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 листопада 1918 р. стало знаковим, рубіжним  в історії багатьох країн і 
народів. Для поляків цей день є першим – їх проголошеної незалежності, 
відновленої Польщі, завершенням багатьох років зусиль народу у справі 

відродження національної державності. Сьогодні можемо висловити думку про 
закономірність події, її відповідність вимогам національної і європейської новітньої історії. 
Відродження Польської держави започаткувало новий період, суть якого полягала у 
здійсненні важливих заходів щодо розбудови інститутів суверенної державності, створенні 
умов для закладення демократичних основ. Країна піднялась ще на один порядок, чи вийшла 
на наступний виток історичного розвитку. 

Ще у процесі руху поляків за незалежність та свободу в середовищі політичної еліти 
вперше в історії польської суспільно-політичної думки були сформульовані фундаментальні 
науково-методологічні основи національно-державницької концепції: право поляків на 
відновлення власної держави, політична самостійність і незалежність Польщі, генетичний 
зв’язок поновленої у нових внутрішніх і зовнішніх умовах польської державності з давньою 
Річчю Посполитою, спадкоємність національних традицій та культури. Час вимагав втілення 
і реалізації на практиці давніх бажань поляків – мирного і забезпеченого життя у власній 
вільній процвітаючій країні. Практика  розбудови Польщі показала увесь спектр труднощів 
на цьому шляху, витягнула на поверхню вузол проблем різного характеру, починаючи від 
складності об’єднання анексованих частин в єдність, руйнацій опісля війни, людських втрат і 
травм, необхідності налагодження усього комплексу економіки до утворення владних 
структур, усієї її вертикалі, у сфері компетенцій якої насамперед відповідальність за 
майбутнє країни, гідне представлення її на міжнародній арені та входження у систему 
міжнародних відносин. 

На завершальному етапі Першої світової війни з наближенням поразки країн 
Четверного союзу восени 1918 р. національний рух поляків виявився у заснуванні урядових 
осередків. Вони відбивали особливості відродження польської національної державності 
стосовно усталених умов. Перші декрети, посади, уряди, представлення юної країни з 
довголітньою історією в Європі та світі за складних умов повоєнності викликають інтерес  і 
необхідність розуміння. Ці питання певною мірою знайшли висвітлення в українській і 
польській історіографії. Відновлення країн Центрально-Східної Європи наприкінці 
1980-х рр. особливо актуалізують складові національно-державної розбудови початку ХХ ст. 
У статті пропонується авторська рефлексія щодо питань зародження державності на 
польських землях в 1918 –1919 рр. у контексті визначальних віх новітньої історії Польщі 
ХХ ст. 

Прагнення поляків до політичної незалежності проявилося у створенні перших 
урядових осередків, передусім, на польських етнічних землях, тобто у Варшаві, Лодзі, 
Кєльцах, Кракові, Тарнові, Любліні. Державний характер, хоча з обмеженими атрибутами, 
мали Реґентська рада, Тимчасовий народний уряд Польської Республіки, Польська 
ліквідаційна комісія та ін. Восени 1918 р. на польських землях було 4–5 урядів чи інституцій, 
які можна певною мірою вважати за урядову владу [1, с. 107–109]. 
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11 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський, спираючись на Польську військову організацію 
(ПОВ) та ліві партії, проголосив відновлення Польської держави. Незабаром надіслав урядам 
багатьох країн Звернення, в якому повідомляв про утворення незалежної Польської 
Республіки: “Польська держава створюється за волею всього народу і ґрунтується на 
демократичних засадах. Польський уряд замінить панування розпачу, який... тяжів над 
долею Польщі, – ладом, заснованим на порядкові й справедливості. Спираючись на польську 
армію під моїм командуванням, сподіваюсь, що відтепер жодна іноземна армія не увійде до 
Польщі, коли не буде висловлено у цій справі нашої формальної згоди. Я переконаний, що 
могутня демократія Заходу надасть допомогу і братню підтримку відродженій і незалежній 
Польській Республіці” [2]. Першою на це послання відгукнулася Німеччина, яка відразу 
прислала до Варшави посла. 

Після самоліквідації Реґентської ради Люблінський уряд, а також діюча в Кракові 
Ліквідаційна комісія визнали як повноваження Ю. Пілсудського, так і те, що 17 листопада 
він призначив представника правого крила Польської соціалістичної партії (ППС), свого 
соратника, Є. Морачевського главою першого загальнопольського уряду (листопад 1918 – 
січень 1919 рр.) [3]. Ю. Пілсудський прагнув створити владу, яка би користувалася 
підтримкою найширших кіл суспільства. Цей задум не вдалося реалізувати. Національна 
демократія відкидала співпрацю з соціалістами. Схожу позицію займав В. Вітос. 
І. Дашинський прагнув створити соціалістичний уряд. С. Тугутт був прихильником 
лівоцентристського кабінету, який таки було створено.  До уряду Є. Морачевського увійшли 
члени ППС-фракції Л. Василевський, Т. Арцишевський та ін., людовці з ПСЛ “Визволєнє” – 
С. Тугутт, Т. Ночницький та ін., а також кілька безпартійних [4, с. 442]. Більшість членів 
новоствореного кабінету за партійним складом і програмою діяльності була практично 
ідентичною Люблінському урядові. Лівоцентристський кабінет міністрів, у якому більше 
домінував міністр внутрішніх справ С. Тугутт, ніж його голова Є. Морачевський, 
Ю. Пілсудський сприймав як перехідний, який працюватиме до скликання Законодавчого 
сейму. Ендеки відмовилися взяти участь у “лівому” уряді. Хоча західні держави не визнали 
цієї влади, її діяльність мала суттєве значення для становлення польської державності. 

Кабінет Є. Морачевського, поза сумнівом, відходив від первинної концепції 
загальнонародного. Від неї Ю. Пілсудський відступив, тільки-но зрозумівши, що на цей 
момент не може бути мови про утворення такого уряду. Від власне лівоцентристського 
вбачав користь. Пояснюючи це в листі до К. Длуського від 17 січня 1919 р., писав: “У 
внутрішній політиці залежить мені на тому, щоби довести справу до Сейму без надто гострої 
форми внутрішньої боротьби, яка могла б спричинити пролиття крові. Цієї мети можна було 
б досягти тільки спираючись на частину лівиці (людовці, ППС), що викликало поділ усієї 
суспільної лівиці на два табори й ослабило силу її опозиційних ударів” [5, с. 1151]. Кількома 
тижнями раніше, наприкінці грудня 1918 р., Ю. Пілсудський висловив схожу думку у 
розмові з князем Є. Сапєгою. “Мій обов’язок, – пояснював він, – не допустити пролиття 
братньої крові. Лівиця в Польщі є динамічною, якби я утворив інший уряд, вони вийшли би 
на вулицю, тому я був змушений обминути Вас” [6, с. 40]. За таких складних політичних 
обставин уряд Є. Морачевського приступив до діяльності. Його становище віддзеркалювало 
певною мірою два напрями боротьби за характер держави: революційної лівиці й правих сил, 
які представляла головним чином “народова демократія”, котру підтримувала час від часу 
Польська селянська партія (ПСЛ) “Пяст” [7, с. 58–62]. 

Для більшості польської спільноти у країні, знищеній війною, утворення нового уряду 
пов’язувалося з переконанням, що незалежність поєднується з суспільно-господарськими 
змінами. Водночас перед  посталою владою стояло непросте завдання – вивести країну з 
хаосу і захистити від зовнішньої загрози. 21 листопада було оголошено Маніфест до народу, 
в якому підкреслено народність влади і проголошено здійснення соціальних реформ, які мав 
затвердити Законодавчий сейм [8, с. 19]. 22 листопада 1918 р. уряд Є. Морачевського видав 
“Декрет про верховну представницьку владу Польської Республіки”, в якому проголосив 
Польську Республіку [9]. Переважна більшість народу схвалила майбутній устрій держави, 
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який запропонував Є. Морачевський, – Польща повинна була стати демократичною 
республікою за зразком західних демократій. На основі декрету – фактично першої 
тимчасової конституційної норми незалежної держави – Ю. Пілсудський здобув найвищу 
владу в країні. Він був проголошений Тимчасовим Начальником Держави з правом звільняти 
уряд, затверджувати чи відміняти урядові законопроекти і бюджет, призначати вищих 
посадових осіб тощо [9]. Ю. Пілсудський обіймав також посаду Верховного 
головнокомандувача військ. Цими повноваженнями, як підтверджував, міг користуватися до 
скликання Законодавчого сейму.  У статті 3 Декрету зазначалося: законодавчі проекти, які 
ухвалила Рада Міністрів, має затвердити Начальник держави, і вони  набирають чинності з 
моменту опублікування в “Щоденнику прав”, але втрачають її, якщо не будуть представлені 
до затвердження на першому засіданні Законодавчого сейму [9]. Видання Декрету про вищу 
владу в країні можна трактувати як завдання початкового етапу будівництва основних 
підвалин державного устрою Польщі. 

Уряд Є. Морачевського, справджуючи назву народного, значну увагу приділяв 
вирішенню соціально-економічних проблем. Його декретами ввели 8-годинний робочий 
день, виплату допомоги робітникам у випадку хвороби, ґарантовано мінімальну зарплату на 
держпідприємствах, засновано інспекцію з питань праці [10–11]. Було також запроваджено 
демократичні свободи слова, друку, зборів, сформовано народну міліцію. Справжню поліцію 
організував трохи згодом С. Войцєховський, міністр внутрішніх справ у кабінеті 
І. Падеревського [12]. 

Нова влада прагнула забезпечити захист кордонів Польської держави, якій загрожували 
зі сходу й заходу, Німеччина і Росія, навіть Чехія. Дестабілізація Центральної Європи, що 
наступила в результаті революцій та громадянської війни в Росії, розпаду Австро-Угорщини 
й поразки Німеччини, змушувала уряд Є. Морачевського дбати про створення сильної армії, 
яка ставала за тих обставин необхідним ґарантом слабкої ще державної незалежності й 
істотним чинником у боротьбі за кордони. Створення польських збройних сил 
полегшувалося традиціями формування різноманітних збройних формувань  у роки Першої 
світової війни. Кадри майбутньої польської армії виховувалися в леґіонах, у незалежній від 
окупантів Польській військовій організації. Загін т. зв. “байоньчиків” у Франції (біля 200 
осіб), польські леґіони (15–20 тис.), Пулавський леґіон (близько 900 осіб), корпус 
Ю. Мусницького в Росії (29 тис.), армія Ю. Галлера у Франції (50 тис.), утворені під 
німецьким протеґуванням польські збройні сили (близько 9 тис.), підпільна широко 
розгалужена ПОВ (майже 30 тис.), нарешті, польські збройні формування в Радянській Росії, 
особливо відомий Білгородський полк (близько 17 тис.), значна роль польських командирів у 
жовтневому перевороті (Р. Лонгва, Р. Муклевіч, С. Жбіковський) – це найважливіші 
приклади польської участі у воєнних діях і найвідоміші польські військові структури світової 
війни [13, с. 25]. Хоча зрозуміло, що таке перерахування в одному ряду військових 
формувань, які нерідко воювали на супротивних фронтах і були керовані різними, часто 
ворогуючими, політичними осередками, є умовним. Однак воно вказує на дієву польську 
збройну участь майже на всіх європейських фронтах і  територіях, на яких перебували 
поляки. Це стосувалося і тих, які під революційними прапорами боролися з царатом в Росії, і 
тих, котрі, пробуджені патріотичними намірами, брали зброю, переконані, що прийде час, 
коли зможуть скерувати її проти окупантів, якщо незалежна Польща такого потребуватиме. 
Природно, що у численних солдатських масах не було свідомих політичних цілей, яких 
прагнули вище командування, а також партії та інші організації, які опікувалися окремими 
військовими частинами. Зусилля і політичні змагання за владу в Польщі чи також суперечки 
щодо характеру майбутньої держави, її устрою, зіткнення різних, нерідко антагоністичних, 
інтересів відбувалися серед керівної еліти, від якої солдати, однак, перебували далеко. 
Пропаґанда політичної доктрини в цей час не сягала глибоко вниз. Солдати керувалися 
простими гаслами, серед яких “Польща” – для одних чи “революція” – для інших, виражали 
прагнення кращого майбутнього і виконували лише роль сили, що підштовхувала до 
боротьби. 
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Польські військові формування брали участь у багатьох битвах, зазнали великих втрат 
вбитими і пораненими, проте на тлі багатомільйонних армій, які боролись у цій війні, їх 
реальне значення не могло бути вагомим. Тому військові дії поляків мали характер, 
передусім, маніфестації польської присутності, вияву волі до боротьби за національні 
інтереси – оскільки їх різні частини польського суспільства і політичні організації на той час 
розуміли по-різному, хоча основною метою всі вважали здобуття незалежності Польщі. 
Реальне ж значення ці військові формування мали як майбутня основа, на якій 
розбудовувалося, вже в незалежній державі, єдине Військо Польське, здатне  перетворитися 
на силу, з якою рахувалася б Європа. Отже, військові кадри та структури на польських 
землях і поза ними доби Першої світової війни стали вже у відновленій Польщі зачатком її 
збройних сил. На початковому етапі формування національної держави, 11 листопада 
1918 р., при зброї були: у Варшаві та її околицях – Польські збройні сили, підлеглі 
Реґентській раді – 9 373 осіб, під владою Люблінського уряду на території колишньої 
австрійської окупації – 11 500, в Галичині військо, підлегле Польській ліквідаційній комісії – 
8 520 і дивізіон вершників колишнього корпусу Ю. Мусницького – 150; усього – 29 543 
особи [14, с. 463]. Велику допомогу у справі відбудови держави, її збройних сил надавали 
поляки, які проживали поза межами країни [15]. У квітні 1919 р. на батьківщину повернулася 
добре оснащена й вишколена, утворена у Франції польська армія, яка налічувала близько 
70 тис. вояків [6, с. 148]. Об’єднання армій полегшило процеси становлення Польських 
Збройних сил. 

Неабияку роль у стабілізації суспільно-політичної ситуації на початковому етапі 
розбудови польської державності відіграли оголошений 28 листопада 1918 р. Декрет про 
виборчий закон [16] і водночас призначені на 26 січня 1919 р. вибори до Законодавчого 
сейму [17]. Проголошені документом принципи стали основою виборчої системи, що з 
невеликими змінами діяла в Польщі до 1935 р. Права голосу набули громадяни держави, які 
досягли 21 року. У голосуванні не брали участі військовики, які перебували на дійсній 
службі. Вибори були проголошені загальними, рівними, прямими, таємними і 
пропорційними [16]. Виборчий закон ставив Польщу в один ряд із країнами, що мали давні 
демократично-парламентські традиції, як Велика Британія, Франція. 

Вимога скликання Законодавчого сейму протягом тривалого часу супроводжувала 
змагання різних концепцій політичного ладу майбутньої Польської держави, поступово 
зайнявши центральне місце у програмних положеннях більшості політичних партій. 
Повсюдне схвалення не означало, що всі угруповання однаково бачать його конструкцію, 
положення виборчого права чи, зрештою, сферу компетенцій. Однак у часі, коли ідея 
Законодавчого сейму входила у стадію реалізації, ніхто не насмілився відверто виступити 
проти однопалатності чи піддавати сумніву демократичні засади, наділення сейму повнотою 
державної влади. Вимогу положення про вибори прийняли фактично всі політичні сили. 
Законодавчий сейм, відображаючи настрої і погляди суспільства, мав бути найвищим 
виразником волі народу, а також джерелом всіляких прав і державної влади. Таким чином 
ідея сейму передбачала опертя побудови Польської держави на демократичні засади.    

Призначення виборів на 26 січня 1919 р. було викликане, з одного боку, намаганням 
виграти час, вибори мали зміцнити позиції уряду й держави, все ще не визнаної де-юре на 
міжнародній арені, а з іншого – необхідно було забезпечити і внутрішню стабілізацію. На 
польських землях почалася гостра суспільно-політична боротьба. Жовтневі події в Росії 
активізували населення: селяни вимагали поділу поміщицьких земель, робітники виступали 
за націоналізацію промислових підприємств, банків, транспорту. Декрет про проведення 
виборів до Законодавчого сейму, що проголошував гасла леґалізму і парламентської 
демократії, мав, на думку Ю. Пілсудського та його соратників, відіграти важливу роль у 
боротьбі проти революційних настроїв у польському суспільстві. Майбутній сейм, обраний 
на основі демократичного виборчого закону, мав визначити політичний устрій країни і 
провести суспільні реформи. 
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Здійснення широких реформ ускладнювала нерішучість уряду Є. Морачевського, яка 
випливала з Декрету від 22 листопада 1918 р., згідно з яким Рада Міністрів перебирала на 
себе тільки опрацювання їх проектів для подання у Законодавчий сейм. А ці проекти мали 
чималу державну вагу. Вони передбачали “примусове відчуження більшої частини 
поміщицьких земель і передачу їх у руки трудівників під державним контролем; 
націоналізацію шахт, соляних копалень, нафтової промисловості […]; участь робітників у 
адміністрації недержавних промислових закладів […]; створення загальної світської, 
безоплатної школи, однаково доступної для всіх без огляду на матеріальний стан. Тільки 
здібності мають вирішувати привілей освіти” [18]. 

Два декрети кабінету Є. Морачевського ввійшли в життя без подання їх Законодавчому 
сеймові – про 8-годинний робочий день і положення про вибори до сейму. Вже чинними 
були права на страйк і об’єднання у професійні спілки. Програма Люблінського уряду, а 
згодом кабінету Є. Морачевського, хоча й була реалізована у незначній частині, однак мала 
важливе значення. Вона вказала напрям, за яким мала розвиватися відроджена держава – 
глибокі суспільні реформи. Цей шлях пролягав крізь протиріччя та труднощі, але зійти з 
нього було вже неможливо. Противники могли стримувати реформи, їх послаблювати і так 
робили, але цілковито повернутися назад суспільство не могло. Було поставлено перешкоди 
й більшовицьким соціально-суспільним перетворенням. У цьому значну роль відіграла, 
передусім, Польська соціалістична партія, про яку один із її провідних діячів, 
М. Нєдзялковський, писав: “Заслугою, яку ніхто не може забрати у Польської соціалістичної 
партії, є те, що як давно й сильно організована партія з чітко виробленою політичною і 
суспільною доктриною вона скерувала початкове будівництво польської державності на 
шлях парламентської демократії” [19, с. 39]. У тогочасній Польщі переважна більшість 
політичних сил визнавала республікансько-парламентський устрій, який і був зобов’язаний 
утвердити Законодавчий сейм у січні 1919 р. Однак суспільно-політична ситуація в країні 
залишалася складною. 

Нестійке політичне становище спонукало Ю. Пілсудського звернутися до 
головнокомандувача арміями Антанти маршала Ф. Фоша з проханням надіслати до Польщі 
війська для захисту країни від більшовизму [20, с. 1]. 16 листопада Ю. Пілсудський уклав із 
німецьким командуванням угоду про виведення німецьких військ з польської території, 
західний кордон якої відповідав російсько-німецькому кордонові 1914 р. Залишаючи ці 
землі, німці передавали частину зброї Польській військовій організації або іншим 
воєнізованим організаціям. Визнання кордону 1914 р. фактично означало згоду на 
збереження німецького панування в Познанщині, Верхній Сілезії та інших західних 
польських землях, що, безумовно, суперечило польським національним інтересам і 
викликало закономірний спротив та невдоволення населення. У Верхній Сілезії протягом 
короткого часу виникло чимало Народних рад, де дуже впливовими були національні 
демократи. А створена в Познанщині Головна народна рада (НРЛ) вважала представником 
польської влади не варшавський уряд, а Польський національний комітет (КНП). Сейм 
представників польського населення колишньої Німецької імперії 5 грудня 1918 р. прийняв 
рішення чекати розгляду питання про приєднання західних етнічних польських земель до 
Польщі на майбутній мирній конференції. Однак окремі збройні сутички з німецькими 
націоналістичними угрупованнями на великопольських землях вилилися 27 грудня в 
польське національно-визвольне повстання [21, с. 20]. При продовженні Комп’єнського 
перемир’я (через 6 тижнів) було передбачено припинення 16 лютого 1919 р. воєнних дій на 
Познанщині, що закріплювало владу НРЛ на звільнених до того часу великопольських 
землях. 

Не сприяла стабілізації внутрішньополітичного становища наявність опозиції до уряду 
Є. Морачевського. Ряд його декретів були радикально-демократичними і викликали критику 
з боку правих угруповань, особливо ендеків. Рішення уряду бойкотували, проти нього 
організовували мітинги та демонстрації. Неґативно ставилися до кабінету Є. Морачевського і 
комуністи. 
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На міжнародній арені інтереси опозиції представляв Польський національний комітет. 
Як бачимо, Польща мала наче два уряди: в країні влада була фактично в руках 
Ю. Пілсудського та його прибічників і підпорядкованого Начальникові держави кабінету 
Є. Морачевського, а на міжнародній арені Польщу представляв КНП під керівництвом 
Р. Дмовського, якого держави Антанти визнавали фактичним представником Другої Речі 
Посполитої. У країні, однак, він не мав реальної влади, хоча й користувався підтримкою 
значної частини польського суспільства, встановленої на Познанщині НРЛ на чолі з 
В. Корфантим. 

Наближення мирної конференції, яка мала б запровадити новий порядок в Європі, 
примусило польські політичні сили консолідувати зусилля у спільній справі – якомога краще 
представити інтереси Польської Республіки.  Для цього треба було досягти взаєморозуміння 
між КНП та центральною владою у Варшаві. Втім, місія С. Грабського не мала успіху. Та й 
не могла його здобути з огляду на широко окреслені завдання. Відсутність же єдиної, 
загальновизнаної в країні і за кордоном державної влади продовжувала залишатися вкрай 
несприятливою для Польщі. Та й двозначна політика правлячого угруповання щодо 
Німеччини не подобалась ендекам, які дотримувалися переважно профранцузької орієнтації і 
мали перевагу в КНП. У ніч на 5 січня 1919 р. вони здійснили спробу державного 
перевороту, заарештувавши прем’єр-міністра і кількох членів уряду та проголосивши 
“революційний народний уряд” на чолі з М. Янушайтісом і Е. Сапєгою [22, с. 88]. Одна з 
груп бойовиків мала намір навіть узяти під варту Начальника держави. Проте заколот був 
швидко придушений. Ю. Пілсудський у цьому конфлікті не підтримав жодну з сторін – ні 
поміркованих лівих в особі соціалістів, ні правих ендеків, прагнучи виглядати надпартійним 
лідером, котрий виражає загальнонаціональні інтереси. Роззброївши учасників змови, він не 
допустив розправи над ними, вважаючи за краще піти на компроміс із КНП.  

Переворот на чолі з полковниками М. Янушайтісом, Т. Димовським, Е. Сапєгою і 
Є. Зджєховським у Варшаві, як зазначив П. Заремба, у “своєму перебігу був гумористичним” 
[19, с. 45]. Це створювало певну сприятливу кон’юнктуру для уряду Є. Морачевського. 
Однак  його доля була вже вирішена, за десять днів перед виборами до Законодавчого сейму 
він пішов у відставку. З огляду на історичну перспективу цей крок можна розцінити як 
необхідний. Польща не могла собі дозволити, зважаючи на складність ситуації, розвивати 
політику у двох напрямках і виносити внутрішні суперечності на міжнародний форум.                                

Перебіг й придушення перевороту підняли авторитет Ю. Пілсудського, ослабили 
позиції Є. Морачевського і С. Тугутта, спростили Начальникові держави заміну уряду, який 
до цього часу безрезультатно шукав кандидатуру на прем’єра, сприйнятого правицею, а 
також лівицею. І такий кандидат з’явився на політичній арені – І. Падеревський. 27 грудня 
він прибув до Познані, а 1 січня 1919 р. – Варшави. “Виняткова позиція в Польщі й за 
кордоном, індивідуальність із тих, які не в кожному поколінні з’являються”, надзвичайна 
людина, “в якої велика художня душа поєднується з політичним розумом і політичним 
темпераментом” [23]. У виступі на Віденському вокзалі у Варшаві І. Падеревський 
підкреслив думку про свою діяльність в інтересах усього народу: “Повинен вам заявити, що 
не можу служити жодній партії... Знаю тільки одну партію, яку визнаю – це Польща” [24, с. 
4]. Він був одним із небагатьох діячів, які за популярністю могли рівнятися з 
Ю. Пілсудським.  

16 січня 1919 р. Є. Морачевський подав у відставку, а Ю. Пілсудський скликав новий 
кабінет, який очолив один із визначних діячів Паризького комітету та лідерів ендеків – 
І. Падеревський (січень – листопад 1919 р.). Новий прем’єр не мав досвіду політичної 
діяльності, але був добре відомим у країні й на Заході як видатний музикант і гарячий 
польський патріот, підтримував тісні контакти з Президентом США В. Вільсоном та іншими 
відомими західними політиками. Як прем’єр І. Падеревський влаштовував усі основні 
політичні сили й союзні держави. У свою чергу, Р. Дмовський погодився на поновлення 
складу КНП прихильниками Ю. Пілсудського і збереження за останнім поста Начальника 
держави. І. Падеревський отримав портфель прем’єр-міністра і міністра закордонних справ. 
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Одним із найпомітніших членів кабінету, значною мірою його справжнім керівником, був 
С. Войцєховський, недавній соратник Ю. Пілсудського, в недалекому майбутньому 
Президент Другої Речі Посполитої [25, с. 42–43]. Утворюючи кабінет І. Падеревського,  
Ю. Пілсудський не втратив ані своїх прав, ані свого впливу, а, навпаки, виграв у непростій 
ситуації. Він надалі піклувався передусім про військо, його оснащення, яке міг отримати 
тільки на Заході, від держав коаліції. Цього не домігся Є. Морачевський, але зумів здобути 
новий прем’єр – І. Падеревський [26, с. 58]. Ставлення до держав переможної коаліції, 
боротьба за західні кордони залишались, як дотепер, завданням КНП. Ю. Пілсудський 
віддавав ці справи І. Падеревському і Р. Дмовському, знаючи, що на даний момент вони 
здатні найкраще вирішити згадані питання. Компроміс між Ю. Пілсудським і 
І. Падеревським принципово змінив ситуацію – КНП був до цього часу незалежною 
політичною інституцією, претендував навіть на владу в країні. Після 16 січня це вже було 
тільки представництво держави, яку очолював її Начальник. За домовленістю між 
Ю. Пілсудським і Р. Дмовським у січні 1919 р. офіційними польськими делеґатами на 
Паризьку мирну конференцію були призначені Р. Дмовський та І. Падеревський. Польських 
представників допустили до участі в Паризькій мирній конференції, а потім почалася смуга 
визнання Польщі з боку США, Франції, Великої Британії, Італії та ін. Ще одним результатом 
досягнутого компромісу стала політична та фінансова підтримка уряду І. Падеревського 
середніми і заможними верствами населення. 

Розв’язання широкого кола державотворчих проблем тривало в умовах гострої, інколи 
жорсткої боротьби політичних настроїв, а також в ході українсько-польської війни. У цій 
атмосфері країна очікувала від уряду І. Падеревського проведення чесних демократичних 
виборів до Законодавчого сейму. Уже в першому циркулярі до старост новий міністр 
внутрішніх справ С. Войцєховський наказав: “Сейм вирішить долю народу всередині 
Польської держави та його ставлення до інших народів. У сеймі має знайти вияв справжня 
воля всього народу. Треба, щоб усі партії могли вільно вибрати своїх представників до 
Сейму. Завданням адміністрації держави є простежити, щоб усі могли виконати свій 
громадянський обов’язок 26 січня. Я закликаю Вас вжити всіх необхідних заходів, що 
гарантують спокій і безпеку голосуючих та цінних документів” [12]. Повселюдною серед 
поляків була віра в Законодавчий сейм, його історичну роль, національну місію, покликання. 
На загальну думку, сейм мав прийняти історичні рішення – якою будуть постала, 
відбудована після років неволі Польща, її суспільний і політичний устрій, закріпити лад 
парламентської республіканської демократії, прагнення польського народу до державної 
самостійності, відкрити новий етап на шляху дальшого формування національної 
державності. 

Відновлення 11 листопада 1918 р. незалежності Польщі й проголошення її республікою 
відповідало вимогам національної та європейської новітніх історій, було логічним кроком у 
розвитку польської національно-визвольної боротьби, завершенням довготривалого руху 
поляків до свободи і політичної самостійності. Процес становлення польської державності 
сам собою став проявом закономірності розвитку історичних подій, історичної зумовленості 
її відродження. Проголошення незалежності – своєрідна точка відліку наступного періоду 
історії Польської держави, суть якого полягала у закладенні підвалин нового суспільно-
політичного устрою і захисту території. Характерною рисою Другого польського 
відродження стало те, що цей процес спирався, як правило, на здобутки, традиції та досвід 
державної розбудови ще до листопада 1918 р. в складних воєнних умовах, незважаючи на які 
у політичному і культурному житті існували можливості для діяльності різноманітних 
польських партій, товариств та установ. Поза межами ще окупованих польських земель 
постала незалежна національна збройна сила у вигляді військових формувань як істотний 
елемент майбутньої держави.  

Розгорнутий після проголошення незалежності Польщі державотворчий процес 
протікав суперечливо і неоднозначно. З одного боку, відбулися певні позитивні зрушення: 
затверджено центральні та місцеві органи влади, створювалися збройні сили, 
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трансформовано елементи політичних і громадських організацій, які мали державницький 
характер, розбудовано нові державні структури, формувалося правове поле тощо. Водночас 
простежувалися значний вплив політичного протистояння на дії урядів, недостатня 
кваліфікація державних кадрів, невизначеність кордонів, прорахунки у зовнішньополітичній 
діяльності. Прагнучи до власної держави, поляки зуміли створити Другу Річ Посполиту, яка 
вже на початках здійснила важливі заходи щодо відновлення та розбудови власної 
суверенної державності. 
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