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укупність усіх компонент суспільно-політичного становища кожної держави,  
гармонійна співпраця гілок влади, з одного боку, віддзеркалюють стан життя 
країни,  так би мовити її рівень здоров’я, а з іншого, – торують шлях до 

наступного розвитку. Інтерес у цьому контексті має досвід перших виборів до сейму і сенату 
ІІ Речі Посполитої, яка проходила період відродження і розбудови, їх діяльність у 
складнощах, протиріччях і успіхах, бачення цих аспектів з позицій сьогодення і прагнення 
розуміння. Що є важливим в умовах дедалі більшої акцентації уваги у нашій країні на 
діяльності Верховної Ради, Конституційній реформі, справній  та злагодженій роботі усіх 
сфер державної влади. Від чого напряму залежать добробут, поступ і процвітання як 
України, так і кожного її громадянина. 

Ухвалення Березневої конституції ІІ Речі Посполитої остаточно завершило становище 
тимчасовості укладу, пов’язаної з відродженням держави. Водночас розпочинався новий період 
змагань за владу. Згідно з прийнятим основним законом країни їх мали вести на парламентському 
форумі. При цьому жодна зі сторін не мала більшості. Тому суперники могли перенести боротьбу 
на вулицю, ускладнюючи внутрішнє життя країни, порушуючи правопорядок і законність. 
Упродовж кількох місяців, до часу закінчення роботи Законодавчого сейму, жоден з таборів не 
наважився на рішучий виступ. Усі чекали нових виборів, сподіваючись на зміцнення власних 
позицій. Країною керували кабінети, які доволі  часто змінювались і спиралися на центр, що став 
найчисленнішою, хоч і роздробленою складовою сейму. 

Одразу після ухвалення конституції [1] розпочалася робота над підготовкою закону про 
вибори до обох палат, що була конкретизацією її відповідних положень. У травні 1922 р. 
Конституційна комісія подала звіт. А 28 липня 1922 р. палата прийняла обидва закони про 
вибори [2–3]. Сейм утворювали 444 депутати, 372 обирали в 64 виборчих округах [4, с. 473], 
які мали від 4 до 14 депутатів, 72 – за державними списками. Згідно з законом про вибори до 
сенату, базованому на положеннях, що стосувалися виборів до сейму з відповідними 
змінами, обирали 111 сенаторів. У т. ч. 93 – в округах, 18 – за державними списками. Кожне 
воєводство становило виборчий округ [4, с. 474]. Виборчі дії виконували визначені окружні 
комісії, які працювали  на виборах до сейму, та державна виборча комісія. 

Усі списки кандидатів, які домагалися мандату, поділяли на окружні та державні. Як 
бачимо, принцип пропорційності було дещо кориґовано – шляхом впровадження інституції 
т. зв. державних списків, що надавали перевагу більшим партіям. Ця концепція мала 
полегшити утворення в парламенті більшості, здатної сформувати уряд.  Кількість кандидатів 
в окружному списку не могла перевищувати двократної кількості мандатів, що припадали на 
цей округ. А у державному – не більше 100 до сейму і 25 – сенату. Кожен список отримував 
порядковий номер. Вихідним пунктом були порядкові номери державних, поданих у 
черговості надходження. Їх могли заявити принаймні 5 депутатів чи сенаторів, які залишали 
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палату, або щонайменше тисяча уповноважених виборців. Окружні списки могли бути 
приєднані до державних, тоді отримували ту саму цифру. Таким чином, номери і відповідні їм 
назви державних і прилучених до них окружних списків були в усій країні однаковими. У 
випадку, якщо та сама група виборців оголошувала лише державний список кандидатів до 
сейму,  цифру, яку він отримував, не використовували на означення іншого державного чи 
окружного списку на виборах до сенату. Це положення мало також стосуватися нумерації 
воєводських списків до сенату, які не приєднували до оголошеного державного. Одну особу 
могли обирати з кількох окружних списків і державного. А також одночасно – до сейму і 
сенату, але вона не мала права балотуватись в тому самому окрузі в двох чи більше списках 
кандидатів й у двох чи більше державних. Після встановлення  результатів виборів державна 
виборча комісія, з’ясувавши всі питання щодо окружних списків, комплектувала мандати за 
державними списками. Вони припадали тільки тим, які провели депутатів щонайменше у 6 
виборчих округах до сейму й 3 – до сенату. Якщо та сама особа була обрана одночасно за 
кількома окружними списками чи окружним і державним, упродовж тижня з часу оголошення 
результатів вона мусила визначитися, який мандат приймає; в іншому випадку її вважали 
обраною за окружним списком, і цю особу відповідно заступав кандидат із державного списку. 
Якщо ж особа була обрана і на депутата, і сенатора, також мала висловитися за один мандат. 
Коли такого рішення не було впродовж 3 місяців, обидва вважали недійсними. Перші вибори 
до сейму і сенату призначали відповідно на 5 і 12 листопада [5]. 

Поряд з іншими постановами і циркулярами, що регулювали виборчий процес у 1922 р., 
важливим нормативним актом був закон від 5 серпня 1922 р. в справі свободи передвиборчих 
зібрань [6]. У ньому стверджено, що всі збори, які скликали виборці або кандидати у депутати 
у передвиборний період, не потребували дозволу адміністративної влади. У 2-й статті було 
зазначено, що про передвиборчі зібрання на громадських дорогах і майданах необхідно 
повідомляти за 24 години перед їх початком адміністративній владі першої інстанції. 

Перші вибори до обох палат, на відміну від виборів до Законодавчого сейму, мали 
відбутися на території всієї держави. Однак і на цей час передбачали певні ускладнення. Так, 
побоювання українського бойкоту, до якого закликав еміґраційний уряд Є. Петрушевича, 
змушували польську владу шукати шляхи залучення українців до участі у виборах. Серед 
них – закон про принципи воєводського самоврядування в південно-східних воєводствах, 
який Законодавчий сейм прийняв 26 вересня 1922 р. [7], намагання здобути прихильників 
для співпраці з Польщею. 

Увесь спектр польського політикуму знову яскраво виринув напередодні й у ході 
виборчих перегонів, прагнучи посилення  впливу і, власне, представлення у польському 
парламенті. Задля зміцнення власних позицій деякі політичні сили об’єдналися. Ендеки, 
Національно-християнське народне об’єднання, хадеки та кілька менших політичних 
формацій створили блок під назвою Християнський союз національної єдності, прозваний 
“Х’єна”. Цей список ще називали “вісімкою”, оскільки він мав 8-й номер. Національне 
народне об’єднання, Католицько-народна партія, Варшавський міщанський клуб 
зблокувалися під назвою Польський центр [8], що отримав 12 позицію. Значна частина 
єврейських, німецьких, білоруських і українських угруповань із Волині й Холмщини 
згуртувались у Блоці національних меншин, названому “шістнадцяткою” (за номером 
списку). При цьому українці Галичини, незважаючи на заходи уряду, практично бойкотували 
вибори. Решта польських угруповань, кілька єврейських, а також єдине українське з Східної 
Галичини, яке брало участь у виборах, – Аграрна селянська українська партія (так зв. 
Хлібороби), подали окремі, власні виборчі списки. У 40 виборчих округах було 
зареєстровано списки створеного у серпні 1922 р. Союзу пролетаріату міст і сіл, а отже, у 
виборах, на противагу попереднім до Законодавчого сейму, брала участь Комуністична 
робітнича партія Польщі. Було подано понад 20 списків кандидатів [9]. 

Виборча боротьба не вирізнялась особливою політичною культурою, не бракувало в ній 
демагогії, брутальності, персональних звинувачень. Праві підхопили християнські, 
націоналістичні, антисоціалістичні, антисемітські гасла, змагаючись за виборців, насамперед, 
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із центристськими угрупованнями, котрі пропаґували проведення політики “золотої 
середини”. Аґітаційки “Х’єни” закликали голосувати за свій список, оскільки “він містить 
усе, що в Польщі справді заслуговує на польське надбання” [10, арк. 96]. Запекла боротьба 
тривала серед селянських партій, які прагнули обмеження впливу як правих, так і лівих 
суперників. Соціалісти виступали за поглиблення демократичних положень конституції, з 
цієї ж позиції боролися з правими і комуністами, вбачаючи в одних та інших небезпечних 
противників держави. Для комуністичного руху виборча кампанія і присутність у парламенті 
були способом пропаґанди мети й принципів революції. Пілсудчики пропаґували патріотичні 
ідеї, підкреслюючи власні заслуги у відбудові незалежності. Новим явищем на час виборчої 
кампанії став Блок національних меншин, який підкреслював необхідність захисту 
політичних і суспільних прав меншин, декларував лояльність щодо держави. Загалом  у 
суспільних питаннях займав ухильну позицію, оскільки до нього  належали політично й 
національно дуже різні сили. Утворення Блоку було зумовлюване не стільки суб’єктивними 
причинами – як результат нового закону про вибори, скільки об’єктивними, адже  
національні меншини становили третину всього населення держави з визначеними, але, як 
правило, не шанованими, прагненнями й інтересами, і навіть протилежними, як у випадку 
українців і значної частини німців, позиції більшості поляків. Тому вибори відбувалися 
значною мірою під знаком національних конфліктів, поглиблюючи й так уже загострені 
пропаґандою правих антагонізми, стимулюючи націоналізм серед усього населення держави. 

Виборча кампанія поглинула величезні кошти – на різні акції, друк пропаґандистських 
матеріалів, оренду приміщень, покриття видатків, пов’язаних із діяльністю аґітаторів, т. п. У 
цьому контексті, порівняно з суперниками, праві перебували у вигіднішому становищі. Виборчі 
видатки покривали не тільки їх організації, як правило, заможні, а й окремі багаті члени, 
економічні, торговельні й фінансові об’єднання. Велике значення мало залучення до цієї справи 
значної частини духовенства, різних суспільних організацій, що перебували під впливом 
костелу. Фінансові можливості лівиці були значно скромнішими. Поряд із власними засобами 
окремих партій значну частину видатків здійснили чинні депутати, віддаючи  для цього, згідно з 
постановами своїх фракцій, значну частку депутатських добових. Деякі народні угруповання 
уклали специфічні угоди з кількома багатими прихильниками, забезпечуючи їх внесення до 
списку кандидатів за допомогу, надану в оплаті коштів виборчої аґітації. 

5 листопада 1922 р. відбулися вибори до сейму. В них взяла участь більшість польського 
населення – 8 812 901 особа, тобто приблизно 68% тих, хто мав право голосу [11, с. 84]. Галицькі 
українці, котрі не могли погодитися з поразкою ідеї власної незалежної держави, бойкотували 
вибори, що, звісно, зменшило відсоток їх учасників. Так, у таких округах, як Львівський 
підміський, Станіславівський, Тарнопільський, Стрийський голосували менше 40% виборців. 
Найбільше голосів у межах усієї держави отримав список “Х’єни” – 29,1%. Головними районами 
впливу цього блоку були Помор’я, Познанське та Варшавське воєводства, Варшава – 42% всіх, 
58% – польських голосів [11, с. 84, 85]. Несподіваним став успіх партій національних меншин. 
Блок національних меншин набрав 16%. На Волині цей список отримав  80% голосів, Поліссі й у 
Новогрудському воєводстві – понад 30%, у Сілезькому воєводстві – 28,4 % [11, с. 85]. Далі 
розмістилися ПСЛ “Пяст” – 13,2%, ПСЛ “Визволєнє” – 11%, ППС – 10,3%, НПР – 5,4% [11, 
с. 84]. Головною базою “Пясту” залишалися землі колишнього австрійського панування, де 
партія зібрала понад третину всіх голосів, залишаючись на цих землях найвпливовішим 
угрупованням. Виборчою базою партії ПСЛ “Визволєнє” були землі російської анексії. Вона 
зібрала значну кількість голосів у Віленському й Новогрудському воєводствах. ППС найбільшу 
підтримку отримала у Варшаві, Краківському воєводстві й у Сілезії, а також у Новогрудському 
воєводстві й на Поліссі. НПР зберегла вплив на землях колишнього прусського загарбання, 
займаючи тут друге після ендеків місце. ЗПМВ домігся успіху у Варшаві та Домбровському 
басейні, де комуністи успішно конкурували з ППС, а також лівими єврейськими партіями, 
всього набравши 1,4% голосів [11, с. 84]. 

Зазнали поразки на виборах кілька центристських угруповань: було розбите 
Національне народне об’єднання, яке в Законодавчому сеймі мало одну з найчисленніших 
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фракцій, Польський центр отримав заледве 3% голосів, Міщанське об’єднання мало тільки 
0,3%, втратили мандати депутати з Клубу Конституційної праці. Це значно послабило центр, 
що ускладнювало роботу палати. Жодного місця не здобули пілсудчики. 

Перші у незалежній Польщі вибори до сенату були характерні спокійнішою 
атмосферою, пасивнішою увагою, меншою, ніж на виборах до сейму, відвідуваністю – 61,5% 
[11, с. 86]. Це явище, як показало майбутнє, було постійним. Розклад голосів був схожим, із 
тим, що праві мали явну перевагу. “Х’єна” здобула 39,1% голосів, Блок національних 
меншин – 16, 5%, ПСЛ “Пяст” і НПР утримали позиції, зате впала кількість голосів, відданих 
за ПСЛ “Визволєнє” – 9,5%, ППС – 8,4%, Союз пролетаріату міст і сіл – 0,9%, який у 
результаті не отримав жодного мандату [11, с. 86]. 

Подібно до Законодавчого сейму, згідно з результатами нових виборів у сеймі 1922 р. 
жодне угруповання не мало переважаючої більшості. Ендеки утворили найбільший 
парламентарний клуб, який  очолював С. Гломбінський, – 98 депутатів, що становило 22% 
членів палати. Християнсько-національна фракція, що  представляла  Національно-
християнську народну партію, нараховувала 28 депутатів. Клубом керували Е. Дубанович і 
С. Стронський – львівські професори й парламентарії зі стажем ще з австрійських часів. 
Християнська демократія – третє депутатське утворення “Х’єни” мала 44 мандати й керували 
нею Ю. Хацінський і В. Корфанти. Хадеків зараховували до центру, головною силою якого 
було ПСЛ “П’яст” під проводом В. Вітоса. З 70 депутатами він становив другу за величиною 
сеймову фракцію. Від його зближення з правими чи лівими, між якими це угруповання 
виступало посередником, залежало часове зміцнення їх позиції. Як правий центр займали 
хадеки, так третім утворенням, що представляло лівий центр, була НПР. До цього клубу 
належали 18 депутатів під керівництвом С. Ваховяка. Порівняно з Законодавчим сеймом 
центр був значно послаблений, що відображалось і на роботі парламенту. 

Ліве крило парламенту утворювали “Визволєнє” під проводом С.  Тугутта – 
48 мандатів, Парламентський союз польських соціалістів  Н. Барліцького – 41 парламентарій, 
кілька невеликих селянських груп. З-поміж них – 4 депутати Селянської радикальної партії з 
Е. Оконьом на чолі. До лівиці примикала сеймова фракція Союзу пролетаріату міст і сіл: 
С. Ланцуцький і С. Круліковський. 

Національні меншини отримали 89 мандатів, у т. ч. Блок національних меншин – 66. У сеймі 
опинилися 35 єврейських депутатів, 25 українських, 17 німецьких, 11 білоруських і 1 російський 
[11, с. 87]. Відповідно, вони утворили фракції. До Єврейського кола увійшли всі єврейські 
депутати, за винятком Н. Прилуцького, що представляв Єврейську народну партію. Серед 
найактивніших – Л. Рейх, І. Грюнбаум. Фракцію німецького об’єднання очолив  Є. Непман – 
представник організації Німецький союз захисту прав національних меншин (Deutschumsbund zur 
Wahrung der Minderheitsrechte). Білоруси утворили Білоруську фракцію, в якій домінували 
угруповання соціалістичного спрямування. Цією групою керував Б. Тарашкевич. 

Українці, обрані від земель колишнього російського панування, створили в сеймі 
Українську фракцію, яка нараховувала 20 депутатів. Її очолював А. Васильчук. Окремо 
виступала група Хліборобів із 5 осіб, яку очолював М. Ільків. 

Якщо в сеймі першого скликання було утворено 17 фракцій, то у сенаті їх склалося 
менше – 11 [11, с. 86, 88]. Тут домінували праві – 36% [12, с. 169]. Менш пропорційно 
численними стали представництва національних меншин. Не було тут фракцій ПСЛ-Лівиці, 
Селянської радикальної партії, ЗПМВ. Найчисленніші сенатські клуби – ЗЛН (29 членів, 
очільник – Ю. Здановський), ПСЛ “Пяст” (17, С. Бяли), Єврейське коло (12, М. Брауде), 
Християнсько-національний – (11, Л. Янта-Полчинський). Інші фракції й групи нараховували 
менше десяти осіб. Український клуб становили 6 сенаторів, керував ним О. Карпінський. 

Не вдаючись до аналізу соціально-професійної структури, подамо, за А. Айненкелем, 
поділ депутатів з точки зору функцій, які вони виконували [11, с. 89–90]. Передусім, це – 
політики, які відігравали вирішальну роль у встановленні тактики й стратегії своїх 
угруповань. Якщо вони представляли великі групи депутатів, то здійснювали серйозний, 
інколи домінуючий вплив на розміщення сил у палаті й тим самим – політику держави. 
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Серед них Н. Барліцький, І. Дашинський, С. Гломбінський, В. Корфанти, С. Тугутт, В. Вітос. 
Своєрідну групу, яку можна частково ідентифікувати з першою, становили визначні оратори: 
Г. Ліберман, В. Кєрнік, С. Стронський, К. Лютославський. Наступна – експерти. Кожна 
велика фракція мала спеціалістів, які займалися визначеними проблемами й володіли в тих 
галузях глибокими знаннями. Остання, найчисленніша – своєрідне тло для фракційних 
зірок – виконавці рішень, які часто приймали без їх участі. Голосуючи за своїх керівників, 
аплодуючи їм, часто перериваючи виступ супротивника, вони надавали палаті специфічного 
колориту. В сеймі тривали бурхливі дискусії, атмосфера була сповнена напругою. Маршалок 
не раз закликав депутатів до порядку. Найспокійнішою фракцією вважали “Пяст”. 

Сенат характеризувався більшими розвагою і спокоєм. У ньому опинилися на загал 
старші віком політики, а також ті, котрих завдяки заслугам або зв’язкам хотіли вшанувати. 
Тут не бракувало кваліфікованих експертів, зокрема серед порівняно численних професорів. 
Значно менше було сенаторів, єдиною функцією яких на парламентському форумі 
залишалося голосування за схваленням своїх керівників. 

17 листопада 1922 р. було видано декрет про скликання сейму і сенату на 28 листопада 
1922 р. [13]. Незважаючи на те, що у новообраному сеймі,  порівняно зі Законодавчим, був 
значно послаблений центр, він усе ж набирав 30% мандатів, праві мали майже такий самий 
відсоток, а лівиці й національним меншинам припадало приблизно по 20% мандатів [12, 
с. 169]. Як бачимо, новий уклад сил у парламенті не надав жодному політичному 
угрупованню, партії можливості утворення власного уряду. При цьому реальніше 
проглядалася перспектива правоцентристської коаліції. Утворення будь-яких нових 
об’єднань неминуче призводило до певних змін у складі фракцій, розколів та злиттів. Одразу 
зауважимо, що ці процеси меншою мірою охопили сенат. 

Перші суттєві перетворення у людових фракціях відбулись у 1923 р., коли ПСЛ “Пяст” і 
ендеки підписали 17 травня угоду, що отримала назву Лянцкоронського пакту і передбачала 
створення уряду  “Х’єни” та “Пяста”, проведення політики в дусі національної демократії 
[14, с. 345–348]. 14 депутатів і 4 сенатори на чолі з Я. Домбським вийшли з “Пясту”, 
формуючи нову групу – під назвою “Народна єдність”. Вона поєдналася з “Визволєнє” як 
фракція ПСЛ-“Визволєнє і Народна єдність”. 

Після подій осені 1923 р., найголосніша з яких – так зв. краківське повстання 
6 листопада, за котре парламентську відповідальність як міністр внутрішніх справ ніс 
В. Кєрнік, ще 14 депутатів, із Я. Брилем на чолі, залишили “Пяст”, утворюючи Польський 
союз людовців. Разом із двома депутатами з ПСЛ-Лівиці вони створили Селянський союз, 
котрий розмістився, як і “Визволєнє”, на лівому крилі парламентського форуму.  На якийсь 
час “Пяст”, із 45 депутатами, став третьою щодо чисельності фракцією сейму. А “Визволєнє і 
Народна єдність”, нараховуючи 53 парламентарі, перемістилися на другу, за цим 
показником, позицію. Послаблювалося становище “Пясту” і в сенаті. 

Розколи охопили також лівих, зокрема ПСЛ “Визволєнє”. У липні 1924 р. вийшли з партії, 
у зв’язку з участю С. Тугутта в роботі над мовним законодавством для національних меншин, 2 
білоруських депутати. Партію тоді ж залишив і С. Тугутт, тимчасово увійшовши до кабінету 
В. Грабського. У листопаді 1924 р. 4 депутати фракції ПСЛ “Визволєнє”, серед них 
С. Воєвудський, вийшли з партії, утворюючи Депутатську фракцію незалежної селянської партії. 
Трохи пізніше до них приєднався А. Фідеркєвіч, який став згодом головою правління НПХ. Це 
угруповання перебувало під ідейним впливом КПРП, яка організаційно допомагала йому. 

Протестуючи проти закону про земельну реформу без відшкодування, який прийняв у 
1925 р. Конґрес партії, 5 депутатів на чолі з Е. Смяровським і К. Бартлем залишили 
“Визволєнє”, створюючи Фракцію праці, до якої згодом приєдналися С. Тугутт і 3 сенатори з 
“Визволєнє”. У сенаті тоді було утворено чотириособову Фракцію праці. Найбільшим 
потрясінням для ПСЛ “Визволєнє” стала сецесія групи депутатів “Народної єдності” з 
Я. Домбським на чолі, котрі утворили Фракцію селянської партії, яка нараховувала 30 
депутатів. Майже одночасно до “Пясту” повернулися кілька депутатів з колишнього 
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Селянського союзу, який об’єднався з групою Я. Домбського. Таким чином, “Пяст”, із 
53 мандатами, знову опинився в сеймі на другому місці за кількістю депутатів. 

Додамо, що траплялися розколи у слов’янських фракціях національних меншин. Так, у 
лютому 1924 р. 5 українських депутатів, які в межах Української фракції утворювали Групу 
української соціал-демократичної партії, вийшли з неї. 7 листопада цього ж року 4 з них 
утворили з депутатами ЗПМВ шестиособову Комуністичну депутатську фракцію. Восени 
1925 р. з Білоруської фракції вийшли 4 депутати. Вони започаткували Фракцію білоруської 
селянсько-робітничої громади. 

Відкриття 28 листопада 1922 р. сейму і сенату, обрання 9 грудня 1922 р. першого 
Президента Речі Посполитої розпочинали, вже у нових умовах – окреслено кордони, прийнято 
демократичну конституцію, закладено підвалини державної праці –  новий період історії 
відновленої держави. Певною мірою на це звернув увагу Ю. Пілсудський, котрий як Начальник 
держави виступив на відкритті сейму: “Щасливий тим, що можу відкривати перший звичайний 
сейм, закликаючи не до обов’язків боротьби, однак до обов’язків спокійної мирної праці” [15]. 

Тимчасовий маршалок сейму як найстарший за віком депутат К. Браунсфорд та двоє 
секретарів, наймолодших народних обранців, – Е. Зербе і Г. Стенсліцька становили 
тимчасову президію сейму [16]. До її формування, що було одним із перших завдань, 
приступили на наступних  засіданнях. На другому – названо маршалка палати, заступника і 
секретарів – на третьому. Обрання маршалка сейму 1 грудня стало результатом компромісу 
між правими і ПСЛ “Пяст”. Ним став М. Ратай, отримавши 252 голоси, а за Е. Смяровського, 
котрий представляв ПСЛ “Визволєнє” проголосували 177 депутатів [17]. Упродовж 1922–
1927 рр. до президії сейму належали (дані подаємо з урахуванням змін під час каденції): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р Е З И Д І Я

тимчасові обрані на І  каденцію 

Маршалок 
сеньйор Секретарі Маршалок 

Заступники 
маршалка Секретарі 

Казимир 
Браунсфорд 

(ЗЛН) 

Галина 
Стенсліцька 

(ХД) 

Еміль Зербе 
(ЗН)) 

Мацєй Ратай 
(ПСЛ “Пяст”) 

Ігнацій Дашинський  
(ЗППС) 

Ян Дембський 
(ПСЛ “Пяст”) 

Людвіг Гдик (ХД) 
Єнджей Морачевський 

(ЗППС) 
Станіслав Осєцький 

(ПСЛ “Пяст”) 
Леон Плуцінський  

(ЗЛН) 
Юліуш Понятовський 

(ПСЛ “Визволєнє”) 
Зигмунт Сейда  (ЗЛН) 

Олександр 
Звєжинський 

(ЗЛН) 

Антоній Гараш 
(ХД) 

Ян Ледвох (ПСЛ 
“Визволєнє”) 
Мартин 

Мілєжинський  
(НПР) 

Олександр Сервацій 
Недбальський (ПСЛ 

“Визволєнє”) 
Станіслав 

Оссовський (ХД) 
Казимир Пужак 

(ЗППС) 
Стефан Солтик 

(ЗЛН) 
Август Утта (ЗН) 
Людвіг Вашкевич 

(НПР) 
Соломон Вайнзегер 

(КЖ) 

Рис. 1. Президія сейму. 
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Функції заступників маршалка, пов’язані з важливістю повноважень, які виникали 
через необхідність заступати головуючого під час засідань, а також у комісіях, довірялися 
представникам найбільших депутатських фракцій. 9 секретарів обрали одноголосно. Їх 
діяльність була більше технічною. Тут працювали два представники національних меншин: 
А. Утта (Німецьке об’єднання) і С. Вейзнер (Єврейська фракція). 

Сейм утворив, згідно з принципом “формули”, 19 постійних комісій. Керівництво 
належало представникам фракцій: 4 – ПСЛ “Пяст” і ЗЛН, 3 – ППС, 2 – ПСЛ “Визволєнє” й 
Християнської демократії, 1 – НПР, Християнсько-національної фракції, Українського клубу 
та Єврейського кола. Зміни у фракціях викликали відповідно перегляд і перетворення складів 
сеймових комісій. У сеймі першого скликання (1922–1927) діяли комісії (див. табл. 1). 

При цьому, зауважимо, що бюджетна і податкова комісії виникли у 1923 р. в результаті 
поділу податково-бюджетної комісії. А еміґраційна і сільськогосподарських реформ – у 
1924 р. 

Перше засідання сенату відкрив, так само, як і сейму, Начальник держави. Згадуючи 
традиції цієї палати в Польщі, він водночас вказував, що теперішня конституція “відводить 
Сенатові скромнішу роль. Вона робить з Вас не головний двигун державної праці, але, згідно 
з духом Конституції сучасних демократичних країн наказує Вам бути речниками розуму, 
розважливості й міри” [18]. Закликав, щоб сенат як державна інституція завжди  підтримував 
тих, “хто зменшує тертя, залагоджує конфлікти й доводить до кінцевої рівноваги намірів, 
цілей і засобів” [19]. Тимчасовим маршалком у сенаті, з огляду на вік, став один із перших 
польських соціалістів Б. Лімановський, про що він зазначив уже в перших фразах 
патетичного, з історичними паралелями, звернення до депутатів [20]. Говорячи про сейм і 
сенат, закликав працювати як “старші брати з молодшими”, водночас  зазначаючи, щоб не 
зайти “надто далеко” у стримуючих функціях [21]. До тимчасової президії увійшли, згідно з 
традицією, наймолодші сенатори – представник ЗЛН Б. Бєлявський і ПСЛ “Визволєнє” 
Я. Возницький, котрі одразу ж склали присягу [22]. 
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тимчасові обрані на І  каденцію 

Маршалок 
сеньйор Секретарі Маршалок Заступники 

маршалка Секретарі 

Броніслав 
Лімановський 

(ЗППС) 

Болеслав 
Бєлявський 

(ЗЛН) 

Ян Возницький 
(ПСЛ 

“Визволєнє”) 

Войцєх 
Тромпчинський 

(безп.) 

Якуб Бойко  
(ПСЛ “Пяст”) 

Антоній Стихель 
(ЗЛН) 

Ян Возницький 
(ПСЛ “Визволєнє”) 

Антоній Банашак  
(НПР) 

Болеслав Бєлявський  
(ЗЛН) 

Мацей Глогер (КХН) 
Казимир Грюцмахер 

(ЗЛН) 
Тадеуш Каньовський  

(ПСЛ “Пяст”) 
Мозес Коернер (КЖ) 

Стефан 
Копцінський (ЗППС) 
Юзеф Крук  (ПСЛ 

“Пяст”) 

Рис. 2. Президія сенату. 
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Таблиця 1 

Сеймові комісії 1-ї каденції (1922–1927) 
 

Сеймові комісії (1922–1927) 
    

 Головуючі в роках Комісія 
(реґламентна)  1922–1926 1926–1927 

    

Адміністративна  Станіслав Тугутт  
(ПСЛ “Визволєнє”) 

Станіслав Тугутт (б.п.к) 

Бюджетна   — Єжи Здзєховський (ЗЛН) 
Конституційна  Казимир Лютославський (ЗЛН) Станіслав Гломбінський (ЗЛН) 
Комунікаційна  Казимир Бартель  

(ПСЛ “Визволєнє”) 
Казимир Бартель (КП) 

Морська  Антоній Ануш (ПСЛ “Пяст”) Ян Залуска (ЗЛН) 
Охорони праці  Олександр Вуйціцький (ХД) Олександр Вуйціцький (ХД) 
Еміґраційна   — Людвіг Гдик (ХД) 
Відбудови країни  Ян Бриль (ПСЛ “Пяст”) Ян Бриль (СХ) 
Соціального та інвалідного 
забезпечення  Едмунд Бігонський (ХД) Едмунд Бігонський (ХД) 

Освітня  Стефан Солтик (ЗЛН) Стефан Солтик (ЗЛН) 
Петиційна  Юзеф Скшипек (КУ) Стефан Анджей Добжанський 

(ЗЛН) 
Правова  Зигмунт Марек (ЗППС) Зигмунт Марек (ЗППС) 
Промислово-торговельна  Анджей Вєжбіцький (ЗЛН) Анджей Вєжбіцький (ЗЛН) 
Сільськогосподарських 
реформ   — Єнджей Морачевський (ЗППС) 

Сільськогосподарська  Томаш Вільконський (ПСЛ “Пяст”) Юзеф Ковальчук (ПСЛ “Пяст”) 
Реґламентна і депутатської 
недоторканості 

 Зигмунт Рабський (НПР) Кароль Попель (НПР) 

Громадських робіт  Владислав Кухарський (ЗЛН) Антоній Ануш (ПСЛ “Пяст”) 
Податково-бюджетна   Станіслав Гломбінський (ЗЛН) — 
Бюджетна   Станіслав Гломбінський (ЗЛН) Владислав Бирка (ПСЛ) 
Боротьби з дорожнечею  Томаш Арцішевський (ЗППС) Тадеуш Прошинський (ЗЛН) 
Військова  Чеслав Мончинський (ХН) Чеслав Мончинський (ХН) 
Закордонних справ  Ян Домбський (ПСЛ “Пяст”) Ян Домбський (ПСЛ “Пяст”) 
Громадського здоров’я  Соломон Вейнзєхер (КЖ) Соломон Вейнзєхер (КЖ) 
    

Надзвичайні та спеціальні комісії, утворені тимчасово під час І каденції 
    

Для вивчення організації та діяльності соціалістичних бойових дружин (на 4 засіданні) 
Для вивчення стану охорони кордонів (на 23 засіданні) 
Для вивчення виробництва вугілля і цін на нього (на 33 засіданні) 
Для вивчення випадків, що відбулися 6–8 листопада 1923 р. в Бориславі, Тарнові й Кракові (на 82–83 засіданнях) 
Для вивчення фактів побиття і знущання над в’язнями на “кресах” та вивчення системи слідства щодо в’язнів на території 
Речі Посполитої (на 100 засіданні) 
Для вивчення краківських подій 6 листопада 1923 р. (на 107 засіданні) 
“Жирардівська” у справі притягнення Трибуналом до відповідальності колишнього міністра В. Кухарського (на 114 і 115 
засіданнях) 
Для вивчення розміру пенсій та допомоги у зв’язку з інвалідністю (на 262 засіданні) 



Збірник наукових праць   127

А хроніка урядових вістей від 2 грудня 1922 р., подаючи дані про друге засідання 
сенату, називала ім’я обраного маршалка. Ним став В. Тромпчинський [23–24]. Відповідно, 
президія сенату, обрана на перше скликання, відображена на рис. 2. 

На першому засіданні було прийнято поправки до тимчасового реґламенту засідань 
[25]. Поступово оформилися реґламентні комісії: адміністративна, соціального господарства, 
освіти і культури, правова, реґламентна, податково-бюджетна, закордонних справ та 
військова, де головували, відповідно, Ю. Здановський (ЗЛН), А. Среднєвський (ПСЛ “Пяст”), 
С. Каліновський (ПСЛ “Визволєнє”), М. Рінгель (КЖ), Л. Лубенський (ХН), 
С. Новодворський (ХД) і О. Адельман (ХД), М. Кіньорський (ЗЛН). 

Однією з найважливіших справ, що мали реалізувати на практиці положення 
конституції, які стосувалися устрою Польщі, були вибори Президента Речі Посполитої. Їх 
мали провести Національні збори, котрі становили об’єднані сейм і сенат. Згідно з 
постановою реґламенту Національних зборів [26] маршалок скликав обидві палати на 
9 грудня, з метою обрання Президента Речі Посполитої [27]. Ю. Пілсудський 4 грудня 
1922 р. відмовився від можливого президентства, пояснюючи це рішення обмеженими 
повноваженнями вищої посадової особи. Не дав згоди балотуватися також Р. Дмовський, 
котрий ще у липні 1922 р. зазначив у листі до І. Падеревського, що “не бачить для себе 
можливості висунення на політичному фронті” [28, с. 83]. 

Уклад політичних сил у сеймі, непорозуміння між ними ускладнювали вибори. Не було 
кандидата, якого підтримувала б переважна більшість. Спроби створення 
правоцентристської чи лівоцентристської коаліції не мали успіху. Відтак, до часу скликання 
Національних зборів, ситуація з кандидатурою залишалася незрозумілою. П’ять кандидатів 
представляли основні політичні сили: три праві  фракції – М. Замойський, від ПСЛ “П’яст” – 
С. Войцєховський, ПСЛ “Визволєнє” – Г. Нарутович, ППС – І. Дашинський, Блоку 
національних меншин – Я. Бодуен де Куртене. Дві останні кандидатури були швидше, як 
тепер сказали б, технічними.   

Голосування відбулося 9 грудня 1922 р. на засіданні Національних зборів під 
головуванням маршалка сейму М. Ратая, функції секретарів виконували  депутат С. Солтик і 
сенатор С. Копчинський. Загалом ситуація виглядала так (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Дані голосування на виборах Президента Речі Посполитої  

9 грудня 1922 р. 
 

Віддані голоси Кандидатури  

на президента 

 

І тур ІІ тур ІІІ тур IV тур V тур 
       
Ян Бодуен де Куртене  103 10 5 – – 

Ігнацій Дашинський  49 1 – – – 

Габріель Нарутович  62 151 158 171 289 

Станіслав Войцєховський  105 152 150 146 – 

Мауріций Замойський  222 228 228 224 227 
       
Разом  541 542 541 541 516 

 
Як бачимо, у 5-му турі голосування, президентом було обрано Г. Нарутовича [29, с. 41]. 

Прийняття присяги призначили на 11 грудня 1922 р. [30, с.  68]. Праві сили, які очікували 
обрання їх кандидата, не змирилися з поразкою,  розпочали всіма можливими засобами 
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боротьбу, прагнучи змусити новообраного президента до відступу. Після оголошення 
результатів голосування права преса взялася доводити, що національні меншини, а під час 
виборів вирішальну роль відіграв їх вибір кандидата, не повинні впливати на перебіг подій у 
державі, а голоси їх парламентських представництв не слід брати до уваги. Одночасно 
розпочалися спроби перешкоджання обраному президентові, у т. ч. унеможливити складання 
присяги й розпочати діяльність. 

Незважаючи на це, Г. Нарутович склав присягу [31, с. 69], Начальник держави передав 
владу новообраному президентові [32], і той почав виконувати свої обов’язки [33–34]. Далі 
перебіг подій відомий. 16 грудня, через два дні після зайняття посади, першого Президента 
Речі Посполитої Г. Нарутовича  вбили. 

Вбивство глави держави стало потрясінням, грізним замахом на принципи, діючі в 
системі парламентського правління, зокрема, що меншість повинна підпорядкуватися волі 
більшості, вираженій із дотриманням обов’язкової процедури. Її порушення могло призвести 
до цілковитого паралічу конституційних повноважень парламенту. Нав’язування положення, 
що голоси національних меншин не беруться до уваги, було б невиконанням норм 
конституції, які ґарантували рівність усіх громадян, отже, і депутатів. Як розмірковує 
Я. Паєвський, важко передбачити інший хід подій. Однак припускає, що травневого 
перевороту могло не статися, оскільки “президент Нарутович розумом, тактом, патріотизмом 
зміг би, очевидно, привести до компромісу між Пілсудським і Сеймом ” [35, с. 201]. Як 
згодом виголошував маршалок, те, що мало бути програмою діяльності Г. Нарутовича – 
забути суперечності й злагоджувати боротьбу, бо “держава в потребі” – “стало його 
заповітом” [36]. 

Смерть президента не порушила функціонування передбачених конституцією органів 
держави. Обов’язки президента, згідно з конституцією, перебрав маршалок сейму М. Ратай 
[37], котрий негайно призначив на посаду голови уряду ґенерала В. Сікорського. На 20 грудня 
було скликано Національні збори [38]. Тоді ж, одним голосуванням та сама більшість, що 
9 грудня голосувала за  Г. Нарутовича, – ПСЛ “Пяст”, ПСЛ “Визволєнє”, ППС, Блок 
національних меншин – обрала на посаду президента С. Войцєховського [39]. Він отримав 298 
голосів, його контркандидат, якого висунули праві, К. Моравський – 221 [40, с. 85]. Цього разу 
праві прийняли ухвалу Національних зборів спокійно. Маршалок сейму передав владу 
новообраному президентові [41, с. 111]. Ситуація в країні поступово стабілізовувалася. 

Станіслав Войцєховський затримав кабінет В. Сікорського, за це проголосували у 
парламенті.  Так відбулася своєрідна парламентизація кабінету, який створив із власної 
ініціативи перехідний глава держави. Зі способом формування уряду було тісно поєднане 
одне з найважливіших завдань сейму – контроль над виконавчою владою. Нагадаємо, що 
згідно з 45-ю ст. Березневої конституції, “Президент Речі Посполитої призначає і відкликає 
Голову Ради Міністрів, на його подання призначає і відкликає міністрів” [1]. До травня 
1926 р. чільник держави призначав прем’єра після перемовин із лідерами парламентських 
фракцій.  Новопризначений голова уряду  намагався отримати схвалення для певних дій 
свого кабінету. Таким чином, у сеймі створювалася більшість, змінна за складом, що давала 
можливість працювати урядові, інакше функціонувати він не міг би. Аналіз процесу 
формування кабінету показує, що аж до травневих днів уряд, якого не схвалювала більшість 
палати, не міг ані утворитись, ані протриматися. 

Упродовж грудня 1922 р. – травня 1926 р. існувало п’ять кабінетів: В. Сікорського 
(16. ХІІ. 1922 – 26. V. 1923), В. Вітоса (28. V. 1923 – 14. ХІІ. 1923), В. Грабського (19. ХІІ. 1923 – 
14. ХІ. 1925), А. Скшинського (20. ХІ. 1925 – 5. V. 1926), В. Вітоса (10. V. 1926 – 15. V. 1926) 
[42, с. 324–327; 43]. Три з них, тобто т. зв. другий уряд В. Вітоса, А. Скшинського і третій 
уряд В. Вітоса, сформували у результаті утворення в сеймі коаліції, яка мала більшість 
голосів. Стосовно обох урядів В. Вітоса вона була правоцентристською – ЗЛН, ХД, НПР, 
ПСЛ “Пяст”, за підтримки Християнсько-національної фракції. Кабінет А. Скшинського 
опирався на ширшу коаліцію – ЗЛН, ХД, НПР, ПСЛ “Пяст”, ППС. Два позапарламентських – 
В. Сікорського і В. Грабського постали, відповідно, після вбивства президента 
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Г. Нарутовича, і другий – з метою виведення країни з фінансової кризи і здійснення реформи 
валюти. До речі, останній у добу парламентського правління протримався найдовше. Одним 
із способів, за допомогою яких В. Грабський здобував собі підтримку фракцій, реалізовуючи 
при цьому широку й амбітну програму реформ, були часті реорганізації кабінету. 

Діяльність урядів перебувала під впливом сеймових фракцій і відповідних політичних 
сил.  У коаліційному – партії намагалися керувати відомством, яке  займали. Зусилля 
прем’єра, спрямовані на координацію різних починань міністрів задля забезпечення єдиного 
напряму діяльності уряду, не завжди давали позитивні результати. Небезпека розпаду 
коаліції часто паралізовувала його дії. За роботи позапарламентських урядів – право 
впливати на них відчували всі партії, як ті, котрі підтримували уряд, так й ті, які були в 
опозиції до них. “Окремі партії, – писав у “Газеті Варшавській” Р. Рибарський, – відкрито не 
підтримують уряд, однак за толерантне ставлення отримують від уряду різні поступки і 
концесії в найширшому розуміння слова... Назовні партії не несуть відповідальності за уряд, 
але прихованими шляхами на нього впливають” [44]. З іншого боку, й прем’єри намагалися 
різними способами здобути прихильність і підтримку сеймових фракцій, найчастіше для 
підтримки кабінету, а також для проведення певних законодавчих проектів. 

Депутатів лівого і правого спектру розділяли, як і у всіх парламентах, різні погляди на 
вирішення економічних, соціальних, політичних питань: наповнення бюджету, податкова 
політика, земельна реформа, соціальне законодавство, проблеми національних меншин. В 
особливих польських умовах був ще один чинник, що відігравав не останню роль, т. зв. 
персональний, пов’язаний із Ю. Пілсудським та його впливом. Конфлікт за організацію 
головної військової влади був однією з гарячих політичних проблем, що впливали на 
розташування сил і стабільність кабінетів. На роботі палати позначалися суперечки поміж 
двома великими селянськими угрупованнями – “Пяст”  і “Визволєнє”, їх керівниками. 

Згідно з положеннями конституції одним із основних завдань сейму був контроль за 
фінансовою діяльністю уряду. Так зв. вступний контроль зводився до ухвалення законів, що 
регулювали фінансові питання, зокрема бюджетних законів. Перший річний бюджетний 
закон у Польщі прийняли в 1924 р. [45], до цього, в 1923 р., затверджували квартальні. 
Вступна ревізія ускладнювалася фактом нетривалого існування кабінетів, як правило, менше 
бюджетного року, коли фінансові рішення приймав один, а інший, у результаті зміни уряду, 
мав їх виконувати. Схоже виглядав і так зв. наступний контроль, тобто вже виконаної 
фінансової діяльності держави. Сейм першого скликання, як зрештою й Законодавчий, не 
закрив державні рахунки, не схвалив діяльності уряду. 

Значно ефективнішою була робота постійних комісій, зокрема, правової, 
адміністративної, податкової, земельної, які збиралися часто і деяким питанням 
присвячували сотні засідань. Важливу роль відіграли також надзвичайні комісії, котрі 
створювалися для вивчення визначених справ або конкретної діяльності адміністративної 
влади. Особливо голосною стала справа слідчої комісії з вивчення таємних організацій, 
існування й терористична діяльність яких непокоїли громадську думку [11, с. 101–102]. 

Парламент мав стежити, щоб діяльність уряду і напрям його політики відповідали 
баченню більшості – “осі механізму” обраного устрою [46, с. 84].  Цей  шлях мав забезпечити 
реалізацію основної засади парламентської демократії, суть якої полягала у відповідності 
політики уряду запитам більшості польського суспільства. 

Однією з дієвих форм парламентського контролю за діяльністю уряду й адміністрації 
залишалися інтерпеляції (депутатські запити). А. Айненкель навів їх загальну кількість за час 
діяльності сейму першого скликання – 5305 [11, с. 102]. Домінували серед них ті, що 
стосувалися різних проблем села. Проте палата рідко розпочинала передбачену реґламентом 
дискусію над відповідями. Це призвело до певного зниження рівня цієї форми 
парламентського контролю над діяльністю уряду. Адміністрація, бачачи, що сейм не дбає про 
терміни й предметні відповіді, прагнула, зокрема в сумнівних питаннях, зволікати зі справами. 

Поряд із контролем над виконавчою владою першорядним завданням сейму було 
прийняття законів. Цю, найважливішу за суттю роботу, здійснювали до травня 1926 р. доволі 
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ефективно. Практично кожну галузь, щоправда, з різними результатами, регулювали 
законодавчими актами. 17 лютого 1922 р. було прийнято закон про держслужбовців [47], 
27 квітня 1923 р. – про Державний трибунал [48]. Трохи згодом, 25 листопада 1925 р. – про 
Компетенційний трибунал, 26 червня 1926 р. – про Вищий адміністративний трибунал [49]. 

На першому плані, зокрема на початку каденції, природно, поставали економічні 
проблеми. Було впорядковано податкову систему. У 1924 р., як зазначалося, сейм ухвалив 
перший в історії незалежної держави бюджетний закон. Наголосимо, що в період діяльності 
сейму складні внутрішні обставини мали результатом надання ширших повноважень 
президенту й  уряду. Однак, ухвалені на визначений період з чітко окресленими межами їх 
використання, вони загалом не вплинули на обмеження законодавчих повноважень 
парламенту. 

Серед суттєвих законів, прийнятих у цей період, вкажемо на комплекс норм щодо 
військових справ. Як відомо, внаслідок опору Ю. Пілсудського сеймові не вдалося прийняти 
закон про організацію верховної військової влади, проте було врегульовано справу загального 
обов’язку військової служби, мобілізації до армії і т. п. 

17 березня 1925 р. побачив світ закон про державну сільськогосподарську раду як 
дорадчий орган відповідного міністра [50]. Ухвалою, підготовка  і проведення якої 
викликали гострі суперечки у сеймі, став новий закон про виконання земельної реформи, 
прийнятий після тривалих дискусій у складній атмосфері 28 грудня 1925 р. (набрав чинності 
з 1 січня 1926 р.) [51]. 

У 1925 р. закінчилися переговори, що стосувалися укладення конкордату з 
Апостольською столицею. 10 лютого його було підписано в Римі, а після бурхливих дебатів, 
26 березня, ратифікував сейм [52].  Конкордат регулював питання внутрішніх повноважень 
костелу. Особливо визначними з точки зору інтересів держави були рішення щодо нового 
поділу на єпархії, який відповідав державним кордонам. 

Квадратурою кола залишалося розв’язання проблеми національних меншин. Прийняті 
закони містили щодо цього питання максимум поступок, про які зуміли домовитись ендеки й 
“Визволєнє”. Вони не задовольняли фракції меншин, із якими під час праці в комісіях навіть 
не радилися. Порозуміння вдалося на якийсь час досягти з Єврейською фракцією в сеймі, яка 
проголосила лояльність до держави. 

До травня 1926 р. відбулося 286 засідань сейму, 130 засідань сенату. В цей період 
прийняли 445 законів, у т. ч. 88 фінансових, 22 адміністративних, 17 земельних, 20 судових, 
13 щодо соціальних питань, 9 промислово-торговельних, 12 військових, 143 – різні дрібні 
(зокрема щодо продажу державних ґрунтів), 97 ратифікацій міжнародних конвенцій [11, 
с. 107]. Законодавча діяльність палат була тісно пов’язана із активністю комісій. 

Принагідно зауважимо, що після травневого перевороту Ю. Пілсудський не розпустив 
сейм, прагнучи формально “дотримати” його до терміну виборів, тобто до 1928 р. Уряд 
неохоче сприймав існуючий  парламент, але сприяв йому, щоб продовжити період власної 
законодавчої праці, яка опиралася на повноваження, ухвалені для президента, і підготувати 
вибори. Фактично, сейм закінчував існування. Його скликали на сесії, щоб задовольнити 
вимоги права, і водночас, знову згідно з формальним правом, відкладали чи закривали. Так 
було скликано сейм на 3 вересня 1927 р. і перенесено його засідання, а 19 жовтня закрито 
сесію [53, с. 9; 54, с. 10], скликано на 31 жовтня на бюджетну сесію, а вже у часі першого 
засідання 3 листопада відкладено до 28 листопада, тобто дня закінчення дії мандатів 
депутатів і сенаторів. 

Треба відзначити, що виникнення другої палати продовжило законодавчий процес (у 
крайніх випадках – до двох місяців). Однак у разі необхідності сенат міг працювати швидко 
й ефективно, про що свідчать затверджені закони [55–57]. Загалом він не був реґресивним 
фактором і не паралізовував діяльність сейму. Друга палата прагнула збільшити свої 
повноваження, інтерпретуючи ширше відповідні положення конституції. Сенат зумів 
здобути вплив на ратифікацію міжнародних угод, вона відбувалася шляхом прийняття 
закону. Він також привів до обґрунтування практики, що закон, який він не прийняв, у 
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цілому, згодом не оголошував Президент Речі Посполитої, у зв’язку з чим документ не 
набирав сили. До травня 1926 р. сенат відкинув кілька проектів, але вони не стосувалися 
принципових питань. 

У сеймі першого скликання працювало чимало депутатів, знаних суспільству ще з часів 
боротьби за незалежність, обраних повторно. На правому крилі перебували С. Гломбінський, 
С. Грабський, С. Четвертинський, В. Конопчинський, Є. Здзєховський,  М. Сейда; хадеки 
В. Корфанти, Ю. Хацінський, Л. Гдик. “Пяст” із В. Вітосом представляли В. Кєрнік, 
М. Ратай, Я. Домбський, С. Ошєцкий. Від ПСЛ “Визволєнє” засідали С. Тугутт, 
Т. Ночницький, К. Багінський, Ю. Понятовський, Б. Столярський, ППС – І. Дашинський, 
Є. Морачевський, Н. Барліцький, Ф. Перль, М. Нєдзялковський, Я. Квапінський, К. Пужак. 
Від НПР – Станіслав Ваховяк, Кароль Попель, ін. Деякі з колишніх депутатів залишалися 
парламентарями і  засідали в сенаті, це – В. Тромпчинський, Я. Бойко, Б. Лімановський та ін. 
При цьому зауважимо, що М. Ратай був найвизначнішим головою польського парламенту в 
згадуваний період, будівничим багатьох компромісних міжпартійних порозумінь, прагнучи 
на загал успішно забезпечити справне й ефективне функціонування палати,  відтак і держави, 
на діяльність якої сейм мав значний вплив. Однак рішення, які маршалок приймав від кінця 
1925 р., спроби уникнути політичної кризи, настання якої він прагнув зупинити утворенням 
кабінету визначних політиків й інших авторитетів, також із участю маршалка 
Ю. Пілсудського, не дали кінцевого результату. 

Поступово впорядковувалися і вдосконалювалися методи та форми праці обох палат. 
Дедалі зростало зацікавлення суспільства їх роботою. Однак сейм був місцем як 
загальнодержавної співпраці різних політичних сил, так і їх конфронтації. Одним, 
безсумнівно, найяскравішим аспектом конфліктів у парламенті стала боротьба довкола 
парламентського імунітету. Суперечки в палаті інколи нагадували персональні атаки, 
доводилося вдаватися навіть до судових розглядів дій деяких депутатів. 

Дедалі гучніше і гостріше звучали критика парламенту й парламентарів, розчарування 
незначними, порівняно з великими надіями і сподіваннями, результатами його діяльності. 
Слушні суб’єктивні чинники нівелювали факт, що Польща була країною небагатою, 
відсталою, зруйнованою війною, та й як незалежна держава існувала всього лиш кілька 
років. Як не дивно, та до загальних критичних настроїв додалися психологічні чинники. 
Парламент був найбільш видимим, тривалим й постійно присутнім органом у польському 
політичному житті. Законодавчий сейм і сейм першого скликання працювали фактично 
перманентно. Їх засідання зайняли (тільки пленарні) 628 днів. Додаючи близько 160 днів на 
виборчі кампанії, 130 – трохи коротших, ніж звичайні, щоденних засідань сейму – засідань 
сенату, бачимо, що майже кожного третього з них щось відбувалося чи в парламенті, чи 
довкола нього. Такий стан міг викликати у самих палатах та передусім у суспільстві почуття 
певної втоми й навіть неприязні. До останньої долучався ще один аспект. Обрання депутатом 
часто спричиняло ситуацію, що невідомий до цього місцевий діяч входив до еліти влади. Це 
породжувало в деяких середовищах, зокрема інтеліґентському, почуття фрустрації чи 
зневаги, поєднаних із заздрістю. Ці психологічно зрозумілі позиції й настрої використали 
противники парламентської форми правління, висуваючи ще перед травнем 1926 р. гасло 
боротьби з “сеймократією”. 

На закінчення варто підкреслити, що в конкретних умовах часу й місця у Польщі 
парламентська демократія була найбільш прийнятною і слушною формою політичного 
устрою, яка забезпечувала всім громадянам формально рівні політичні права. Через свої 
інститути створювала сприятливі умови для реалізації загальнонаціональних завдань країни. 
Вона дозволяла суспільству брати участь у політичному житті, яке відбувалося відкрито і під 
контролем громадської думки, пришвидшувала процес інтеґрації народу в рамках єдиної 
держави. 

Модель парламентського устрою в Польщі вирізнялася перевагою законодавчої влади 
над президентом і урядом. Впроваджуючи систему парламентських урядів і надаючи їй 
визначених інституційних обрисів, законодавчий сейм недостатньо цікавився 



Україна–Європа–Світ 132 

функціональністю. Творці Березневої конституції недооцінили політичної ролі виконавчої 
влади у парламентських демократіях. Не розуміли, що парламентський устрій, у вигляді 
конструкції, прийнятої в Польщі, може забезпечити чітке функціонування всього державного 
механізму лише тоді, коли сейм буде здатний до виконання своїх завдань. Внутрішньо 
розбитий парламент не був спроможним утворити стабільну коаліцію і тим забезпечити 
тривалу основу для діяльності урядів, розробити єдину повноскладову програму політики 
держави, особливо стосовно економічної площини. Це віддзеркалювалося в нездатності 
ефективно координувати діяльність і розвиток суспільства, зокрема, з метою подолання 
господарського відставання країни. Досягнення співпраці між виконавчою і законодавчою 
гілками влади у польській практиці було важким щодо реалізації. 

Часті зміни кабінетів спричиняли неґативні наслідки для функціонування всього 
конституційного ладу в Польщі. Кожен кабінет, опираючись на іншу сеймову більшість, 
реалізовував окрему, що часто відрізнялася від дій попереднього, політику. Це вносило хаос 
у справи на нижчих щаблях державної влади.  Уряди і міністр не мали достатньо часу для 
ознайомлення  із справами і набуття досвіду.  

Недоліки функціонування системи парламентських урядів у Польщі  були для всіх 
очевидними. Комплекс причин, що їх зумовлював, ще досі, за сучасного стану досліджень 
міжвоєнного двадцятиріччя,  важкий для вичерпного уявлення і розуміння. У його рамках 
можна виокремити дві складові. Перша шукає пояснення у конкретній суспільно-
економічній і політичній ситуації, в якій ця система укладу діяла. Друга звертає увагу на 
інституційні недоліки прийнятої в Польщі моделі парламентських урядів.  

Парламентський устрій впроваджували в країні з відсталою економічною структурою, 
яка після довгого періоду політичної неволі здобула незалежність. Перед новоутвореною 
державою постали особливі й надзвичайні завдання. Вона мала від початків творити 
адміністративний апарат, військо, судівництво, освітню систему. Необхідно було привести в 
рух й оживити знищені під час війни промисловість та сільське господарство, забезпечити 
населення робочими місцями і необхідним мінімумом для прожиття. Реалізація завдань, що 
стояли перед державою, наткнулася на додаткові труднощі, пов’язані з нестачею 
кваліфікованих кадрів, фінансового капіталу, а також усталених поглядів і методів 
здійснення державної економічної політики. 

Несприятливе підґрунтя для функціонування парламентських урядів створювала 
багатопартійна система, і, відповідно, політичні протистояння у сеймі. Парламентські 
фракції утворювали внутрішньо неоднорідні групи з погляду як соціального походження, 
освіти, так із програмних концепцій. Недостатня дисципліна і відсутність необхідних законів 
полегшували депутатські перегрупування, розколи та відокремлення. Зауважимо, що з 
теоретичної точки зору жодна багатопартійна система не є сприятливою для функціонування 
парламентських урядів. Однак практика інших держав, як, наприклад, Данії, Голландії, 
Норвегії, сусідньої Чехословаччини, показала, що у них співпраця між партіями й утворення 
коаліції не наштовхувалися на такі серйозні труднощі, як у Польщі.  

Щодо інституційної компоненти, то сейм, який отримав широкі повноваження, 
виявився у багатьох аспектах нездатним до виконання основних завдань. Виконавча влада 
була позбавлена такого суттєвого чинника впливу на парламентські партії, як право розпуску 
сейму. Прем’єрові не надали повноважень, котрі могли б гарантувати йому внутрішню 
міцність кабінетів. Слабка і нестійка виконавча влада, яку заклали творці Березневої 
конституції, не зуміла захистити існуючу модель укладу в травні 1926 р. У  критичний 
момент свого існування система парламентських урядів не знайшла надійних оборонців 
серед сеймових партій. Її не підтримали суспільство й  громадська думка.  
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