. залишалося провідною політичною силою Східної
Галичини. У 1930 р., згідно фінансового членства, партія налічувала близько 7
тис. Членів (згідно виданих партійних посвідчень). УНДО працювало над
розбудовою своїх повітових партійних організацій (загальна кількість повітових
організацій у 1932 р. складала 75).
Ще один напрям роботи УНДО − праця у господарсько-фінансових,
національно-культурних

і

професійних

організаціях.

До

них

належали:

Ревізійний Союз Кооперативів, Центро-банк, Земельний банк, страхове
товариство «Дністер», педагогічне товариство «Рідна Школа», «Просвіта»,
«Міщанське братство» та ін. Окремі дослідники зазначають, що в силу
підтримки обʼєднанням тісних контактів, воно стало навіть не політичною
партією, а загальнонаціональним рухом [350, с. 184].
Однак результати виборів 1930 р. показали й наступне, що українське
суспільство, поділене на численні політичні партії, навіть в умовах «пацифікації»
не змогло обʼєднатися.
Новий етап політичного життя українців Галичини повʼязаний із IV
партійним форумом Українського Національно-Демократичного Обʼєднання.
Він проходив 25-26 березня 1932 р. у Львові. На зʼїзді були присутні 100
делегатів, що представляли 45 повітових організацій. Головними питаннями
винесеними на обговорення стали становище українців у Польщі, урядова
політика щодо українців у східних воєводствах, «пацифікація» та її наслідки.
Делегати зʼїзду висловлювали невдоволення діяльністю послів і сенаторів від
УНДО у польському парламенті. Це було повʼязано з тим, що Сейм ухвалив
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нові, шкідливі для українців, закони. Позитивно на

зʼїзді оцінювалася

міжнародна діяльність УНДО. Голова партії Д. Левицький бачив перспективи у
УНДО у боротьбі за те, щоб «українці стали господарями на своїх етнографічних
землях», а посол В. Мудрий висунув проект резолюції про автономію
українських земель у Польщі. Для підготовки цього питання пропонувалося
створити спеціальну комісію. Проти автономістичної резолюції виступили
декілька членів УНДО на чолі з Дмитром Палієм [266, c. 141].
Згодом опозиціонери продовжили діяльність всупереч лінії керівництва
УНДО. Редактор газети «Новий Час» Д. Паліїв розгорнув кампанію проти
керівництва УНУДО, називаючи їх опортуністами та угодовцями. Згодом група
Д. Палієва була виключена з УНДО [Гаврилів, с.229].
У жовтні 1932 р. до Ліги Націй надіслано петицію англійських політиків
(Джеймса Бара, Риса Дейвіса, Чарльза Дункана, Томи Ґріфітса, Ноеля Бакстона,
Джона Гілса та ін.), у якій вони стали на захист автономії для Східної Галичини,
яку Польща зобовʼязувалася ввести на основі постанови Ради Послів від
14 березня 1923 р. [127].
12 жовтня 1932 р. під головуванням В. Мудрого пройшло засідання
президії УНДО і УПР, де обговорювалося питання автономії Галичини.
Виголошення англійської петиції у Женеві учасники засідання назвали
важливою подією, що «поставить польську закордонну політику в дуже скрутне
положення». Було вирішено підтвердити світовій громадськості, що «ми хочемо
автономії» [127]. Тому 3 листопада 1932 р. Д. Левицький на засіданні Сейму
заявив: «Ми домагаємося від польської держави, щоби з ухвалою Ради
Амбасадорів виконала своє зобовʼязання міжнародного характеру в виді
територіальної автономії» [152].
На подальший перебіг українсько-польських політичних контактів великий
вплив мав граф Ян Станіслав Лось. Восени 1933 р. він передав премʼєру Янушу
Єнджеєвичу лист з мінімальними вимогами українців у справі нормалізації
українсько-польських стосунків у Польській державі. Наслідком контактів і
негласних переговорів між представниками українців і польськими урядовими
чинниками був виступ премʼєра у Сеймі 18 січня 1934 р., в якому він визнав
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помилки польської влади щодо українців у минулому та пообіцяв переглянути
урядову

політику

в

українському

питанні

[251,

c. 43-44].

Розвʼязання

внутрішнього конфлікту настало на засіданні ЦК УНДО 15 липня 1933 р., на
якому його було виключено з партії. У результаті поіменного голосування із 28
членів ЦК 25 проголосували за виключення, 1 проти і 2 утрималися. Таким чином,
опозиція в УНДО була розбита, а Д. Паліїв, посол В. Кохан та деякі інші
радикальні націоналісти, що вийшли з УНДО, незабаром заснували нову партію –
Фронт національної єдності. Одним із її завдань була боротьба з УНДО.
Група на чолі з Д. Палієвим у 1933 р. заснувала нову партію − Фронт
Національної Єдності, в програмі якого вказувалося, що партія «...намагається
оформити стихійне хотіння народу в одній суцільній українській політичній
організації, побудованій на основах українського творчого націоналізму...» [350,
с. 183].
Керівництво УНДО протистояло групі Д. Палієва і ставило своїм завданням
консолідацію усіх національних політичних сил.
24-28 грудня 1934 р. відбулася загальнонаціональна конференція за участю
УНДО, УСРП, УСДП і УНО (усі з Західної України), УРДП, УПСР, УСДРП
(наддніпрянська еміграція з Праги), УНП (з Буковини). Йшлося про консолідацію
національних сил та скликання Всеукраїнського Національного Конгресу. Діячі
українських політичних сил були єдині у ставленні до антиукраїнського режиму у
Східній Україні, прийняли спільний протест проти терору в УСРР; розпочали
процес узгодження національних партій та структур у Польщі.
Таким чином, протягом 1920-их − 1930-их рр. Сформувалися українські
політичні структури у Східній Галичині та на Волині серед яких домінували
Українське Національно-Демократичне Обʼєднання та Волинське українське
обʼєднання. Протягом початкового періоду діяльності українські політичні сили
виробили

загальну

концепцію

ставлення

до

Польської

держави

та

її

конституційних і адміністративних органів. На рівні польських законодавчих
органів − Сейму і Сенату діяла Українська парламентська репрезентація, яка
відображала політичні та соціальні вимоги українців у Польській державі,
реагувала на загально-політичні та соціально-економічні виклики в державі та
світі.
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5.2. Представництво української спільноти у Сеймі
напередодні Другої світової війни
Суспільно-політичний та економічний розвиток Польської держави у
другій половині 1930-их рр. Характеризувався певними змінами. Утриматися при
владі «санації», яка керувала державою від часу травневого перевороту 1926 р.
було не легко. В Другій Речі Посполитій наростали страйки і масові виступи,
повʼязані як із загальним економічним станом, так і з діяльністю Компартії
Польщі. Також зростали антифашистські протести, які групували всі народні і
демократичні сили. Антисанаційну спрямованість носив також селянський рух,
який одночасно давав можливості для росту Народної партії («Stronnictwа
Ludowego»). До боротьби із «санацією» закликав також селянський лідер
Вінцент Вітос, який перебував в еміграції [406, s. 211].
Після смерті Ю. Пілсудського ситуація ускладнилася ще й тим, що і в
самому «санаційному» таборі розпочалася боротьба за владу. В день підписання
конституції лікарі виявили у Ю. Пілсудського рак шлунка і печінки. Смерть
маршала настала 12 травня 1935 року. Відхід Ю. Пілсудського з життя викликав
суттєві зміни в урядових колах. Це було повʼязано з тим, що маршал визначав
закордонну політику держави, контролював військо. Для табору «санації» він
взагалі був останньою інстанцією у вирішенні усіх справ. Верх взяли т. зв.
полковники на чолі з Валерієм Славеком. Саме ця група залишалася при владі аж
до вересня 1939 р. Спочатку головні питання вирішувала генеральська група, а
пізніше маршал Едвард Ридз-Смігли та президент І. Мосцицький.
Зміни в Польщі також були повʼязані і з тим, що після смерті
Ю. Пілсудського, польське суспільство стало на порозі виборів, які мали
відбутися за новою виборчою системою. Опозиційні партії виступали з
ініціативою бойкоту виборів [406, s. 211].
Питання про ставлення до виборів викликало поділ Народної партії (SL). З
партії вийшла група кількох депутатів і сенаторів, які раніше посідали ключові
позиції у Народній партії. На чолі партії перебував Мацей Ратай, а обовʼязки
генерального секретаря виконував Юзеф Грудзінський. Після розколу, Народна
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партія все більше відходила від санаційних позицій і ставала головною
опозиційною силою.
Що ж до української суспільності, то гостроту протиріч посилювала
виборча реформа 1935 року. Більшість національних партій відмежувалися від
участі у виборах. Натомість УНДО та УНО намагалися використати їх для
реалізації власних автономістичних планів. 5 серпня 1935 р. станіславівський
єпископ Г. Хомишин звернувся до духовенства із закликом всіма способами
боротися проти тактики виборчого бойкоту.
Позиція українських сил в Польщі насамперед була повʼязана з діяльністю
УНДО та його діячів.
На початку 1930-х pp. В. Мудрий, як і низка провідних діячів УНДО
вважав дотеперішню політику партії безперспективною, і дедалі рішуче схилявся
до компромісу з Варшавою. Остаточно лідери УНДО дійшли переконання щодо
компромісу з польським урядом після «конституційного перевороту» у березніквітні 1935 р. Нова конституція обмежила права Сeймy та Сенату. У червні
1935 р. схвалено виборчий закон який скасував пропорційну систему виборів і
замінив її мажоритарною, надаючи при цьому виняткові права окружним зборам,
що підпорядковувалися місцевій адміністрації [407, s. 78].
Питання узгодження кандидатур розглядалося на засіданні ЦК УНДО 20
липня 1935 р. Тоді ще було сподівання, що вдасться внести до списків прізвища
тих кандидатів, проти яких виступала влада. Висновком дискусії на засіданні ЦК
було рішення про те, що переговорів у справі виборчого компромісу не можна
зривати з персональних причин кандидатів [159]. У результаті, всі українські
кандидатури були узгоджені з польським урядом, на вимогу якого до виборчого
списку УНДО не були включені Д. Левицький і М. Рудницька. Виборчий
компроміс виключив москвофілів із політичного життя, оскільки жоден із них не
був обраний до Сейму [407, s. 78].
У таких складних умовах у вересні 1935 р. відбулися парламентські
вибори, в яких взяли участь лише 48,5 % виборців Східної Галичини. Від
націонал-демократів було обрано 13 послів та 4 сенатори. За домовленістю з
УНДО, адвокат І. Волянський, який після смерті О. Саляка в листопаді 1933 р.
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очолив УНО, став депутатом від станіславівського виборчого округу. Крім нього
угодову католицьку партію представляв священик Р. Лободич, обраний
сенатором [226, c. 79].
Депутати і сенатори від УНДО і УНО утворили спільну Українську
парламентську репрезентацію (УПР) на чолі з В. Мудрим, тісно співпрацювали з
польськими колами, зокрема Безпартійним блоком співпраці з урядом.
Розгорталися суперечності і між УПР та частиною УНО у ставленні до ще
одного

національного

парламентського

представництва

–

Волинського

українського обʼєднання. Намагання Г. Хомишина спрямувати діяльність
І. Волянського та Р. Лободича на створення спільного українського клубу в
Сеймі та Сенаті викликало негативну реакцію як з боку радикального крила
УПР, так і представництва УНО. 14 березня 1936 р. станіславівський єпископ
виступив ініціатором виключення І. Волянського та П. Лободича з УНО. Нове
керівництво – С. Снігурович, О. Назарук відмежувалися від УНДО, засудивши
збанкрутілу політику нормалізації.
Однак до кінця 1930-х рр. УНО залишалася конструктивною політичною
силою, яка пропагувала ідею національно-територіальної автономії українських
земель, закликаючи до взаємовигідного співробітництва.
У виборах до Сейму чинне виборче право мали 16 330 тис. осіб, а
голосували за офіційними даними 7 512 тис. осіб, тобто 46 % [366, s. 122]. Навіть
офіційна статистика засвідчила, що гасло бойкоту виборів знайшло підтримку
серед значної частини населення країни. Цей факт стає переконливим при аналізі
даних щодо голосування за регіонами: найбільше голосів – 59,5 % було віддано у
східних воєводствах, де санація змушувала до голосування терором, а також
значними були фальсифікації. Далі йшли західні воєводства – 51 % (в цих
воєводствах у попередніх виборах завжди була найвища явка виборців в усій
Польщі – 80–87 %); потім йшли південні воєводства – 45,7 %. Найменше голосів
було віддано у центральних воєводствах – 39,1 %, це при тому, що в попередні
роки явка на виборах у цьому регіоні коливалася від 74 до 80 %. У Варшаві за
офіційними даними голосувало 29 % виборців [366, s. 122]. Таким чином
переважна кількість виборців бойкотувала вибори.
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На виборах до Сенату виборче право мали 267 тис. осіб, тобто менше 2,5 %
тих, що його мали у попередніх виборах (10 905 тис.). Серед виборців до Сенату
було декілька категорій: виборці, які були включені у списки для голосування
«за заслуги» – 61 тис. осіб, виборці «за освітою» – 124 тис. осіб, «за довірою
громадян» – 82 тис. осіб. Із цього числа визначених голосували 116 тис. осіб,
тобто 61,9 % [366, s. 122]. Це був вищий відсоток порівняно з виборами до
Сейму.
Палати, які зібралися перший раз 4 листопада 1935 р., складалися
переважно з представників ББСУ. Опозиція не була представлена. У Сеймі, який
на початку офіційно поділявся на т. зв. регіональні групи, значну частину
депутатів складали особи, які отримали мандат, як представники табору
Ю. Пілсудського.

У

незалежній

Польщі

традиційно

склалося,

що

ці

представники брали участь у суспільному житті, мали відношення до офіційної
влади на рівні гміни чи повіту. Другу групу складали індивідуально зібрані
представники «представники громадськості», «партійні» діячі самоврядування і
регіонального господарства. Тип пересічного депутата цього Сейму, таким
чином, характеризував один з представників правиці: «багато доброї волі,
працьовитість, наївність, політична безрадність в слуханні отриманих наказів»
[366, s. 123]. Ядро керівництва Сейму складали досвідчені «санаційні» діячі.
Маршалком Сейму став відданий В. Славекові Станіслав Цар. Після виборів
ситуація у Сеймі і Сенаті виглядала такою, що нібито вона буде підпорядкована
В. Славекові. Однак дуже швидко з-під його команди почали вибиватися люди,
які схилялися до І. Мосціцького чи до іншої групи – Е. Ридз-Смігли. Процес
кризи в оточенні В. Славека поглиблювався і 30 жовтня 1935 р. він оголосив про
«розвʼязання» ББСУ [366, s. 123].
Подібно до Сейму виглядав і Сенат. Маршалком став один з керівників
групи полковників – Александр Пристор. Правицю Сенату репрезентували
консервативні сили: кн. Януш Радзивіл і Здіслав Любомирський, Адольф
Бнінський, голова Католицької Акції в Польщі. У Сенаті, однак, склалася
парадоксальна ситуація, де, недивлячись на реакційну виборчу ординацію, яка
забезпечувала перевагу консервативних сил, знайшлися особи більш радикально
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налаштовані у антиендецькому і антиклерикальному напрямі, як от: професор
Мечислав Міхалович, Регіна Флешарова та ін. [407, s. 78].
Водночас прийняття Квітневої конституції 1935 р. та новий виборчий закон
вели до зменшення суспільної ролі Сейму. Це визначалося і загальною ситуацією
у країні, коли значна частина суспільності, була позбавлена участі у виборах і
просто бойкотувала виборчий процес. В польській літературі утвердилася думка,
що Сейм IV каденції (1935–1938 рр.) став тінню парламентаризму [204, с. 150] .
Великі масові виступи населення у 1935–1936 рр., боротьба за Народний
фронт, величезний процес радикалізації значної частини суспільства, а з іншого
боку значні перетворення у Народній партії (SL), діяльність Національнорадикального табору (ONR), який виходив з ендеції, усі ці зміни на політичній
карті Польщі не знаходили ніякого відображення у Сеймі.
Серед польських дослідників домінує твердження, що дискусії відносно
зміни урядів, впливу тих чи інших міністрів відбувалися без участі депутатів
Сейму [366, s. 123]. Все це свідчило про зменшення його ролі не лише у
контексті законотворчої діяльності, а й політичного життя.
Одночасно у Сеймі тривала закулісна боротьба між представниками
В. Славека і особами, які були повʼязані з генералом Е. Ридз-Смігли проти
існуючого від жовтня 1935 р. до травня 1936 р. більш ліберального, ніж
попередні уряди полковників кабінету Маріана Зиндрам-Косцелковського.
Певний час навіть агітували депутатів щоб вони висловили вотум недовіри
М. Косцелковському. Врешті Е. Ридз-Смігли і В. Славек, які спільно діяли проти
уряду вирішили обмежити його повноваження меншим відрізком часу, ніж цього
вимагали попередні урядові розпорядження.
Премʼєр-міністр

останнього

передвоєнного

кабінету

Ф. Славой-

Складковський представився у Сеймі наступним чином: «За наказом президента
Речіпосполитої і генерала Смігли я став премʼєром уряду» [366, s. 124]. Ці
висловлювання засвідчували про все більше зростання впливу у державі Е. РидзСмігли.

Яскравим

свідченням

цього

впливу

стали

слова

Ф. Славоя-

Складковського у доповіді 15 липня 1936 р.: «Відповідно до волі президента
Речіпосполитої генерал Ридз-Смігли… має бути поважаний і шановним як перша
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в Польщі особа після Пана Президента Речіпосполитої… усі державні
функціонери з головою Ради Міністрів на чолі повинні надавати йому вияв
пошани і послуху» [366, s. 125]. Ці слова викликали протест у Сеймі лише
одного депутата генерала Люціана Желіговського. Подібною була ситуація із
тим, що лише декілька депутатів і сенаторів виступали проти пацифікації
великого селянського страйку у серпні 1937 року. Гострі виступи подібного роду
в обох палатах мали спонтанний характер [366, s. 125-126].
Зовсім інший характер мало протистояння між керівництвом санації у
Сеймі і краківським єпископом Сапєгою, який розпорядився у червні 1937 р.
перенести труну з останками Ю. Пілсудського з крипти св. Леонарда до крипти у
вежі Срібних Дзвонів, порушивши волю Президента І. Мосцицького. У
відповідь, – Ф. Славой-Складковський демонстративно відійшов від влади. З
цього приводу скликано також надзвичайну сесію Сейму. Тільки після втручання
Римської курії конфлікт було полагоджено [366, s. 125-126].
Вибори 1935 р. стали першим випробовуванням українсько-польських
домовленостей. В українському суспільстві відбувся поділ: частина населення
пішла за УНДО і підтримала порозуміння з владою, інша – залишилася на
непримиренних позиціях щодо Польської держави. Більшість опозиційних партій
країни, в тому числі й українські соціалісти-радикали та соціалісти-демократи, їх
бойкотували. Антивиборчу акцію розгорнула ОУН.
Напередодні виборів в часописі «Діло» опубліковано звернення «До
українських виборців» за підписами В. Мудрого і В. Целевича, в якому містився
заклик до масової участі у виборах [143].
Загалом, у виборах 8 вересня 1935 р. до Сейму взяли участь 48,9 %
виборців Східної Галичини. УНДО здобуло 13 мандатів до Сейму, УНО – один.
До Сенату обрано трьох українців: двох від УНДО і одного від УНО, ще двох
сенаторів від УНДО призначив президент Польщі І. Мосцицький. ВУО отримало
5 місць у Сеймі і одне в Сенаті [163].
У 72 виборчому окрузі проголосували 60,23 % виборців. Окружна виборча
комісія признала посольські мандати поляку В. Войновичу (91671 голос) та
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В. Мудрому (75 135 голосів) [132]. Аналізуючи їхні результати, необхідно
зазначити, що вибори 1935 р. не відповідали демократичним засадам [258, c. 123].
2 жовтня 1935 р. депутати від УНДО і УНО сформували Українську
парламентську репрезентацію, головою якої обрано В. Мудрого. Волинські
посли утворили Українську парламентську репрезентацію Волині, яку очолив
Петро Певний. Причиною складних стосунків між двома представництвами, зі
слів В. Мудрого, було те, що «парляментарна група п. Певного не має ніякого
власного політичного обличчя, бо вона є виключно тільки виявом політики
волинського. Воєводи» [134].
Курс

на

«нормалізацію»

українсько-польських

стосунків

остаточно

закріпився на засіданні ЦК УНДО 12 жовтня 1935 р. Д. Левицький, який критично
ставився до виборчої угоди, вважаючи, що партія пішла на великі поступки
полякам, подав у відставку. Головою партії став прибічник курсу «нормалізації»
В. Мудрий [10, арк. 39]. На цьому ж засіданні за антивиборчу акцію із членів партії
виключено М. Рудницьку і О. Федак-Шепарович[149]. В. Мудрому не раз
доводилося тлумачити необхідність нормалізації українсько-польських стосунків.
Доказом «нормалізаційної» угоди став виборчий компроміс, за яким у
кожному з 15-ти виборчих округів Східної Галичини мав бути вибраний один поляк
і один українець. У результаті виборів українці отримали 14 мандатів до Сейму, 15
– до Сенату. Проте виборча угода мала й негативні наслідки. Уряд обмежував її
виконання виключно територією Східної Галичини. З огляду на це, не допустили до
Сейму українського посла з Лемківщини. Польська сторона зберігала за собою
право затверджувати або відкидати українські кандидатури. Вона відкинула
кандидатури Д. Левицького і М. Рудницької, що призвело до конфлікту між УНДО
і «Союзом українок [263, c. 128].
В історико-правовій літературі «нормалізаційний» курс повязують також із
зміною ставлення українських політичних сил у Польщі до СРСР та радянської
України, відходом частини, особливо галицьких політиків, вчених та громадських
активістів від радянофільства.
Масове знищення українства в СССР послужило поштовхом для зміни
курсу УНДО проти польської влади. Це було пов’язано з голодомором 1932-1933
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рр. та розгромом діячів національно-культурного руху в УСРР. Серед українців
Польщі існувала думка про можливий союз українців і поляків у боротьбі з
СССР. Ця ідея знайшла своїх прихильників на Волині в середовищі колишніх
воїнів Армії УНР, що були обʼєднані у ВУО. Відповідно помірковане крило
УНДО схилялося до тимчасової відмови від протистояння з польською владою з
метою зосередження більшої уваги на визвольних змаганнях за Наддніпрянщину.
Концепція порозуміння з поляками визрівала на початку 1930-их рр. Цьому
сприяло те, що багато кооператорів були налякані «пацифікацією», під час якої
втратили своє майно. Зрештою керівництво УНДО не бажало терпіти насильства,
не бажало жити під страхом арешту та репресій від польської влади [252, с. 6465].
З польського боку також здійснювалися спроби навʼязати контакти з
лідерами західноукраїнського політикуму із тим, щоби українсько-польські
переговори у 1935 р. переросли у «нормалізацію» взаємин УНДО і польського
уряду.
У новому парламенті продовжувалося зближення УНДО з правлячими
колами Польщі. На одному з перших засідань Сейму В. Мудрий пояснив
причини появи УНДО в польському парламенті, зокрема підкреслив важливість
звʼязку з діяльністю послів попередніх каденцій, а саме: захист прав та
репрезентація інтересів українського народу. Далі він повідомив присутніх про
наміри «конструктивної праці», а також наголосив на наданні Східній Галичині
територіальної автономії, «бо від цього не може відступити». В іншому виступі
зауважив, що погані до недавнього часу стосунки між поляками та українцями не
приносили нічого доброго жодній зі

сторін

[510, s. 104]. Українська

парламентська репрезентація, очолювана В. Мудрим, уперше від 1923 р.
голосувала за урядовий бюджет та надання президентові І. Мосцицькому
надзвичайних повноважень у господарських і фінансових справах. Окрім цього,
вона утворила спільну з поляками територіальну групу послів і сенаторів
південно-східних воєводств [181]. Одночасно УНДО висунуло до уряду вимоги,
які були викладені 6 грудня 1935 р. на засіданні Сейму в програмній промові
В. Мудрого: «На чоло наших політичних змагань у Польщі висуваємо постулат
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територіальної автономії для всіх українських земель у Польщі, тобто постулат
створення окремої правної автономної одиниці зі всіх етнографічних українських
територій у межах Польської держави». Це була програма-максимум, а серед
«ближчих постулатів» В. Мудрий назвав унормування парцеляції земель і
негайне припинення колонізації східних земель поляками; створення робочих
місць для безробітних на селі; боротьбу з голодом у гірських і підгірських
місцевостях; забезпечення прав української мови в державних установах,
публічних інституціях і самоврядуванні; відновлення державних шкіл з
українською мовою навчання; створення окремої адміністрації для українського
шкільництва; заснування українського університету; найширшу амністію для
політичних вʼязнів і скасування концтабору в Березі Картузькій [79].
Своєю чергою, польський уряд зробив декілька кроків назустріч українцям.
В. Мудрого обрали одним із пʼяти віце-маршалків Сейму [117, s. 26].
Оголошено амністію українським вʼязням. Проте влада не поспішала
виконувати основні українські вимоги. Політика дискримінації українців
продовжувалася, а питання територіальної автономії навіть не розглядалося [225,
c. 99]. Хоча уряд продовжував декларувати обіцянки щодо виконання
українських вимог. У середині 1936 р. розпочалася криза у політиці
«нормалізації». На засіданні УПР 13–14 липня прийнято заяву, в якій
зазначалося, що нормалізаційний курс не всюди виявився у змінах на краще
[149].
За таких обставин 17 листопада 1936 р., виступаючи у Сеймі, В. Мудрий
заявив, що «нормалізація польсько-українських відносин вимагає реальних
вчинків». Політик звинуватив львівську польську пресу в інтригах з метою
вороже налаштувати польське громадянство до праці над нормалізацією та у
невиконанні польською владою обіцянок [10, арк. 1-3]. А 2 грудня 1936 р.,
аналізуючи результати українсько-польського порозуміння за рік, голова УПР на
пленарному засіданні Сейму зазначив, що з українського боку за цей час
зроблено все, що було в силах. Наводячи факти невиконання польською владою
домовленостей, В. Мудрий розкритикував польську земельну політику, яка
форсувала і форсує колонізацію Галичини [116, s. 43-44].
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2 грудня 1936 р. за підписом В. Мудрого надіслано інструкції до народних
повітових комітетів щодо проведення цього місяця антиколонізаційних
земельних акцій. Учасники віч вимагали від польського уряду виконання закону
від 28 грудня 1925 р. про проведення парцеляції на користь українського народу,
припинення передачі землі колоністам тощо [9, арк. 3-6]. На пленарному
засіданні Сейму 24 лютого 1937 р. В. Мудрий зробив заяву, в якій протестував
проти

намірів

міністерства

продовжити

колонізацію

земель,

населених

переважно українцями [91, s. 101-103]. Важливе місце у «нормалізаційних»
процесах зайняло питання щодо «національно-територіальної автономії»
українців у Польщі.
Зокрема, 6 грудня 1935 р. В. Мудрий у польському Сеймі виголосив промову,
в якій закликав українців і поляків «нормалізувати» свої відносини, а польську
владу – «забезпечити територіальну автономію українцям». Керівництво УНДО
закликало членів партії святкувати річниці польської державності і вивішувати на
українських установах польські державні прапори. Ініціатива була пітримана
окремими повітовими комітетами УНДО на місцях.
Обговорення української теми у Сеймі продовжувалося. На початку 1936 р.
українсько-польські взаємини почали дискутуватися у польському Сеймі, а лідер
УНДО В. Мудрий зазначав з цього приводу: «Ми почали нормалізацію, що мала
кинути поміст над історичною пропастю між обома народами Польщі». З
польського боку премʼєр уряду М. Зиндрам-Косцелковський стверджував:
«...докладу всіх зусиль, щоби та нормалізація причинилася до того, щоб оперти
відносини на тривкому довірʼї». Дослідники І. Гаврилів та І. Пилипів наводять в
цьому контексті ще й слова міністра внутрішніх справ Рачкєвіча: «...уряд буде
підтримувати процес нормалізації українсько-польських взаємин, візьме під
увагу господарські потреби та мовну і культурну окремішність української
меншини» [271, с. 69]. А в розпалі дискусії, яка розгорнулася серед
громадськості Львова, відомий український журналіст та член УНДО І. КедринРудницький зазначав: «Приємно українцеві бути присутнім на таких польських
відчитах які не виявляють поговіркової ігнорації в українських справа. Ще 12
років тому промовець чув у польському Сеймі вибух сміху серед польських
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послів, коли який-небуть український посол згадав про існування у Польщі
мільйонів українців» [226, с. 220]
Проведення «нормалізації» польськими урядовими структурами, чи
скоріше її декларування не змінило нового витку зміцнення польськості на
українських землях. Дослідник І. Гаврилів зазначає, що стратегія і тактика дії
війська, поліції, воєводських адміністрацій та місцевих польських організацій
була вироблена на таємній конференції, що відбулася в Любліні 31 січня 1935 р.
Прикриваючись гаслами зміцнення обороноздатності держави, командувачі
прикордонних

округів

висловилися

за

зміну

етнічної

структури

західноукраїнських земель на користь польського елементу. У 1936 р. уряд
підтвердив застосування принципів регіональної політики, що свідчило про
заперечення владою існування цілісного українського національного організму.
Передбачалося створення за допомогою методів державної асиміляції ідейного
полонофільського руху українців Галичини і Волині. Щодо українського
населення Холмщини, Полісся, Підляшшя і Лемківщини рекомендувалося
заохочувати політику національної асиміляції. Тут інструментом полонізації, на
думку уряду, мала стати православна церква [Гаврилів, с. 259].
Таким чином, переконує дослідник, польська сторона не виконала своїх
обіцянок. Проти «нормалізації різко виступила львівська шовіністична польська
преса. З цього приводу, В. Мудрий змушений був визнати: « В українському
середовищі сумнів щодо доцільності нашої політики, бо з польського боку її
ігнорують». Така ситуація призвело до того, що на урядовому рівні та в
парламенті УНДО далі шукало шляхів до порозуміння, а в краї проводило роботу
щодо відпору українців польській окупаційній владі [Гаврилів, с. 259].
У жовтні 1936 р. УНДО скликало збори наукових і політичних діячів,
представників церков, господарських та культурно-освітніх товариств і установ,
у рішеннях яких вказувалося: представники українського громадянства
закликають увесь народ до відпору новій колонізації, до боротьби за національне
самозбереження, за свою землю на його Батьківщині [Гаврилів, с. 259].
Незадоволення «нормалізаційним» курсом з боку українського селянства
повʼязано з невирішеністю земельного питання. В. Мудрий на ХХХІІ сесії
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перенаселення, безземелля українців в Польщі. Однак це не стало предметом
належного вирішення польських урядових чинників. У 1937 р. керівництво
УНДО закликало повітові Народні Комітети провести антиколонізаційну акцію,
організовуючи масові віча по селах.
Українське громадянство не відчуло полегшення у зв’язку з «нормалізацією»,
а тому у самому УНДО виникла «внутрішня опозиція», більшість діячів якої були
працівниками часопису «Діло», неофіційного органу партії (І. Кедрин, І.Німчук,
В. Кузьмович,

Д. Лопатинський,

С. Кузик,

К. Білинський,

О. Луцький,

Ю. Павликовський, М. Стефанівський, М. Галібей) [233, с. 121] .
У 1937 р. стало очевидним, що так звана політика нормалізації українськопольських взаємин не виправдала сподівань української сторони. Такий хід подій
сприяв еволюції настроїв українського громадянства супроти Польської держави.
У липні 1937 р. УПР надіслала урядові доповідну записку під назвою
«Криза нормалізації польсько-українських відносин». У ній на підставі
численних фактів доводилося, що польський уряд за більш ніж два роки
проведення нормалізаційного курсу не задовольнив жодної з істотних вимог
українців. Водночас УПР висловила переконання, що нормалізація польськоукраїнських відносин є для обох народів історичною необхідністю, і банкрутство
цієї політики може мати трагічні наслідки і для Польської держави, і для
українського народу. Крім «максимальної політичної мети» –територіальної
автономії українських земель – у документі були перелічені найбільш важливі
українські вимоги: скасування осадницької колонізації, кредити українським
фінансовим

інституціям,

субсидії

культурним,

освітнім,

науковим,

господарським і спортивним організаціям, зміна політики на території
Лемківщини, прийняття українців на державну службу тощо [23, арк. 3-25].
Проте уряд залишався глухим до українських домагань.
У лютому 1937 р. замість розформованого В. Славеком ББСУ утворилася з
ініціативи Ридз-Смігли нова санаційна політична організація Табір Національної
єдності («Obóz Zjednaczenia Narodowego»). ТНЄ відрізнявся від ББСУ своїм
виразним націоналізмом, побудованим на ендецьких зразках. Водночас програма
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ТНЄ відображала впливи фашистських тенденцій і зокрема роль вождя. На чолі
ТНЄ став полковник Адам Коц. У жовтні цього ж року утворився
парламентський клуб ТНЄ. У Сеймі однак впливовим і надалі залишався
В. Славек, який не особливо підтримував ТНЄ. У червні 1938 р., після смерті
Станіслава Цара, В. Славека було вибрано маршалком Сейму. Цей факт повинен
був істотно вплинути на рішення І. Мосцицького і Е. Ридз-Смігли про
достроковий розпуск обох палат парламенту, який було оголошено 13 вересня
1938 р., в час, коли А. Гітлер приймав рішення щодо Чехословаччини.
Метою виборів, як зазначалося у зверненні президента, мало бути
оновлення парламентарного процесу відповідно до ситуації, що склалася у
суспільстві.
Вибори попередила Мюнхенська змова і зайняття поляками Заользʼя. Цей
крок щодо Заользʼя був представлений як тріумф урядової політики.
Другим чинником мала стати нова система виборів до Сейму і Сенату.
Пропагувався навіть спеціальний вислів щодо виборів: «Запамʼятай чотири
слова – сейм то ординація нова» («Zapamiętaj cztery słowa – sejm to ordynacja
nowa» [275, с. 80].
В урядових структурах повʼязаних з І. Мосцицьким, окремі міністри
загравали з опозицією. Однак, вона бойкотувала вибори. Головне завдання
полягало в тому, що боротьба ТНЄ мала створити умови, які б позбавляли
прихильників В. Славека і його самого опинитися поза Сеймом.
Черговий етап політичної активності українців повʼязаний із V зʼїздом
УНДО, який відбувся 4-5 січня 1938 р. у Львові. У його роботі взяли участь 200
делегатів

із

«нормалізації».

61

партійної

Опозиція

організації.

стверджувала,

Продовжувалася
що

курс

на

полеміка

щодо

співпрацю

себе

скомпроментував, а термін «нормалізація» потрібно замінити на «легалізація»,
слід боротися за свої права легальними методами. Прихильники дотеперішнього
курсу

переконували,

що

потрібно

враховувати

факт

знаходження

західноукраїнських земель у складі Польщі, вести боротьбу тільки за
територіальну автономію: «Нормалізація потрібна нам і полякам...» [Гаврилів, с.
260] .
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На V з’їзді УНДО були вироблені «постулати» − вимоги до польських
властей: а) наділення українських етнічних земель у Польщі територіальною
автономією з власним сеймом, урядом і власною територіальною армією...
б) змінити закон про територіальну самоуправу, щоб забезпечити громадянам
безпосередній вплив на їхню діяльність; в) у демократичному напрямі провести
зміни до виборчого закону, щоб самі виборці мали безпосередній та вирішальний
вплив на кандидатів до парламенту; г) припинити роздачу земель поміж
спроваджуваних

із

заходу

колоністів,

роздати

землю

малоземельним

і

безземельним місцевим селянам; д) заснувати український університет у Львові
та розбудувати народне і середнє шкільництво всіх типів і видів з українською
мовою навчання на усіх етнічних територіях, відповідно до чисельності і потреб
українського населення [Гаврилів, с. 260].
Хід дебатів на зʼїзді УНДО у січні 1938 р., передовсім ставлення
партійних очільників до В. Мудрого, змусила його вже 23 лютого 1938 р.
виступити із заявою на пленарному засіданні Сейму, що УПР утримується від
участі в голосуванні за бюджет [119, s. 62].
В Сеймі актуалізувалася і національно-релігійна програма.
Зацікавлення УПР церковними справами було зумовлене занепокоєнням
українського громадянства ворожим ставленням частини польських політиків і
римо-католицького духовенства до українських церков. Як підтвердження цих
побоювань,

було

розцінено

промову

посла

від

проурядового

блоку

С. Войцєховського, виголошену на засіданні бюджетної комісії Сейму 3 лютого
1938 р. Виступ був сповнений закидів і образ на адресу митрополита
А. Шептицького [151]. Голова УПР рішуче виступав у польському парламенті на
захист майна і земель греко-католицьких та православних церков, проти
перетворення їх на костели. 1 липня 1938 р. під час обговорення проекту договору
між Польщею і Апостольською Столицею, укладеного 20 червня, В. Мудрий
вказував, що «ані польська держава, ані римо-католицький костел не можуть бути
наслідниками уніатської церкви, бо ним може бути тільки греко-католицька
церква [...]». Закінчуючи виступ, він додав, що УПР на засіданні Сейму буде
голосувати проти згаданого договору [150].
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У

вересні 1938 р. президент І. Мосцицький несподівано розпустив

парламент і призначив нові вибори на листопад цього року. Усі опозиційні партії,
включно з УСРП і УСДП, знову проголосили бойкот. В УНДО питання про
ставлення до виборів викликало новий спалах емоцій. Остаточне голосування
щодо виборів відбулося на засіданні ЦК УНДО 29 вересня 1938 р. Після тривалої
дискусії за участь у виборах проголосували 40 членів ЦК, за пропозицію
Д. Левицького не брати участі у виборах – 8, утримались – 2 члени ЦК [24,
арк. 151]. Список кандидатур

було

передано урядові. Питання

виборів

обговорювалося на засіданні контактного комітету 28 вересня 1938 р. [12, арк. 1828]. Опозиціонери – редактор «Діла» І. Кедрин-Рудницький, колишній посол
В. Кузьмович і колишні сенатори О. Луцький та Ю. Павликовський, відмовилися
балотуватися до парламенту, протестуючи проти узгодження кандидатур з
польською владою [188, c. 186].
Блок УНДО-УНО і Волинське українське обʼєднання пішли на вибори
разом з проурядовим Табором національного обʼєднання (ОZN), який виник
замість розпущеного Безпартійного блоку співпраці з урядом. При цьому В.
Мудрий мав намір залучити до виборчої кампанії і верхівку українських
економічних, фінансово-кредитних та культурно-освітніх установ, які належали
до УНДО. Представники інших партій намагалися перешкодити здійсненню цих
задумів. Члени Контактного комітету (утворений у грудні 1937 р. і його завданням
було консолідація національних сил) намагалися сформувати навколо В. Мудрого
і його оточення критичну громадську думку [353, c. 227].
Вибори до Сейму відбулися 6 листопада, а до Сенату – 13 листопада
1938 року. Визначених до голосування було 17.626 тис. осіб. Бюлетені для
голосування отримали 11 826 тис. осіб (дійсних було 11 324 тис бюлетенів),
проголосувало 67,1 % тих, хто мали право голосу. Найменша виборча активність
була у Краківському воєводстві – 47,8 %, більше – у Варшаві – 54,7 %, і
воєводстві Лодзі – 59,7 % [366, s. 126].
На збільшення кількості голосуючих порівняно з 1935 р. вплинуло декілька
причин. Відбулася передбачувана зміна виборчої системи, загострилася
міжнародна ситуація. Сильнішим був, порівняно з 1935 р., примус і репресії
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адміністрації. Знову, як і в попередній період, було заарештовано значну
кількість опозиційних діячів, багатьох виборців застрашено, змушуючи їх у
такий спосіб до участі в голосуванні. «Санація» визнала вибори своєю
перемогою, стверджуючи, що її впливи у суспільстві стосуються 6–10 %
громадян, що це викликано неучастю опозиції у виборчих процесах. Однак, такі
твердження були далекими від дійсності. Демократичні публіцисти, аналізуючи
висновок «санації» про 67 % участі у виборах, зазначали, що число не
перевищувало 47,4 % виборців [366, s. 126].
У результатів виборів 80 % мандатів в обидвох палатах парламенту
отримали кандидати від ТНЄ. Таким чином, В. Славек зазнав цілковитої поразки.
У ході виборчого процесу проти нього розгорнули дискридитаційну акцію, в
результаті якої він не здобув мандата ні для себе, ні для своїх найближчих
прихильників. Це означало, що В. Славек цілком опинився на політичному
узбіччі (2 квітня 1939 р. В. Славек покінчив життя самогубством.).
Серед депутатів не повʼязаних з ТНЄ важливу роль відігравав генерал
Люціан Желіговський. Він критикував позицію уряду стосовно селянського
страйку 1937 року. Будучи кандидатом у Вільно, він здобув більше голосів, ніж
керівник ТНЄ генерал Станіслав Скварчевський [366, s. 127].
Маршалком Сейму став професор Вацлав Маковський, а Сенату –
співпрацівник Е. Ридз-Смігли Богуслав Медзінський. У новообраному Сенаті,
так як і в попередньому, знайшлися депутати з номінації президента, повʼязані з
опозицією. Про сам склад обидвох палат можна говорити як і про Сейм 1935
року. Депутати були безбарвні. Символом ролі ТНЄ у новому Сеймі стало
відкриття сесії. Здійснив цей акт не як це було в традиції найстарший депутат
Сейму, а генерал Скварчевський.
«Санація» не мала наміру, не дивлячись на щораз складнішу міжнародну
ситуацію, з кимось ділитися владою. Однак, вирішено здійснити певний жест у
бік опозиції. Дано розпорядження відносно виборів до місцевих органів
самоврядування. Вони повинні були закінчитися у 1940 році. Оскільки
адміністрація гарантувала значні свободи щодо висунення кандидатів і ходу
самого голосування, опозиція погодилася взяти участь у виборах. Результати
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виборів у 103 містах з населенням понад 10 тис. мешканців, що охоплювало
5,6 млн. осіб, виглядали наступним чином: ППС (PPS), яка обʼєднала
організовані і неорганізовані ліві сили здобула 23,3 % усіх мандатів, ТЄН – 28 %,
Національна партія («Stronniсtwo Narodowe») – 18 %. Виборча поразка ТНЄ і
Національної партії привела до того, що ці партії почали діяти разом. Головною
територією перемог ТНЄ були міста на сході Польської держави. У Варшаві ТНЄ
здобув 40 % мандатів. Однак це повʼязували не із загальною ситуацією у місті, а
з особливим успіхом комісаричного («komisaryczny» – той що не обраний у
результаті виборів, лише призначений державною владою) президента Варшави
Стефана Стажинського. У Лодзі натомість успіху добилася ППС. Президентом
міста обрали діяча цієї партії Яна Квапінського. У виборах до ґмінних рад і
громадських рад значним був успіх Народної партії («Stronniсtwo Ludowe») [366,
s. 127].
Вибори показали, що «санація» надалі не має переваги у суспільстві. Вони
продемонстрували зменшення прихильності до правих сил – ендеції і ТНЄ, усіх
санаційних груп. У польському селі виразні зміни позначилися у зростанні впливу
Народної партії.
Вибори відбулися 13 листопада 1938 р. Для їх підготовки і проведення
були утворені окружні комісії, в багатьох випадках майже винятково із поляків
[300, c. 132]. В. Мудрий, як і на попередніх виборах, балотувався у 72 виборчому
окрузі. Відсоток участі на цей раз був набагато вищим, ніж у 1935 р.: у Східній
Галичині – 73,7 %. В окрузі, де балотувався В. Мудрий, із 177 тис. виборців
проголосували 150 тис. Послами були обрані: Е. Вагнер і В. Мудрий [133].
Завдяки виборчій угоді, був збережений статус-кво з 1935 р. – кількісне
представництво українських партій у Сеймі і Сенаті залишилося незмінним [190,
s. 630]. Водночас, під час виборів, за словами В. Мудрого, у Львові протягом
трьох днів польська ендецька молодь і польська «вулиця» нищили на очах
органів безпеки майно і достаток українців, а влада на це не реагувала.
Аналогічні події мали місце і в інших містах [190, s. 630].
В. Мудрого повторно обрано віце-маршалком, але тепер його кандидатуру
пропонувала не президія, як у 1935 р., а депутати із залу [375, s. 156]. Уже 3
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грудня 1938 р. на пленарному засіданні Сейму політик заявив, що три роки
«нормалізації» дали незаперечні докази, що у Польщі домінуючою щодо
українського народу була і залишається тенденція «поборювання всього, що
українське». Спираючись на найновіші факти (антиукраїнські погроми під час
виборчої кампанії, в яких брали участь навіть підрозділи Корпусу охорони
пограниччя; зовнішньополітичні акції проти Карпатської України, зокрема
пропагандистська кампанія за приєднання її до Угорщини), В. Мудрий
стверджував: «само життя доказало, що ніякі пів засоби у полагоджуванні
українських постулятів у Польщі – не доведуть до нічого позитивного. Українська
проблема в Польщі вимагає основного й радикального полагодження, а єдиною
формою

розв’язки

тієї

проблеми

є

здійснення

законодатною

дорогою

територіальної автономії для всіх етнографічних українських земель у державі»
[52].
УНДО, на противагу соціалістичним партіям, у листопаді 1938 р. закликало
українців брати участь у виборах до польського Сейму, висунувши своїх
представників. У результаті виборів обєднання здобуло 23 посольські мандати.
Українські посли відстоювали програму «національно-територіальної автономії».
Численним було представництво ВУО: С. Скрипник, В. Онуфрійчук, О.
Огородник, М. Бурий, В. Косідла; сенатором став Сергій Тимошенко;
С. Скрипник зайняв посаду секретаря Сейму. На початку 1939 р. С. Скрипник і
В. Онуфрійчук підтримали УПР щодо вимоги про українську «національнотериторіальну автономію», за що були виключені з ВУО [269, с. 126].
У грудні 1938 р. УНДО взяло участь у виборах до міських, громадських
волосних та повітових рад. До участі у виборчих кампаніях були залучені
передовсім повітові комітети.

Діяльність місцевих комітетів УНДО була

спрямована не лише проти польських політичних структур, особливо у Східній
Галичині, а також проти ОУН. УНДО дотримувалося курсу «легальної опозиції»,
який лідери партії називали «реалістичним курсом» [269, с. 126].
Під впливом процесів, що відбувалися на Закарпатті, 9 грудня 1938 р. УПР
внесла на розгляд Сейму «Проект конституційного закону Галицько-Волинської
землі».

Згідно

з

ним,

передбачалося
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надати

територіальну

автономію

західноукраїнським землям (без західних повітів Львівського воєводства),
створити автономний уряд і сейм, територіальні збройні сили, забезпечити
рівноправність польської й української мов у державних установах [184, s. 110].
24 лютого 1939 р. під час дебатів над бюджетом В. Мудрий заявив, що УПР
не буде голосувати за бюджет. 4 березня у ході загальнополітичної дискусії у КК
він

змушений

був

визнати,

що

«нормалізація»

виявилася

нереальною

[11, арк. 1-13].
Під впливом подій 1938–1939 рр. на Закарпатті керівництво УНДО і УПР
рішуче виступило в Сеймі за утворення національно-територіальної автономії в
Польщі. ОУН вела посилену підготовку до можливого виступу. Однак трагічне
вирішення долі Карпатської України, загарбання її Угорщиною викликало
глибоке розчарування українських націоналістів, націонал-демократів і всієї
української громадськості. А тому, план антипольського повстання у випадку
німецько-польської війни, – стверджує дослідник М. Кугутяк, – не знайшов
підтримки в краї [277, c. 26].
Діяльність українських послів у Сеймі в другій половині 1930-их рр.
визначалася

наслідками

«конституційного

перевороту»,

який

скасував

пропорційну систему виборів, надаючи особливі права окружним зборам, а на
практиці місцевій адміністрації. Лідери українського політикуму в Сеймі і далі
закликали до нормалізації відносин з польськими політичними та урядовими
структурами, відстоюючи гасло територіальної автономії, однак їх вимоги
ігнорувалися

польською

більшістю

законодавчого

органу,

а

політичне

протистояння набрало гострих форм.
Останній Сейм міжвоєнної Польщі не відзначався ані своїм престижем, ані
методами праці які залишилися незмінними ще від законодавчого органу IV
каденції. Не реалізовано було обіцянки щодо зміни виборчої системи. Санація і
надалі не допускала і думки про розширення політичних засад для діяльності
уряду.
Час від часу у Сеймі лунали голосні застереження і перестороги, повʼязані
з міжнародною ситуацією, як наприклад промова міністра закордонних справ
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Юзефа Бека у травні 1939 р., де він обґрунтував німецьку провину за розірвання
договору з Польщею про неагресію [204, с. 151].
1 вересня 1939 р. на світанку німецькі війська увірвалися на територію
Польщі. Розпочалася оборонна війна польського народу.
Того ж дня президент І. Мосцицький видав розпорядження про скликання
надзвичайної сесії Сейму. Засідання відбулося 2 вересня. Коротко і оптимістично
виступив

премʼєр-міністр

Ф. Славой-Складковський

(Феліціан

Славой-

Складковський був премʼєр-міністром – 15.05.1936 – 30.09.1939.). Депутати,
окремі вже у військовій формі, декларували необхідність розгортання боротьби
усього народу проти нацистів. Завершилося засідання Сейму на загальній
патріотичній ноті.
Останнє, 31 засідання Сейму V каденції, закінчило діяльність парламенту у
Польщі.
Висновки до 5 розділу
Протягом другої половини 1920-их − початку 1930-их рр. українські
політичні партії Східної Галичини та Волині виробили загальну концепцію
ставлення до Польської держави, її конституційних та адміністративних органів.
Зусилля українських політиків, передовсім Української парламентської
репрезентації були спрямовані на досягнення національного самоврядування,
«національно-культурної автономії» та ін.
Встановлено, що національне самоврядування знаходилося у тісному
звʼязку з територіальним і в його межах. Воно декларувало кожному
громадянину право зберігати свою національну ідентичність, використовувати
рідну мову і утверджувати національне достоїнство. Передбачалось видання
законів, які б забезпечили національним меншинам вільний розвиток через
автономні обʼєднання в рамках загального самоврядування з правом контролю з
боку держави.
Діяльність Української парламентської репрезентації була спрямована на
реалізацію норм територіального самоврядування. Реалізація цих норм була
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частковою. Зокрема, актуалізувалося положення закону від 26 вересня 1922 р.
«Про принципи загального воєводського самоуправління, зокрема Львівського,
Тернопільського і Станіславівського воєводств», про заборону полонізації, про
створення українського (руського) університету тощо.
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РОЗДІЛ 6
ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

6.1. Правовий статус та діяльність українських політичних партій
у Польській державі на початку 1920-их рр.
Українське

питання

було

важливою

національною

проблемою

у

відновленій Польщі, оскільки лідери національного руху та й інші категорії
українського населення, що проживали в кордонах новоутвореної держави,
підкреслювали своє прагнення до незалежності, розцінюючи саме існування
державного утворення як окупацію етнічних українських земель. Водночас
українське питання не було лише проблемою польської держави, а й мало
загальноєвропейське значення. Як стверджують самі польські науковці,
національні прагнення українців не мали характеру «реваншу» за втрачені
наслідки війни, а стали боротьбою за цілі, які іншим народам вдалося
реалізувати у 1918 році [519, s. 8-9].
Українська політична еліта у складі Другої Речі Посполитої була
поділеною і основою цього поділу було передовсім різне бачення вирішення
національних

перспектив.

Більшість

українських

політичних

сил

висловлювались за незалежність українських земель, а польську владу
розглядали як окупаційну. Шляхи досягнення незалежності, чи як етапу до
автономії

західноукраїнських

земель

у

складі

Польщі

розглядалися

національними силами по різному. Певна частина національних політичних
діячів вирішила стати на конспіративну дорогу, інші ж висловлювалися за
легальні дії, які були можливими на певних етапах міжвоєнного часу. На початку
1920-их рр. для програм українських політичних партій характерним було те, що
свою діяльність вони повʼязували з вирішенням українського питання, поза
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межами Польщі, тобто очікували розвʼязання проблеми на рівні Ради Послів
держав Антанти, і визнання цими державами як східного кордону, так і
майбутніх перспектив українських територій.
Ситуація, в якій опинилися українці у Другій Речі Посполитій, стала
основною причиною посилення їх визвольної боротьби проти окупаційного
режиму.

Існували

дві

українські

сили,

здатні

протистояти

Польщі:

репрезентантом цієї боротьби на міжнародній арені був еміграційний уряд ЗУНР
на чолі з Є. Петрушевичем, який з листопада 1919 р. перебував у Відні, а
відповідно в краї визвольний рух очолила Українська Національна Рада, до
складу якої входили галицькі партії: Національно-Демократична (УНДП, з
березня 1919 р. − перейменована у Народно-Трудову), яка була представлена 11
особами;

Радикальна

(УРП)

−

2;

Соціал-Демократична

(УСДП)

−

1;

Християнсько-Суспільна (УХСП) − 1.
Галицькі політики були переконані і керувалися тим, що оскільки в основу
післявоєнного устрою Європи закладені «14 пунктів» президента США В.
Вільсона, який у свій час наголосив, що новопостала Польська держава має
включати тільки території, які заселені «недискусійно польським населенням», то питання національно-державного статусу Східної Галичини має вирішитися
на користь українців. Є. Петрушевич з цього приводу підкреслював: «Я маю
вражіння, що хоч аліянти підпирають Польщу, але вони таки обмежать її до
належних етнографічних границь. Ясно, що Польща буде трівкіша, чим менше
непольського елементу буде обіймати» [226, с. 85-86].
Політичну ситуацію використали передовсім українські ліві сили і,
зокрема, комуністи. Період найактивнішої діяльності українських лівих сил
припав на першу половину двадцятих років. Безумовно, що на ці сили передусім
впливало утворення комуністичної держави на сході Європи. Зʼєднання
комуністичних

гуртків

завершилося

утворенням

у

1923 р.

нелегальної

Комуністичної партії Західної України (КПЗУ).
Зростання позицій лівих сил у Західній Україні було викликано передовсім
тим, що Комінтерн у 20-х рр. активно підтримував боротьбу національних
меншин у Польщі, а влітку 1924 р. V конгрес Комінтерну визнав єдино
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правильною

політику

Комуністичної

партії

Польщі

щодо

розвʼязання

українського питання на основі права націй на самовизначення аж до
відокремлення. На ІІІ зʼїзді Комуністичної партії Польщі у лютому 1925 р.
вказувалося: «Клич відриву Західної Білорусії і Західної України від Польщі та
обʼєднання їх з сусідніми радянськими республіками однаковою мірою
відповідає як інтересам народних мас цих земель, так і інтересам робітничих і
селянських мас корінної Польщі» [282, c. 276].
Після закінчення воєнних дій у Галичині зміцнилися ліві сили, які стали
фактично більшовицькою агентурою. Головною лівою політичною структурою
стала Компартія Східної Галичини (з 1923 р. - КПЗУ). КПСГ увійшла до складу
Компартії Польщі на засадах, вироблених у Москві, 9 липня 1921 р. у Східну
Галичину прибували агітатори та організатори комуністичної пропаганди, яких
готували в Харкові на курсах у Комуністичному університеті ім. Артема.
Особливо міцними були позиції комуністичних агітаторів на Волині. Зокрема, у
Славуті був створений Волинський Повстанський Штаб. Відомо, що кошти для
діяльності партійної структури переправлялися із Гданська. Комуністи на Волині
бажали підпорядкувати собі «Просвіту», кооперативні курси в Луцьку [Гаврилів,
с. 92].
Певна популярність комуністів серед західноукраїнського населення була
викликана й тим, що на початку 1920-их рр. в ряди КПЗУ увійшли окремі місцеві
соціал-демократи, сприйнявши радянофільські ідеї. Зокрема, на засіданні
партійного керівництва і представників організацій УСДП у Львові 5-6 лютого
1920 р. зазначалося, що партія «стоїть за мир і створення єдиної Української
республіки на всіх українських землях». У цьому ж році розпочався відхід УСДП
від національних партій, який спровокували комуністи, розгорнувши відповідну
роботу в первинних структурах УСДП. У 1921 р. УСДП контролювала у деяких
містах Галичини робітничі ради, а окремі члени партії брали участь у заснуванні
робітничих шкіл, бібліотек, виданні соціалістичної літератури та ін [Гаврилів, с.
93]. На конференції УСДП у січні 1922 р. було засуджено «концепції українських
міщанських партій» і проголошено гасло боротьби за возз’єднання Західної
України з радянською Україною. Це привело до розколу в партії, оскільки окремі
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її члени вважали, що єдино вірним розв’язанням українського питання в Польщі
є територіальна автономія. Про це заявив у Варшаві на початку 1922 р. лідер
УСДП Лев Ганкевич. Проте під впливом УСДП перебувало лише незначне число
українського робітництва [Гаврилів, с. 93].
Поруч з національною проблемою, важливою складовою суспільних
відносин на досліджуваних теренах українських земель окупованих Польщею
актуальними залишилися і соціальні проблеми. Саме соціальний чинник в
рамках цих територій та наявність більшовицької влади у сусідніх радянських
республіках – радянській Росії й Україні, створили умови для діяльності
найбільш крайніх лівих угруповань, якими були місцеві комуністи. Вони стали
виразниками здобуття селянами Східної Галичини і Волині передовсім нового
соціального статусу, який, на їх думку, можна було зреалізувати лише за рахунок
приєднання до СРСР. Місцеві комуністи зосереджувалися навколо Осипа
Крілика (псевдонім Васильків), який з 1922 р. очолював Комуністичну партію
Західної України (КПЗУ), що виникла шляхом перетворення Комуністичної
партії Східної Галичини (КПСГ). Перейменування КПСГ у КПЗУ було
викликано тим, що партія поширила свій вплив не лише на Галичину, але й на
Волинь, Полісся та ін. українські території, які були у складі Польщі. Водночас
КПЗУ діяла як автономна одиниця Комуністичної Робітничої партії Польщі
(КРПП) [225, с. 101].
Уперше спробу переглянути курс Комуністичної робітничої партії Польщі
(КРПП) в українському питанні було зроблено на ІІІ Конференції, яка проходила
11–15 квітня 1922 р. в Сопоті та Оліві. Її ініціатором виступила група
А. Варського, однак проведені дискусії закінчилися безрезультатно.
Особливо

загострилися

відносини між

КРПП і КПСГ

у період

парламентських виборів 1922 р., оскільки українські комуністи – група
О. Крілика (Васильківа), – виходячи з юридично невизначеного статусу Східної
Галичини, спільно зі всіма українськими партіями національно-державницького
табору, бойкотували вибори. Частина КПСГ на чолі з Л. Пастернаком і
Н. Хоминим, що складалася переважно з польських, єврейських, в меншій мірі,
українських комуністів, спільно з КРПП взяла участь у виборчій кампанії під
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вивіскою легальної організації Союзу пролетаріату міст і сіл (СПМіС), який у
своїй платформі піддав нищівній критиці національну політику польського уряду
і заявив, що «протиставляється всякій політиці, яка силою зброї чи
адміністративним утиском бореться з прагненням кресових народів до
самовизначення» [413, s. 18]. При цьому СПМіС закликав українське населення
до протиставлення політиці українських «буржуазних» партій і заявив, що тільки
в боротьбі за соціалізм воно «захистить своє право на землю і здобуде
можливість самовизначення» [238, c. 34].
Після рішення Ради Амбасадорів, яка узаконила анексію Польщею
західноукраїнських

земель,

серед

КРПП

зміцнюється

переконання,

що

українське населення, зазнаючи національного і соціального гноблення, є
союзником польського пролетаріату в класовій боротьбі. Виходячи з цього,
польські

комуністи

робітництва

у

протиставились

національні

спробам

профспілки,

обʼєднання

пропонуючи

українського

замість

цього

інтернаціональні організації, тобто влиття українського пролетаріату до
загальнопольського революційного руху. Комуністична преса переконувала
українське населення, що «боротьба за свободу національного розвитку, за
незалежність йде по лінії класової боротьби», і виступала за перенесення
акцентів з міжнаціональної у соціальну галузь.
Консолідація польського національного табору послужила каталізатором
для зближення КРПП з лівими рухами українського суспільства, зокрема, велась
акція щодо опанування комуністами керівних органів Української соціалдемократичної партії (УСДП). Успіхові цього заходу сприяв і політичний курс
КРПП, який полягав у підтримці основних вимог українського населення.
Депутати КРПП С. Ланцуцький, С. Круліковський виступали в Сеймі з
осудженням політики національного гноблення, вимагаючи цілковитої амністії
для учасників української національно-визвольної боротьби.
КРПП різко критикувала політику полонізації і осадництва, а в період
розгляду питання про аграрну реформу внесла в Сейм законопроект, який
передбачав конфіскацію земельної власності понад 60 га, причому у східних
воєводствах «виключне право набуття землі належало місцевому безземельному
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і малоземельному населенню без різниці національності». Вважаючи проведення
аграрної реформи згідно з іншими принципами недійсним, комуністи фактично
виступили за ліквідацію осадництва [225, с. 101].
Наведені факти свідчать про зростаюче зацікавлення польських комуністів
українським питанням і зміщення їхніх позицій у бік визначення правомірності
вимог українського населення. Поворотним пунктом цієї еволюції став ІІ зʼїзд
КРПП, який проходив з 19 вересня по 2 жовтня 1923 р. в Болшево під Москвою.
Група східногалицьких комуністів на чолі з О. Кріликом піддала критиці
попередній курс національної політки КРПП, яка до 1923 р. не видала жодної
відозви в справі Східної Галичини, «не висловилась ясно в справі окупації» і
вимагала визначення чіткої програми в українському питанні. Делегацію КПСГ
активно підтримувала група А. Варського (Варшавського) в керівництві КРПП.
У результаті дискусій польські комуністи визнали і прийняли соціальноекономічні і частину національно-політичних вимог українського населення. В
ухвалі ІІ зʼїзду з національного питання під назвою «За нашу і вашу свободу»,
визнаючи незаконність насильницького приєднання західноукраїнських земель
до Польщі, КРПП декларувала підтримку національно-визвольної боротьби
українського народу і визнавала його право на самовизначення і воззʼєднання з
радянською Україною. Гостру критику знайшла урядова політика національних
переслідувань у культурній, мовній і релігійній галузях. Зʼїзд також висловився
проти курсу колонізації і осадництва на західноукраїнських землях [345, c. 65].
Важливим етапом стало затвердження на зʼїзді поширення діяльності
КПСГ на Волинь, Холмщину, Полісся і Підляшшя, у звʼязку з чим її було
перейменовано в Комуністичну партію Західної України (КПЗУ) [308, c. 44].
Таким чином, польські комуністи визнали, що ареалом зосередження української
проблеми в Польщі є всі західноукраїнські землі, де КРПП не могла мати своїх
осередків, а повинна була діяти за посередництвом своєї автономної організації –
КПЗУ.
Отже, політична еволюція КРПП, яка завершилася в 1923 р. чітким
визнанням права українського населення на самовизначення і воззʼєднання з
радянською Україною, на фоні різко контрастних ідей посилення асиміляційного
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курсу польської держави та політики українізації в СРСР, сприяла зростанню
прокомуністичних орієнтацій в українському суспільстві. Радикалізація поглядів
комуністів зумовила перехоплення ними ініціативи у вирішенні національного
питання від соціалістів та спричинила консолідацію польського й українського
ліворадикальних таборів.
Діяльність партії була повʼязана з проведенням у краї акцій протесту,
окремих терористичних актів щодо землевласників та урядників. Головним
чином ці акції відбувалися на Волині. Активні дії польської влади щодо
комуністичних осередків розпочалися у 1925 році, що було повʼязано з
поширенням на Волині з ініціативи комуністів руху проти осадників і польських
власників аграрних господарств (т. зв. «fornalszyzna») [375, s. 160].
Наслідком

діяльності

комуністичного

підпілля

стало

посилення

напруженості у суспільстві та репресії з боку польських каральних органів.
Польська влада активізувала боротьбу з повстанським рухом на Волині. Лише
впродовж лютого–квітня 1924 р. в Луцькому, Ковельському, Здолбунівському,
Рівненському, Дубнівському та Острозькому повітах було заарештовано понад
300 осіб. А протягом 1921–1925 рр. у Волинському воєводстві засуджено до
розстрілу 72 особи. Загалом у 1922–1925 рр. комуністичний збройний рух набрав
значних розмірів. Від 1922 р. до 31 серпня 1925 р. на Волині вчинено 951
збройний напад на осадників та польські державні установи. Серед них і
захоплення містечка Корець (Рівненський повіт), де було розгромлено всі
урядові установи та розбито польський кордон [288, c. 57]. Дослідники
М. Кучерепа та Я. Цецик зазначають, що окрім учинення походів на населені
пункти, постерунки поліції, помешкання польських осадників та фільварки,
члени комуністичного підпілля збирали також розвідувальну інформацію про
систему охорони польсько-радянського кордону, розташування військових
гарнізонів на території Волині [288, c. 57].
Українська соціал-демократична партія, яка до Першої світової війни мала
навіть власне представництво у Державній Раді (рейхсрат) та Галицькому сеймі,
після завершення польсько-української війни 1918–1919 рр. втратила вплив
передовсім на галицьку суспільність (Польські історики стверджують, що успіхи
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УСДП були повʼязані з її приналежністю до Польської соціал-демократичної
партії (ППСД). Це не відповідає дійсності, бо у 1897–1899 рр. Українські соціалдемократи, які ще тоді належали до ППСД підтримали лозунг «культурнонаціональної автономії», який прийняли соціал-демократи в усій АвстроУгорщині (В. Адлер, К. Реннер), що означав поділ партійних осередків за
національною ознакою. Ось тоді й УСДП відмежувалась від польських соціалдемократів, а у 1905 р. – цей крок здійснили і єврейські соціал-демократи у
Галичинi) [340, c. 71]. Відбувається повна переорієнтація партії на лівіші позиції,
тобто зближення до комуністичної програми, що було також повʼязано з
радянофільською орієнтацією значної частини лівих сил у краї. Зʼїзд партії,
який відбувся у 1923 р. модифікував її програмні засади та зайняв більш
радикальні позиції у питаннях революції і приєднання до СРСР [376, s. 252].
Українські політичні партії поступово відходять від революційних методів
боротьби. Радянофільство починає захоплювати не тільки прибічників Є.
Петрушевича, але й Українську Соціалістично-Демократичну Партію. На VI
зʼїзді УСДП який відбувся 18 березня 1923 р. у справі міжнародного вирішення
питання про Східну Галичину зʼїзд прийняв резолюцію, в якій зазначалося, що
«українські робітники не визнають рішення капіталістичних імперіалістичних
дипломатів, український пролетаріат солідарний з боротьбою світового
пролетаріату. Партія буде боротися за приєднання Східної Галичини до
Радянської України в складі СССР» [226, с. 112]. Таким чином зʼїзд проходив
солідарно з платформою комуністів, сподіваючись на нову війну Росії з
Польщею, в якій мало вирішитися питання незалежності Західної України [226,
с. 112].
На згаданому з’їзді також були представлені групи УСДП з еміграції,
депутати польського Сейму, численні робітничі, жіночі та молодіжні організації,
що перебували під впливом партії. У новому проекті програми УСДП
зазначалося, що соціал-демократи вестимуть класову боротьбу за допомогою
політичних, професійних, культурних та економічних спілок, а також партія
боротиметься за здійснення гасел всесвітнього соціалізму: скасування приватної
власності, націоналізація промислів і банків, централізація виробництва,
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заборона

великої земельної

власності

тощо. Українська

Соціалістично-

Демократична Партія стояла на позиціях забезпечення трудящих соціальними
гарантіями:

8-годинний

робочий

день,

36-годинний

робочий

тиждень,

демократичні вибори, соціальне страхування, заборона праці дітей до 14 років
тощо [226, с. 112].
Галицькі соціал-демократи знайшли своїх послідовників і на північнозахідних земелях. На Волині, Холмщині і Поліссі, які відмовлялися від колишніх
соціалістичних декларацій, а прийняли програму УСДП − Волині − Холмщини −
Полісся. У Варшаві в березні 1924 р. депутати Василь Мохнюк, Осип Скрипа,
Хома Приступа, Андрій Пащук і Яків Войтюк заявили: «Створений нами
Посольський Клуб Української Соціалістично-Демократичної Партії обʼєднує в
своїх рядах тільки оборонців класових інтересів робітників і незалежних селян»
[226, с. 113].
Партійне зібрання УСДП показало, що значна частина українських соціалдемократів

відходить

від

національних

позицій,

заміняючи

їх

т.

зв.

«інтернаціональними». Фактично це був вхід УСДП в КПЗУ. Одночасно УСДП
бажала впливати на польські селянські партії «Визволенє» і «Єдность Людови»
бо вони були в опозиції до уряду: щоб польський селянин зрозумів українського
селянина і виступав проти полонізації Західної України. Їм здавалося, що спільна
боротьба за спільні інтереси приведе до створення робітничо-селянського уряду
[226, с. 113].
Черговим етапо відмежування лівих сил стало створення у лютому 1924 р.
з

Українського

парламентарного

клубу

окремого

клубу

Української

Соціалістично-Демократичної Партії, який перейшов невдовзі до комуністичної
фракції. У тому ж році, в звʼязку з ростом популярності комунізму, польські
власті вирішили ліквідувати УСДП [226, с. 113]. У грудні 1928 р., після
відкинення комуністичної платформи, УСДП була відновлена [405, s. 125-141].
Радикальний

напрямок

правого

українського

руху

репрезентували

представники Української військової організації, яка виникла в Празі у 1920 р. і
складалася в основному з колишніх вояків Української Галицької Армії (УГА) та
корпусу Січових Стрільців під командуванням Є. Коновальця. Початково
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керована з-за кордону вона мала загальнодержавний відділ УВО «Воля», який
підпорядковувався

українському

керівництву

у

зарубіжжі.

У

1921 р.

Є. Коновалець повернувся в Галичину, де створив Головну Команду УВО. Однак
на початку 20-х рр. в організації йшли внутрішні суперечності, що визначалося
строкатістю її складу, дискусіями відносно ставлення до СРСР. Тривала також
внутрішня боротьба за лідерство у структурі організації. Тактика дій УВО
полягала у розгортанні терористичної, саботажної і шпигунської діяльності.
Польські дослідники вважають, що саме такий характер діяльності організації
створював можливості для її фінансування. Зокрема, історик Р. Тожецький
акцентує увагу на контактах УВО з німецькою, литовською і російською, а також
чехословацькою розвідувальними службами [493, s. 59-61].
Першим значним виступом УВО був замах на маршала Ю. Пілсудського
25 листопада 1921 р. Діяльність організації, що постійно підбурювала населення
дестабілізувати ситуацію в регіоні повинна була також показати західним
державам, що польські урядові чинники нездатні навести порядок у Галичині
[493, s. 59-61].
17 січня 1923 р. за ініціативою Іллі Семаки, Володимира Кушніра, Романа
Перфецького, Андрія Жука та інших окремо від урядового центру ЗУНР
утворився у Відні Комітет оборони західноукраїнських земель (КОЗУЗ) –
безпартійна

національно-революційна

організація

національної

єдності

і

державності всього українського народу. КОЗУЗ поставив перед собою мету
«протидіяти захватній і винародовлюючій політиці супроти українського народу,
дбати про збереження територіального і національного стану володіння на
західноукраїнських землях, робити і підтверджувати заходи в напрямі
усамостійлення західноукраїнських земель, сприяти розвиткові українського
життя у всіх його сферах і т. ін.» [34, s. 209].
Протягом

березня-вересня

1923 р.

національно-державницькі

партії

Західної України були розколоті; взаємне поборювання, перепалка в пресі стали
прикметою цього періоду. За умов правління ендецького уряду й одноцільного
польського фронту таке становище було вкрай небажане [226, c. 115-116].
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Першими вдарили на сполох в еміграції, і саме КОЗУЗ, котрий з березня до
вересня 1923 р. не виявляв активності. Розуміння потреб згуртування всіх
національно-державницьких сил, їхньої тісної співпраці привело до того, що за
ініціативою КОЗУЗ було утворено організаційний комітет для скликання зʼїзду
еміграції в другій половині жовтня 1923 р. У зверненні від 1 вересня до
політичних організацій Західної України завдання цього зʼїзду визначено так:
а) виявити політичну думку щодо ідейних основ визвольної боротьби;
б) створити

відповідну

громадську

організацію;

в) наладнати

нормальні

відносини в краї, а також між краєм і еміграцією для уможливлення одноцілої
акції цілої української суспільності західноукраїнських земель без огляду, де
вона перебуває [34, s. 133-134].
Найвищим органом визвольної боротьби проголошувались конгреси
західноукраїнської революційної організації, котрі накреслювали б напрями
національної політики на західноукраїнських землях, а органами практичної
політики ставали Західноукраїнська революційна рада і Західноукраїнський
виконавчий комітет.
Запропоновано таку схему дій: 1) легальну боротьбу ведуть українські
партії і

парламентська репрезентація під

контролем Західноукраїнської

революційної ради, що складається із 17 членів, з них 7 обирається даним
зʼїздом,

10

–

пропорційно

делегуються

крайовими

та

еміграційними

політичними чинниками; 2) президентом західноукраїнської революційної ради
обирається президент Української Національної Ради, котрий репрезентує
населення західноукраїнських земель за кордоном; 3) центр нелегальної
революційної боротьби знаходиться за межами краю, однак мусить мати коріння
в краю [334, c. 165].
Ідеї КОЗУЗ значно збагатили українську суспільно-політику думку ХХ ст.,
започаткували консолідаційну акцію національно-державницьких сил Західної
України в нових політичних умовах після ухвали Ради Послів країн Антанти 14
березня 1923 р.
У 1924 р. окремі русофільські групи організувались у Східній Галичині
навколо часопису «Воля Народу», утворивши партію Народна Воля. Подібний
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ідеологічний соціалістичний напрямок представляло, утворене у березні 1924 р.
Українське соціалістичне обʼєднання «Селянський Союз», який мав вплив на
Волині та Холмщині. Ці дві ліві групи обʼєдналися в жовтні 1926 р., утворивши
Українське Селянсько-Робітниче соціалістичне обʼєднання Сель-Роб.
Дещо відмінну позицію від попередніх лівих сил займала Українська
Радикальна Партія у Східній Галичині, що стала союзником, утвореної у Києві
Української партії соціалістів-революціонерів. Остання діяла на Волині і Поліссі.
У лютому 1926 р. ці партії зʼєдналися, утворивши Українську соціалістичнорадикальну партію. Пресовими виданнями УСРП був тижневик «Громадський
Голос» і місячник «Каменяр». Якщо соціал-демократи мали певний вплив серед
українського робітництва, то радикали працювали у селянському середовищі.
1 квітня 1923 р. відбувся зʼїзд Української Радикальної Партії. На якому було
розглянуто низку поточних питань, зокрема, зазначено, що український народ не
погодиться на рішення Ради Послів щодо питання статусу Східної Галичини. На
зʼїзді також зазначалося, що без здобуття повної національної самостійності
неможливе повне соціальне визволення українського народу; відзначено потребу
до об’єднання зусиль усіх соціалістичних сил, які бажали повної незалежності
України; засуджувався польський терор і колонізація; учасники зʼїзду
виступали за український університет тощо. Водночас, УРП критично ставилася
до існування УСРР як держави українців Наддніпрянщини [226, с. 114].
Дослідники стверджують, що радикальна партія перебувала під впливом
Празької групи соціалістів-революціонерів, яку очолював Микита Шаповал. 18
березня 1923 р. в Празі відбулася нарада представників закордонних груп УПСР і
УРП з метою узгодження спільної тактики діяльності, де було обрано комісію
для вироблення способів контакту між обома групами, а також утворено спільне
політичне бюро.

21 травня 1923 р. через свого уповноваженого УРП брала

участь у Конгресі соціалістичних партій у Гамбурзі, на якому була прийнята
резолюція проти окупації українських земель [226, с. 115]. Також слід відмітити,
що найбільш схожою до програми УРП була програма Української Партії
Соціалістів-Революціонерів Волині.
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Важливим кроком до обʼєднання політичних сил у протистоянні польській
владі стало проведення в липні 1924 р. наради представників українських
політичних сил. У її роботі взяли участь представників УНТП, Українського
соціалістичного

обʼєднання

«Селянського

союзу»,

Української

партії

соціалістів-революціонерів (УПСР), Української радикальної партії (УРП),
УПНР, Української християнсько-народної партії (УХНП). На нараді було
прийнято спільну заяву політичних партій «Про політичне становище краю», в
якій зазначалося, що «Український народ непохитно обстоює своє природне
право до незалежного державного життя, освячене кровʼю в останній оружній
боротьбі за своє національне визволення». Але консенсусу не було досягнуто.
Предовсім тому, що визнання радянської України, як етапу до соборної
незалежності Української держави відкинуло можливості для співпраці з
радикалами,

оскільки

останні

не

вбачали

зародків

державності

на

Наддніпрянщині, а лише панування більшовизму [288, s. 57].
Центристські

позиції

серед

політичних

партій

Східної

Галичини

відстоювала в 1920-их рр. Українська Народно-Трудова Партія (УНТП). Вона
обʼєднувала місцевих демократів і лібералів, частина з яких групувалась
навколо газети «Діло». (Відомо, що газета «Діло» не стала офіційним органом
якої-небудь партії, хоча редактор «Діла» Федь Федорців і його заступник
Володимир Охримович були у керівництві УНТП) [225, с. 105].
Українська Народно-Трудова Партія 20 березня 1923 р. провела нараду, на
якій обговорювалося рішення Ради Послів щодо майбутнього Східної Галичини і
кадрові партійні питання. УНТП не виробила єдиної позиції щодо методів
подальшої діяльності. 21 травня 1923 р. відбувся зʼїзд партії, на який прибуло
600 делегатів. Учасники форуму висловили рішучий протест проти Ризького
договору та рішення Ради Послів щодо Східної Галичини, а також засудили
терор польської окупаційної влади на західноукраїнських землях, переслідування
духовенства, невирішення питання українського університету тощо. Делегати
схвалили постулат «об’єднання в єдину політичну одиницю, наділену усіма
правами українському народу на своїй території», при цьому засудили закон про
воєводську автономію[226, с. 115].
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Центристський напрямок українських політичних сил представляла
Українська Народна Партія Праці (УНПП), звана в народі «трудовиками», яка
обʼєднувала у своїх лавах значну частину національних демократичних сил.
Партія

діяла

як

структура

підпорядкована

еміграційному

урядові

Є. Петрушевича, а відповідно польську владу трактувала як окупаційну.
Значними були очікування у середовищі партії на рішення Ради Послів щодо
державно-правового

статусу

Східної

Галичини.

У

подальшому

партія

переживала значні тертя і політичні розбіжності. Врешті, зважаючи на політичні
реалії, її члени висловлювалися за виборювання українцями автономії в рамках
польської держави. Згодом відбулося зближення Української Народно-Трудової
Партії з Українською Партією Національної Праці (УПНП), повʼязаної з
журналом

«Заграва»,

який

обʼєднував

українських

націоналістів

під

керівництвом Д. Донцова (головним ідеологічним постулатом став національний
егоїзм) [225, с. 105-106].
Зміни на українській політичній сцені відбулися у 1925 р., коли
обʼєдналися частина діячів Української Народно-Трудової Партії з Українською
Партією

Національної

Праці

та

з

Українським

Парламентським

Представництвом, які утворили найбільшу центристську партію Українське
Національно-Демократичне Обʼєднання (УНДО). Партію очолив галицький
політик Дмитро Левицький. Програмними засадами діяльності нової партії, яка
обмежувала свою роботу територією Східної Галичини, стала опора на власні
сили та їх зміцнення через органічну працю, а також боротьба, з використанням
сеймової трибуни, за права українців та інших національних меншин, пошук
зовнішньої підтримки для реалізації власної програми. На значну підтримку
населення розраховували діячі Українського Національно-Демократичного
Обʼєднання висловлюючись за проведення аграрної реформи, де стержневою
вимогою було надання землі великих власників малоземельним і безземельним
селянам без відшкодування, водночас обʼєднання спрямовувало дії на створення
умов для збільшення економічних можливостей української суспільності,
головним чином через кооперативи [376, s. 222].
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У середині 1920-их рр. створилася політична сила, яка об’єднала у своїх
рядах авторитетних діячів Західної України, які стояли стійко на національних
позиціях. У процесі становлення партії Екзекутива УНДО відразу ж найбільшу
увагу зосередила на партійній дисципліні, ставила за мету підготувати
українську суспільність до масованих збірних протестів за права на шкільному і
аграрному полі і тому був започаткований масовий вічевий рух; постійно
повідомляти західноукраїнське громадянство про потребу усунення міжпартійної
гризні і проводити по селах і містах численні віча і збори, на яких виголошували
відповідні реферати і промови; підготовлювати спільну працю з білорусами,
литовцями і німцями.
Також у проекті програмних засад проголошувалося: «УНДО об’єднує
трудовий народ: селянство, робітництво, міщанство і трудову інтелігенцію.
УНДО керується інтересами нації. Головною політичною ціллю є здобуття
Соборної Самостійної Української держави на всіх українських землях. УНДО
стремиться до згармонізування національної політики українського народу на
всіх його етнографічних землях і на еміграції. Хоч суспільний устрій Радянської
України не покривається з ідеологією УНДО все таки уважає Партія Радянську
Україну етапом до Соборної Незалежної Української Держави, яка зреалізується
під напором свідомих мас всьсого українського народу. За одноцілий
національний фронт на всіх етнічних українських землях під Польщею.
Створити

українську міжпартійну раду і

тісну співпрацю з другими

національними меншинами. В перспективі національного будівництва −
конституційно-парламентський принцип в розбудові Української держави на
основі загального, рівного, безпосереднього, таємного і пропорційного права.
Незалежний суд. Вивласнення земель в користь українського селянства.
Допомога держави селянським спілкам. Скріплення в містах українського
елементу. Творення і розвій українського промислу, ремесла і торгівлі.
Усуспільнення народних багатств, збереження робітникам права праці, належної
участі в прибутках праці. Незалежна українська церква, яка виконує свою
традиційну місію утверджування християнського світогляду. Обовʼязкова освіта
з 7 до 14 років, безоплатна, трудова» [225, с. 106].
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Впродовж другої половини 1926 р. і початку 1927 р. УНДО виявляла
абсолютно негативне ставлення до політики національних демократів у Польщі і
намагалося згуртувати українців у боротьбі проти дискримінаційної політики
ігнорування їхніх прав, яку проводила польська влада. Першочергове завдання
провід УНДО вбачав в організаційній розбудові партії. Ця діяльність мала бути
тісно повʼязаною зі щоденними проблемами народних мас. Основними
формами залучення українського населення до активного суспільного життя
були народні віча, довірчі наради, мітинги та демонстрації.
Одним з актуальних завдань керівництва УНДО щодо консолідації партії
була розробка програми, остаточну редакцію якої прийняв ІІ Народний зʼїзд, що
проходив 19–20 листопада 1926 р. Одне з питань яке викликало дискусію, було
ставлення до радянської України. Лідер УНДО В. Мудрий з приводу цього
питання зазначав: «В радянській Україні всю повноту влади виконує навіть не
українське робітництво, а філія московської комуністичної партії, тому УНДО не
може вважати радянську Україну етапом до соборної національної і незалежної
української держави [156].
Більшість

членів

УНДО

викривали

антинаціональний

характер

більшовицького режиму на Східній Україні. Так, голова партії Д. Левицький
стверджував, що: «...т. зв. Радянська влада на Україні не є дійсно фактично
українська. Там над нашими братами навис важкою рукою, накинений насильно,
диктат імперіалістичний, тепер червоної Москви». Але, очевидно, під впливом
пропаганди процесів українізації в УССР, по наполяганні деяких прорадянськи
налаштованих ундистів, що гуртувалися навколо часопису «Рада», в резолюціях
зʼїзду було записано: «За Ризьким кордоном на українських землях
відбуваються в Українській радянській державі великі національні здвиги. Там
росте національна культура, там кріпне національна сила. На Радянській Україні
назрівають тепер процеси, що скорше чи пізніше віддадуть на Україні суверенні
права всьому українському народові. Український нарід під Польщею
орієнтується на ту національну силу і на ті національні успіхи, що ростуть над
Дніпром, а наша партія достроює до них політичну тактику». Очевидно, що
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деяким політикам важко було зорієнтуватися і спрогнозувати хід подій на
Східній Україні в майбутньому [407, s. 121].
Поширення радянофільських настроїв мало свій вплив на Українську
Парламентарну репрезентацію. 23 травня 1923 р. депутати А. Братунь,
П. Васильчук, Я. Войтюк, С. Маківка, В. Мохнюк, А. Пашук, Х. Приступа,
Й. Скрипа,

М.

Чучмай

створили

автономну

соціалістичну

фракцію

в

Українському сеймовому клубі. Будучи членами різних партій, вони 17
листопада 1923 р. зібралися на нараду в Луцьку. На ній була прийнята політична
платформа, що збігалась з програмою УСДП. Учасники наради утворили
обласну організацію УСДП Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя. Але не усі в
соціалістичній фракції поділяли думку про союз з комуністами. Так,
П. Васильчук 20 листопада 1923 р. заявив: «Стою на грунті розмежування з
комуністами українськими і польськими» [226, с. 109].
Другий зʼїзд УНДО проходив 19-20 листопада 1926 р., у якому взяли
участь 217 делегатів з усіх повітів Галичини і деяких волинських. Половину
делегатів становили селяни. На форумі була прийнята Програма, в основу якої
була покладена «...незалежна ні від нікого чиста національна українська
політика, що не визнавала ніякого ні з ким компромісу». У ній визначено
політичну мету УНДО: «...здобуття соборної незалежної Української держави і
тому партія обстоює політичне самоозначення українського народу на всіх його
етнографічних землях». Для її досягнення Обʼєднання закликало до боротьби за
політичне, економічне та соціальне визволення українського народу. У Програмі
розкрито економічну, соціальну і культурно-освітню політику УНДО. Ундисти
були прихильниками демократичного устрою держави. Вони виступали за
націоналізацію великих підприємств, розвиток кооперації, земля мала належати
українському селянству, соціальне забезпечення та справедливі податки, 8годинний робочий день тощо. Освіту бачили безоплатною та загальнодоступною,
а церковні конфесії − рівноправними [226, с. 109].
Важливе значення для організаційної роботи мало прийняття на
партійному з’їзді низки резолюцій. У них УНДО розкривало гніт Польщі над
українським населенням. Ундисти закликали до боротьби за скасування усіх
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польських законів, прийнятих проти життєвих інтересів українського народу,
його

культури,

школи,

церкви,

мови

і

господарства;

за

припинення

адміністративних переслідувань та безправних арештів; вимагали амністію
політичним в’язням; протестували у справі громадських управ і проти передачі
власності місцевого населення Польської держави тощо.
Навколо положень партійної програми спалахнули тривалі дебати.
В. Бачинський запропонував змінити політику УНДО у напрямі «реальної
політики і польсько-українського порозуміння» [6, арк. 7]. Однак його
пропозиції не знайшли підтримки на зʼїзді. Керівництво партії було піддане
критиці з боку петрушевичівців-радянофілів. П. Евин звинуватив провід партії в
антирадянстві й угодовстві з Польщею. Після його виступу дискусія на зʼїзді
зосередилася, головним чином, навколо проблеми радянської України. Більшість
ораторів критикували позицію П. Евина. Найбільш аргументовану критику
радянофільської політичної лінії на зʼїзді виклав В. Мудрий. Він детально
вивчав становище в СРСР і в Україні, зокрема, часто виступав з цього приводу із
ґрунтовними статтями в пресі. Приймаючи участь у дискусії, він підкреслив, що
диктатуру в Україні виконує КП(б)У, філія всесоюзної компартії, в якій українці
становлять лише 23 %, а головне завдання в національній політиці радянське
керівництво бачить в боротьбі з українським шовінізмом [258, c. 38]. «В Україні
відбувається експериментація. – зазначав В. Мудрий. – Українське селянство,
головна основа нашої нації, противиться комуністичній диктатурі і тим
експериментам, які здійснюються на українськім народі. В суті річи Україна
стала тепер ще більшою колонією Москви, як була за царських часів» [155].
Правильне трактування подій у радянській Україні було важливим з огляду
на те, що в середині 1920-их рр. у Галичині були сильними радянофільські
настрої, які випливали з двох джерел: перше це польська політика дискримінації
українців, друге – політика українізації на Великій Україні. Надії на вільний
розвиток

радянської

України

висловлювали

зокрема,

Д. Левицький

і

Ф. Федорців. Проте радянофільство не було домінуючим у політичній думці
галицьких українців, тому зʼїзд сформулював ставлення партії до УСРР як
негативне [226, с. 109].
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У травні 1927 р. з УНДО відокремилася радянофільська група, утворивши
Українську Партію Праці. Під час виборів 1928 р. УПП виборола навіть одне
депутатське місце у парламенті. Але після 1930 р. перестала існувати.
Другий зʼїзд УНДО став важливим етапом у політичному утвердженні
нової партії. До керівництва партії увійшли представники національної
інтелектуальної еліти Східної Галичини
лікарі,

науковці,

журналісти,

−

літератори,

це переважно адвокати, вчителі,
діячі

української

кооперації,

представники духовенства, заможного селянства [226, c. 149].
ІІІ зʼїзд УНДО, який відбувся у Львові 24–25 грудня 1928 р. за участю
майже 400 делегатів, розглянув питання подальшої тактики партії. Голова
обʼєднання В. Левицький підтвердив, що партія стоїть на самостійницьких
позиціях та зупинився на ставленні націонал-демократів до режиму санації. З
рефератом «Ми і наше українське середовище» про внутрішнє становище та
ідеологію УНДО на зʼїзді виступив В. Мудрий [26, арк. 8]. УНДО вважала будьяку співпрацю з польським урядом угодовством. Новий виток українськопольської конфронтації був викликаний під час 10-річчя святкування річниці
проголошення ЗУНР. В. Мудрий засудив як ідеї, які пропагував В. Бачинський,
так і дії тих ундовців, що виступили в одному передвиборчому блоці з поляками
на місцевих виборах 1927 р. УНДО, як доповів В. Мудрий, засуджує і тих
націонал-демократів, котрі брали участь у відкритті «Східних торгів». Це не було
тільки відступом від програми партії, зазначав промовець, але й дало можливість
противникам УНДО звинуватити обʼєднання в угодовстві [200, c. 43].
В. Мудрий у 1928 р. відкинув будь-яку можливість співпраці із польською
владою.
Резолюції зʼїзду характеризувалися гострим осудом політики польської
влади, яка звинувачувалася у порушенні конституційних прав та міжнародних
зобовʼязань щодо населення Галичини. Зʼїзд висловився за продовження
гостроопозиційної політики щодо санаційного режиму [200, c. 44].
До згаданого зʼїзду Українське Національно-Демократичне Обʼєднання
(УНДО) підійшло ідейно згуртованим. На ньому основну увагу делегатів було
приділено вирішенню єдності всіх українських політичних сил щодо виконання
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основних питань організаційного національного життя; стиранню штучного
кордону між Галичиною і північно-західними землями; економічному становищу
українського народу під Польщею; донесенню партійних рішень до низових
організацій. З цією метою пропонувалося використати священицтво, бо їм
«одним вірить селянин», тактику партії у польському парламенті та на
міжнародній арені [226, c. 150].
Особливу увагу було приділено розбудові низових партійних осередків, які
успішно діяли в Галичині. На Волині діяли лише три повітові народні комітети: у
Луцьку, Рівному та Дубні, а в інших повітах працювали лише мужі довірʼя
партії [226, c. 150].
Важливим напрямом діяльності

УНДО були міжнародні звʼязки.

Представниками партії стали: В. Панейко в Парижі, А. Марголін − в Лондоні,
М. Лозинський − у Празі, В. Кучабський − в Берліні. Керівництвом партії було
також налагоджено тісні контакти з екзильним урядом УНР на чолі з А.
Лівицьким. У вересні 1929 р. на засіданні Народного Комітету спеціально
розглядалося питання створення у Женеві постійного «Українського Бюро», на
чолі з В. Панейком, яке повинно було інформувати світ про українські справи,
вести пропаганду ревізії кордонів Польської держави, розкривати зміст польської
окупаційної політики щодо українців і білорусів [226, с. 111].
Керівництво УНДО намагалося налагодити контакти і з УСРР. Зокрема, у
квітні 1929 р. українські кооператори, які належали до керівництва УНДО
здійснили поїздку до Києва і Харкова з метою ознайомлення з господарським
становищем українського населення в УСРР [226, c. 150].
Наприкінці 1920-их рр. УНДО фактично очолило український національнодемократичний табір, як у Східній Галичині та Волині, так і на еміграції. УНДО,
УСРП та УСДП стають впливовими українськими політичними силами, являючи
собою т. зв. «легальну опозицію» польському окупаційному режиму.
Рівень їх впливу на місцеве населення повинні були визначити вибори до
місцевих органів влади, в яких вирішили брати участь національні політичні
сили. У 1927 р. відбулися вибори до міських і сільських органів. Виборча
система не була прямою і безпосередньою, а у муніципальних виборах була
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система чотирьох кіл (рівнів – О.Т.), які формувалися за маєтковим і
професійним станом виборців. УСРП надавала великого значення місцевим
виборам, вважаючи їх навіть аніж

вибори до Сейму. 6 листопада 1927 р.

єврейська партія Бунд надіслала листа до УСРП з пропозицією про єдиний
виборчий блок соціалістичних партій різних народів. Керівництво УНДО
вирішило піти на союз з соціалістами-радикалами, проти т. зв. інтернаціональних
партій. Однак керівництво УСРП відмовило УНДО у співпраці. Тому УНДО
змушено було в містах співпрацювати з поляками та євреями, українці вибори
програли [226, c. 151].
Подальше політичне напруження було пов’язане з виборами до Сейму і
Сенату.
5 грудня 1927 р. президент Польщі І. Мосцицький видав розпорядження
про нові вибори до польського Сейму − 4 березня, а до Сенату − 11 березня 1928
р. Держава була поділений на 104 виборчі округи, а голосування мало вестися за
партійними списками. [226, с. 151].
За наслідками виборів влада створила Безпартійний Блок співпраці з
урядом

(ББ),

який

був

повністю

контрольований

прихильниками

Ю.

Пілсудського.
Восени 1928 р. українсько-польські стосунки знову загострилися. Це
активізувало проблему подальших шляхів і методів української політики у
Польщі. Радикальне крило на чолі з Д. Паліївим виступило з ідеєю загострення
політичної тактики партії стосовно санаційного режиму. Помірковане крило в
керівництві

Українського

Національно-Демократичного

Обєднання

(О. Луцький, С. Біляк, В. Мудрий) почало виступати проти радикальної тактики
партії як безперспективної і непритаманної легальній організації парламентськодемократичного типу. Вони вимагали від керівників партії відмовитися від
опозиційної політики Українського Національно-Демократичного Обєднання,
виступити з відкритим осудом революційних методів Української військової
організації [280, c. 430].
Українська політична т. зв. «легальна опозиція» бажала використати як
метод силового тиску на поляків Українську Військову Організацію (УВО). Але
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поширення ідеології українського націоналізму на західноукраїнських землях та
в середовищі української еміграції, поповнення рядів УВО радикально
налаштованою молоддю приводить до створення наприкінці 1920-их рр. нової
політичної структури − Організації Українських Націоналістів. На початку свого
існування ОУН поширювала свій вплив на все українство, бажаючи перерости у
загальнонаціональний рух, і ставив собі за мету прискорення зростання
національної та політичної свідомості і активності українців до передбачуваних
нових світових катаклізмів, під час яких і мала би вирішитися доля української
державності.
З певністю можна констатувати, що наприкінці 1920-их рр. основні
політичні сили Західної України, перегрупувавши свої ряди, перебороли стан
розгубленості, розпорошеності, зневіри у власні сили та потенційні можливості
свого народу. Західноукраїнський політичний табір переходить до активних дій
для здійснення поставленої мети: збереження державницьких традицій та їх
втілення в життя [226, с. 57].
Організація Українських Націоналістів після Установчого Конгресу
починає вести широку діяльність за політичне здобуття симпатій української
громадськості, яка досі була опанована іншими партіями. На зламі 1920-1930-их
рр. на західноукраїнських землях УВО і ОУН діяли паралельно. Деякі члени
УВО дотримувалися позиції, що обидві Організації мали б існувати окремо, з
розмежованим полем діяльності, окремими формами і методами дії, тільки в
самих Проводах мала б бути координація.
Вони вважали, що ОУН мала б зосередити свою діяльність в політичній,
ідеологічно-виховній

та

пропагандистській

праці,

яку

вестиме

в

дусі

самостійництва й революційного націоналізму, а УВО мала здійснювати
революційно-бойові акти. Інша концепція заступала позицію послідовного
злиття революційного руху, коли усі форми діяльності в ідеологічній,
національно-політичній, пропагандистській, виховній, мілітарній та бойовій
ділянках повинні проходити за одноцільним планом, одне одну скріплювати,
доповнювати. Першу теорію підтримувало старше покоління ундистів, а другу −
молода генерація націоналістів.
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У травні 1930 р. в службових приміщеннях собору Св. Юра у Львові
відбулася

конференція

націоналістів,

на

якій

обговорювалося

питання

обʼєднання УВО та ОУН. У червні того ж року на конференції у Празі були
накреслені

плани

подальшої

діяльності

обидвох

організацій

і

їхнього

поступового злиття. УВО мала стати військо-бойовим відділом ОУН. Головні
ділянки тогочасної діяльності УВО − бойові акції та військова виховновишкільна праця − стали референтурами ОУН. Остаточне обʼєднання відбулося
у 1933 р. [226, c. 98].
Таким чином, в українському політикумі початку 1930-их рр. виразно
оформився правий політичний блок, представлений ОУН, тактика якого
відкидала

будь-яке

співробітництво

з

польськими

адміністративними

і

політичними структурами.
Натомість, в українському середовищі були також сили, які настоювали на
лояльному відношенні до урядових структур Другої Речі Посполитої і в
основному підтримували ідею української автономії, жодним чином не
зрікаючись перспектив здобуття національної незалежності. Вважалося, що таке
відношення до польської влади збільшить можливості на проведення аграрної
реформи в інтересах українців, дасть змогу використати конституційні права.
Представником такого напрямку був Український Національний Союз (УНС)
[493, s. 57].
Традиції довоєнної Української Християнської-Соціалістичної Партії
відображала, утворена у 1930 р., Українська Католицька Народна Партія [204],
яка схилялася до порозуміння із польською владою. Керівниками партії були
станіславівський єпископ Григорій Хомишин та літератор і журналіст Осип
Назарук. Пресовим органом Української Католицької Народної Партії стала
«Нова Зоря» [201, c. 33].
Назагал, українські політичні партії у тому числі й ті, які йшли на
компроміс з польською владою, були вагомим чинником тиску на офіційні
польські кола до вирішення ними українського питання у краї.

299

6.2. Українські політичні партії в 30-х рр. ХХ ст. у Польщі:
правове становище, діяльність та наслідки
Український політичний рух на початку 1930-х рр. визначався насамперед
наслідками «пацифікації», яка заторкнула практично усі прошарки українського
суспільства. Динаміку політичного життя визначали два політичні напрямки:
один радикальний, який намагався здійснити переворот у польському суспільстві
і

був

означений

перспективами

національної

української

революції,

репрезентантом якого виступала Організація українських націоналістів і другий,
поміркований напрям, який у період 1930-х рр. діяв у напрямку «нормалізації»
українсько-польських відносин і співпраці з поляками на різних рівнях та був
представлений Українським Національно-Демократичним Обʼєднанням.
Логічним наслідком катастрофічного становища українства та його
визвольної справи, конфронтаційної політики польських властей була поява у
січні 1929 р. Організації Українських Націоналістів. В її лавах гуртувалися
молодше

покоління

української

інтелігенції,

зокрема

студентство,

яке

заперечувало будь-яке партійництво, в першу чергу соціалістичного і
комуністичного напрямів, а також демократію, парламентаризм, які, на їхню
думку,

привели

до

поразки

української

революції

1917–1920 рр.

Така

контроверсійність набирала форми конфлікту поколінь. У націоналізмі молодше
покоління бачило єдину реальну силу, здатну протистояти окупаційному
політичному режимові та наступові радянофільства. Націоналісти вважали, що
нова доба вимагає нових еволюційних способів дій, які б відповідали ворожим у
безоглядності і рішучості. Такі переконання посилювали праці Д. Донцова
[277, c. 22].
Складна ситуація в краї спонукала провід УНДО звернутися до керівних
органів українських демократичних партій з пропозицією укласти спільний,
виборчий блок. У результаті переговорів, утворено «Український і Білоруський
виборчий блок», до складу якого увійшли УСРП і УСДП, а також Білоруська
християнська демократія і Білоруський селянський союз. Намір лібералів
співпрацювати з соціалістичними партіями, які негативно ставилися до церкви,
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було розцінено клерикальними консерваторами як вияв цілковитої зневаги до
Української католицької партії (таку назву прибрало УХО в липні 1930 р. на
нараді в Микулиничах) [321, c. 21].
Ставлення до Польської держави керівники УНДО могли виражати на
Конгресах національних меншин. У серпні 1930 р. в Женеві відбувся Конгрес
національностей, на якому розроблено проект федерації, що передбачав
автономію для різних поневолених націй. На Конгресі з доповіддю виступив
заступник голови УНДО В. Мудрий, котрий заявив, що для українців Польщі цей
проект є неприйнятним, тому що передбачає збереження «status quo», тобто
визнання окупації Західної України та міжнародних угод, які закріпили цю
окупацію. Речник УНДО назвав цей проект шкідливим і непотрібним, таким, що
не може розвʼязати українське питання [22, арк. 87]. Отже, від імені УНДО
В. Мудрий висловив своє ставлення до Польщі, довівши, що воно не змінилося з
часу III Народного зʼїзду.
Таким чином, восени 1930 р. ставленнями УНДО до Польщі було
зумовлене двома чинниками – «пацифікацією» і необхідністю внесення змін до
політичної тактики у звʼязку із тиском польської влади на суспільне життя
галицьких українців. Тоді частина лідерів УНДО, щоб уникнули арешту, почали
схилятися до компромісу з владою.
Зміна, тактики керівництва УНДО викликала спротив з боку частини,
членів партії. Наприкінці 1931 р. в обʼєднанні сформувалася опозиційна група
радикально-націоналістичної орієнтації під керівництвом Д. Паліїва. Вони
вважали хибною і угодовською тактику лідерів УНДО, зокрема у питанні
територіальної автономії, пропонували повернутися до давньої платформи
УНТП – невизнання законності польського панування у Галичині [7, арк. 10-11].
Непорозуміння перенеслися на IV Народний зʼїзд УНДО, який проходив
25–28 березня 1932 р. у Львові. В ухвалах політичної комісії засуджувалися дії
комуністичної диктатури проти української нації та «пацифікаційні» засоби
польської влади. Йшлося і про те, що УНДО виключає у своїй політиці методи
терору та насильства.
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Найгостріші дискусії на зʼїзді викликав реферат В. Мудрого, що
стосувався політичної тактики УНДО. Доповідач звернув увагу на потребу
висунути практичніші політичні домагання, а саме вимогу територіальної
автономії етнографічних українських земель у Польщі. На думку В. Мудрого, це
відповідало б рішенням Паризької мирної конференції 1919 р. При цьому дана
вимога розглядалася як етап для «дальших досягнень» [346, c. 31]. Очевидно,
доповідач уважав, що постановка перед партією реальних цілей дасть їй змогу
досягти кращих результатів і при цьому частково знизить ворожість польської
влади до обʼєднання.
Зʼїзд розділився на два табори: прихильників автономістичної резолюції
В. Мудрого і прихильників Д. Паліїва, тобто, противників автономії. Щоб
зберегти єдність партії, комісія відкинула пропозиції В. Мудрого і в резолюціях
IV Народного зʼїзду справа автономії взагалі не згадувалася [190, s. 229-232].
В. Мудрий на початку 1930-х рр. змінив свої світоглядні принципи: від
несприйняття польської окупації Галичини та необхідності боротьби за
незалежну Українську державу до вимог автономії Східної Галичини у складі
Польщі та нормалізації українсько-польських відносин.
У 1930-х роках незмінним союзником УНДО була греко-католицька церква
та клерикальні партії, які схвалювали парламентський шлях боротьби за
національні інтереси, нормалізацію українсько-польських відносин [292, c. 21].
Такий вплив УНДО на українське суспільство є перебільшеним, оскільки, на
думку професора С. Макарчука, «починаючи від «пацифікації» 1930 р.,
українські низи, периферія опиняються в полі впливу і керівництва ОУН –
українського націоналізму тоталітарної орієнтації [...] в тому розумінні, що він
прагнув до повного підпорядкування собі всіх структур і ланок українського
суспільства і вигнання з них будь-яких інших ідей і сил. На цьому фоні роль
легальних українських централей у Львові затухала, а антиурядові, в тому числі
терористичні дії оунівського підпілля на місцях наростали» [293, c.76 ]. Так, у
серпні 1931 р. був вбитий у Трускавці Т. Голувко, автор нового проекту
порозуміння з українцями, хоча на стан польсько-українських стосунків це не
вплинуло. Екзекутива УНДО і Президія УПР у спільній заяві засудили це
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вбивство [146]. Остання спроба досягти порозуміння між УНДО і ОУН мала
місце в першому півріччі 1932 р., коли В. Мудрий зустрічався з Є. Коновальцем і
М. Сціборським, але переговори закінчилися безрезультатно [494, s. 68].
Відносини між УНДО та ОУН особливо загострилися після вбивства міністра
внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького. 13 липня 1934 р. президії
УНДО й УПР на спільному засіданні прийняли постанову, що засуджувала
діяльність ОУН.
Особливо напруженою була ситуація в Галичині, де Організація
Українських Націоналістів розгорнула кампанію терору проти чиновників
польської адміністрації, на що влада відповіла репресіями навіть проти
поміркованих українських активістів.
15 червня 1934 р. у Варшаві за наказом Крайового провідника ОУН
Степана Бандери бойовик Григорій Мацейко, здійснив вдалий замах на міністра
внутрішніх справ Другої Речі Посполитої Броніслава Пєрацького. Протягом
червня – листопада 1934 р. польська поліція заарештувала понад 800 осіб, серед
них чимало членів ОУН, зокрема її чільних представників.
18 листопада 1935 р. у Варшаві розпочався судовий процес над членами
ОУН. Він викликав жваве зацікавлення в Європі та Північній Америці, особливо
у середовищі української діаспори.
Процес, який мав стати останньою крапкою в історії ОУН відіграв зовсім
іншу роль. Закордонна й місцева преса (польська й українська) подавали
реферовані промови обвинувачених, які під час цих подій зуміли схилити на свій
бік ще більше симпатиків і перетворили поразку на перемогу. Саме після цих двох
гучних процесів – Варшавського та Львівського у 1935–1936 рр. почав
формуватися певний революційний міф, що дав змогу згодом ОУН стати
провідною силою у Західній Україні.
С. Бандера та інші підсудні перетворили Варшавський процес на форму
пропаганди ідеї національно-визвольної боротьби серед українського суспільства
та світової громадськості, зокрема вони звинувачували Польщу в знущанні над
українським народом. Приклад дав С. Бандера, який своїми демонстративними
виступами надихав інших підсудних до активного спротиву. Він почав процес, за
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спогадами професора Желенського, із заяви: «Як український громадянин не
підлягаю польським законам і це накинув своїм товаришам. Було видно, що він –
їхній провідник та має від них абсолютний послух. За це Бандеру силою винесли
з зали суду. Від нього била невичерпна енергія та фантастична сила» [216, с. 8].
На Варшавському процесі, згідно з Актом, підсудних обвинувачували
передовсім у належності до ОУН, а також у тому, що Степан Бандера – крайовий
провідник ОУН – наказав убити міністра внутрішніх справ Б. Пєрацького;
Микола Лебедь підготував замах; Дарія Гнатківська допомагала Лебедеві у
цьому; Ярослав Карпинець виготовив бомбу, яку мали використати при вбивстві;
Микола Климишин допомагав Карпинцеві виготовляти хімічні прилади,
розповсюджував

підпільну

літературу;

Богдан

Підгайний

відповідав

за

координування атентату з боку бойової референтури; Іван Малюца, будучи
організаційним референтом, пересилав гроші для виконання у Варшаві замаху й
організував переховання Григорія Мацейка; Яків Чорній переховував Г. Мацейка
у Любліні; Євген Качмарський допомагав Г. Мацейкові переховуватися у Львові;
Роман Мигаль забезпечував організаційний звʼязок Г. Мацейка з І. Малюцою;
Катерина Зарицька і Ярослав Рак організовували Г. Мацейкові нелегальний
перетин польсько-чехословацького кордону [216, c. 9].
Логічним продовженням Варшавського процесу став Львівський (25.05–
26.06. 1936 р.), на якому Бандера та інші підсудні почали обвинувачувати
польську владу у злочинах проти України й українців. На цьому процесі вони
обрали тактику, за якою одна частина підсудних мала зізнатися в приналежності
до ОУН і розкрити всі її ідеологічно-пропагандистські положення, а інша
повинна була повністю заперечувати свою приналежність до ОУН. Через
«грипси» (таємні листи – авт.) Бандера звʼязався з тими, хто дав свідчення
поліції, щоб вони відкликали всі свої зізнання та пояснили свою поведінку
українському суспільству [199, с. 25].
Після атентату на міністра Б. Пʼєрацького (1934 р.) було створено
концентраційний табір у Березі-Картузькій (тепер м. Береза Брестської обл..,
Білорусь) Премʼєр ради міністрів і міністр внутрішніх справ Ф. СлавойСкладковський у сеймовій промові, текст якої був зафіксований Польським
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телеграфним агентством (ПАТ), намагаючись приборкати перш за все
«харцизників друкованого слова», попереджав журналістів: «Якщо не поможуть
інші засоби…, буду висилати до Берези Картузької за статті і нотатки з
наклепами» [333, c. 81].
Як у польському, так і в українському політичних таборах були
помірковані діячі, які намагалися нормалізувати стосунки. Найважливішу роль в
польсько-українському зближенні відігравав заснований у 1932 р. «Польськоукраїнський бюлетень», на сторінках якого публікувалися статті відомих
українських і польських діячів. Ще однією спробою взаємного порозуміння
стало відкриття у Варшаві Українського наукового інституту (1930 р.) [286, c.
252].
На початку 1930-х рр. на Волині змінилася розстановка українських
політичних сил. У червні 1931 р. було утворено Волинське українське
обʼєднання (ВУО) – проурядову політичну партію, до керівного складу якої
увійшли члени Безпартійного блоку співпраці з урядом (ББСУ), значна частина
яких служила в польських урядових установах. Новоутворена партія відразу
почала протистояння з УНДО на Волині. У Сеймі Польщі члени ВУО, як обрані
за

виборчими

списками

ББСУ

утворили

Українську

парламентську

репрезентацію Волині (УПР Волині), яку довгий час очолював П. Певний.
Утворення окремого українського представництва у Сеймі з прихильників
польсько-української співпраці, мало на меті показати, що волиняни не
підтримують

галицьких

політичних

партій.

У

Сеймі

УПР

Волині

протиставлялась УПР Галичини [288, c. 130-131].
24 вересня 1930 р. у Львові на нараді політиків консервативного напряму,
що гуртувалися навколо станіславівського єпископа Григорія Хомишина та
газети «Нова Зоря», засновано Українську католицьку народну партію (УКНП).
Високий духовний сан Г. Хомишина не дав йому можливості самому очолити
провід партії. Головою УКНП обрано судового радника Олексія Саляка. Однак в
реальній політичній діяльності консервативна католицька партія дотримувалася
настанов станіславівського єпископа.
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Важливою складовою частиною ідейних засад УКНП стала проблема
польсько-українського порозуміння. У програмній заяві Католицької партії
наголошувалося, що оскільки приєднання Східної Галичини до Польщі стало
доконаним фактом нових історичних реалій, необхідно вимагати від властей
виконання ними взятих на себе зобовʼязань, передбачених законом від
26 вересня 1922 р. про автономію галицьких воєводств. Висунувши гасло
обʼєднання всіх українських земель у складі Польщі, УКНП пропагувала ідею
національно-територіальної автономії Західної України.
Значний вплив на формування угодовської концепції УКНП мав
Г. Хомишин. У пасторському листі «Про політичне положення українського
народу в польській державі» від 23 лютого 1931 р. станіславівський єпископ
піддав гострій критиці протестаційну кампанію українського населення,
обґрунтував доцільність збереження лояльності щодо Польщі. У його розумінні,
лояльне становище це не тільки «нормальне виконання своїх обовʼязків супроти
держави». «Наша лояльність, – писав Г. Хомишин, – має до того стреміти, щоб
польська держава була сильна і забезпечена…» [244].
Погляди

єпископа

базувалися

християнське

виховання

молоді»,

на
що

основі

енцикліки

проголошувала

Пія ХІ

ідеал

«Про

«істинного

християнства» тільки в поєднанні із статусом зразкового громадянина своєї
держави. Водночас угодова спрямованість Г. Хомишина відкидала будь-яку
капітулянтську позицію щодо Польщі і передбачала встановлення справедливих
відносин між обома народами. У звʼязку з цим пасторський лист засуджував
антиукраїнський характер польської державної політики, орієнтуючи широкі
верстви польсько-української громадськості на досягнення справедливого
порозуміння.
Керівництво УКНП намагалося сконсолідувати українську громадськість,
створивши умови для співпраці українського і польського народів. З ініціативи
Г. Хомишина 20 лютого 1932 р. у Станіславові відбулася конференція, у якій
взяли участь активні члени католицької партії та представники польських
консервативних кіл – прихильники угоди. Польська сторона була представлена
такими відомими політичними діячами як С. Лось, М. Бобжинський, П. Дунін306

Борковський. З українського боку були представлені Г. Хомишин, О. Назарук,
Р. Гайдук.

Рішення

станіславівської

конференції

сприяли

налагодженню

польсько-українського діалогу [244].
Політичний курс УКНП поглибив також розмежування у середовищі
духовенства. Більшість греко-католицьких священиків, обʼєдналися навколо
митрополита А. Шептицького, утворили консервативну католицьку організацію
– Український Католицький Союз. У відповідь угодове крило консервативного
табору в травні 1932 р. змінило назву партії із УКНП на Українську Народну
Обнову (УНО) і тим самим протестувало проти намірів митрополичих кіл
використати католицькі засади для організації опозиційних настроїв частини
духовенства щодо політики Г. Хомишина.
До позиції УНО схилялась і частина членів УНДО, де у самій партії
пройшов розкол і у січні 1933 р. виділилась група Д. Паліїва, яка утворила Фронт
Національної Єдності. Проти співпраці з поляками виступали й інші українські
сили, особливо ОУН. У відповідь на спробу прихильників УКНП Г. Хомишина,
О. Назарука та націонал-демократів В. Бачинського, В. Загайкевича домовитися
із представниками польських урядових кіл, члени ОУН В. Білас і Д. Данилишин
вбили у Трускавці одного з ініціаторів угоди Т. Голувку [303, с. 140].
Нормалізаційна платформа націонал-демократів та прихильників УНО
викликала різку протидію з боку національного табору і сприяла черговому
загостренню

контроверсійних

тенденцій

в

українській

суспільності,

перекресливши ідею скликання Всеукраїнського Національного Конгресу –
важливого консолідуючого чинника на шляху побудови Соборної України.
«Нормалізація» не принесла очікуваних змін. Польський урядовий табір
продовжував посилювати антиукраїнську спрямованість державної політики. Із
виникненням реакційно-мілітарної партії – Табору Національного Обʼєднання –
угода була зведена нанівець.
Опозиційні настрої в українському політичному таборі підтримувала і
частина УНДО, на чолі з колишнім головою партії Д. Левицьким.
Відношення українських партій до заключення угоди було неоднозначним.
Спільно з УНДО виступила тільки Українська Народна Обнова єпископа
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Г. Хомишина. Вбачаючи в нормалізації зраду національних інтересів, усі решта
партій відкинули ідею компромісу і бойкотували вибори. Крайні угрупування
ОУН і Комуністична партія Західної України різко засудили «нормалізацію» і
зайняли вичікувальну позицію. Українське суспільство загалом позитивно
сприйняло налагодження відносин, сподіваючись на поліпшення свого становища
в Польщі.
В українському політичному таборі, у першу чергу в УНДО, починаючи з
1930 р., все виразніше виявлялася автономістична тенденція. 3 листопада 1932 р.
УНДО офіційно проголосила вимогу національно-територіальної автономії На
зміну політичного курсу партії значний вплив мали події на Наддніпрянщині, де
фізичне винищення загрожувало самому існуванню українського народу.
Катастрофічний розвиток подій на Сході спричинив до поступового оформлення
концепції перетворення Західної України в осередок боротьби проти більшовизму,
за збереження українства та відродження державності. Боротьбу з більшовицьким
режимом

УНДО

прагнуло

оперти

на

польсько-українське

порозуміння

[259, с. 132].
У таких умовах УНДО, втративши надію на досягнення реальних
результатів

парламентсько-демократичним

шляхом,

боячись

радикальних

методів ОУН, будучи під враженням пацифікації та винищення українства на
Наддніпрянщині,

започаткувало

нову

спробу

польсько-українського

порозуміння. Концепція порозуміння офіційно була проголошена головою
УНДО та Українського клубу Д. Левицьким у лютому 1935 р. в польському
Сеймі під час дискусії над бюджетом. У своїй промові Д. Левицький заявив:
«Вважаємо, що лише нормалізація відносин, заспокоєння слушних потреб
українського народу, створення в межах польської держави Пʼємонту для
українських визвольних змагань принесе польській державі велику користь»
[235, c. 24]. Для всіх українських земель у Польщі Д. Левицький вимагав
«територіальної автономії із власною краєвою обороною».
Однак урядові кола відкинули вимоги УНДО. Вибори 1935 р. спонукали
нове керівництво УНДО на чолі з В. Мудрим зайняти більш лояльну позицію.
29 травня 1935 р. українська делегація в складі виконуючого обовʼязки голови
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УНДО В. Мудрого, посла О. Луцького та сенатора Ю. Павликівського на зустрічі
з міністром внутрішніх справ Польщі М. Косцилковським досягла угоди, за якою
в 15 виборчих округах Галичини ундовці висували, погоджені польською
стороною, списки українських кандидатів. Польський уряд пообіцяв також
надати субвенції та пільги низці українських фінансово-господарських установ.
Українська делегація вимагала розширення сфери застосування української мови
в шкільництві, адміністративних органах, утворити український університет у
Львові. Ця угода, як і наступні домовленості, одержали в суспільно-політичній та
історичній літературі назву «нормалізації».
Нормалізаційний курс ундовців, як і їх рішення брати участь у виборах,
розділили українське суспільство на два непримиренні табори – прихильників та
противників політики УНДО. Розкол національно-демократичного табору та
взаємне

міжпартійне

протиборство

загальмували

загальнонаціональні

консолідаційні процеси.
Питання контактів партійного проводу з урядом у справі нормалізації
українсько-польських

відносин

і,

зокрема,

участі

УНДО

у

виборах

обговорювалося також 6 липня 1935 р. на засіданні Народного Комітету, де
головував В. Мудрий і в якому взяли участь делегати 35 повітових організацій,
окрім членів ЦК і УПР [155]. ЦК висловив довіру партійному проводу і прийняв
ухвалу взяти участь у виборах до Сейму та Сенату. Рішення УНДО випливало з
переконання, що у випадку бойкоту виборів і втрати парламентської
репрезентації партії важко буде претендувати на роль єдиного представника
українського населення в Польщі.
Серед українців і поляків не було впевненості у тому, що кожна зі сторін
зможе перехитрити іншу. Тому в перші місяці після порозуміння обидві сторони
демонстрували доброзичливі жести і склали декларацію подальшої співпраці
[484, s. 167].
Ініціатор політики «нормалізації» В. Мудрий у журналі «Шлях нації»
виклав причини, які спонукали керівництво УНДО розпочати переговори з
польським урядом щодо припинення конфронтації. По-перше, розшматованій
українській нації не під силу було вести боротьбу на чотири фронти. По-друге,
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необхідність порятунку українства від послідовної політики їх нищення
Москвою (репресії та голодомор у радянській Україні в першій половині
30-их рр.). По-третє, створення в Польській державі умов, які б забезпечували
українському народові «змогу всебічного розвитку, консолідації сил та
всестороннього нагромадження якнайбільше національних цінностей [...] для
потреб усього українства», тобто збереження національного середовища у
Польщі з метою боротьби за «реставрацію української державності» [307, c. 91].
Тим часом «нормалізація» не принесла очікуваних змін у житті українців.
Замість полегшень польський уряд зміцнив колонізацію українських земель.
Влада всіляко обмежувала діяльність українських кооперативів, як і раніше в
освіті діяв дискримінаційний закон С. Грабського. Все це збільшувало число її
противників. Опозиційні настрої посилились у керівництві самої УНДО. У
сеймовій промові 11 червня 1936 р. В. Мудрий заявив: «Маємо рік досвіду. На
підставі того досвіду можна стверджувати, що наші великі зусилля в напрямку
нормалізації не знайшли з польської сторони відповідного порозуміння»
[281, c. 25].
Чергова спроба УНДО перевести польсько-українське протиріччя в русло
конструктивного діалогу і на цей раз не мала успіху за умов утвердження в
Польщі

напівтоталітарного

режиму.

Не

сприяло

польсько-українському

порозумінню і загострення міжнародних відносин кінця 30-х рр. та радикалізація
на цьому ґрунті настроїв українського суспільства. Протягом 1938 р. лідери
УНДО переконалися у безперспективності політики «нормалізації». Все
більшого значення набувала ідея консолідації національних сил.
4–5 січня 1938 р. відбувся V зʼїзд УНДО. Відкрив його та виголосив
політичний реферат голова партії В. Мудрий. На ньому опозиція виступила
проти зосередження всієї політики в УПР і суміщення посад голови УНДО і
голови УПР однією особою, тобто В. Мудрим. І хоча зʼїзд не підтримав цих
пропозицій, він підготував основу для досягнення компромісу, доручивши ЦК
УНДО, до якого ввійшли і пʼять членів опозиції, розробити відповідний
документ [25, арк. 45-56]. Промовці протестували проти полонізації та
колонізаційної політики польської влади на українських землях та закликали до
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обʼєднання

всіх

національних

сил

[158].

Зʼїзд

підтвердив

вимогу

територіальної автономії з власним Сеймом, урядом і територіальною армією.
Новою була вимога щодо демократичних змін, виборчого законодавства до
Сейму і Сенату з тим, щоб самі виборці мали безпосередній і вирішальний вплив
на вибір кандидатів [168].
Становище українського народу в Польщі розглядалося на засіданні ЦК
УНДО 7 травня 1938 р. Після виступу В. Мудрого дискусія тривала сім годин.
У підсумку, ЦК схвалив Декларацію про становище українців у Польській
державі, де перераховувалися 10 позицій систематичного наступу польських
шовіністів на українське національне життя і констатувалося, що за три роки
політика «нормалізації» не принесла позитивних результатів з вини польської
сторони, підтверджено курс на запровадження територіальної автономії для
Східної Галичини з власним Сеймом та територіальною армією. Таким чином,
ЦК УНДО формально відмовився від політики «нормалізації», але фракційна
боротьба у партії не припинилася.
12 лютого 1939 р. на закритому засіданні президії та виконкому Народного
комітету УНДО були розглянуті питання зовнішньої і внутрішньої політики
партії та її участь у переговорах щодо утворення Української Національної Ради
(ідею створення представницького, міжпартійного органу УНР висунув на
початку 1938 р. К. Левицький, а реалізувати її взявся ФНЄ), на засіданні
обговорювалося питання порозуміння з ФНЄ, ДКО, УСДП і УСРП з метою
утворення спільного органу [12]. 18 лютого 1939 р. провід УНДО приєднався до
КК, відрядивши до нього свою офіційну делегацію у складі В. Мудрого,
Д. Левицького і В. Кузьмовича. Це знаменувало початок нового етапу в
діяльності комітету, члени якого розпочали обговорення основних завдань КК та
оформлення «правильника» – політичної платформи для порозуміння і співпраці
різних політичних сил. Отже, відбулася часткова консолідація українських
політичних сил на платформі легальної опозиції.
Навесні 1939 р. суспільно-політична ситуація на західноукраїнських землях
продовжувала загострюватись. Дедалі очевиднішою ставала можливість німецькопольського конфлікту. На спеціальному засіданні ЦК УНДО від 22 квітня 1939 р.
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українські політики дали чітку оцінку міжнародного становища. У доповіді
В. Мудрого як голови партії проаналізовано ситуацію, що склалася. Розглядаючи
розвиток українського питання на тлі формування двох великих блоків держав,
протиборство яких наближало світ до катастрофи він зазначив, що після падіння
Карпатської України воно втратило свою актуальність. Однак не виключаючи, що
в майбутній війні українська справа може знову опинитися в центрі подій.
Усвідомлюючи реалії міжнародних потрясінь, В. Мудрий уважав, що,
зокрема, для збереження існування народу і його здобутків необхідно
врегулювати взаємини з Польською державою. Увага до цих взаємин викликана
новим курсом національної політики «санаційного» уряду, який на початку
березня був остаточно закріплений у постанові Ради Міністрів про зміцнення
польського елементу у східних воєводствах, і котра передбачала низку
дискримінаційних щодо українців заходів у сферах економіки, культури, освіти
та церковної політики [330, c. 152, 155-165]. Дальше посилення такого
політичного курсу Польської держави могло мати для українського суспільства
важкі наслідки і завдати непоправних втрат в умовах нових міжнародних
потрясінь. Тому лідер УНДО і УПР вважав ситуацію в західноукраїнському
суспільстві, що склалася після падіння Карпатської України, сприятливою для
урегулювання українсько-польських взаємин.
Керівництво УНДО 22 квітня 1939 р. запевнило, що українці виконають
«свої

громадські

обовʼязки

щодо

держави»,

але

одночасно

вимагало

«заспокоєння збірних національних потреб українського народу в Польщі»
[277, c. 26].
6.3. Правові засади участі українців у публічному житті,
національно-культурному та кооперативному русі
Польської держави
Суспільно-політичне

та

національно-культурне

життя

українців

у

міжвоєнній Польщі було повʼязане з діяльністю національних партій, товариств,
участю населення у громадській роботі села чи містечка, організацій
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шкільництва

та

ін.

Особливим

чинником

формування

національної

самосвідомості була греко-католицька церква. Українське населення жваво
відгукувалося на політичні процеси, які відбувалися у Польщі, чи у сусідній
радянській Україні.
Активізація українського національного руху в перші роки існування
Польської держави була насамперед повʼязана з українськими освітніми
структурами − Таємним університетом та Таємною політехнікою, які утворили
українців у Львові.
З ініціативи відомих діячів української науки, освіти і культури −
В. Щурата, К. Студинського, І. Свєнціцького, М. Панчишина, І. Крипʼякевича,
М. Кордуби, О. Тисовського та інших, у Львові були створені: Таємний
університет (ректор В. Щурат) і Політехнічний інститут (ректор Віктор Лучків).
Навчання велося конспіративно, в основному на приватних квартирах викладачів.
У 1921/1922 н. р. в університеті навчалися 1258 студентів: на філософському
факультеті: 235, на правничому − 608, медичному − 185; у політехніці: 150
дійсних студентів. У донесенні поліції від 11 листопада 1924 р. зазначалося: «На
український університет записалося близько 500 студентів: правничий факультет
− 300; філософський − 100; медичний − 100. Виклади на приватних помешканнях,
кожного дня в іншому місці. Викладачі − студентам, а ті іншим своїм товаришам
переповідали. Українська висока школа (технічна) з 4 факультетів: будівельний,
машиновий, лісово-агрономічний, мистецтвознавства. Записалося 100 студентів
[262, с. 19].
Фінансує кураторія українських високих шкіл, дари жертводавців та
слухачі» [Гаврилів І., с. 89]. Повідомлялося, що 26 жовтня 1924 р. у соборі Св.
Юра митрополит Андрей провів інавгурацію студентів Таємного університету
[262, с. 19].
Підпільне українське шкільництво у Львові проіснувало до літа 1925 року.
У липні 1925 р., після переслідувань та арештів викладачів і студентів,
таємні університет й політехніка припинили свою діяльність. У результаті молоді
українці, серед яких було немало колишніх воїнів Української Галицької Армії,
змушені були отримувати вищу освіту і відповідний фах у навчальних закладах
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Кракова, Варшави, Праги, Відня, Данціга, Берліна та інших європейських міст
[262, c. 23], оскільки навчатися у Львівському університеті їм було заборонено
(заборона торкалася передовсім учасників національно-визвольних змагань –О.Т.).
У складних умовах, які створила польська влада для українців відбувалася
робота Наукового

товариства ім. Шевченка. Перше організаційне засідання

відбулося 9 червня 1921 р. і було присвячене 5-тим роковинам смерті І. Франка.
К. Студинський виголосив реферат про перший соціалістичний процес 1878 р. у
Львові [262, с. 31].
2 листопада 1923 р. К. Студинського обрали головою НТШ. У своїй
промові він окреслив основні завдання НТШ: впорядкування фінансового стану,
робота в секціях і комісіях, налагодження контактів з ВУАН. Перед головою
постало завдання зберегти Товариство і забезпечити йому статус наукової
установи академічного європейського рівня. К. Студинський підтримував
звʼязки з еміграцією в надії на фінансову допомогу, вивчав науковий потенціал
українців краю і за кордоном [262, с. 20].
Першим документом, виданим на початку головування К. Студинського, у
грудні 1923 р. був «Пропамʼятний лист НТШ у Львові з нагоди заборони
національної назви українського народу Кураторією Львівського шкільного
округу». Його підписали К. Студинський − голова НТШ і В. Гнатюк −
генеральний секретар. Документ мав міжнародний характер, вийшов у перекладі
французькою і німецькою мовами з огляду на необхідність захистити
національне імʼя народу. В основу цього документа Б. Барвінський поклав
бопланове визначення поняття «Україна» в його Генеральній карті України 1639
р., зокрема, у листі йдеться: «Нема у світі такої влади, котра могла б живому
народови заборонити вживання його національного імени, а накинути такого,
якого він не хоче або не може вживати. Тому Наукове Товариство ім. Шевченка,
яко найвисша інституція на українських землях, що опинилися під Польщею,
приневолене на основі одноголосної ухвали своїх Секцій...подати отсе письмо до
прилюдного відома» [262. с. 34].
У грудні 1923 року НТШ виповнилося 50 років. На урочистій академії
К. Студинський проаналізував історію Товариства, визначив його завдання та
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перспективи. У своїй промові К. Студинський

особливо підкреслив заслуги

М. Грушевського перед українською наукою [262. с. 124].
Участь українців у публічному житті Польської держави була пов’язана із
діяльністю національних товариств. Популярним серед українства було
товариство «Просвіта», яке на початку 1920-их рр. поновило свою роботу і до
1939 р. налічувало більше як 500 тис. активних членів. Товариство утримувало
величезну мережу читалень, публікувало навчальні матеріали, відкривало
самоосвітні гуртки, вело цілу низку курсів тощо [313, c. 274].
У загальному контексті громадського життя української суспільності
продовжували працю національні молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Луг»,
«Пласт». Відродження «Сокола-Батька» розпочалося з 1920 р., проте власті
відмовилися визнати старий статут, а новий був затверджений лише через пʼять
років. Згодом «Сокіл» оформився як «руханково-спортове» товариство що
ставило за мету «дбати про фізичний, моральний та духовний розвиток всіх
членів». Так, лише у 1926–1927 рр. було засновано та відновлено 533 гнізда,
усього за 10 років – 843, з яких влада заборонила 220, чимало самоліквідувалися і
на серпень 1930 р. залишилося 498 діяльних сокільських організацій [326, c. 809].
При польській владі з масових молодіжних інституцій не вдалося відновити
лише «Січ». З огляду на міжнародну громадську думку урядові структури не
наважувалися заборонити товариство, тим більше, що для цього не було вагомих
аргументів. Вони ліквідували його «непомітно», шляхом заборони існуючих
осередків та не даючи дозволу на створення нових. Історія січового руху, який
мав значні традиції, завершилася ліквідацією останнього осередку у Горбаях
Львівського повіту у квітні 1929 р.
Виникнення та розвиток нової молодіжної організації «Луг» насправді
являло організаційно-ідеологічну трансформацію «Січі». Напевно, в жодній
іншій національній інституції не було таких розбіжностей між формальновизначеною та дійсною метою організації. Згідно зі статутом «Луг» мав
«пожежно-руханковий» та культурно-освітній характер і, разом з тим, він
базувався на «державницькій ідеології», відкрито і прямо на всіх зʼїздах
пропагувалася головна мета: «йти, використовуючи всі можливі засоби та за
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всяку ціну, до здобуття незалежності над Дніпром» [328, c. 41]. Утворена у
1925 р. спортивна організація «Луг» в своїй діяльності виходила далеко за рамки,
які були визначені її статутом. Хоча організація мала бути виключно
спортивною, насправді ж її члени займалися також військовою підготовкою,
оскільки українські політики розглядали «Луг» як кузню національнопатріотичного виховання молоді. Жодне українське товариство у 20-ті рр. не
зазнавало такого організаційного поступу та втрат, як «Луг». Усього до осені
1930 р. було створено 1187 організацій, з яких дієвими були 80 %. Лише за
перших пʼять років владою було заборонено 222 осередки [328, с. 212-213].
У кінці 1920-х рр. відбулося організаційно-ідеологічне оформлення
жіночого руху, який став вагомим чинником суспільного життя Галичини.
Перший рішучий удар польських властей був повʼязаний з припиненням
діяльності «Союзу Українок» 16 березня 1929 р., закидаючи йому у проведенні
нелегальної збірки на політвʼязнів.
Вдруге великого удару влада завдала «Союзу Українок» у травні 1938 року.
У звʼязку з політичними виступами організація була заборонена, однак під
тиском потужних протестів у жовтні 1938 р. воєводська адміністрація відновила
діяльність товариства.
Напад на поштову карету під Бібркою 13 липня 1930 р. спричинив крайнє
загострення польсько-українських відносин. Усі українські культурно-освітні
інституції були оголошені осередками «терористично-саботажної акції», проти
них розпочалися нові репресії. У цих обставинах було ліквідовано й «Пласт» .
Найчисленніша скаутська організація «Пласт» у своїй діяльності зверталася
до козацьких традицій, пропагувала зацікавлення локальними справами так звана
тактика «дрібних справ», корисності для міста, села, регіону, родини і т. ін.
Українські молодіжні організації перебували під постійним наглядом
польської поліції, що обумовлювалося не лише їх діяльністю, а передовсім
звʼязками з національними організаціями правого спрямування, головним
чином з УВО [493, s. 309].
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Поляки підняли питання про звʼязок членів «Пласту» з терористичною
діяльністю УВО, у звʼязку з чим частини молодіжної структури змушені були
піти у підпілля.
У 1930-ті рр. українські громадські організації вступили в новий етап
розвитку. Важливі зміни у функціонуванні товариств зумовлювалися новими
законодавчими актами, зокрема, президентським декретом 27 жовтня 1932 р. та
двома грудневими міністерськими розпорядженнями. Їх важливою рисою стала
сувора регламентація діяльності та необмежені права втручання урядових
чинників. Українські громадські організації змушені були узгодити свої статути з
новими вимогами та пройти перереєстрацію. Це на деякий час призупинило їх
діяльність, а польська влада скористалася «законодавчими підставами»,щоб
зробити свою «чистку». Щороку заборонялися 10–20 %, а з часом і більше
новостворених осередків. За підрахунками Б. Савчука та Г. Білавич, у цей період
не зареєстрували чи заборонили 120 гуртків «Рідної школи», 230 просвітянських
осередків, 315 сокільських гнізд і т. ін. [278, c. 56].
Найбільш ефективними формами виховної роботи молодіжних товариств,
які сприяли вихованню національної свідомості, фізичному загартуванню та
зміцненню морально духовних основ української молоді були повітові, окружні
й крайові свята (здвиги), масові спортивні змагання («Запорізькі ігрища», «Свята
молоді», «День селянки», «Свята змагуна»), тематичні заходи, присвячені
важливим подіям з історії України чи видатним історичним особам (памʼяті
Січових Стрільців, Листопадового зриву, Акту злуки, бою під Крутами,
Т. Шевченка, І. Мазепи, І. Франка, М. Драгоманова та ін.), релігійні акції (свято
«Українська молодь Христові» у травні 1933–1937 рр., «Свято Християнської
України» – серпень 1938 – серпень 1939 рр. та ін.) тощо. Крім цих
широкомасштабних акцій здійснювалася щоденна рутинна робота, а саме: при
товариствах діяли гуртки по ліквідації неписьменності, велися антиалкогольна та
антинікотинова пропаганди, працювали аматорські, спортивні та гімнастичні
гуртки, читалися лекції з історії України, обговорювалися літературні твори,
події у світі, здійснювалися екскурсії та походи по історичних місцях Галичини,
збирався етнографічний та фольклорний матеріал тощо. Своєю спортивно317

масовою і культурно-просвітницькою роботою українські молодіжні товариства
не тільки виховували новий тип українця – людину Визвольних Змагань, але й
сприяли розвиткові загальної національної культури [326, с. 810].
У 1930-х рр. Польська держава намагалася здійснювати штучний поділ,
«удосконалення» адміністративного поділу. Робилися спроби відсікти від
українського етносу населення Лемківщини, Гуцульщини, Полісся, т. зв.
«козачкову»

шляхту,

цілеспрямовано

підігрівалися

відживші

себе

«старорусинство» і «москвофільство» [301, c. 87].
Шкільна система підпала зміні в 1932 р., у звʼязку з впровадженням двох
наступних законів. Це були закон про шкільний устрій і закон про приватні
школи, наукові і виховні заклади. Ці акти змінили систему організації і програми
навчання загальних і середніх шкіл (школи загальні – 7-літні – 3-ох ступенів, 6літні до цього часу середні школи поділено на 4-літні гімназії та 2-ох літні ліцеї),
а також врегульовано систему освіти приватних закладів, де державній та
освітній владі гарантовано можливість їхнього контролю і нагляду за школами
національних меншин [372, s. 45-47].
Актуальним залишалося і питання Українського університету. У вересні
1924 р. у Варшаві премʼєр Владислав Рабинський провів конференцію, де були
присутні професори Цолль, Роман Смаль-Стоцький, Кирило Студинський і
представники міністерства закордонних справ на чолі з гр. Лосем в справі
українського університету. Було вирішено створити організаційну комісію для
вирішення питання утворення українського університету (у комісію ввійшли в
рівній кількості професори українці і поляки») [306, c. 162-163].
У 1934 р. проходили наступі вибори. Вони відбувалися після здійснення
реформи ґмін. Це була так звана реформа «зібраних ґмін». Ґміни утворювалися
шляхом поєднання населених пунктів за національною ознакою, тобто штучно
намагалися створити польську перевагу (1933 р.). У результаті цієї реформи
вибори для українців стали менш успішними і вони здобули перевагу лише у
станіславівському воєводстві. В інших воєводствах Східної Галичини ніхто не
отримав видимої переваги за національною ознакою. Головна частина
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українських мандатів припала на УНДО, що свідчило про перемогу в українській
суспільності поміркованих сил, не дивлячись на наслідки пацифікації [256, с. 123].
23 березня 1933 р. Сейм ухвалив закон «Про частинну зміну устрою
територіальної самоуправи». В середовищі українських політиків закон не
викликав підтримки. Дослідники М.М. Іваник та С.В. Кондратюк зазначають, що
один з керівників українського політикуму Д. Левицький вказував – новий закон
«позбавив український народ тих прав досить широкого територіального
самоуправління, яке він мав за часів Австрії», а 18 листопада 1933 р. на засіданні
керівництва УНДО, присвяченому майбутнім виборам до міських рад, було
прийнято декілька постанов. В одній з них зазначалося, що нові закони
«відбирають самоуправі її окремішність і роблять її складовою частиною
державної адміністрації [256, c. 133]. Таким чином, українські політики
розглядали новий закон, як засіб обмеження місцевого самоуправління, яке
особливо відчутним було для національних меншин.
У грудні 1933 р. в Галичині розпочалися вибори до місцевих органів влади,
які тривали до кінця 1935 року. Вибори закінчилися обранням нових повітових і
воєводських рад. У більшості східно-галицьких міст і містечок вибори були
призначені на 10 грудня 1934 р. і лише в незначній кількості міст вони відбулися
весною 1934 року [256, с. 147]. Українські політичні партії здобули 192 мандати,
з них на УНДО припало 173. В історико-правових дослідженнях звернуто увагу
на те, що всупереч постанові керівництва УНДО про шкідливість укладення
передвиборчих компромісів, 77 членів УНДО погодилися на компроміс з
представниками ББВР і укладення спільних виборчих списків. Не дивлячись на
такий крок українських політиків, загальні підсумки для них були негативними.
Результати виборів були наступними: у Львівському воєводстві з 632
мандатів українці здобули лише 65 (10,3 %), у Тернопільському – 60 (12 %),
Станіславівському із 348 мандатів вибороли 67 (16,3 %). У дослідженні
М.М. Іваника та С.В. Кондратюка зазначено, що якщо врахувати той факт –
близько половини обраних радних-українців кандидувало з проурядових списків,
то результати виборів будуть ще гірші [256, c. 151-152].
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У виборах до міських рад українці зазнали поразки, оскільки в сумі
здобули лише 10 % голосів.
У середині 1930-их рр. польська влада активно проводить уніфікацію і
полонізацію нижчих ланок державного управління і гмінного самоврядування.
Зокрема, весною 1934 р. в ради міських гмін Львівського, Станіславівського і
Тернопільського воєводств було вибрано 572 радних (депутатів – О.Т.), серед
яких лише 57 були українцями, а у Львівській міській раді не було жодного
українця [294, c. 23]. Хоча в кінці 1932 р. у Західній Україні вже було відомо про
голод у радянській Україні, фактично до масової реакції на це явище дійшло у
1933 році. Причиною цьому стали масові повідомлення у зарубіжній пресі про
тисячі голодуючих і вмираючих в Україні.
14 липня 1933 р. у Львові було створено «Громадський Комітет допомоги
вмираючим у Совєтскій Україні» («Громадський Комітет для помочі вмираючим
в Совєтскій Україні».). 24 серпня 1933 р. був опублікований в українському
журналі «Нива» протест Українського католицького єпископату під заголовком
«Україна в передсмертних судорогах». Католицькі єпископи закликали
цивілізований світ засудити більшовицький варварський режим і допомогти
матеріально голодуючим і вмираючим українцям. Протест підписали Митрополи
Андрей Шептицький (Львів), Єпископ Григорій Хомишин (Станіславів),
Йосафат Будка (титулярний єпископ Патару), Іван Бучко (Львів) та Іван
Легтишевський (Станіславів) [244, c. 51]. У Відні кардинал Теодор Інніцер,
католицький архієпископ Австрії зініціював «Міжнародний Допомоговий
Комітет». Велику роль в розголошенні трагедії штучного голоду в Україні
відіграла європейська та американська преса (Два американських, прорадянськи
налаштованих кореспонденти Волтер Дюранти і Морріс Гіндус відверто
заперечували існування штучного голоду в Україні, хоча визнавали, що в Україні
був «брак поживи» [208, c. 53].
Влітку 1933 р. українці в Галичині почали масово протестувати проти
штучного голоду в Україні. Відбулися масові віча, маніфестації та протести.
Член ОУН Микола Лемик здійснив замах на працівника служби безпеки
радянського консульства у Львові Олексія Майлова [244, c. 53] (замах мав бути
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на консула, але бойовик не знав консула в обличчя і помилився). Польська преса
неприхильно висвітлювала вчинок М. Лемика, вказуючи на загрозу війни між
Польщею та СРСР, чого Варшава, звісно ж, не бажала. Влада швидко
організувала судовий процес над українським підпільником, який залишився на
місці замаху і добровільно здався в руки поліції. 30 жовтня 1933 р. М. Лемик був
засуджений до смертної кари, яку йому замінили довічним увʼязненням [262,
c. 181-182].
Загострення міжнародної ситуації в середині 1930-х рр. притупило інтерес
світової громадськості до голоду 1932–1933 рр. в Україні. У звʼязку з
посиленням німецького нацизму демократичні уряди Західної Європи прагнули
залучити на свій бік СРСР. Щоби не втратити нового союзника, уряди західних
держав замовчували злочинний голод, до якого вдалася Москва у 1932–1933 рр.
Проблеми становища українського народу в Польській державі у 1929 р.
аналізувалися і обговорювалися на засіданнях ЦК і Народного комітету. Так, у
резолюціях НК, засідання якого відбулося 29 листопада 1929 р. підкреслювалося,
що «національна політика теперішнього уряду є політикою цілковитої нівеляції,
яка не признає українському народові навіть самого права творити власні,
окремі, чисто національні культурно-освітні, господарські, економічні, спортивні
й інші організації, а існуючі намагається ліквідувати. Проти теперішнього
режиму – системи політичного абсолютизму і національної нівеляції Народний
Комітет заявляє найенергійніший протест» [121, s. 47].
У 1930-их рр. ундисти добре усвідомлювали, що політика польського уряду
проти українців веде до роз’єднання української нації, послаблення зв’язку між
окремими українськими землями, занепаду культурного та господарського життя
тощо. Враховуючи це, Обʼєднання розробило такі політично-організаційні
завдання: а) поширити впливи УНДО, втягуючи в його члени весь інтелігентний,
селянський і міщанський актив; б) очолити керівництво всіх ділянок життя
українців; в) охопити організаційною мережею всю українську територію до
найглухіших закутків; г) оживити і зробити плановою діяльність Повітових
Народних Комітетів; ґ) розбудувати волосні і громадські організації УНДО;
д) подбати про матеріальні засоби на політичну роботу; е) посилити вплив
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УНДО на членів самоуправних органів та їх діяльність в самоуправних
установах.
УНДО, шукаючи засоби для успішної діяльності та здійснення поставлених
завдань, зверталося до «Обʼєднання українських організацій в Америці» та
українців США та Канади з проханням надати політичну і матеріальну допомогу.
Гроші були потрібні на вибори та на поїздки ундистів за кордон [326, с. 811].
Констатуючи, що в УНДО був брак молоді, Обʼєднання через спортивнопатріотичні організації, бажало поширити свої впливи на українських молодих
людей.
Велику увагу УНДО приділяло роботі з жіноцтвом Західної України. Так,
23-24 червня 1934 р. у Станіславові був скликаний великий Жіночий Конгрес, в
резолюціях якого ставилося питання активізації ролі жінки у процесах, що
відбувалися на ЗУЗ.
На початку 1930-их рр. в західноукраїнському суспільстві широко
обговорювалося питання націоналізму. Так, національний розцінювався як
пасивний обʼєкт, а націоналістичний − як чинний субʼєкт. Ундисти,
полемізуючи з оунівцями, вважали, що націоналістами є всі українці та всі
українські політичні угруповання від найправіших до найлівіших, які стоять на
національному ґрунті. А діяльність ОУН УНДО вважало деструктивною та
шкідливою за їх методи боротьби: насильство, терор, саботажі.
За таких обставин лідери УНДО і УПР знову почали шукати порозуміння з
правлячим табором. Але надії на можливість досягти взаємовигідної угоди з
урядом розвіяв візит В. Мудрого і В. Целевича до премʼєр-міністра Ф. СлавояСкладковського, який відбувся 25 травня 1939 р. Атмосфера переговорів була
більш ніж прохолодною. Глава уряду поклав усю відповідальність за загострення
польсько-українських взаємин на українську громадськість. Його невдоволення
викликала навіть доволі поміркована промова В. Мудрого на засіданні ЦК УНДО
22 квітня 1939 р. та вимога українських представників виконання Польщею своїх
міжнародних зобовʼязань, зокрема надання українським землям територіальної
автономії [407, s. 124].
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Таким
політичного

чином,
проводу

недалекоглядну

незважаючи
досягти

політику

на

неодноразові

спроби

польсько-українського

польського

уряду

українського

порозуміння,

міжнаціональні

через

стосунки

міжвоєнного періоду мали характер майже перманентної конфронтації.
Відсутність реалістичної, продуманої та послідовної політики в українському
питанні, шовінізм та антиукраїнство ендеків і пілсудчиків обернулися трагедією
для українського і польського народів не лише у 20–30-их рр., але й підготували
ґрунт для збройного протиборства в 1940-их рр.
Важливе місце у взаємовідносинах поляків і українців займала преса.
Польські

політичні

видання

присвячували

чимало

увагу

обговоренню

українських питань. При цьому небагато місця на сторінках преси відводилось
вирішенню питання становища українців їх національних прав, а пресові органи
зосереджувалися, головним чином, на висвітленні польсько-українського
протистояння у східних воєводствах. Предметом зацікавлення поляків були
виступи українців у Сеймі, програми українських політичних організацій і
партій, але лише у контексті польсько-українських взаємин.
Українська преса, яка організувалася ще у габсбурзький період, в часи
Другої Речі Посполитої діяла у складних політичних умовах, що визначалися
польським законодавством щодо загальнодержавних і регіональних видань.
Преса, яка в цей час була найширшим засобом масової інформації являла собою
ще й інституційний елемент діяльності політичних партій, для яких вона була
пропагандистським органом [333, с. 191].
До найпопулярніших українських видань належала газета «Діло», яка
видавалася у Львові з 1880 р. У перший період діяльності належала до
народовецького напряму, а згодом співпрацювала з Українською націоналдемократичною партією Галичини. Видання було повʼязане з УНДО, хоча
безпосередньо його пресовим органом не було. Популярними у Східній Галичині
були також видання «Свобода» і «Рідний край» [333, с. 191].
Що ж до Волині, яка до 1917 р. перебувала у складі Російської імперії, то
там таких можливостей для розвитку української преси не було. Лише у 1922 р.
почали видавати газету «Українське життя», яка швидко набула популярності.
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Польські дослідники зазначають, що розвиток української преси у
південно-східних

воєводствах

був

блокований

передовсім

значною

неписьменністю місцевого населення. Це твердження далеке від істини.
Розвиткові української преси перешкоджали передовсім розпорядження і закони,
які регламентували її видання в Польські державі.
На початку існування Другої Речі Посполитої чинними залишалися пресові
закони, які діяли на території Галичини ще з часів Австро-Угорщини (Основою
для офіційних наглядових органів, що підпорядковувалися міністерству
справедливості (у Галичині такі функції виконував пресовий відділ при
Львівській прокуратурі) був прийнятий у Відні ще у 1861 р. і доповнений у
1863 р.»Закон про пресу». Однак частина його статей, особливо ті, які містили
лояльні щодо діяльності преси приписи (статті, де йшлося про безпеку держави)
надто ретельно підтримувалися. Таким чином, в силу існуючого законодавства,
редакції багатьох періодичних видань могли на цій підставі зазнавати цензурних
утисків, конфіскації та інших утруднень у праці ) [333, c. 85-86].
Особливо критична ситуація для української преси Східної Галичини
склалася у 1918–1919 рр. З 19 березня до 3 вересня 1919 р. у Львові було
заборонено видавати українські газети. Українські видання і їх редакції
піддавалися польським погромам. У звʼязку із зверненням українських
політичних діячів до Ліги Націй з приводу ситуації у Східній Галичині,
польський тиск було послаблено і відновлено видання часописів «Діло»,
«Громадський голос», «Свобода», «Нива», «Вперед» і ін. .
У складних політичних умовах українцям Східної Галичини вдалося
довести річний випуск видань в середньому до 38 часописів. За підрахунками
дослідниці Лідії Сніцарчук, у Галичині в міжвоєнний час виходило 15
щоденників, 5 дводенників, 6 півтижневиків, 136 двотижневиків, 233 місячники,
13

двомісячників,

39 квартальників,

12 піврічників,

20 річників,

75 не-

періодичних видань та 11 одноднівок [333, c. 18]. Польські дослідники
стверджують, що хоча утиски українців у політичній сфері не дозволили
українцям створити потужні видавництва, передовсім загальнодержавні, все ж
таки українці видавали близько 2 млн. екземплярів різних видань [333, c. 19].
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У листопаді 1926 р. було опубліковано «Пресовий розпорядок» президента
І. Мосцицького (опублікований на основі змін внесених до Конституції
Польської держави після травневого 1926 р. державного перевороту в урядовому
виданні «Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej»), який повинен був
урегулювати відносини «влада-преса» [108].
«Пресовий розпорядок» встановлював кару за подання необʼєктивної
інформації, що могла зашкодити інтересам держави або привести до «публічної
тривоги, чи загрожувати конституційному ладові» у розмірі штрафу від 300 до 10
000 злотих із можливістю заміни покарання у звʼязку із важким фінансовим
становищем на арешт редактора: відповідно від 10 днів до 3 місяців, друкований
носій інформації відповідно скасовувався.
Окрема стаття «Пресового розпорядку» узаконювала «державовладців»,
тобто осіб стосовно котрих не можна було подавати «фальсифікації»:
«Президент Речі Посполитої, маршалки сейму та сенату, голова ради міністрів і
міністри, професійні судді і державні урядовці, покликані безпосередньо
вирішувати публічні справи або видавати розпорядки, зарядження та накази».
Так званих «фальсифікацій» не можна було допускати і до працівників
військових відділів і полководців. Встановлювалося також покарання для
редактора видання за публічну зневагу державної влади, представників інших
держав, акредитованих при президентові Речі Посполитої: редактор отримував
покарання від 100 до 5000 злотих, а при відсутності коштів відбував арешт від 3
днів до 3 тижнів [333, c. 88]. Дослідниця Л.В. Сніцарчук наводить такий приклад
у звʼязку з введенням покарання: до штату редакцій була введена посада «sitz» –
редактора (від нім. «sitzen» – сидіти), особи, яка на випадок цензурних претензій
щодо змісту готова була відбувати покарання. Інших обовʼязків стосовно
видання часопису штатний «sitz»-редактор не мав, а у випускних даних часопису
зазвичай знаходився як відповідальний редактор чи просто редактор [333, с. 88].
Певні зміни у пресовому законодавстві були повʼязані із затвердженням
Сеймом у лютому 1930 р. двох проектів законів: «Додаток «Новеля» до закону
про «Вісник законів» та Закон про охорону чистоти виборів. Офіційна мета
«Новелі» ввести нові принципи щодо видання урядових офіційних видань;
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неофіціфна або прихована – опублікувати ухвалу Сейму про відхилення
пресового декрету президента, що понад два з половиною роки хвилював
громадськість. «Новеля» встановлювала складні поліційно-цензурні відносини,
які були важкими не лише для українських видань, але й викликали нарікання з
боку польських, які демонстрували свою опозиційність [333, c. 93].
Українці пресознавці стверджують, що на розвиток і функціонування
національної преси у краї суттєво впливали карні закони (кримінальна
відповідальність), закон про діяльність пошти (розповсюдження преси), про
митну ревізію (пресові дебіти), про «публічні збірки» (збір коштів на видання
певного часопису) тощо.
Важливим для редакцій українських періодичних видань були «язикові»
(«мовні») закони. Питання повʼязані з мовою видання, залишалися актуальними
до кінця існування Другої Речі Посполитої [333, с. 94].
Таким чином розвиток української преси у міжвоєнній Польщі визначався
не

лише

суспільно-політичними

відносинами

у державі, а

передовсім

нормативно-правовою базою, на основі якої відбувалася ця діяльність.
Окрім випуску постійних видань, українці продукувати також окремі
брошури, відозви, листівки. Це була своєрідна форма пресової діяльності,
особливо часто до неї зверталися діячі УВО, які використовували їх в
антипольській роботі. Націоналістичні сили почали звертати особливу увагу на
журналістську діяльність і використовувати її для ведення агітаційної і
пропагандистської роботи [413, s. 113].
Згодом польська влада посилює контроль за українською публіцистикою,
до якої найчастіше вдавалися підпільні українські організації. Як наслідок, влада
конфісковувала антидержавні брошури, а поліція вчиняла реквізиції періодичних
видань, які виявляли опозиційний характер, що дуже часто визначалося лише
написанням статей на українську проблематику. Передовсім конфіскація
стосувалася «незручних» для влади текстів. Дослідники повʼязують посилення
репресій до української преси з передачею функцій контролю над нею від поліції
до воєводських установ [413, s. 116].
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Ведення

господарської

діяльності

у

південно-східних

воєводствах

польської держави було утруднене загальною відсталістю цих земель, браком
розвиненої промисловості та воєнними нищеннями. На складність відбудови у
Східній Галичині впливали обмежені фінансові ресурси, утруднений доступ до
будівельних матеріалів та інші економічні чинники.
Структура господарства регіону була чисто землеробською, що визначало
характер діяльності і рівень життя населення. Вирішення економічних проблем
повʼязано також з повільними діями влади у реформуванні аграрного сектору і
здійсненням програми осадництва. Оскільки головним у структурі економіки
південно-східних воєводств було землеробство, то проблема аграрної реформи
залишалася голосною для регіону. Вона ускладнювалася також низькою
агрокультурою, яка була наслідком переваги у регіоні карликових господарств,
що й вело до низьких врожаїв, неможливості застосування техніки і ін. У цілому
сільське господарство виглядало занедбаним, порівняно з іншими західними
регіонами Польщі [450, s. 27].
На низькому рівні залишався також у південно-східних воєводствах
розвиток промисловості, що складав 5 % в масштабах всієї держави. Головні
помислові обʼєкти стосувалися нафтовидобування, камʼяної солі, а також
лісового господарства і лісопереробки, виробництва алкогольних напоїв та
кондитерської промисловості. Низький рівень інфраструктури не дозволив тут
створити широкі верстви робітництва, яке на загал охоплювало 11 % населення
регіону [450, s. 33].
Головною формою організації українського господарського життя став
кооперативний рух, що розвинувся ще перед Першою світовою війною.
Відбудова й організаційне розширення кооперативного руху було повʼязане з
утворенням Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у Польщі, котрий
обʼєднував близько 80 % усіх українських кооперативів, які в сукупності
складали 20 % усіх кооперативів у Польщі [217, c. 45].
Найбільшими і найважливішими кооперативними обʼєднаннями, так
званою Централею став «Центросоюз» – головне управління кооперативів, якому
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підпорядковувалися споживчі магазини, власні підприємства з переробки
сільськогосподарської сировини, торгівля сільгоспмашинами та іншою технікою.
Навколо

централі

«Маслосоюзу»

групувалися

молочнопромислові

кооперативи. Успішне управління кредитними кооперативами та фінансовими
спілками зосереджувалося навколо «Центробанку», діяльність якого була
скерована на надання фінансової підтримки дрібним кооперативним структурам
[450, s. 81]. Центральною банковою і страховою установою став «Дністер», який
поширював діяльність на усі південно-східні воєводства. Водночас державним
фінансовим монополістом у регіоні була Державна Установа Взаємних
Страхувань (Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW)). Внаслідок
чого «Дністер» перебував під сталим контролем локальної і центральної влади,
котрі застосовували по відношенню до нього невигідні кредитні умови. Позиція
польської адміністрації стосовно української фінансової установи опиралась на
те, що банк був повʼязаний з правими і центристськими українськими силами –
спочатку з УВО, а згодом з ОУН і УНДО. Польський дослідник Р. Томашевський
стверджує, що така позиція польської адміністрації недовіри і репресій була
викликана не лише звʼязками з націоналістичними групами, а також контактами
банку з німецькими страховими установами [494, s. 67].
Кооперативний рух активно розвивався передовсім у Східній Галичині.
Спроби місцевих активістів поширити його на Волинь зустрічали перешкоди,
передовсім адміністративні повʼязані з існуванням т. зв. «сокальського
кордону» неформального кордону, який встановився вздовж колишнього
австрійсько-російського кордону, і передбачав утруднення контактів галичан з
менш

національно-свідомими

жителями

Волині.

Чітка

організація

підприємництва в значній мірі базувалася на добре навчених і підготовлених
кадрах. Освічені українці, які в умовах існування польської держави мали
труднощі з реалізацією себе у публічній сфері й адміністративних органах,
скеровувалися на підприємницьку діяльність – у кооперативи. Дуже швидко
українське підприємництво, завдяки кадровому потенціалу і численним
активним молодим людям, що влилися у цю сферу, стали успішно конкурувати з
відповідними польськими і єврейськими підприємствами [269, с. 191].
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Державно-правові відносини обумовлювали увесь комплекс національнополітичного життя українців у східних воєводствах Польської держави.
Водночас правовий та національно-політичний тиск з боку польських урядових
структур торкався не лише усього спектру суспільно-політичного життя
українців, але й їхньої господарсько-фінансової діяльності, яка вилилася у краї в
широкий кооперативний рух. Політична домінанта варшавських урядових
структур була визначальною для розвитку господарсько-економічного життя
українців у контексті його постійної регламентації, що виливалося переважно у
стримуванні та численних обмеженнях.
Кооперативний рух сам по собі був не лише економічною діяльністю, але й
значним підґрунтям розвитку українського політичного та національнокультурного життя. Тут йдеться передовсім про те, що після поразки українських
визвольних змагань економічно-господарська та кооперативна діяльність стала
однією із легальних форм боротьби народу за своє національне існування. Не
було випадковим, що кооперативний рух очолили ті особи, хто пройшов
випробування на фронтах національної революції. В українській історіографії
проблеми відзначено заслугу цих діячів, яка полягала у тому, що високі
морально-духовні цінності визвольних змагань було перенесено у сферу мирної
кооперативної праці [272, c. 94].
Відбудовою української кооперативної мережі у міжвоєнній Польщі
спочатку займалася створена у 1920 р. організаційна комісія, котру в 1921 р. було
перетворено в Крайовий комітет організації кооператив (ККОК).
У 1922 р. Краєвий союз ревізійний перебрав на себе функції керівництва
українським кооперативним рухом у Польщі. У 1928 р. він став називатися
Ревізійний союз українських кооперативів.
Місячник РСУК «Кооперативна родина» у популярній формі пропагував
ідеї українського національного підприємництва та кооперативного руху.
Видавці місячника у самій кооперації, в її теоретичному розумінні схилялися до
рочдельського напрямку (цей рух у Європі почався у грудні 1844 р., коли
28 ткачів у англійському місті Рочдель організували кооператив, принципи
діяльності якого згодом привели до революції в торгівлі й промисловості.
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Зачинатель руху А.К. Гауерс базував діяльність кооперативів на наступних
засадах: 1) кооператив не повинен купувати і продавати в кредит; 2) дохід,
отриманий у результаті торгових операцій слід ділити не за квотою, яка
визначалася дольовим внеском, а лише за сумою закупівель, що їх здійснив
кожен член) [276, c. 94]. Саме принципи, на яких базувався рочдельський рух в
перспективі гарантували економічний успіх кооперативам.
Однак діяльність українських кооперативів та їх успішність була похідною
не лише від економічних можливостей підприємств, а й нормативно-правових
засад та політичних відносин у Другій Речіпосполитій, в якій діяли ці виробничі
та торговельні структури.
Польський дослідник Т. Коваляк вважає, що для визначення поняття
«національна кооперація» слід брати до уваги чотири критерії: 1) формальний
критерій – приналежність до національного ревізійного союзу; 2) критерій
національної приналежності членів кооперативу; 3) критерій національної
приналежності користувачів; 4) критерій національного інтересу [409, s. 4-12].
Відповідно, якщо українські кооперативи діяли в умовах Другої
Речіпосполитої, то такі умови для українців були умовами чужого державного
утворення (так трактували суспільно-політичні відносини міжвоєнної Польщі
переважна кількість українських партій), очевидним стає й те, що національна
кооперація українців не могла відповідати усім цим критеріям.
Якщо говорити про критерій приналежності до національного ревізійного
союзу, то такий формальний критерій був би прийнятним лише у ситуації, коли б
усі зацікавлені «національні кооперативи» мали право вільного вибору
ревізійного союзу. У випадку з українськими кооперативами, що діяли у Другій
Речіпосполитій, така діяльність «національної кооперативи» була можливою
лише до 1934 р. Згідно закону про кооперативи від 1934 р. РСУК мав право
здійснювати діяльність лише на території львівського, станіславівського і
тернопільського

воєводств.

Відповідно,

якщо

українські

кооперативи

створювалися поза межами цих трьох воєводств, то вони належали вже до
польських ревізійних союзів, інколи, що траплялося дуже рідко, до змішаних
[327, c. 8].
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Основою діяльності українських кооперативів у міжвоєнний час стало
польське законодавства. Закон про кооперативи Польщі був прийнятий Сеймом у
жовтні 1920 р. Важливим засадничим положенням цього закону для українців
стало

збереження

у

ньому

принципу

національних

ревізійних

союзів

кооперативів. Фактично це означало для українців, що вони могли будувати
кооперативне життя на засадах, визначених ще в австрійський період. У 1909 р.
на Освітньо-економічному конгресі у Львові українцям вдалося прийняти такі
резолюції: 1) в основу народної самодіяльності в економічній галузі слід
покласти ідею демократичної кооперації; 2) кооперативна організація праці,
утворюючи

центри національного економічного

життя, буде

становити

матеріальну основу для національно-політичного визволення українського
народу і для його культурного й економічного розвитку; 3) кооперація,
поліпшуючи економічне становище працюючих, закладає одночасно підвалини
для зміни в майбутньому існуючого суспільного ладу; 4) кооперативи повинні
бути національні; 5) в основу кооперативної системи треба покласти інтереси
консумпції [видатки (витрати) домашніх господарств на придбання майна і
послуг. – О.Т.] [327, c. 8].
Фактично

закон

про

кооперативи

1920 р.

дозволив

українським

кооператорам обʼєднатися в одну національну структуру «Крайовий Ревізійний
Союз». Діяльність Союзу була настільки активною, що він охопив усі території,
де проживали українці, і, як зазначають польські дослідники, ламав навіть
«сокальський кордон», що відділяв Волинь від Східної Галичини [275, c. 19]
(штучно утворений польською владою кордон, який відділив волинські землі, які
входили до колишньої Російської імперії, від галицьких теренів, що були в
минулому під владою Австро-Угорщини).
Відновленням української кооперації у міжвоєнній Польщі керував,
створений 4 січня 1921 р., Крайовий Комітет Організації Кооперативів (ККОК).
Комітет

займався

відновленням

передвоєнних

кооперативів

(передусім,

перезатвердженням їх статутів) і організацією нових універсальних спілок та
обʼєднання їх на рівні повітових і крайових союзів. Виконавчим органом
українських кооперативів став Крайовий Союз Ревізійний [221, c. 324].
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Головні напрями розвитку української кооперації визначив 9–10 червня
1921 р. у Львові І Крайовий Зʼїзд Українських Кооперативів. На загальних
Зборах Крайового Союзу Ревізійного було обрано керівництво, на чолі з
Антоном Гладишовським, який став головою Надзірної Ради Союзу. Через рік
після його смерті Раду очолив Юліан Павликовський (виконував ці обовʼязки до
1944 р.). У 1922 р. ККОК припинив діяльність, а всі його функції перебрав
Крайовий Союз Ревізійний. 12 грудня 1922 р., згідно постанови Кооперативної
Ради у Варшаві, КСР отримав право ревізії на необмежений час дії [227, c. 23-24].
У 1924–1926 рр. була проведена реорганізація передвоєнних українських
кооперативних

централь

«Центросоюз» –

централя

і

остаточно

кооперативів

вони

набули

такого

вигляду:

сільськогосподарсько-торговельних

загального закупу і збуту; «Маслосоюз» – централя молочарських кооперативів;
«Народна

торговля»

–

централя

міських

споживчих

кооперативів;

«Центробанк» – централя кредитових кооперативів.
Одночасно у другій половині 20-х рр. відбулася внутрішня перебудова
Крайового Союзу Ревізійного та змінилася його назва на: Ревізійний Союз
Українських

Кооперативів

у

Львові

(РСУК).

Відповідно

РСУК

були

підпорядковані кооперативні структури, які поділялися на три ступені. До
третього ступеня належали: «Центросоюз», «Маслосоюз», «Народна торговля»,
«Центробанк».

Відповідно

другий

ступінь

складали:

Окружні

союзи

кооперативів; районні молочарні та відділи «Народної торговлі». Кооперативами
1-го ступеня були: кооперативи закупівлі і збуту; вершкові станції, що
безпосередньо зʼєднані з постачальниками, міські споживчі кооперативи, а
також українські банки, «райфайзенки» (кредитні спілки); кооперативи
службовців та студентів [227, c. 23-24]. Така структура організації українських
кооперативів проіснувала до 1939 р.
Найвищим органом влади в РСУК були загальні збори членів, які
скликалися раз на рік. До компетенції загальних зборів належали вибори
президента (так називали голову союзу) і ради РСУК, що складалася з 7 членів,
затвердження діяльності ради і дирекції, затвердження бюджету, а також
встановлення річного членського внеску. Рада РСУК призначала триособову
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дирекцію, затверджувала прийнятих дирекцією ревізорів і постійних службовців
союзу, санкціонувала найважливіші постанови дирекції і на її пропозицію
приймала нових членів [479, s. 39].
Після зміни статуту РСУК у 1936 р., відповідно до вимог зновелізованого в
1934 р. закону про кооперацію, крім вибраних загальними зборами членів ради,
до неї увійшли делегат Львівської Хліборобської Палати, а також делегат
Товариства «Сільський Господар». В свою чергу голова Ради РСУК як делегат
української кооперації став членом державної Кооперативної Ради в Варшаві
[221, c. 336-337].
Постійним виконавчим органом Ради РСУК та її звʼязковим з дирекцією, а
також в багатьох справах учасником її праці була Президія Ради. До неї
належали: голова ради, два його заступники, секретар і скарбник. До компетенції
Президії входило: затвердження принципів управління для дирекції, а також
службових обовʼязків для працівників союзу, затвердження пропозицій дирекції
про прийняття нових постійних працівників РСУК, прийняття рішень про
приналежність союзівських кооперативів до відповідних централь кооперації,
визначення щорічного розміру вступного внеску для членів-кооперативів,
скликання кооперативних зʼїздів і конференцій, прийняття до відома ревізійних
звітів про діяльність кооперативних централь, залагодження непорозумінь між
союзівськими кооперативами та їх органами. Натомість всі найважливіші
рішення в РСУК приймалися спільно президією та дирекцією [221, c. 337].
Вся внутрішня виконавча праця в РСУК була розподілена між відділами і
створеними при них рефератами. Трьома головними відділами керували члени
дирекції, відповідальні колегіально за цілісність справ. В структурі РСУК були
такі відділи: І. Фінансово-адміністративний. ІІ. Ревізійний. ІІІ. Організаційний.
IV. Юридичний.
Тісна співпраця РСУК з усіма фаховими централями та іншими
кооперативними установами створювала умови для планової роботи всіх
секторів української кооперації. Основні напрямки розвитку всієї української
кооперації затверджувалися на річних зборах РСУК у вигляді резолюцій, а у
важливіших справах на загальних зборах РСУК.
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У 1938 р. в РСУК працювало 112 осіб (не враховуючи вчителів
кооперативного ліцею та кооперативних курсів, співробітників редакцій і т. ін.),
з чого в Організаційному Відділу – 19, в Ревізійному – 53 (в т. ч. 50 ревізорів), в
Юридичному – 4 і в Адміністративному – 36. Бюджетні витрати РСУК в 1938 р.
становили разом 581 665 зл. [221, c. 349-350].
У кінці 30-х рр. кооперативний рух та принципи виробничої організації
такого типу стали основою заснування промислових підприємств, котрі
організовувалися

фактично

на

кооперативних

засадах.

Передовсім

це

стосувалося підприємств такого типу, як цегелень, виготовлення цементної
черепиці та інших виробів із цементу, олієнь, млинів і масарень [182].
Дослідник М. Сич зазначає: «Як цікаву подробицю можна подати факт, що
наприкінці тридцятих років створено перші, ще експериментальні, українські
кооперативи здоровʼя. В 1939 р. діяли 3 такі кооперативи» [160].
Наприкінці 1939 р. при українських кооперативах існувало вже 136 фабрик,
що діяли в таких секторах промисловості: металообробній – 1, хімічній – 33;
мінеральній – 49; деревообробній – 6; паперовій – 2; текстильній – 7; шкіряній –
2; споживчій – 23. Обороти цих підприємств на кінець 1936 р. склали 4 274 118
зл., а разом з молочарнями (9 124 880 зл.) – 12 398 398 зл. [183].
У самому кооперативному керівництві склалася така ситуація, що у 1937 р.
загальні збори РСУК визнали за необхідне створити окремий фонд для розвитку
вітчизняної промисловості [165].
Активізація українського кооперативного руху, що фактично вилилася у
його перетворення та вдосконалення на новій промисловій основі, викликала
протидію і негативну реакцію з боку як польської та єврейської громадськості,
так

і

промисловців

цих

національностей.

Економічний

конфлікт,

що

відображався і в політичній сфері, розгортався ще й тому, що від середини 30-х
рр. українці активно культивували гасло господарського патріотизму «Свій до
свого». «[…] Гасло «свій до свого». Воно спасенне, коли річ іде про те, щоб
українець купував в українця та домагався українського товару, але воно
однозначно небезпечне, бо каже й іншим народам у краю проповідувати й собі те
саме та таким робом оминати українське виробництво, навіть українські
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перетвори сільськогосподарських плодів, а у відплату – стосувати також
відповідну господарську політику» [140].
Таким чином, економічне зростання українських кооперативів, а до 1939 р.
їх кількість вже складала 3455, майно оцінювалося у 22,9 млн. зл., а у рамках
кооперативів перебувало майже 709 тис. осіб [140], стало вагомим чинником у
фінансово-господарському житті міжвоєнної Польщі. Економічне зростання
української кооперації вело й до зміцнення українців у політичному житті
Польщі.
Отже, українська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі стала
невідʼємною частиною національного, суспільно-політичного, господарськоекономічного та культурного життя у краї. Основою ідеології українського
кооперативного

руху

стала

орієнтація

на

перетворення

господарсько-

економічних організацій в осередки національного руху, котрі повинні були
створити економічний фундамент самостійного розвитку нації в умовах
Польської держави, і в такий спосіб підготувати населення до боротьби за
державну незалежність.
Тільки після стабілізації польського злотого, грошової реформи 1924 р. і
завдяки поміркованому польському законодавству щодо кооперативного руху
число кооперативів та їх економічна діяльність у Галичині значно зросли.
Кооперація допомагала відбудовувати знищені війною господарства, створювала
нові робочі місця, надавала економічну допомогу селянству, готувала кадри.
Так, у 20-их рр. передова українська інтелігенція велику увагу приділяла
створенню фахових приватних шкіл середнього та нижчого типу, до яких
належали купецькі гімназії, однорічні кооперативні школи І та ІІ-го ступенів;
була відкрита однорічна торговельно-адміністративна школа, однорічний
торговельно-кооперативний курс, які вели заклади «Рідної школи». «Просвіта»
здійснювала освітню діяльність та економічну підготовку в народних
університетах, самоосвітніх гуртках, курсах, клубах тощо [327, с. 68].
Таким чином українська кооперація цього періоду служила вирішенню не
лише найболючіших соціально-економічних проблем галицького селянства, а й
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відіграла важливу роль у розвитку української економічної школи та
господарської солідарності і віри в кооперативні ідеали.
Першому десятиліттю кооперативного будівництва на західноукраїнських
землях притаманне швидке виникнення місцевих кооперативів. Кооперативні
організації – крамниці, каси, молочарні виникли майже в кожному селі. За 1925–
1930 рр. кількість кооперативів, обʼєднаних в РСУК, збільшилася в 3 рази (з
1029 у 1925 р. до 3146 в 1930 р.). За цей час в українську кооперативну
організацію влилося 211 418 осіб. Всього на початок 1931 р. 22 % всіх діючих на
території Польщі кооперативів були українськими, хоч українці становили лише
15 % населення держави [241].
У 1929 р. польський уряд призначив 3 млн. злотих на програму розвитку
сільського господарства. Український посольський клуб просив 10 % з цієї суми
для товариства «Сільський господар». Поляки проголосували проти, тим самим
вважаючи, що українці повинні покладатися лише на власні сили [213, c. 21].
В 30-х рр. українська кооперація в Польщі все більше підпадала під
державний контроль, а розвиток її постійно обмежувався. Необмежена влада
місцевих

державних

адміністрацій

над

кооперативами

була

узаконена

розпорядженням Президента Польщі про товариства від 27 жовтня 1932 р. Згідно
з цим розпорядженням, повітова влада могла заборонити заснувати кооператив,
якщо «існування його не можна погодити з правом», отримала дозвіл перевіряти
документацію і навіть «відповідно до обставин» припинити діяльність
кооперативу. В результаті, кооперативи, які обороняли свої національні права,
масово закривалися. Так, у 1932 р. в Грубешівському і Томашівському повітах
Люблінського воєводства влада взагалі заборонила діяльність українських
кооперативів, їх майно було опломбовано [238, c. 32].
В 30-х рр. польський уряд почав законодавчо скасовувати автономію
кооперації. 9 травня 1934 р. в Сеймі Польщі було ухвалено новий кооперативний
закон, який дав змогу державній адміністрації регулювати «згори» організацію
союзних кооперативних обʼєднань, не враховуючи їх громадський характер.
Формально це втручання поширювалося на всі кооперативи, однак найбільший
тиск відчували українські організації [294, c. 29].
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Згаданий закон, що ніби мав на меті раціональне впорядкування мережі
кооперативів та приєднання їх за територіальним і національним принципом,
витіснив РСУК з північно-західних земель і обмежив його діяльність до трьох
галицьких воєводств: Львівського, Станіславівського і Тернопільського. У
результаті, 435 українських кооперативів були змушені перейти під так звану
«опіку» польських місцевих кооперативних союзів [327, с. 68].
Наступним ударом по українській кооперації був молочарський закон,
прийнятий у 1936 р. Згідно із законом, до молочарень ставилися високітехнічні й
санітарні вимоги, а планування мережі молочарень залежало від реєстру і
Хліборобської Палати. Оскільки в складі останньої панувала польська більшість,
то

цілком

очевидно,

що

він

давав

змогу

польській

адміністрації

підпорядковувати собі молочарські кооперативи в західноукраїнських землях.
Влада отримала право закривати навіть добре працюючі кооперативи, якщо їх
подальше існування вважалося недоцільним, змушувала українські молочарські
кооперативи переходити до польського ревізійного союзу [221, c. 276].
На практиці дуже часто виглядало так, що польські союзи не захищали
українські кооперативи від постійних утисків і діяльності з боку адміністаривної
влади, а, навпаки, перешкоджали розвиткові українських кооперативних
організацій. Польські службовці прискіпувалися за дрібні хиби чи помилки у
справочинстві українських кооперативів, ставили під сумнів правдивість даних
про обіг коштів, своєчасність виконання фінансових виплат, відмовляли
кооперативам у законному праві на податкові пільги. Українці не допускалися до
участі в управлінні кооперативами. У 1937 р. в Союзі рільничих кооперативів
80 % організацій були українськими, а з 17 співробітників апарату українцями
були лише троє, та й ті працювали на другорядних посадах [221, c. 290].
Польським був також і ревізійний штат працівників. Ревізійний апарат
польських союзів витрачав масу енергії на «регуляцію» кооперації в
західноукраїнських землях – на злиття здорових українських банків з підупалими
неукраїнськими, на обʼєднання міцних українських кооперативів із слабшими
польськими, – словом, на припинення розвитку української кооперації. Нові
кооперативи виникали з великими труднощами. Наприклад, у 1936 р. в Луцькому
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повіті з 14 українських кооперативів, які були готові розпочати свою
господарську діяльність, дозвіл на існування отримав лише один [221, c. 293].
Таким чином, польські власті законодавчо і незаконно намагалися
перешкодити розвитку українського кооперативного руху, що в тих умовах було
єдиним шляхом до економічного відродження українців у краї.
Висновки до 6 розділу
Українські політичні сили у Галичині спочатку визнавали тимчасовий
характер польської окупації, а згодом у ставленні до Польської держави,
український

політикум

розділився

на

три

групи:

ліві

сили

займали

радянофільську позицію і пов’язували майбутні перспективи Східної Галичини і
Волині у з’єднанні з УСРР; УНДО і християнські організації виступали за
співробітництво з польськими урядовими чинниками і розглядали вирішення
національних перспектив у рамках Польщі; праві, націоналістичні сили
відстоювали гасла національної незалежності.
Українська греко-католицька церква та митрополит А. Шептицький були
заангажовані до виникнення Західно-Української Народної Республіки, а пізніше
національного руху у Східній Галичині. Антиурядова діяльність А. Шептицького
виявилася в активній участі у підтримці українського населення, що
переслідувалося поляками; митрополит був противником використання церкви у
політичній боротьбі; однак розумів, що нижче духівництво міцно заангажоване у
неї, а деколи допомагає національним силам; особисто А. Шептицький
засуджував терористичні акти, здійснювані УВО та ОУН як незгідні з наукою
церкви, однак, самих політичних структур не засуджував, а трактував їх як
форму тимчасової організації державної українсько думки.
Суспільно-політичний рух українців у 1930-их рр. був повʼязаний не лише
з діяльністю громадських товариств та установ, а й творенням фінансовокредитних та господарських структур. Кооперативний рух, який розгорнувся у
цей період створив фінансові можливості для забезпечення діяльності
українських національних організацій.
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ВИСНОВКИ

Результати дослідження відповідно до поставлених завдань можна звести
до наступних положень:
−

На початковому етапі існування Польської держави основи, зміст та

правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності
українців визначала Мала конституція 1919 р. та міжнародні договори.
−

Невирішеність

українського

питання

в

Польщі

у

1920-х

рр.

обумовлювалася також і загальним характером ставлення до української
проблеми не лише урядових чинників, а польської суспільності вцілому.
Українська держава в концепціях польських політичних сил повʼязувалася лише
з УСРР; навіть найбільш прихильні до українського питання представники
федеративної ідеї в своїх намірах бачили її на схід від Збруча, і як таку, що не
володіла Східною Галичиною, не сягала Лемковини, Холмщини і Підляшшя.
−

До 1923 р. питання

статусу Східної Галичини регулювалося

міжнародними актами, викладеними на Версальській мирній конференції
(«Малий Версальський Трактат» про охорону національних меншин від
28 червня 1919 р.), а питання державного статусу Західної Волині – мирним
договором, підписаним з радянською Росією 18 березня 1921 р.; міжнародні
договори визначили правовий статус Східної Галичини та Західної Волині, після
як територію Польської держави.
−

Після проголошення незалежності Польська Республіка приступила до

процесу побудови і організації державних органів а, за Конституцією 1921 р.
Польща була проголошена парламентською республікою; в основі державного
ладу Польської Республіки були закладені принципи широкого територіального
самоуправління: децентралізації, єдиного підпорядкування органів державної
адміністрації нижчого рівня органам вищого рівня, участі громадян в контролі
над діяльністю посадових осіб. Після проголошення незалежності Польська
Республіка приступила до процесу побудови і організації державних органів.
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Конституцією 1921 р. Польща була проголошена парламентською республікою з
перевагою Сейму і ущемленням прав Сенату. Не було створено політичної
противаги Сейму і ніяких правових обмежень його влади. Не було передбачено
механізму перевірки неконституційності законів судами або спеціально
створеними Конституційними судами. Конституційні норми, які регламентували
функціонування Сейму, стали причиною поширення тези про всевладдя Сейму і
безсилля уряду. Враховуючи це, виконавча влада не могла здійснювати
повноваження, визначені для її діяльності Березневою конституцією. За
Березневою конституцією 1921 р. Польща була поділена на 16 воєводств
(столиця Варшава складала окрему адміністративну одиницю; з 1928 р. міське
воєводство).
−

Поруч з трьохступеневим поділом території держави на воєводства,

повіти і ґміни, використовувалися і інші види адміністративно-територіальних
одиниць: громади, приход, округ, область, край. В основі організації системи
органів державної влади і місцевого самоуправління були покладені принципи:
децентралізації, єдиного підпорядкування органів державної адміністрації
нижчого рівня органам вищого рівня, участі громадян в контролі над діяльністю
посадових осіб.
−

Демократичні положення Березневої Конституції були обумовлені

наростанням революційної ситуації і мали на меті погасити її декларуванням
демократичних інститутів і свобод, а також інституту місцевого самоуправління.
−

Конституція 1921 р. надала органам територіального самоврядування

широку сферу дій і гарантувала їм самостійність та встановила наступні види
самоврядування: територіальне або загальне, національне, самоврядування
господарське (економічне) і релігійне. Ця Конституція виступала, т. зв.,
«договірним компромісом» між представниками національних менших та
домінуючим

населенням

Польської

держави,

що

дозволяла

делегувати

представників національних меншин до Сейму і Сенату та встановлювала
парламентську форму правління.
−

Національне самоврядування знаходилося в тісному звʼязку з

територіальним і в його межах. Воно декларувало кожному громадянину право
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зберігати свою національність, плекати мову і національне достоїнство.
Преедбачалось видання законів, які б забезпечили національним меншинам
вільний

розвиток

через

автономні

обʼєднання

в

рамках

загального

самоуправління з правом контролю з боку держави. Реалізація цих норм була
частковою. Зокрема, актуалізувалося положення закону від 26 вересня 1922 р.
«Про принципи загального воєводського самоуправління, зокрема, Львівського,
Тернопільського і Станіславівського воєводств» про заборону полонізації, про
створення українського (руського) університету тощо.
−

Політика урядів у 1920-их рр. була спрямована на асиміляцію українців

у Польщі. Цьому сприяли і сфальсифіковані результати перепису населення 1921
року; введення мовного закону С. Грабського; мовна політика у Польській
державі;

обмежені

правові

засади

національних

меншин

у

польських

конституціях.
−

Військовий переворот Ю. Пілсудського 1926 р. і встановлення режиму

«санації» вело до загострення національного питання в державі. Зокрема,
Квітнева конституція 1935 р. усувала участь політичних партій у виборах до
Сейму: висунення кандидатів через політичні угрупування було замінено
передвиборчим «обʼєднанням», що гарантувало вплив на створення списків
кандидатів представникам адміністрацій; у виборах до Сенату чинне виборче
право мала т. зв. «громадянська еліта» – кавалери орденів, особи, які мали вищу
освіту або офіцерські звання та особи, що були зайняті на постійній праці в
адміністрації, органах самоврядування, громадських організаціях.
−

Українські сили у Галичині спочатку визнавали тимчасовий характер

польської окупації, а згодом у ставленні до Польської держави, український
політикум розділився на три групи: ліві сили займали радянофільську позицію і
повʼязували майбутні перспективи Східної Галичини і Волині у зʼєднанні з
УСРР; УНДО і християнські організації виступали за співробітництво з
польськими урядовими чинниками і розглядали вирішення національних
перспектив у рамках Польщі; праві, націоналістичні сили відстоювали гасла
національної незалежності.
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−

Діяльність українських депутатів у законодавчих органах Польської

держави − Сеймі та Сенаті була спрямована на досягнення «національнотериторіальної автономії» українців у Польщі, визначалася як особливостями
внутрішньополітичної
підтримкою

ситуації

українського

у

державі,

питання

так

урядами

і

зовнішньо-політичною

європейських

держав

та

міжнародними організаціями. Українські політичні партії та організації у
ставленні до Польської держави еволюціонували від повного визнання
окупаційного характеру влади (1918-1923 рр.) до вироблення тактики
співробітництва

із польською

адміністрацією

та

проведенням політики

«нормалізації» у середині 1930-их рр.
−

Зміцнюючи «польський стан посідання» на українських етнічних

теренах, ліквідувавши автономію Галичини та місцеве самоврядування, влада у
березні 1920 р. офіційно заборонила вживати назви «Галичина», «українець»,
«український»; українська мова усувалася з урядових установ; ліквідовувалися
українські кафедри в університетах; унеможливлено українській молоді вступати
до вищих навчальних закладів; через відмову скласти присягу більше 6 тис.
службовців українців було звільнено з роботи; закон про осадництво сприяв
широкомасштабній колонізації українських земель етнічними поляками.
−

Політика урядів у 1920-их рр. була спрямована на національну

асиміляцію українців у Польщі, а цьому процесу сприяли: сфальсифіковані
результати перепису населення, введення закону С. Грабського, мовна політика в
державі, обмежені права національних меншин згідно польських конституцій;
Мовний шкільний закон «Lex Grabski» 1924 року став основою утраквізму, що на
практиці витісняло українську мову із школи; здійснювалися зловживання і під
час проведення «плебісцитів», коли батьки мали визначитися з мовою навчання
для своєї дитини.
−

Складність вирішення українського питання в Польщі у 1920-х рр.

обумовлювалася також і загальним характером відношення до української
проблеми не лише урядових чинників, а польської суспільності вцілому. Що ж
до української держави, то в концепціях польських політиків існувала єдина
українська держава – УСРР.
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−

До травневого перевороту 1926 р. польські уряди декларували теорію

«прометеїзму», яка визначала історичну місію Польщі щодо звільнення
поневолених народів України й Білорусії від більшовизму. З другої половини
1920-их рр. починає здійснюватися політика «державної асиміляції», яка
передбачала становлення надійного громадянина держави іншої національності;
на Волині реалізується програма Г. Юзевського, яка передбачала участь
українців в адміністрації та органах самоврядування регіону. «Волинська
програма» стала одним із елементів «державної асиміляції».
−

Аргументовано,

що

локальним

нормативно-правовим

актом

«Волинська програма» воєводи Г. Юзевського забезпечувалася реалізація прав та
свобод національних меншин. Українці згідно акту могли залучатися до місцевих
виборчих органів, створювати товариства, організації та вільно здійснювати
права та свободи людини і громадянина. Однак українці Східної Галичини не
могли вільно реалізовувати свого права на свободу пересування та вільний вибір
місця проживання, створення організацій, свободи преси, оскільки польська
влада упродовж усього міжвоєнного часу утримувала «сокальський кордон»,
який обмежував пересування українців зі Східної Галичини на Волинь.
−

Державна

політика

«пацифікації»

1930 року

була

виключно

репресивною акцією, проведеною з ініціативи Ю. Пілсудського проти українців
східних воєводств держави.
−

Програма «нормалізації» польсько-українських відносин 1935 року

стала передвиборчим заходом польської влади; польські урядові чинники цілком
ігнорували українські національно-культурні проекти та вимоги.
−

В дисертації виокремлено механізми захисту прав національних

меншин у Польській державі: 1) механізм судового захисту (Березневою
конституцією 1921 року гарантовано право на переклад судового процесу мовою
національної меншини); 2) механізм адміністративного захисту, який полягав у
функціонуванні при уряді Польської держави Комітету у справах національних
меншин (діяв до 1935 року); 3) механізм конституційної охорони прав
національних меншин, який полягав у встановленні конституційних гарантій
діяльності національних меншин; 4) механізм міжнародного правового захисту
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(звернення українців в Польщі та в еміграції до Комітету в справах
національностей Ліги Націй).
−

Українська греко-католицька церква та митрополит А. Шептицький

були заангажовані до виникнення Західно-Української Народної Республіки, а
пізніше до національного руху у Східній Галичині. Його позиція посилювалася
тим, що під юрисдикцією львівської митрополії були деканати у Бразилії, США,
Канаді та багатьох інших зарубіжних країн. Під приводом пастирського візиту у
1920 р. митрополит А. Шептицький поїхав до Риму, де скаржився на ставлення
польської влади до греко-католицького духовенства. Під час здійсненої подорожі
по Європі та Америці він збирав ресурси для допомоги бідним у Галичині, а
також проводив інтенсивну політику пошуку підтримки української справи серед
членів урядів держав Західної Європи. Більшість його висловлювань були
толерантними, проте траплялися гострі висловлювання на адресу властей у
Варшаві, владу яких у Галичині він трактував як окупаційну. Антиурядова
діяльність А. Шептицького виявилася в активній участі у підтримці українського
населення, що переслідувалося поляками; митрополит був противником
використання церкви у політичній боротьбі, однак розумів, що нижче
духівництво міцно заангажоване в неї, а деколи допомагає національним силам;
особисто А. Шептицький засуджував терористичні акти, здійснювані УВО та
ОУН як незгідні з наукою церкви, однак, самих організацій не засуджував, а
трактував їх як форму тимчасової організації державної української думки. У
1930-их рр. А. Шептицький не залишив антиурядової діяльності, яка виявилася в
його активній участі у підтримці українського населення, що переслідувалося
поляками.
−

В другій половині 1930-их рр., у звʼязку з політичною ситуацією в

Європі, в Польщі зміцнюються адміністративні органи й інституції за рахунок
розширення участі в них військових; для придушення виступів нацменшин
організовано Корпус охорони пограниччя; проводилися акції «зміцнення
польськості»; посилювалася діяльність адміністративних установ, які мали
стабілізувати національну ситуацію в регіонах.
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−

У національній політиці Польської держави виділяємо наступні етапи:

1. перший тривав від утворення держави в 1918 р. до встановлення
«санаційного» режиму у 1926 р. і був означений проведенням політики
«національної асиміляції» українців («інкорпорації»);
2. другий етап повʼязаний із правлінням Ю. Пілсудського і його
соратників (значну роль відіграв і волинський воєвода Г. Юзевський) – тривав з
1926 до 1935 рр. Це був період т. зв. «державницької асиміляції» українців;
3. третій етап охоплював передвоєнний час – 1935–1939 рр. – це період
гонінь на національні меншини та зміцнення «польськості» (визначався
значними переміщеннями українського населення в глиб країни, регулюванням
їх професійної діяльності, обмеженням громадської активності та ін.).
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