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сторія як наука постійно перебуває в русі, як й історія щодення. У пошуках нових 
підходів й методів, дедалі більше сьогодні акцентується увага на причинно-
наслідкових зв’язках, історичній зумовленості подій. Розглядаючи питання 

розгортання державотворчого процесу певну тяглість помічаєш навіть у ті роки, коли як 
такої державності не було. Видимі традиція, намір, зусилля, і свідомість здійснення. Ці 
постулати дійсні щодо багатьох країн і народів. Зокрема, можемо їх побачити і в переддень й 
перші роки Польської держави новітньої доби. 

Проголошення 11 листопада 1918 р. Польщі Республікою ознаменувало завершення 
багатолітніх зусиль народу в справі відродження національної державності. Зазначимо, що 
ще у процесі розгортання національно-визвольного руху впродовж кінця ХVIII ст. – 
листопада 1918 р. у середовищі політичної еліти вперше в історії польської суспільно-
політичної думки були чітко сформульовані фундаментальні науково-методологічні основи 
національно-державницької концепції: право поляків на відновлення власної держави, 
політична самостійність і незалежність Польщі, генетичний зв’язок поновленої польської 
державності з давньою Річчю Посполитою, спадкоємність національних традицій та 
культури, кордонів. Останнє викликало непорозуміння і військове протистояння з чехами і 
українцями. 

У пропаґованих доктринах двох найвпливовіших політичних сил польського 
суспільства першої половини ХХ ст. – націонал-демократії, лідером якої був Р. Дмовський, і 
соціаліста Ю. Пілсудського  домінувала ідея створення сильної незалежної Польської 
держави [1, с. 101], яка мала бути відбудована в історичних межах, тобто на територіях перед 
поділами [2, с. 15]. Представники цих політичних кіл по-різному бачили шляхи відновлення 
державності, та їхні погляди були базовані на необхідності відродження Польщі в історичних 
кордонах. Інші положення не відігравали значущої ролі. Як зазначив у залі Географічного 
товариства в Парижі у лекції 21 лютого 1914 р. Ю. Пілсудський: “... Дві найважливіші в 
період, що настав після повстання, політичні партії – національна і соціалістична – обидві 
вписують до своїх програм здобуття національної незалежності” [3, с. 3]. Отже, концептуальні 
засади Р. Дмовського, Ю. Пілсудського та інших відомих діячів польського визвольного руху 
з питань відновлення Польської держави стали основою державотворчої діяльності вже 
перших урядів відродженої Польської Республіки, її керівників, еволюція світогляду яких 
була доволі складною – від ідеї автономії у складі іноземних держав, залежно від їх 
політичної орієнтації, до створення суверенної держави. Втім, події 1918–1921 рр. яскраво 
засвідчили: Польща послідовно реалізовує напрацьовані польськими політичними силами 
доктрини і концепції. Відразу після проголошення Польської Республіки і взяття під 
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контроль польських земель та ліквідації в них імперських адміністрацій постало прагматичне 
питання формування національної влади. 

Перемогу західноєвропейських демократій, підтриманих США, поразку і занепад 
монархій Габсбурґів,  Гогенцоллернів і Романових визнали загалом як доказ переваги 
демократично-парламентарного ладу над консервативною австрійською, прусською чи 
російською системами. Польща, поряд з іншими новоутвореними у 1918 р. державами, 
розпочала будову своїх владних структур, спираючись на парламентсько-демократичні 
зразки, які вважалися найдосконалішими. Водночас було відкинуто й іншу модель 
політичного, суспільного й економічного устрою, яку показала світові більшовицька Росія. 

Взявши за основу суттєві зміни та зрушення, що відбувалися у процесі формування 
польської політичної системи, розподілу і взаємодії політичних сил,  часовий проміжок від 
листопада 1918 р. до травня 1926 р. можна поділити на два періоди, у межах яких темпи, 
форми, методи, інтенсивність та результативність державотворчих перетворень були 
різними, хоча поступальність цього процесу зберігалася постійно. 

І період (11 листопада 1918 р. – 17 березня 1921 р.) – розбудови польської національної 
державності, нормативно-правового визначення суспільно-політичного устрою відродженої 
Польщі й встановлення її рубежів. Процес формування політичної самостійності Польської 
держави завершився в 1921 р. після міжнародно-правового закріплення кордонів та 
прийняття у березні Конституції Польської Республіки. 

ІІ період (17 березня 1921 р. – 14 травня 1926 р.) – час функціонування парламентської 
системи та пошуку шляхів стабілізації. Специфічні засади внутрішньої організації Польської 
держави сформувалися під впливом двох головних чинників: традицій та звичаїв суспільного 
життя поляків, які стали своєрідною національною основою Другої Речі Посполитої на 
початку ХХ ст., і складного геополітичного становища, що зумовлювало постійну ситуацію 
надзвичайного стану в країні. Польський процес державотворення базувався на двох 
принципових засадах, які часто вступали у протиріччя між собою – демократії й 
авторитаризму. На початку формування польської державності переважали демократичні 
норми, а з часом ситуація стала критичною, під впливом Ю. Пілсудського, його однодумців 
та обставин життя набирають силу владні начала, посилилися тенденції переростання 
демократії в авторитаризм, що врешті-решт призвело до травневого державного перевороту. 

Відновлена Польська держава формувалася поступово. Уже на першому етапі її 
становлення діяльність пануючого табору спрямовувалася на вирішення таких важливих 
політичних питань, як утвердження національної незалежності шляхом визначення 
оптимальної структури державної влади й розгортання державницьких процесів, перебудови 
на демократичних засадах усього внутрішнього життя, формування центральних органів 
влади, забезпечення об’єднання польської етнографічної території і населення в єдиному 
державно-політичному організмі.  

Як відомо, ХІХ ст. стало для Європи часом прискореного її розвитку – індустріалізації 
та урбанізації, періодом великого стрибка у розвитку освіти й науки. Особливу роль у 
процесах трансформації того часу відігравали національні держави, які наприкінці ХІХ ст. 
вели протекційну політику захисту власних національних інтересів і в економічному та 
політичному, і в культурному аспектах. Польський народ, позбавлений держави, постійно 
наражався не тільки на політичні репресії з боку імперських структур, що проводили 
політику онімечення й русифікації, а й на економічні та культурні обмеження. Такі дії 
держав, що “господарювали” на поділених між собою землях Речі Посполитої, спричинили 
ослаблення можливості розвитку, а внаслідок цього – еміґрацію й розпорошення польського 
населення у багато країн світу [4]. Через ці причини відновлена Польська держава 
формувалася повільно, зусиллями багатьох чинників і від початку наштовхувалася на 
значний опір зовнішніх сил та внутрішні труднощі, які значно погіршували моральний стан 
загального піднесення цієї доби. 

Феномен розбудови Другої Речі Посполитої полягає в тому, що поляки набули певного 
досвіду ще до листопада 1918 р., в складних умовах передодня та впродовж Першої світової 
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війни. Насамперед – у Галичині, де займали низку важливих адміністративних посад. 
Незважаючи на зовнішні та внутрішні труднощі, передвоєнний час був періодом певного 
розвою культури й національної свідомості поляків, відігравши значну роль у розвитку 
поневоленого народу, збереженні його етнічної ідентифікації [5, с. 84]. Шанування традицій, 
піднесення національного почуття і підтримка національної єдності, розвиток культури й 
мистецтва на окупованих польських землях, постійна органічна праця поляків у господарстві 
й наслідки програних повстань створювали суспільну атмосферу очікування здійснення мрій 
про відбудову власної держави [2, с. 11]. 

Упродовж сторіччя з чвертю між знищенням незалежної Польщі 1795 р. та її 
відновленням у 1918 р. колишня “шляхетська” нація перетворилася на польське 
“społeczeństwo” – термін, який традиційно, але дещо неточно, перекладають як 
“суспільство”. Насправді воно означало складніше поняття – організованої, політизованої, 
хоча все-таки недержавницької спільноти всіх поляків, яку очолювала на той час 
інтеліґенція, котра зберігала певні цінності й норми поведінки старої шляхти. Нова 
інтеліґенція була, як зазначив Д. Ротшильд, “не лише психологічно вкорінена у колишню 
шляхту, а й великою мірою походила від неї, оскільки той клас захищався від виродження, 
що в іншому разі спричинило б втрату трансформації себе на провідну фракцію інтеліґенції” 
[6, с. 42]. Вихідці з буржуазії та селянства, які також увійшли до неї, прийняли норми 
дворянського походження. Скажімо, у сусідніх чехів суто середньовічне дворянство зникло, і 
політичне лідерство сформували нова буржуазія та селянство, у поляків стародавня шляхта 
збереглася завдяки новоутвореній інтеліґенції [6, с. 42]. Хоча польські землі розвивалися 
різними напрямками у трьох імперіях, поміж якими було подрібнено “społeczeństwo” XIX ст., 
те, що вона зберегла однорідний кодекс цінностей та рис і мережу соціальних зв’язків попри 
кордони поділу, було “випробуванням величезного значення” [6, с. 43]. Воно підтримувало 
польську історичну пам’ять і політичну свідомість упродовж доби поневолення, а також 
сприяло кінцевій політичній реінтеґрації, яка просувалася швидше за економічну в кількох 
частинах відновленої незалежної Польської держави після 1918 р. Згодом інтеліґенція не 
лише керувала державним апаратом, а й ефективно контролювала політичні партії. 

Як бачимо, поляки трьох сеґментів колишньої Речі Посполитої жили за доволі 
неоднорідних умов, наче належали до різних Європ за цивілізаційним, інституційно-
державним і звичаєвим типами. Вони були розділені кордонами, відмінні, звиклі до різного 
ритму буднів. Однак “становили єдину націю, яку – всупереч великим відмінностям – 
об’єднували спільна культура і воля до збереження своєї ідентичності” [7, с. 401]. 

Одним із головних компонентів, важливим фактором збереження етнічної ідентичності 
поляків у Російській, Австро-Угорській та Німецькій імперіях, її єдиною найхарактернішою 
рисою була польська мова [8]. Вона відіграла особливу роль в утриманні національної 
свідомості й виступила засобом спілкування поляків, які завдяки їй відрізнялися від інших 
народів поліетнічних імперій. Польське слово вижило передусім серед сільського населення 
центральної Польщі, у Великопольщі й Малопольщі. У середині ХІХ ст. відродилось у 
Верхній Сілезії, Вармії та Мазурах. Вагому роль у підтримці й розвитку мови відіграла 
польська інтеліґенція, яка сформувалася, ще раз зазначимо, на зламі ХІХ і ХХ ст. [2, с. 11]. 
Незважаючи на те, що імперські чиновники вилучали польську мову й історію Польщі зі 
шкіл на теренах російської та прусської займанщини, наприкінці ХІХ ст. розпочато широко 
розгалужену роботу з її таємного навчання. За допомогою мови культивувалися давні 
традиції і національна культура. Мова після втрати суверенітету та поділу польських земель 
перетворилася на національний символ. Причинами цього була реакція проти насильної 
германізації і русифікації впродовж ХІХ ст. Постулюванню формули “вітчизна – польська 
мова” передувало послідовне зростання важливості мовного критерію у визначенні нації, що 
ґрунтувалося на національній культурі, мові, історичній пам’яті, а не на ідеї держави та 
юридичних інститутів, які сприймалися як нав’язані ззовні  й такі, що служать придушенню.  

 Боротьба за збереження польської мови набувала різних форм і проявлялась у багатьох 
сферах (література, журналістика, наука). Її поширенню сприяло Варшавське товариство 
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друзів науки, яке об’єднувало істориків і мовників, що сприяли збереженню культурних 
ознак нації, особливо мови, яка, на думку К. Годебського, Ф. Венжиха, Ф. Моравського та 
ін., становила основу відновлення національної спільноти. А познанський філософ 
К. Лібельт зазначав: “Нація жива, поки живе її мова”, “без національної мови немає нації,” 
оскільки “мова – це кров, що тече у жилах нації”.  Товариство народної освіти, Польська 
Матиця (ПМС) та ін. організовували початкові й професійні школи у Варшаві, Ґданську, 
Львові, Цєшинській Сілезії та інших реґіонах. Подібні численні ініціативи забезпечували мові 
її консолідуючу роль у польських землях і серед різних соціальних верств [8, с. 31]. 

 Письменники, журналісти, вчителі, суспільні й політичні діячі проводили з великим 
успіхом те, що можна називати пропаґандою мовного патріотизму. Збагачена і розвинена 
літераторами, публіцистами, учителями –“леґальними” з Галичини та “підпільними” з 
Конґресового королівства чи Познанщини – і численними патріотичними польськими 
родинами польська літературна мова – та, якою поляки користувалися без великих змін до 
середини XX ст., а частково користуються й досі, всупереч забрудненню і “новомовам” – 
стала елементом, що об’єднував усю країну, “щитом і мечем сучасного народу” [7, с. 402]. 

Незважаючи на поділ польських земель між трьома чужими у духовній площині 
імперіями, поляки підтримували між собою зв’язки поза кордонами. Велику роль тут 
відіграло також поширення й читання, зокрема, історичних романів Й. Крашевського і 
Г. Сенкевича та популярних праць з історії Ю. Хоцішевського, ін. Теоретичне осмислення 
мови як основного культурного надбання й засобу спілкування та її поширення сприяли 
захисту від іномовних впливів і піднесенню ролі польської мови у збереженні національного 
духу, відновленню й становленню польської національної державності. 

Не можна недооцінювати у визначенні та збереженні етнічної ідентичності ролі релігії. 
З одного боку, вона сприяє втраті етнічного самоусвідомлення, зокрема, коли людина 
відривається від “своєї” та переходить до “чужої” віри або приймає якусь трансцендентну 
світову релігію. Та з іншого – релігія може визначати, зберігати чи навіть підсилювати 
почуття національної єдності. Більше того, віруючі члени етнічної спільноти можуть стати 
символом супротиву країнам-загарбницям. Саме таке значення римо-католицького костелу, 
який об’єднував поляків понад окупацією й відрізняв їх від протестантських німців чи 
православних росіян. Особливу роль тут відігравали паломництва до центрів релігійного 
культу, розташованих на територіях, що перебували під різною окупацією, як наприклад, 
Ченстохова, Гецвальд, Гора св. Анни, Кальварія, Сілезькі Пекари. 

Суттєве значення для етнічної ідентичності мали культурні особливості, традиції, 
звичаї, їжа, помешкання, одяг та інші фактори. Поляки, незалежно від територій проживання, 
використовували ці суб’єктивні чинники для посилення національної самосвідомості й 
зміцнення етнічного самовизначення, і  так, власне, значною мірою визначався внутрішній 
польський фактор у процесі відбудови державної самостійності. 

Незалежність уможливила розвиток національної культури, давши змогу подолати 
відмінності між розшматованими теренами і розпочати процес національної інтеґрації в 
межах власної держави. 

Відбудова Польщі не була одноразовим чи одностайним, спонтанним актом усього 
суспільства. Цей процес тривав роки. Основи шкільництва, певної системи громадсько-
політичних організацій та об’єднань, центральної адміністрації і польського судочинства у 
Королівстві Польському було закладено ще у 1917–1918 рр. під німецькою займанщиною [9–
11]. Західна Малопольща звільнилася з-під австрійського контролю наприкінці жовтня 
1918 р., коли на її землях було утворено Польську ліквідаційну комісію. Ще раніше, за 
російського панування, у Королівстві Польському дозволяли під контролем адміністрації 
утворювати професійні спілки й культурні товариства. Так, у Варшаві діяли Музей мистецтв 
(із 1902 р.), Музей промисловості й сільського господарства (з 1875 р.), Каса 
ім. Ю. Мяновського та ін. установи. Завдяки лібералізації політики царського уряду в 1907–
1914 рр. було утворено понад 600 різних господарських та культурних об’єднань, у т. ч. 
Варшавське наукове товариство, Торговельні курси, Краєзнавче товариство та ін. [12, с. 89]. 
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Польське суспільство під час російської революції 1905–1907 рр. отримало свободу 
друку, права на публічні збори й об’єднання. Особливе значення мали царські укази про 
мовну та релігійну толерантність. У навчальних закладах було дозволено викладання 
польською мовою. Соціальну допомогу жертвам війни надавали громадські комітети, які 
здійснювали медичну допомогу, постачали продукти харчування у міста, організовували 
соціальне забезпечення, шкільництво і службу охорони громадського порядку. У другій 
половині 1915 р. функції громадських комітетів, які перейменували на комітети порятунку, 
обмежили, але частина з них, що відали питаннями місцевого самоврядування, школами, а 
також опікунчі групи продовжували діяти. Незважаючи на складні воєнні умови, в 
суспільно-політичному і культурному житті у 1914–1918 рр. з’явилася можливість для 
існування та діяльності різноманітних партій, товариств як істотних елементів майбутньої 
незалежної Польської держави, відродження якої не викликало сумнівів. Залишалися лише 
питання часу, кордонів, форми устрою. Робота громадських комітетів, культурно-освітніх 
товариств, політичних партій та об’єднань в умовах відсутності національної державної 
незалежності на трьох анексованих польських територіях та діяльність польських 
патріотичних сил за кордоном створювали базові основи для відновлення Польської 
держави. 

Проблема політичного устрою виразно постала перед поляками під час Першої світової 
війни. У її часі погляди на форму майбутнього політичного ладу залежали від концепції 
будівництва Польської держави, що аж до вибуху революції в Росії передбачало менше чи 
більше обмеження її самостійності державами-подільниками. За мовчазної згоди з такою 
позицією Польща не могла, певна річ, набрати іншої, крім монархічної, форми устрою. 
Зокрема, Акт 5 листопада 1916 р. передбачав монархічну концепцію укладу, вводячи назву 
Королівство Польське.  

Монархічний устрій знаходив схвалення серед багатьох угруповань, що брали участь у 
реалізації планів розбудови Польської держави. Однак поступово викристалізовувалися три 
основні концепції політичного ладу: конституційна монархія, демократична республіка і 
диктатура пролетаріату.   

На ґрунті конституційної монархії стояла Тимчасова державна рада (ТРС). В її сеймово-
конституційній комісії “всі її члени, у т. ч. ті, які належали до лівих партій, стояли на позиції, 
що для Польщі тепер, із погляду на характер народу, політичну недосвідченість, пануючі 
умови, найвідповіднішою формою правління є лад конституційної монархії” [13, с. 33]. ТРС, 
виступаючи за сильний уряд, представляла інтереси передусім консервативних кіл великих 
землевласників із територій, які колись захопила Росія. У монархії вони вбачали найкраще 
задоволення своїх суспільних інтересів. Позиція представників селянських і робітничих 
угруповань була продиктована переконанням, що в існуючій політичній ситуації інші форми 
політичного ладу не мають шансів для реалізації. Хоча Польська соціалістична партія (ППС) 
ще в травні 1916 р. висунула гасло Польської Народної Республіки [13, с. 33], підтвердивши 
у вересні 1918 р. у резолюції XIV з’їзду боротьбу за незалежну Народну Республіку, 
скликання Установчих зборів [14]. А ще раніше, в програмі, ухваленій у 1907 р.  на X з’їзді 
ППС  (I з’їзді революційної фракції ППС) чітко окреслили мету – боротьба за “Незалежну 
Демократичну Республіку” [15, с. 171]. До речі, ППС-Лівиця у 1908 р. виступала, “тісно 
співпрацюючи зі соціалістичним пролетаріатом усіх народів Росії”, за знищення монархії, 
перебудову Росії в демократичну і республіканську державу, широку автономію Польщі, що 
мала б спиратися на Законодавчий сейм [16, с. 177–178].  

Власне за республіканську форму виступили в основному більшість політичних партій, 
які діяли на польських землях, і Польський національний комітет у Парижі. Тут варто 
зауважити очевидний факт, що окремі угруповання й суспільні стани по-різному розуміли 
слово “республіканська”. Робітничі партії, що стояли на реформаторському ґрунті  – ППСД 
(Польська соціал-демократична партія Галичини і Сілезії), ППС-фракція, ППС під прусським 
пануванням чи НПР, виступали за демократичну республіку, яка б ґарантувала їм належну 
участь в уряді. Селянські політичні партії боролися за Народну Польщу, яка б забезпечила 
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бідноті землю й відповідне представництво у владі. Об’єднувало робітничо-селянські партії 
спільне прагнення до незалежної Польщі й відкидання революційного шляху побудови 
суспільства соціальної справедливості. Ендеція також проголошувала гасло республіканської 
Польщі, виступала за демократичну конституцію. Вираженням цієї позиції була декларація 
Польського національного комітету (КНП) в Парижі: “Польська держава повинна мати 
демократичну декларацію. Треба керуватися засадами свободи й справедливості й одночасно 
принципами порядку, бо без цього жодне цивілізаційне зусилля, жоден проґрес буде 
неможливим. У новій ситуації в Польщі не повинно бути привілейованих класів. Свободу 
совісті й права меншин мають у ній шанувати” [17, с. 117–118 ]. 

Діаметрально протилежну концепцію проголошували ППС-Лівиця і СДКПіЛ (Соціал-
демократія Королівства Польського і Литви). Захоплені перемогами більшовицької влади в 
Росії, вони розраховували на загальноєвропейську революцію. Наслідком потрапляння під 
вплив помилок люксембургізму було їх переконання, що у боротьбі за перемогу робітничої 
справи неістотним є питання форм устрою і кордонів. Пролетарська революція мала 
розв’язати національне питання самостійно. СДКПіЛ не бачила гострої потреби у відбудові 
Польської держави. 

Незалежна лівиця в колишньому Королівстві прагнула консолідувати свої сили та 
уточнити спільну програму дій щодо суспільно-політичного ладу майбутньої Польщі. 
Виявом цього було створення у червні 1917 р. Погоджувальної комісії демократичних 
угруповань як політичного репрезентанта ПСЛ (Польська селянська партія), Об’єднання 
Демократичних Партій, Партії Національної Незалежності та ППС-фракції. Ця новоутворена 
структура висунула гасло негайного скликання Законодавчого сейму на підставі положення 
про вибори і виступила за республіку, а також рівноправ’я жінок. Остання вимога була 
своєрідним проявом процесів, спрямованих на демократизацію політичних стосунків і 
діяльність Ліги польських жінок, Центрального комітету політичного рівноправ’я жінок, 
Виборчого клубу жінок та ін., що активізувалися у визначальний для країни період [18, 
k. 20]. 

 Наступним етапом реалізації цієї програми стала нарада в Кракові 2–4 лютого, в якій 
взяли участь представники з Королівства: ППС-фракція, ПСЛ, ССН (Конфедеративні 
незалежницькі партії)  і ЗСД (Об’єднання демократичних партій), а з Галичини – ППСД, 
ПСЛ-Лівиця, Польське прогресивне угруповання і Ліга незалежності Польщі. Важливу роль 
у ній відіграли члени створеної в 1917 р. групи координації політичних дій пілсудчиків – 
Конвенту Організації А на чолі з Є. Морачевським. На нараді було уточнено спосіб 
створення державних органів незалежної Польщі. Найвищою владою передбачали 
однопалатний Законодавчий сейм. Вибори до нього мали б відбуватися за повної політичної 
свободи шляхом загального, рівного, таємного, безпосереднього і пропорційного 
голосування. Постанови Законодавчого сейму затверджувати голосуванням усіх громадян 
обох статей, яким виповнилося 20 років. Опрацьовано також пропозицію суспільних реформ, 
що згодом стали основою діяльності Тимчасового народного уряду в Любліні. У Декларації 
від липня 1917 р. КПСД (Погоджувальна комісія демократичних угруповань) заявляла про 
проведення представленими партіями політичних акцій  в дусі “впровадження  у незалежній 
Польщі республікансько-демократичного устрою” [19, с. 347]. 

Загалом, треба відзначити, що після падіння в Росії царату, а особливо після жовтневого 
перевороту, коли концепція побудови Польської держави, спираючись на центральні 
держави, банкрутувала з дня на день, прискореному процесові девальвації підлягала і 
монархічна модель ладу. В міру того, як наближалася перспектива побудови незалежної 
Польської держави, вирішальної переваги набувала концепція республіканського ладу. Коли 
навколо руйнувалися монархії, а на арені політичного життя із завданням його 
демократизації з’являлися дедалі ширші верстви населення, республіка ставала єдиною 
можливою до реалізації формою політичного ладу.  

Відновлення польської державності відбувалося в обстановці активізації 
демократичних і революційних рухів, зростання політичної активності населення. Це робило 
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неможливим у країні на початку ХХ ст. встановлення монархії, як цього хотіла деяка частина 
польських консервативних діячів. Вони у політичних програмах зверталися до традицій 
великої держави, яка існувала до поділів Речі Посполитої. При цьому не брали до уваги, що 
ситуація у ХХ ст. в Європі була зовсім іншою, ніж наприкінці XVIII ст. Такі підходи дещо 
ускладнювали реалізацію польського національного державотворення.  

Занепад монархічних концепцій остаточно зумовив народний уряд у Любліні, що 
спрямував побудову Польської держави шляхом парламентської республіки [20, с. 23]. 
Маніфест Люблінського Тимчасового народного уряду Польської Республіки одночасно 
визначив політичний устрій і проголосив далекосяжні суспільні реформи. Польську державу 
проголосили народною республікою з президентом, обраним Законодавчим сеймом, 
скликаним протягом двох найближчих місяців на основі положення про вибори. Всі 
громадяни, незважаючи на походження, віросповідання і національність, мали бути рівні в 
правах та обов’язках щодо держави. Нагадаємо, що цей документ декларував свободу 
совісті, друку, слова, об’єднань, демонстрацій, товариств, професійних спілок і страйків, 
реорганізацію територіального самоврядування на демократичних засадах та створення 
міліції [21, с. 130–132].  

Реґентська рада, яка після відставки уряду Ю. Свєжинського шукала можливостей 
утворення всенародного уряду, що здобув би довіру народу і провів вибори до Установчих 
зборів, була вражена радикалізмом Тимчасового народного уряду. На світанку 10 листопада 
1918 р. на Віденському вокзалі у Варшаві реґент Польського королівства князь 
З. Любомирський вітав Команданта. За чаєм у палаці Любомирських, як образно описав 
С. Мацкевич – “у тінистих садах Фраскаті”, “скинута з трону перед народженням монархія і 
новонароджена республіка ввічливо подали собі руки” [22, с. 95]. 11 листопада 1918 р. 
Реґентська рада передала Ю. Пілсудському військову владу, зобов’язуючи його одночасно 
передати її національному урядові. Через три дні (14 листопада) вона склала свої 
повноваження. Цього ж дня Начальник держави видав декрет, в якому проголосив скликання 
протягом найближчих двох місяців Законодавчого сейму, що мав визначити  характер 
устрою Польщі. 

Влучними є зауваження Б. Косковського про настрої чи прагнення польського 
суспільства у листопадові дні: “Неймовірно швидким способом наш народ пройшов сьогодні 
демократичну школу. Постулати, що ще вчора видавалися далекими й підвішеними в повітрі, 
сьогодні знайшли загальне схвалення. Не викликає сумнівів передача влади в руки народу 
шляхом скликання Установчих Зборів на найдемократичніших засадах ” [23]. 

Юзеф Пілсудський, який прагнув самовладно управляти Польщею, тільки-но 
досягнувши повноти влади, поставив за мету скликання найближчим часом Установчих 
зборів, щоби польський народ сам вирішував свою долю. Він вважав: диктатура швидше 
подолала б труднощі країни, що відроджувалась, однак треба було виховати народ, навчити 
його державотворчої культури, якої він не міг набути й розвинути в роки неволі. Тут варто 
наголосити на складності ситуації – держава без визначених кордонів, зовнішня загроза, 
невелике, погано озброєне військо, порожня державна скарбниця, адміністрація у 
зародковому стані. Та Ю. Пілсудський зумів, хоч частково, реалізувати програму дій.  

Нова ситуація, що склалася на завершальному етапі Першої світової війни, відкрила 
перед громадсько-політичними діячами широке поле діяльності для розбудови основ 
владних структур Польської держави. Прагнення поляків до незалежності було відображено 
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 Тимчасова державна рада, Реґентська рада, Тимчасовий 
народний уряд Польської Республіки, Польська ліквідаційна комісія та ін. Взагалі на цей час 
на польських землях було 4–5 урядів чи інституцій, які можна певною мірою вважати за 
урядову владу. Перерахуємо їх, із деякими заувагами. 

У Варшаві діяла Реґентська рада. Реґенти розуміли, що їхня місія завершується й 
шукали шляхи утворення уряду, який мав би широку підтримку народу, такого, щоб могли 
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передати владу з довірою та впевненістю, що той найближчим часом проведе вибори до 
Установчих зборів.  

  28 жовтня 1918 р. в Кракові прийшла до влади Польська ліквідаційна комісія. 
Незважаючи на назву, це був справжній уряд (від 4 листопада на чолі з В. Вітосом), який діяв 
у Західній Галичині, спираючись на польську адміністрацію, військо і поліцію. Наступним 
урядом можна вважати утворений у Любліні 7 листопада 1918 р. Тимчасовий народний уряд 
Польської Республіки на чолі з І. Дашинським. Був він  при владі лише чотири дні й не 
виходив поза межі міста Любліна. Однак мав безсумнівне значення з огляду на програму, яку 
представив народові, зокрема суспільних реформ, котру згодом уже не можна було 
відкинути, хіба що – ускладнювати, послаблювати чи відкладати її реалізацію.  

У Познані підпільний Міжпартійний комітет, який деякі дослідники називають 
Центральним громадянським комітетом переформувався 11 листопада на Головну народну 
раду і розпочав підготовку до захоплення влади у Познанському воєводстві. Територіально 
вона охоплювала впливом землі прусської займанщини, мала власні військові структури – 
Народну охорону (Стража Людова) і Громадянську охорону (Стража Обивательска). 
Найбільше впливала на її спрямування і діяльність найсильніша у Великопольщі 
Національно-демократична партія. Очолив НРЛ священик С. Адамський. Серед її відомих 
діячів – В. Корфанти, М. Сейда, С. Лашевський, Ю. Ример. Метою політики Головної 
народної ради, як зазначено у відозві її Комісаріату від 11 листопада 1918 р. “є завжди: 
об’єднана, незалежна Польща з морським узбережжям” [24, с. 147]. Трохи згодом, 3–
5 грудня 1918 р. НРЛ скликала в Познані Польський окружний сейм.  

У Цєшині урядові функції вже від 19 жовтня виконувала Народна рада Цєшинського 
князівства на чолі з ксьондзом Ю. Льондзіним. Вона проголосила приєднання Цєшинської 
Сілезії до Польської держави, і, прагнучи відвернути конфлікт із чехами, погодилася на її 
поділ [25, с. 78]. 

На переломі жовтня-листопада 1918 р. також активізувалося робітництво, особливо на 
теренах колишньої підросійської території. 5 листопада 1918 р. у Любліні виникла перша 
Рада робітничих і солдатських депутатів. Вона утворила народну міліцію й оголосила вимогу 
проведення негайних суспільних реформ. Комітет Люблінської СДКПіЛ виступив проти 
Тимчасового уряду Польської Республіки в Любліні й закликав до творення Рад робітничих і 
селянських депутатів [26, с. 245–246]. Схожих рад у листопаді виникло кілька десятків, і 
зосереджувалися вони здебільшого в Домбровському басейні та інших промислових містах. 
Хоча політично й організаційно ради утворювалися за взірцем російських, на порозі 
незалежності Польщі вони відігравали дещо іншу роль. Серед населення панували 
патріотичні настрої, поєднані з надіями на поліпшення соціального становища у незалежній 
державі. Ради, будучи насамперед чинником захисту соціальних інтересів, ставали 
інституціями, що намагалися забезпечувати громадський порядок, підтримували 
демократичні ініціативи місцевих незалежницьких організацій.  

Революційна хвиля захопила й частину селянства. Особливо характерними були 
випадки в кількох повітах у розгалуженнях Вісли і Сяну, зокрема в Тарнобжеському. На 
заклик діячів ПСЛ-лівиці селяни там захопили маєтки, усунули адміністрацію, проголосили 
т. зв. Тарнобжеську республіку [27, с. 65]. 

 Фактично в цей період альтернативою парламентської республіки ставала не монархія, 
а устрій республіки рад, паростки якого бачимо у вигляді рад робітничих та селянських 
депутатів. Однак радикальні соціалісти не здобули вирішальної переваги в радах. Польський 
робітник, на противагу німецькому чи російському, боровся не лише з соціальним 
пригніченням, а й з національним [28, с. 41], покладаючи відповідальність за важку життєву 
ситуацію насамперед на іноземну владу. Внаслідок цього його революційна сила була 
спрямована головно проти зовнішнього ворога. Тому в момент, коли утворилася Польська 
держава, слова: “Для міжнародного табору соціальної революції не існує кордонів”, – не 
доходили до свідомості народу, захопленого відродженням країни [28, с. 41]. З огляду на 
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пануючі настрої та загальну ситуацію, можна стверджувати, що комуністична революція у 
Польщі не мала підґрунтя. 

Важливе значення для творення основ національної державності діяльності 
закордонних польських патріотичних провладних інституцій. У Швейцарії, Великій Британії, 
Франції і США діяли громадські організації поляків, які допомагали жертвам війни, 
військовополоненим, підтримували і пропаґували ідею незалежної Польщі. На міжнародній 
арені польський провід домігся визнання права на власну незалежну державу. З цим 
погодилися і Центральні держави, і країни Антанти й США. В результаті виник 15 серпня 
1917 р. за ініціативою Р. Дмовського в Лозанні Польський національний комітет та 
розпочалася діяльність його представників, які фактично здійснювали дипломатичні й 
консульські функції.  КНП виконував роль польського уряду в межах діяльності 
Міністерства закордонних справ, частково Міністерства військових справ, зокрема 
політичного керівництва сформованої у Франції польської армії, яку спочатку очолив 
французький генерал Л. Арчинар, а у 1918 р. її головнокомандувачем став Ю. Галлер. 
“Блакитна армія” (від кольору мундирів) на кінець війни нараховувала до 67 тис. вояків [29, 
с. 361–362]. У відповідь на звернення Р. Дмовського [30] країни Антанти визнали Польський 
національний комітет представницьким органом польського народу. 

У США діяв Польський центральний комітет, до складу якого належали відомі діячі: 
І. Падеревський, Е. Пільтц, Ш. Аскеназі, Г. Нарутович  та ін. Так, під час кампанії збору 
підписів під зверненням до Президента США В. Вільсона про підтримку  відновлення 
незалежної Польщі було зібрано 600 тис. підписів. Якщо у Парижі та Лондоні домінувала 
роль Р. Дмовського, то у Сполучених Штатах треба відзначити вплив І. Падеревського, який 
пропаґував польську справу на цьому континенті. За посередництвом американського 
полковника Е. Хауза він отримав доступ до В. Вільсона. Вже в січні 1917 р. Президент США 
підтвердив у зверненні “Мир без перемоги”, право поляків на об’єднану і вільну Польщу. У 
листі до І. Падеревського від 30 січня того ж року В. Вільсон писав про підтримку польської 
справи, запевняючи: “Ви можете бути певні, що все, що я можу зробити в інтересах Польщі, 
буде зроблено від усієї душі” [31, с. 8]. У Швейцарії група польських еміґрантів за участю 
Г. Сенкевича, М. Склодовської-Кюрі, З. Любомирського утворила Ґенеральний комітет 
допомоги жертвам війни. У цих умовах формувалася популярність таких майбутніх 
державних керівників незалежної Польської держави, як Р. Дмовський, Ю. Пілсудський, 
І. Дашинський, І. Падеревський, В. Вітос, Г. Нарутович, Ю. Галлер та ін. У 1914–1918 рр. 
польське суспільство зазнало швидких і суттєвих змін, практично від “повної неволі” до 
суверенітету наприкінці Першої світової війни. Загалом активна діяльність польських 
патріотичних сил у країні та в еміґрації у роки світової війни в різних формах і на різному 
рівні уможливила успішне використання восени 1918 р. сприятливої міжнародної ситуації 
для досягнення основної національної мети – відновлення і будівництва основ суверенної 
польської державності. 

Її відродження після Першої світової війни було підготовлене всім ходом національної 
та світової історії, становило закономірний результат державницьких домагань польського 
народу, його руху за незалежність. У процесі історичних випробувань, соціальних 
катаклізмів, революцій, реформ у свідомості поляків посилилося почуття ідентичності, яке 
об’єднувало їх у самодостатню європейську націю. Торжество державного самоствердження 
Польщі стало квінтесенцією закономірного поступу польського народу, надавши його історії 
логічного завершення і розвитку. Враховуючи історико-політичні, соціально-економічні й 
духовні процеси у відродженні Польщі, можна стверджувати, що процес становлення 
самостійності Польської держави, як уже було зазначено вище, тривав до міжнародно-
правового врегулювання кордонів і прийняття Березневої конституції. Хоча конституційне 
оформлення створеної політичної системи та подальший розвиток розглядаємо як результат 
не ухвали зверху конституційно-правових актів під тиском політичних партій, а впертої 
боротьби у післявоєнній розстановці політичних сил із урахуванням зусиль та впливу 
національно-демократичних кіл. 
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Отже, період із листопада 1918 р. до березня 1921 р. займає у новітній історії Польщі 
особливе місце. Він насичений важливими політичними і соціально-економічними подіями. 
У Центральній та Східній Європі утворився простір для народів – поляків, чехів, українців та 
ін., які протягом століть намагалися відродити власну державність. Друга Річ Посполита 
спромоглася відновити і зберегти політичну самостійність. Утвердження Польської 
Республіки остаточно завершило довготривалу національно-визвольну боротьбу народу, 
котрий зумів використати свій історичний шанс 1918 р. [32]. Цьому поляки насамперед 
зобов’язані харизматичним політикам, які представляли інтереси народу і всередині країни, і 
на міжнародній арені. Дуже різні за соціальними коріннями та ідейно-політичними 
поглядами, а інколи й відверто ворожі один з одним, вони зуміли піднятися над тим, що їх 
розділяло, в ім’я відродження вільної і незалежної Вітчизни. 

У польській та українській історіографіях процес відбудови польської національної 
державності викликав методологічні суперечності, серед яких дискусія про хронологічні 
рамки цього явища, початок та кінець, залишалася у тіні політичної за сутністю суперечки 
щодо визначення символічного першого дня Другої Речі Посполитої. У перші роки після 
проголошення незалежності у Польщі не було встановлено дня, який стверджував би 
перелом у боротьбі за відбудову  державності. Частина незалежної лівиці зверталася до 
традиції Тимчасового народного уряду Польської Республіки й особливого значення 
надавала даті 7 листопада 1918 р. Незважаючи на те, що ще у 1926 р. Ю. Пілсудський 
проголосив 11 листопада днем, який символізував факт проголошення незалежності Польщі, 
офіційний статус національного свята відродження ця дата здобула тільки у 1937 р. Тут 
варто згадати, що, зокрема, безпосередньо після проголошення акта від 5 листопада 1916 р. 
частково громадська думка й певне коло політиків (З. Любомирський, В. Яворський, 
І. Дашинський, С. Тугутт), схильні були вбачати в декларації цісарів Німецького Рейху і 
Австро-Угорщини початок незалежності Польщі. Цю думку, між іншим, також поділяли 
польські історики М. Хандельсман і С. Буковецький. Останній вказував на символічне 
значення дати 15 січня 1917 р., коли утворено Тимчасову державну раду Королівства 
Польського [33]. Схожі спрощення мали місце при розгляді ролі окремих груп й осіб у 
формуванні центральної влади, кордонів і устрою Польської держави, що відроджувалася. 
Дискусії про генезис незалежності, історичні передумови відродження державності 
передувала інша, паралельна з перебігом подій або навіть трохи випереджуюча, дискусія 
різних політичних таборів щодо форми майбутньої Польщі. Зокрема, на перший план 
висували два питання: про суспільний і соціальний устрій, а також – територію, а отже,  
кордони відроджуваної держави. Питання рубежів не було, зрештою, ніколи в цій дискусії 
тільки географічно-територіальним. А навпаки, завжди – спадком історичних традицій, 
баченням майбутніх союзів і загроз. 

Протягом останніх років і українські, й польські історики, однозначно надають 
перевагу точці зору, що, коли 11 листопада 1918 р. перемир’я поклало край бойовим 
змаганням, політична незалежність Польщі стала доконаним фактом, хоча відкритим 
залишалося питання устрою держави, характеру її уряду. Саме 11 листопада 1918 р. 
Ю. Пілсудський, спираючись на Польську військову організацію та ліві партії, проголосив 
відновлення незалежної Польської держави. Незабаром він надіслав урядам багатьох країн 
Звернення, в якому повідомив 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” [33]. Першою на це послання відгукнулася Німеччина, яка відразу прислала до 
Варшави посла. 
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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 ППС, свого соратника, Є. Морачевського главою 
першого загальнопольського уряду (листопад 1918 – січень 1919 рр.) [35]. Ю. Пілсудський 
прагнув створити уряд, який би користувався підтримкою найширших кіл суспільства. Цей 
задум не реалізовано. Національна демократія відкидала всіляку співпрацю з соціалістами. 
Не хотів співпрацювати з ними й 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 [36, 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 уряд, 
який працюватиме до скликання Законодавчого сейму. Ендеки відмовилися взяти участь у 
“лівому” уряді. Хоча західні держави не визнали цього уряду, його 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” [37, с. 1151]. 
Кількома тижнями раніше, наприкінці грудня 1918 р., висловив Ю. Пілсудський 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” [28, с. 40]. За таких складних 
політичних обставин приступив до діяльності уряд Є. Морачевського, становище якого 
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 ПСЛ  “Пяст” [27, 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  новою 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 [38, с. 19]. 22 листопада 1918 р. уряд Є. Морачевського видав 
“Декрет про верховну представницьку владу Польської Республіки”, в якому проголосив 
Польську Республіку [39]. Переважна більшість народу схвалила майбутній устрій держави, 
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 [39]. 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 [39]. Видання Декрету про вищу 
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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 [40–41]. 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 [42]. 

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 [43, 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, які, 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. 

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 великим. 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 
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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 [44, с. 463]. Велику допомогу у справі відбудови 
держави, її збройних сил надавали поляки, які проживали поза межами країни [45]. У квітні 
1919 р. на батьківщину повернулася добре оснащена й вишколена, утворена у Франції 
польська армія, яка налічувала близько 70 тис. вояків [28, 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 [46] і водночас призначені на 26 січня 1919 р. вибори до Законодавчого 
сейму [47]. 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 [46]. 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. 

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” [48]. 

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 – 
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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” [49, 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 [50, 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. 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 [51, 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, вважаючи його “прикриттям” панування буржуазії в Польщі. 

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 та за кордоном державної влади продовжувала залишатися вкрай 
несприятливою для Польщі. Та й двозначна політика правлячого угруповання щодо 
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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 [52, 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” 
[49, 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 і 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 і правицею, і 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” 
[53]. 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” [54, 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.) [55, с. 92]. 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, як вже зазначалося, 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 ПНК прихильниками Ю. Пілсудського і збереження за 
останнім поста Начальника держави. І. Падеревський зайняв пост прем’єр-міністра і міністра 
закордонних справ. Одним із найпомітніших членів кабінету, значною мірою його справжнім 
керівником, був С. Войцєховський, недавній соратник Ю. Пілсудського, в недалекому 
майбутньому Президент Другої Речі Посполитої [56, 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 [57, 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 



Україна–Європа–Світ 176 

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” [42]. Повселюдною серед 
поляків була віра в Законодавчий сейм, його історичну роль, національну місію, покликання. 
На загальну думку, сейм мав прийняти історичні рішення – якою будуть нова, 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. 

Тож, 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 нового 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 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, 
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, прагнула утвердження демократії. 
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПОЛЬШИ РЕСПУБЛИКОЙ (1918): ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРЕМЛЕНИЙ, ПЕРВЫЕ ШАГИ СТАНОВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты провозглашения в 1918 г. Польши 
Республикой как закономерной страницы жизнеописания польского народа 
и первые шаги развития обновленного государства.  
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венно-политическое развитие. 
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DECLARATION OF POLAND AS A REPUBLIC (1918): REGULARITY OF THE STATE 
ASPIRATIONS, THE FIRST STEPS OF FORMATION 

The paper considers some aspects of the declaration of Poland as a Republic in 1918 as a 
natural page in the Polish people’s biography and analyses the first steps of the 
restored state development. 
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