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організацій в Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – Рівненський державний 

гуманітарний університет; Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, Чернівці, 2018. 

Здобуття жінками виборчих прав (1918 р.), декларування рівності 

статей конституціями Польщі (1921 і 1935 рр.), її підтвердження ухвалою 

конституційного суду (1924 р.), тощо засвідчили курс держави на 

врівноваження прав і можливостей жінок і чоловіків.  

Хоча впродовж міжвоєнного двадцятиріччя жіноче населення в Польщі 

було більшим за чоловіче, останні домінували в структурі працюючих та 

у  більшості сфер виробництва. Жінкам були недоступні окремі професії; 

за однакову роботу вони отримували меншу платню, ніж чоловіки. Шанси 

перших на самореалізацію суттєво коригувалися ранніми шлюбами 

та народженням дітей.  

Програмні цілі жіночих організацій, що були створені українками, 

польками та єврейками, вказали на схожість, а подекуди й аналогічність 

завдань, які вони прагнули вирішити. Водночас фокусування уваги фактично 

винятково на «своїх» зумовило їхнє взаємне дистанціонування, а  водночас – 

суб’єктність у національних таборах трьох націй.  

Попри ґендерну нерівність, а нерідко й дискримінацію, жінки 

не  артикулювали завдання консолідації на наднаціональній основі. 

Це  зумовлювалося як різним статусом націй, а відтак – актуальних для 

титульної нації та національних меншин завдань, так і тим, що, на відміну від 

польок, українки та єврейки зазнавали подвійної дискримінації: за критерієм 
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статі та як представниці непольських народів у державі, що 

націоналізувалася. 

Утворення організацій жінок – результат прагнення змінити їхню 

соціальну роль у суспільстві, врівноважити права й можливості 

представників двох статей. Найвиразніше з-поміж українських жіночих 

організацій ідеологію фемінізму репрезентував «Союз Українок».  

Більшість організацій польок вибудовували свою «ідеологію» 

на засадах католицизму, що визначило передумови співпраці більшості з них 

в «Об’єднанні польських жіночих християнських товариств». Такої міцної 

«прив’язки» до церкви не простежується в українському та єврейському 

жіночому рухах.  

Особливо помітну роль серед польських організацій відігравали 

«Демократичний комітет польських жінок», який започаткував інтеграцію 

останніх у суспільно-політичне життя, «Союзу громадської праці жінок» 

(«Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet», – далі  ZPOK) та «Національної 

організації жінок» («Narodowa Organizacja Kobiet», – далі NOK). Показником 

політизованості ZPOK стало гасло «Держава понад усе», NOK – клич «Бог 

і  Вітчизна».  

Поділяючи погляди Ю. Пілсудського, ZPOK був єдиною жіночою 

організацією польок, яка проголосила про своє позитивне ставлення до 

національних меншин.  

Платформа патріотизму притаманна окремим організаціям українок 

та  єврейок: державницьку платформу обстоювали «Союз Українок», 

«Дружина княгині Ольги» та «Міжнародна жіноча сіоністська організація» 

(«Womens International Zionist Organization», – далі WIZO): (перші прагнули 

здобуття українцями політичного суверенітету на їхніх етнографічних 

територіях, друга – євреями в Ерец-Ісраель). Водночас «Союз жінок-українок 

громадської праці» на Волині був проурядовим і не протиставлявся владі. 

Діяльність вищеназваних організацій сприяла інтеграції жінок у громадсько-

політичне життя.  
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Прагнення одних зміцнити існуючу державу, сприяти її розбудові 

та  робота, спрямована на відродження національних держав інших, стали 

фактором розмежування створених жінками організацій і товариств. При 

цьому WIZO, яка підтримувала сіоністську ідею, Другій Речі Посполитій 

не протиставлялася, а її діяльність, як і більшості структур, що були створені 

українками та єврейками, сприяла інтеграції в польську державу. 

Провідні жіночі організації польок демонстрували різне ставлення 

до національних меншин. ZPOK був єдиним, що демонстрував лояльне 

ставлення до національних меншин. Натомість учасницям NOK 

симпатизували погляди праворадикалів. Такі кардинальні розбіжності 

засвідчують, що провідні жіночі організації віддзеркалили діаметрально 

протилежні вектори в ставленні польського політикуму до національних 

меншин загалом. 

На відміну від українок та єврейок, польками створено низку 

парамілітарних структур. Їхня діяльність суттєво відрізняє вектори 

громадсько-політичної активності представниць трьох націй. Водночас 

численні організації, що мали за мету врегулювання тих чи інших соціальних 

проблем, сприяння розвитку освіти, визначають ідентичність цілей, які 

сформульовано жінками з числа представниць трьох націй, засобів 

досягнення бажаних змін. 

Жіночі організації єврейок діяли в містах і містечках, українок – 

у переважній більшості в сільській місцевості, де вони (передусім «Союз 

Українок») сприяли емансипації жіноцтва. Тим часом польські жіночі 

товариства функціонували як у місті, так і на селі. 

Жіночий рух юдейок за рівноправ’я має свою специфіку: прагнучи 

брати участь у виборах до національних зборів, єврейки одночасно вимагали 

права обирати керівництво кагалів нарівні з главами родин. Досягнення 

бажаного сприяло емансипації тих жінок, які сповідували юдаїзм.  
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Представниці жіночого руху обиралися до сейму. Робота в ньому 

українок та єврейок спрямовувалася на захист громадянських і національних 

прав двох народів. 

Представниці діючих у Польщі організацій працювали в складі 

міжнародних інституцій. Підтримка ними ідей, які обстоював міжнародний 

жіночий рух, формувала спільність поглядів на врегулювання проблем 

дискримінації за критерієм статі та подолання ґендерних стереотипів. 

Водночас діяльність у міжнародних організаціях призводила до проявів 

українсько-польських суперечностей. Тим часом дії сіоністок упродовж 

міжвоєнного періоду не викликали реакції українок та польок.  

Розлогий спектр ініціатив національних жіночих організацій визначає 

точки їх «перетину»: підтримка знедолених, захист молодих матерів, 

виховання дітей, профілактика захворювань та підтримка стражденних, 

врегулювання проблем у сфері освіти, сприяння утвердженню позицій 

церкви в суспільстві та морально-етичних доктрин, розвитку національних 

культур. Типовими для представниць трьох націй були заходи, що мали 

сприяти набуттю жінками професійних навиків, їх вдосконаленню. 

Спільним для учасниць жіночого руху в Польщі міжвоєнного періоду 

стало благодійництво. Безпосередній наслідок доброчинної діяльності – 

популяризація фемінізму, усвідомлення значимості спільного захисту 

корпоративних інтересів.  

Діяльність жіночих організацій у Другій Речі Посполитій сприяла 

формуванню нового сприйняття ролі жінки в суспільстві. Водночас 

громадсько-політична активність тих з них, які об’єднувалися в організаціях 

за критерієм національності чи віросповідання й фокусували увагу винятково 

на «своїх», не сприяла консолідації жіноцтва, його взаємодії, спільному 

захисту ним своїх інтересів. 

Ключові слова: Друга Річ Посполита, жіночі організації, польки, 

українки, єврейки, емансипація, національні меншини, ґендерна рівність.  
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SUMMARY 

Levchuk I. S. The activities of Polish, Ukrainian and Jewish women’s 

organizations in the Second Commonwealth of Poland: the comparative analysis. – 

Qualifying scientific paper on the rights of the manuscript. 

A thesis for a candidate degree in History in specialty 07.00.02 “World 

History”. – Rivne State University of the Humanities; Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University, Chernivtsi, 2018. 

The acquisition of women’s suffrage (1918), the declaration of gender 

equality by the Constitutions of Poland (1921 and 1935), its confirmation by the 

decision of the Constitutional Court (1924), etc., proved the state’s course for 

balancing the rights and opportunities of women and men. 

Although during the twenty years of interwar period the female population 

in Poland was bigger than that of men, the latter dominated in the structure of labor 

and in most areas of production. Some professions were not available for women; 

for the same jobs, they received smaller salaries than men did. The chances of self-

realization were significantly influenced by early marriages and the birth of 

children. 

The program goals of women’s organizations created by Ukrainians, Poles 

and Jews show the similarities and, in some cases, the analogy of the tasks that 

they sought to resolve. At the same time, the focus of the attention was actually 

exclusively on the representatives of the own nation, which caused their mutual 

distancing and, at the same time, the subjectivism in the national camps of the 

three nations. 

Despite gender inequality and often discrimination, women did not articulate 

the task of consolidation on a supranational basis. This was due to the different 

status of the nations and, therefore, to the tasks relevant to the titular nation and 

national minorities, and to the fact that, unlike the Poles, Ukrainians and Jews were 

subjected to double discrimination: on the criterion of gender and as the 

representatives of non-Polish peoples in a state, which was in the process of 

nationalization. 
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The formation of women’s organizations was the result of the desire to 

change their social role in the society, to balance the rights and opportunities of the 

representatives of the two genders. The most prominent among Ukrainian 

women’s organizations was “Soiuz Ukrainok” (“The Union of Ukrainian 

Women”), which represented the ideology of feminism. 

Most organizations of Polish women built their “ideology” on the basis of 

Catholicism, which determined the preconditions for the cooperation of most of 

them in the “Association of Polish Women’s Christian Societies”. Such a firm 

“attachment” to the church cannot be traced in the Ukrainian and Jewish women’s 

movements. 

A particularly prominent role among Polish organizations had the 

“Democratic Committee of Polish Women”, which initiated the integration 

of women into social and political life; they were «Social unity of working 

women» (“Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet”) – the abbreviation ZPOK, 

«National women's organization», (“Narodowa Organizacja Kobiet”) – the 

abbreviation NOK. The indicator of the politicization of ZPOK was the slogan 

“State above all”, and of NOK – the call “God and the Motherland”. Sharing the 

views of Y. Pilsudski, ZPOK was the only Polish organization of women, which 

proclaimed its positive attitude to national minorities.  

The platform of patriotism was inherent in certain organizations 

of Ukrainian and Jewish women: “Soiuz Ukrainok”, “Druzhyna Kniahyni Olhy” 

and “International Women's Zionist Organization” – abbreviation WIZO (the first 

two sought to gain Ukrainian political sovereignty in their ethnic territories, the 

second – for the Jews in the Land of Israel) defended the state platform. At the 

same time, “The Union of Ukrainian Women of Public Labor” in Volyn was pro-

government and did not oppose to the authorities. The activities of the above-

mentioned organizations contributed to the integration of women into public and 

political life.  

The desire of some organizations to strengthen the existing state and 

promote its development, and the work of others aimed at the revival of national 
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states became a distinctive factor for women-created organizations and societies. 

At the same time WIZO, supporting the Zionist idea, did not oppose the Second 

Commonwealth of Poland, and its activities, like of most of the structures that 

were created by Ukrainians and Jews, contributed to the integration into the Polish 

state. 

The leading women’s organizations of the Poles demonstrated different 

attitudes towards national minorities. ZPOK was the only organization that showed 

loyalty to national minorities. Instead, NOK participants sympathized with the 

views of right-wing radicals. Such fundamental differences suggest that leading 

women’s organizations reflected diametrically opposed vectors in the attitude 

of the Polish political community towards national minorities in general. 

Unlike Ukrainian women and Jews, Polish women created a number 

of paramilitary structures. Their activities significantly distinguished the vectors 

of social and political opinions of the representatives of the three nations. At the 

same time, numerous organizations, which aimed to resolve certain social 

problems and to promote the development of education, determined the identity 

of the goals formulated by women from the representatives of the three nations and 

the means to achieve the desired changes. 

Women’s Jewish organizations were active in cities and towns, and 

Ukrainian women organizations – in the vast majority of rural areas, where they 

(primarily “Soiuz Ukrainok”) contributed to the emancipation of women. 

Meanwhile, Polish women’s societies functioned both in cities and in the 

countryside. 

The Jewish women’s movement for the equality had its own specifics: while 

attempting to participate in the elections to the national assembly, the Jews 

simultaneously demanded the right to choose the leadership of the qahals along 

with the heads of families. The achievement of the desired facilitated the 

emancipation of those women who professed Judaism.  
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The representatives of the women’s movement were elected to the Sejm. The 

work of Ukrainian and Jewish women was aimed at protecting the civil and 

national rights of the two peoples. 

The representatives of the organizations operating in Poland worked as part 

of international institutions. The support of the ideas advocated by the international 

women’s movement shaped the shared views on gender-based discrimination and 

the elimination of gender stereotypes. At the same time, the activities in 

international organizations led to the manifestations of Ukrainian-Polish 

contradictions. Meanwhile, the actions of the Zionists during the interwar period 

did not cause any reaction from Ukrainian and Polish women.  

The wide range of initiatives of national women’s organizations determined 

their “intersection” points: the support for the disadvantaged, protection of young 

mothers, education of children, disease prevention and support of the suffering, 

regulation of educational problems, promotion of the position of the church in the 

society and moral and ethical doctrines, development of national cultures. Typical 

for the representatives of the three nations were the measures that had to promote 

the acquisition of women’s professional skills and their improvement. 

Charity activities were a common feature for the women’s movement 

in Poland during the interwar period. The immediate consequences of charitable 

activities were the popularization of feminism and the awareness of the importance 

of common protection of corporate interests. 

The activities of women’s organizations in the Second Commonwealth 

of Poland contributed to the formation of a new perception of the role of women 

in the society. At the same time, the social and political activity of those who 

united in the organizations according to the criterion of nationality or religion and 

focused exclusively on their own nation did not contribute to the consolidation 

of women, their interaction, and common defense of their interests. 

Key words: Second Commonwealth of Poland, women’s organizations, 

Polish women, Ukrainian women, Jewish women, emancipation, national 

minorities, gender equality. 
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ВСТУП 

 

Історія недомінуючих груп – відносно новий вектор вивчення 

вітчизняних дослідників. Це зумовлено особливістю розвитку історичної 

науки України, яка з часів горбачовської «перебудови» характеризувалася 

намаганнями вчених відобразити знакові події її минувшини, написати таку 

історію Батьківщини, яка ґрунтувалася б на новій методологічній основі, 

в якій національний фактор посів би належне йому місце.  

Поступово увага дослідників почала зосереджуватися і на інших темах, 

зокрема – історії національних меншин. У вітчизняній історіографії 

з’явилися дослідження, фігурантами яких виступали жінки. Перші праці, які 

були присвячені діяльності «Союзу Українок», засвідчили, що «жіноча тема» 

стала однією з нових проблем, яка привернула до себе увагу частини 

науковців.  

Відтак вони долучилися до тих наукових трендів, які давно 

визначилися на Заході, адже дослідження недомінуючих груп (передусім 

національних меншин) – один із тих знакових компонентів, які формують 

тематичні «комплекси» історичної науки США та держав Західної Європи. 

Проблеми суфражизму, емансипації жінок, діяльність створених ними 

громадських організацій тощо посідають помітне місце в спектрі наукових 

напрямів, які розвиваються в цих державах. Особливо значимим, враховуючи 

об’єкт-предметне поле даної дисертації, є постановка питання про подвійну 

дискримінацію – кривду, якої зазнавали жінки за критеріями статі та 

національності. В Україні цей науковий ракурс тільки починає розвиватися. 

Дослідження такого роду здійснюються на теоретичному 

«міжкордонні». Адже вивчення проблем «домінування – дискримінації» 

у  багатонаціональних державах передбачає одночасне фокусування уваги 

на  проблемах національної політики влади, взаєминах титульної нації 

та  національних меншин, з одного боку, стосунках поміж останніми – 

з іншого, а водночас – дослідження історії в її ґендерному ракурсі. Нерідко 
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такі студії спонукають екскурси в історію повсякдення, яка, в свою чергу, 

сприяє вивченню проблем соціальних ролей чоловіків і жінок, емансипації, 

інтеграції останніх у громадсько-політичне життя задля захисту своїх прав 

та  інтересів. Такі студії є особливо важливими, коли йдеться про гетерогенні 

соціуми – ті, в яких лінії соціального розмежування ґрунтувалися на 

національному і / чи конфесійному факторі. 

Актуальність теми. Дослідження становлення й діяльності жіночих 

організацій, які діяли в Другій Речі Посполитій, є значимим для вітчизняної 

історичної науки з кількох причин. По-перше, жіночі організації, поруч 

із  політичними партіями різних націй, були учасниками громадсько-

політичного життя в міжвоєнній Польщі. По-друге, об’єднуючи в своєму 

складі «своїх», вони мобілізували сили не тільки на врегулювання тих чи 

інших соціальних проблем, а й на захист власних національних інтересів. 

Останні ж стали фактором взаємовіддалення жінок з числа титульної нації 

та  національних меншин. Обстоювання неурядовими організаціями українок 

та єврейок інтересів «своїх» інтегрувало їх до складу двох національних 

таборів, які намагалися захиститися від дискримінаційної політики Другої 

Речі Посполитої. По-третє, дослідження історії українських та єврейських 

жіночих організацій дозволяє поглибити знання з проблеми подвійної 

дискримінації. Зрештою, значимим є і те, що до складу Другої Речі 

Посполитої входила значна частина західноукраїнських земель, а 

міжнаціональні взаємини в ній характеризувалися як глибокими 

суперечностями поміж титульною нацією та українцями й євреями, так 

і ситуативними спробами їх порозуміння.  

Дослідження процесу зрівняння прав жінок і чоловіків у міжвоєнній 

Польщі, застосованих задля цього інструментів екстраполює його в 

загальний континуум питання формування ґендерної рівності в країнах 

Центрально-Східної Європи. Водночас компаративний аналіз діяльності 

жіночих організацій, що були створені українками, польками та єврейками, 
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дозволяє з’ясувати спільне й відмінне в захисті інтересів «своїх» 

представницями титульної нації та національних меншин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснено в рамках розробки теми «Національні меншини 

в суспільно-політичних та економічних процесах країн Центрально-Східної 

та Південної Європи (ХІХ–ХХ століття)» кафедри всесвітньої історії 

Рівненського державного гуманітарного університету (номер державної 

реєстрації – 0109U006508). 

Об’єкт дослідження – громадські рухи в суспільно-політичному житті 

Польщі міжвоєнного періоду; предмет – діяльність польських, українських 

та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій.  

Зосередження уваги на жіночих організаціях, які в досліджуваному 

хронотопі були створені представницями трьох націй, зумовлено двома 

причинами. По-перше, поляки, українці та євреї – три найчисельніші нації 

в  Другій Речі Посполитій. По-друге, така трихотомія проекції дозволяє 

з’ясувати роль статусів націй (титульна нація / національні меншини) 

у  діяльності тих жіночих організацій, які впродовж міжвоєнного періоду 

функціонували в цій країні. 

Метою дослідження є з’ясування причин утворення жіночих 

організацій у Другій Речі Посполитій, аналіз їхньої діяльності з огляду на 

національні та ґендерні інтереси, порівняння роботи тих інституцій, які були 

створені представницями трьох націй.  

Реалізація поставленої мети конкретизується через вирішення таких 

дослідницьких завдань: 

− проаналізувати джерельну базу дослідження та історіографію проблеми; 

− дослідити етносоціальну структуру та професійну зайнятість населення 

міжвоєнної Польщі; 

− з’ясувати особливості національної політики Польщі, в умовах якої 

відбувалася діяльність жіночих організацій; 



 

 

21 

− дослідити процес утворення жіночих організацій різних націй 

та  з’ясувати особливості їхніх програмних цілей, визначити спільне і 

відмінне в них; 

− розкрити участь українських, польських та єврейських жіночих 

організацій у суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої, 

їх  діяльність у міжнародних організаціях як виразників своїх 

національних інтересів; 

− порівняти культурно-просвітню та благодійну діяльність жіночих 

організацій. 

Хронологічні рамки дисертації – 1918–1939 рр. Нижня межа 

визначається часом постання Другої Речі Посполитої, верхня – початком 

Другої світової війни, який супроводжувався розчленуванням Польщі 

державами-агресорами. 

Територіальні межі дослідження охоплюють терени Другої Речі 

Посполитої з часу її постання як суверенної держави та із врахуванням її 

територіальних змін впродовж 1918–1923 рр. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано 

ретроспективний, порівняльно-історичний, історико-генетичний методи, що 

зумовлено хронологічними межами дослідження та його предметом. Завдяки 

застосуванню останнього вивчено досвід становлення й розвитку жіночого 

руху в Польщі міжвоєнного періоду, а використання історико-системного 

методу дозволило проаналізувати діяльність жіночих організацій як складову 

громадсько-політичного життя в Другій Речі Посполитій. Застосування 

компаративного методу сприяло визначенню спільного та особливого в 

діяльності тих організацій, які репрезентували інтереси різних націй, їхні 

взаємини із владою. Метод періодизації сприяв визначенню етапів 

становлення та діяльності українських, польських та  єврейських жіночих 

організацій.  

Застосування кількісного методу дозволило проаналізувати структуру 

професійної зайнятості населення міжвоєнної Польщі (зокрема жінок) в 
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окремих регіонах, а біографічного методу – відтворити головні етапи 

громадської активності осіб, які відіграли особливо помітну роль 

у  становленні та діяльності жіночих організацій різних націй. Завдяки 

використанню історико-типологічного методу організації класифіковано за 

критерієм домінуючих напрямів діяльності, а застосування проблемно-

хронологічного методу сприяло аналізу політичного позиціонування цих 

громадських утворень у залежності від здійснюваної центральною владою 

національної політики.  

Завдяки методу систематизації та узагальнення визначено особливості 

в діяльності жіночих організацій, сформульовано висновки дисертації. 

Наукова новизна дисертації визначається сукупністю поставлених 

завдань, засобами їх розв’язання та конкретизується такими положеннями: 

вперше 

− здійснено компаративний аналіз діяльності українських, польських та 

єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій; 

− проаналізовано професійну структуру жіночого населення міжвоєнної 

Польщі; 

− вивчено роботу польських та єврейських громадських жіночих 

організацій; 

− введено до наукового обігу низку неопублікованих джерел, які 

розкривають різні аспекти діяльності жіночих організацій у Польщі 

міжвоєнного періоду. 

Поглиблено: 

− твердження про те, що діяльність жіночих організацій українок, польок та 

єврейок мала за мету розв’язання тих соціальних проблем, які не були 

врегульовані державою; 

− судження про те, що робота українських і єврейських жіночих організацій 

спрямовувалася на захист національних інтересів; 

− висновок про те, що одним із напрямів роботи окремих суб’єктів 

жіночого руху була участь у міжнародних організаціях. 
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Набули подальшого розвитку: 

− твердження про те, що «Союз Українок» обстоював державницьку 

позицію; 

− висновки щодо участі «Womens International Zionist Organization» у 

сіоністському русі та сприянні побудови єврейської держави в Палестині. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в науковій та педагогічній сферах. Зокрема, для написання 

узагальнюючих праць з історії України та Польщі; викладанні їх історії 

у  вищій школі; при розробці спецкурсів з історії жіночого руху та 

викладанні цих проблем у класах з поглибленим вивченням суспільних 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу. 

Апробація результатів дисертації здійснена шляхом участі у звітних 

науково-практичних конференціях аспірантів та професорсько-

викладацького складу Рівненського державного гуманітарного університету, 

виступах на наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових 

досліджень» (м. Одеса, 10–11 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Історичні, соціологічні, політологічні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Херсон, 17–18 жовтня 

2014 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії» (м. Рівне, 10–11 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку суспільних наук» 

(м. Львів, 26–27 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових 

досліджень» (м. Дніпропетровськ (Дніпро), 20–21 лютого 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук» (м. Одеса, 3–4 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: виклики 

і  сьогодення» (м. Одеса, 12–13 червня 2015 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті» 

(м. Київ, 19–20 червня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний 

стан та перспективи досліджень» (м. Херсон, 25–26 вересня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні 

дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук» (м. Кельце, 

Республіка Польща, 28–30 червня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, 

психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічово, Словацька Республіка, 

28–29 жовтня 2016 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми 

(не)забуття» (м. Рівне, 30–31 березня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у 19 публікаціях; 

із них 7 – у фахових виданнях. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження побудоване за 

проблемно-хронологічним принципом та складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(331 найменування) та додатків (8). Загальний обсяг дисертації становить 257 

сторінок, із яких 215 сторінок – основна частина роботи, 34 сторінки – 

список використаних джерел та 8 сторінок – додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ. 

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

  

 

1.1.  Історіографія досліджуваної проблеми  

 

Історіографію досліджуваної проблеми формують два головні 

тематичні блоки: жіночий рух та суспільно-політичні процеси в Другій Речі 

Посполитій. Враховуючи напруженість взаємин у трикутнику «поляки – 

українці – євреї», зважаючи на те, що зорганізоване жіноцтво виступало 

на  захист прав своїх націй, вагомою складовою другого з визначених 

тематичних блоків є проблема міжнаціональних стосунків у міжвоєнній 

Польщі.  

Наявність праць, котрі з’явилися ще в час досліджуваних нами подій, 

а також тенденції у вивченні ґендерної тематики в подальші роки спонукають 

поділити історіографію проблеми на такі групи: роботи міжвоєнного періоду, 

вітчизняні та зарубіжні дослідження. 

З-поміж праць, які присвячені проблемам становлення й розвитку 

жіночого руху в міжвоєнній Польщі, питанню міжнаціональних відносин 

у ній вагоме місце посідають ті, авторами яких були сучасники суспільно-

політичних процесів. Йдеться, зокрема, про роботи, котрі були написані 

представницями жіночих організацій та громадсько-політичними діячами 

того часу (наприклад, Л. Горбачевою та М. Рудницькою).  

Вплив Першої світової війни та визвольної боротьби українського 

народу на розвиток українського жіночого руху визначила Л. Горбачева 

[193]. Вона розкрила процес зародження жіночого руху за участі 

Н. Кобринської, проаналізувала основні напрями роботи «Союзу Українок» 

(далі – СУ). Судження Л. Горбачевої – лише за умов свідомого, освіченого 

жіноцтва може процвітати народ, а держава лише тоді буде сильною, коли 
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про її потреби дбатимуть і чоловіки, і жінки – відображають одну 

з концептуальних платформ громадських активісток міжвоєнного періоду. 

Окремі їх публікації стали реакцією на значимі події суспільно-політичного 

життя. Так, М. Рудницька не тільки розкрила вплив Першої світової війни на 

здобуття жінками рівних із чоловіками прав, а й закликала перших до 

політичної активності, підтримки Українського національно-демократичного 

об’єднання (далі – УНДО) як виразника інтересів українців у Польщі [209]. 

М. Рудницька – одна з небагатьох авторів, які зосереджували увагу на 

розвитку українського жіночого руху, визначали його головні досягнення, 

а водночас і завдання. У розвідці «Українська дійсність і завдання жінки» 

[251], присвяченій 50-річному ювілею українського жіночого руху, вона 

розкрила реалії становища українців у Галичині та в радянській Україні. 

М. Рудницька чітко окреслює головну причину економічного, соціального та 

культурного гніту українців: «Бездержавність – це підсвідоме почуття 

меншевартности в одних і почуття нестерпної Нації у других» [251, c. 7]. Як і 

інші прогресивні громадсько-політичні діячки, вона обстоює твердження про 

те, що для відродження України як суверенної держави необхідні 

національна єдність та активна участь жінок у громадсько-політичному 

житті. «Будьмо матерями в суспільному житті!» – такі заклики адресувала 

М. Рудницька жінкам-українкам [209, c. 4].  

Питання становища жінок, ставлення католицької церкви до їхнього 

громадського руху – предмет уваги О. Назарука [236]. Він є автором 

брошури, яка присвячена Першому українському жіночому конгресу [237]. 

Позиція О. Назарука перегукується з поглядами вищезгаданої Л. Горбачевої. 

Водночас його робота свідчить про незначну, але все ж важливу підтримку 

чоловіками українського жіноцтва у міжвоєнній Польщі.  

Незважаючи на відсутність співпраці між українськими та польськими 

жіночими організаціями, авторкою однієї з праць, що присвячена рухові 

перших, є польська дослідниця Л. Харевич [306]. Керуючись інтересами 

держави, вона очікувано відмовляє в позитивній оцінці діяльності СУ, 
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представляючи його як небезпечного для польської влади. Авторка досить 

компетентно визначила здобутки союзу та його вплив на громадсько-

політичне життя. Зокрема, Л. Харевич констатувала активну участь українок 

у суспільно-політичній діяльності, визначила причини розходження поглядів 

СУ та УНДО щодо нормалізації відносин із польським урядом.  

 Історіографія досліджуваної проблеми міжвоєнного періоду включає 

поодинокі праці, що фокусують увагу на лідерах створених жінками 

товариств. Одним з таких видань є робота, присвячена відомим членкиням 

«Ліги жінок» у Львові М. Яворській та М. Дулембянці [294]. Головну увагу 

в ній приділено останній, подвигам М. Дулембянки в роки Першої світової 

війни (конспіративній роботі, передачі таємних документів). Саме вона, як 

засвідчує книга «Львівська ліга жінок Громадський комітет польок» 

(Lwowska Liga kobiet Komitet obywatelski polek), стала однією з тих, хто 

спонукав польок до самоорганізації задля здобуття рівних з чоловіками прав. 

Тематика героїзму польок – предмет уваги Ю. Холодецького. У праці 

«Kobieta polska w oboronie ojczyzny» [283], виданій у 1919 р., він «по гарячих 

слідах» відображає участь польок у бойових діях. Особливу увагу автор 

приділяє подіям осені 1918 р. у Львові, коли польки, спільно з солдатами-

чоловіками, здобули перемогу над учасниками Листопадового зриву. 

Наведений Ю. Холодецьким наратив завершується судженням, яке фактично 

є теоретичною кульмінацією: «Жінки боролися на фронті, стверджуючи цим 

своє рівне з чоловіками право на захист Батьківщини» [283, c. 69]. 

Цей висновок Ю. Холодецького спонукає до його проектування в 

українську «призму»: незважаючи на роль українок у подіях Першої світової 

війни, службу в легіонах Українських січових стрільців, а по закінченню 

війни – боротьбу за українську державність у лавах Української Галицької 

Армії упродовж міжвоєнного періоду, праць, які були б присвячені їх участі 

у бойових діях, так і не з’явилося. Водночас зауважимо: попри те, що таких 

жінок було небагато, сам факт їхньої боротьби зі зброєю в руках нарівні 

з чоловіками став відправною точкою для процесу емансипації.  
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Велике значення з-поміж праць, що видані в міжвоєнний період, має 

дослідження А. Прушковського [169]. Предметом його книги є польські 

організації (у т. ч. і жіночі), які існували у Другій Речі Посполитій станом на 

1934 р. Автор не лише представив список жіночих організацій, а й лаконічно 

описав вектори їхньої діяльності, навів статистичні дані про кількість відділів 

та філій. Аналізуючи кількісний склад жіночих товариств, А. Прушковський 

визначив найбільш впливові та найактивніші з-поміж них. Здобутки 

польського жіноцтва в одному із регіонів країни (в Галичині) – предмет уваги 

Ю. Чарковської [286].  

Серед нечисленних праць, які були присвячені сучасниками 

міжвоєнного періоду проблемам емансипації жінок, їхній участі в 

громадському житті тощо – робота З. Залеської, яка зосередила увагу на 

польській жіночій пресі [328]. Авторка не тільки класифікує її, а й фокусує 

увагу на тих виданнях, що стали друкованими органами польських жіночих 

організацій.  

Серед праць, які написані в 1918–1939 рр., виділимо ті, що присвячені 

суспільно-політичним процесам у Другій Речі Посполитій, виборам до сейму 

і сенату, актуальним для кожної з націй проблемам тощо. Ці роботи 

визначають суспільно-політичний фон, на якому відбувалося становлення та 

діяльність жіночих організацій у міжвоєнній Польщі. 

Варто виокремити праці, які розкривають внутрішньополітичні 

процеси в Другій Речі Посполитій [180], національний склад її населення та 

національне питання [186, c. 137–148], проблему захисту прав національних 

меншин у міжнародному праві [231] (що було актуальним як для українців, 

так і для євреїв у Другій Речі Посполитій), зокрема т. зв. Малим 

версальським трактатом (далі – МВТ) [268, c. 21–23], їх гарантування 

в конституціях Польщі [331, s. 236–238]. 

Фактично наскрізними для книг, які присвячені українцям у Польщі 

1918–1939 рр., є проблеми аграрної реформи (наприклад, праці С. Барана та 
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З. Порая [176], М. Левицького [223]), політики Варшави щодо церкви 

й освіти дітей.  

Роботи такого характеру відображають реалії буття українців 

у міжвоєнній Польщі. В них криються ті проблеми, які були актуальними для 

них і жіноцтва зокрема. Так, наприклад, у 1927 р. М. Топольницький 

констатував, що неписьменність серед українців у Галичині складала 55 %, 

а на Волині та Поліссі – 83 % [262, c. 48]. 

Предметом окремих досліджень є міжнаціональні відносини в Другій 

Речі Посполитій [314] (зокрема, польсько-українські [261] та польсько-

єврейські [331]). Міграційні процеси, власне виїзд євреїв з Другої Речі 

Посполитої (який привертав увагу тогочасних дослідників [330]), 

зумовлювалися як збільшенням кількості прибічників сіоністської ідеї, так 

і  зростанням антисемітизму в країні, що відображає один із ракурсів 

міжнаціональних відносин у Польщі напередодні Другої світової війни.  

Визначаючи праці міжвоєнного періоду як одну із груп, що формують 

історіографію досліджуваної нами проблеми, констатуємо той факт, що вони 

не визначають її основи, а є допоміжними для реалізації визначених нами 

дослідницьких завдань. Проте очевидною є й значимість тих робіт, які 

писалися сучасниками подій, що досліджуються нами, і які безпосередньо 

стосуються проблем жіноцтва. Адже нерідко їх авторами були ті, хто був 

лідером національних жіночих товариств, ті, хто, будучи сучасником їх 

становлення й розвитку, тримав руку «на пульсі» тогочасного громадсько-

політичного життя й по-особливому відчував його специфіку в польській 

державі.  

З початком Другої світової війни розвиток жіночого руху 

призупинився. Його дослідження в радянській Україні не проводилися. 

Дисертація О. Рибак «Проблема емансипації жінок в суспільно-політичному 

і культурному русі Східної Галичини і Північної Буковини в кінці ХІХ – 

поч. ХХ ст.» стала єдиною, що захищена в УРСР [156, с. 5] незадовго до 

краху Радянського Союзу.  
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О. Маланчук-Рибак – одна з найвідоміших вітчизняних дослідниць 

жіночої історії. У 1999 р. вона опублікувала компаративне дослідження 

польської та української історіографії жіночого руху ХІХ – першої половини 

ХХ ст. [229]. Її монографія [230], видана у 2006 р., на сьогодні є одним 

з найґрунтовніших досліджень з історії жіночого руху.  

Серед проблем, що досліджені О. Маланчук-Рибак, – юридичний 

статус жінки в Австро-Угорщині та Другій Речі Посполитій; вона вивчала 

становлення українського жіночого руху, його поступ у міжвоєнній Польщі. 

Особливо ж значимим є те, що вчена проаналізувала історіософію жіночих 

студій; вона розкрила ідею емансипації жінки, яка еволюціонувала в 

ідеологію фемінізму. 

Після здобуття Україною незалежності діяльність жіночих організацій 

і товариств стала предметом низки дисертаційних досліджень. Зокрема, 

П. Дутчак, Т. Раєвич, Ю. Юрків, О. Гнатчук та ін. вивчали їхню роботу 

в Західній Україні. Так, перша присвятила своє дисертаційне дослідження 

культурно-просвітницькій діяльності українських жіночих організацій 

в Західній Україні у 20–30-х рр. XX ст. [158], діяльність «Союзу Українок» 

на Волині вивчала Т. Раєвич [161]. Тим часом Ю. Юрків обрала об’єктом 

свого дисертаційного дослідження український жіночий рух у Східній 

Галичині міжвоєнного періоду. Зосередивши увагу на діяльності тих 

організацій, які в 1918–1939 рр. брали участь у суспільно-політичному житті, 

вона визначила етапи їх утворення (заключним «актом» якого, за слушним 

визначенням авторки, стало утворення «Дружини княгині Ольги») та періоди 

їхньої діяльності. Дослідниця обстоює думку про те, що українські жіночі 

організації цього регіону мали за мету трансформуватися в громадсько-

політичний рух українства, а їхня робота сприяла національній ідентифікації 

українок, їхньому поступу в умовах виклику чужої національної держави 

[162]. 

Роботу українських жіночих організацій на Буковині в 1918–1940 рр. 

дослідила О. Гнатчук [156, с. 9]. Її висновки щодо умов їхньої діяльності 
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в час окупації українських етнографічних територій іноземними державами, 

напрямів роботи цих товариств дозволяють констатувати певні паралелі 

в історії українських жіночих організацій в Румунії та міжвоєнній Польщі. 

Твердження авторки про те, що «зміст, форми та основні напрями тогочасної 

діяльності українських жіночих товариств на Буковині були зумовлені 

обставинами культурного, релігійного, суспільно-політичного й економічного 

життя на Буковині та впливом загальноєвропейського та 

загальноукраїнського феміністичного руху» [156, с. 9] цілком правомірно 

використовувати й щодо тих інституцій українок, котрі діяли на 

західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої. 

Діяльність жіночих товариств та організацій у Західній Україні – 

предмет досліджень тих вітчизняних учених, які вивчають розвиток освіти, 

педагогічної думки в цьому регіоні. Так, наприклад, З. Нагачевська 

зосередила увагу на педагогічній складовій жіночого руху. Вона має рацію, 

висновуючи про те, що жіночих рух українок має західноєвропейські витоки: 

«Безпосереднім поштовхом до пробудження громадської ініціативи 

українського жіноцтва, – стверджує вона, – стали ідеї рівноправності та 

духовної емансипації жінки, сформульовані визначними зарубіжними 

вченими й організаторами феміністичних змагань у державах Західної 

Європи…» [160, с. 28]. Міжвоєнне двадцятиліття вона трактує таким, коли 

в діяльності жіночих організацій і товариств усталилася державницька 

ідеологія, а їх просвітницька робота спрямовувалася на усвідомлення 

жіноцтвом сутності національного ідеалу, розв’язання таких 

загальнонаціональних проблем, як боротьба з безграмотністю, економічний 

та культурно-освітній поступ українського села [160, с. 29]. Цінним для нас є 

міркування дослідниці про те, що серед напрямів науково-просвітницької 

діяльності жіночих товариств українок – їх економічно-господарська 

підготовка. Вона, згідно висновку З. Нагачевської, трактувалася вагомою 

передумовою забезпечення матеріального добробуту українок, а водночас – 

засобом сприяння економічному розвитку регіону в цілому [160, с. 21]. 
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Вивченню просвітницької діяльності жіночих організацій України 

наприкінці XIX – у першій половині XX ст. присвячене дисертаційне 

дослідження О. Кобельської. Вона виокремлює п’ять етапів просвітницької 

роботи жінок, починаючи від 1884 р. і до 1945 р: освітньо-культурницький, 

філантропічний, національно-державницький, політичний та опікунсько-

виховний [159, c. 10–11]. 

Дисертаційні роботи, присвячені громадсько-політичній діяльності 

жінок на теренах сучасної України, небагаточисельні. Проте їх захист, 

зрозуміло, засвідчує поступ ґендерних студій у нашій державі. 

Теоретичними гіпотезами на тлі інших праць вітчизняних учених 

виділяється монографія Л. Смоляр [256]. Вивчаючи становище жінки в різні 

епохи (від княжих часів до краху СРСР), вона розмежовувала поняття 

«фемінізм» і «жіночий рух». Авторка, зокрема, стверджує: термін «фемінізм» 

використовується здебільшого для визначення ідеології або теорії, а 

словосполучення «жіночий рух» – для означення організованої діяльності, 

тієї, що реалізує феміністичні ідеї [256, c. 7].  

Серед напрямів наукових студій у вітчизняній історичній науці – 

дослідження періодичної перси. Вивчаючи ті часописи й газети, що 

видавалися в Західній Україні в 20–30-х рр. XX ст., М. Романюк подає 

важливі дані про жіночі видання [245]. Вони слугують вагомими 

історичними джерелами для розуміння проблем тогочасного суспільства.  

Вивченням періодики займається й В. Передирій. Зокрема, її 

анотований каталог жіночих періодичних видань [265] містить зразки 

публікацій та біографічні дані про відомих представниць українських 

жіночих організацій. Наукову цінність має й дослідження жіночої преси в 

Галичині, яке здійснив С. Кость [218]. Жіночі періодичні видання від 

міжвоєнного періоду і до сьогодення вивчає О. Сушкова [260]. 

Єврейська жіноча преса у міжвоєнній Польщі представлена в 

історичних дослідженнях польської вченої Б. Лентохи, предметом уваги якої 
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є щоденна газета «Chwila», котра містила жіночу сторінку «Glos kobiet» 

[226]. 

Сучасний український історик Б. Савчук – автор монографії, яка 

розкриває роль жіноцтва в суспільно-політичному житті Західної України 

[253]. Він описує діяльність жіночих організацій в економічній, культурно-

просвітній та політичній сферах. При цьому Б. Савчук дещо применшує роль 

політичної жіночої організації «Дружина княгині Ольги» (далі – ДКО). 

Протилежну позицію щодо неї репрезентує дослідниця українського 

жіночого руху у міжвоєнній Галичині М. Дядюк [204]. У своїй монографії 

вона визначає, що «...виникнення і поширення діяльності ДКО було визначно 

унікальним явищем в історії українського жіночого руху» [204, c. 203]. 

Вченою простежено його організаційне становлення. При цьому особливу 

увагу нею приділено політичній та міжнародній діяльності «Союзу 

Українок». М. Дядюк вдалося розкрити внесок українського жіноцтва 

в  розвиток парламентаризму та консолідацію українського народу в умовах 

бездержавності. Її монографія має ще одну відмінність, яка вирізняє її           

з-поміж інших досліджень з історії жіночого руху: насиченість тексту 

карикатурами, які відображають тогочасне ставлення чоловіків до жіночих 

спроб увійти в світ політики.  

Враховуючи вищесказане, правомірно визнати дослідження М. Дядюк 

як одне із фундаментальних. Воно, на нашу думку, поглиблює дослідження 

О. Маланчук-Рибак.  

Поруч із фокусуванням уваги на макрорівні, М. Дядюк вивчає жіночу 

історію і в окремих регіонах. Так, в одній зі своїх розвідок вона 

проаналізувала суспільно-політичні аспекти жіночого руху на Гуцульщині 

[202]. 

Вивчення українського жіночого руху на Волині – один із компонентів 

дослідження Р. Давидюк [196]. Зокрема, вона визначила вплив «сокальського 

кордону» на діяльність СУ Волині, розкрила відмінність між двома жіночими 

союзами у Волинському воєводстві. Перший – СУ із центром у Рівному, який 
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співпрацював з СУ Галичини, і другий – «Союз жінок-українок громадської 

праці» на Волині (далі – СУВ), який, з огляду на проурядовий характер, 

заперечував будь-яку співпрацю з львівським СУ. 

Дослідження Р. Давидюк вносять ясність у становище жіночого руху на 

Волині, адже у працях М. Богачевської-Хомяк та О. Маланчук-Рибак таке 

розрізнення жіночих організацій відсутнє. 

Діяльність «Союзу Українок» Волині досліджувала також Т. Піяр [246]. 

Варто зауважити, що авторка описує СУ з центром у Рівному і СУВ як одну 

і ту ж організацію. Помилковість такого твердження знаходимо у самій праці 

авторки, оскільки, наприклад, в одному місці Т. Піяр зазначає, що польська 

влада щедро фінансувала останній [246, c. 19], а в іншому – що СУВ 

проводив масові мітинги проти польської влади [246, c. 23]. 

Вивчення жіночого руху на основі біографічних даних представлено 

в  праці «Українки в історії» [264]. На основі архівних матеріалів, 

маловідомих літературних джерелах у книзі вміщено розповіді про славетних 

українок – громадських та політичних діячок М. Рудницьку, З. Мірну, 

О. Левчанівську, О. Басараб, О. Степанів [264, c. 124–144]. 

Не можна лишити поза увагою розвідку М. Присяжного, присвячену 

М. Рудницькій [248]. Автор на основі епістолярних матеріалів останньої 

описує не лише період її активної діяльності, а й подає інформацію про 

останні роки життя М. Рудницької в еміграції. 

Продуктивним ракурсом для з’ясування особливостей жіночого руху 

в Польщі є порівняння його розвитку з діяльністю тих інституцій, які діяли 

в інших державах. Це завдання реалізоване Л. Смоляр: вивчаючи діяльність 

організованого жіноцтва на Наддніпрянщині, вона визначила відмінності 

в  його розвитку у порівнянні з товариствами й організаціями, які 

функціонували в Західній Україні. Авторка має рацію, стверджуючи, що ці 

відмінності є похідними різних політичних систем у тодішніх Польщі та 

радянській Україні [257, c. 76].  
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У більшості праць дослідники та дослідниці історії жіночого руху 

аналізують всі напрями діяльності жіночих організацій, іноді наголошуючи 

на найважливіших векторах. Водночас окремі вчені фокусують увагу на 

вивченні конкретної сфери діяльності тих чи інших інституцій. До таких 

робіт можна віднести розвідки П. Дутчак з історії просвітницько-оздоровчої 

діяльності «Союзу Українок» [201], О. Кобельської з історії просвітницької 

роботи жіночих організацій наприкінці XIX – у першій половини XX ст. 

[159].  

Серед найновіших напрацювань за проблематикою нашої дисертації – 

книга «Українські жінки у горнилі модернізації» під загальною редакцією 

О. Кісь. У ній опубліковано матеріали М. Дядюк, які характеризують 

політичну діяльність жінок; [203] І. Черчович аналізує емансипаційні ідеї у 

середовищі української інтелігенції Галичини на зламі XIX–XX ст. [270]. 

Цінність даного видання полягає у тематичній спрямованості публікацій, що 

розкривають історичні події крізь призму жіночого питання.  

О. Козерод – один з небагатьох вчених в Україні, який досліджує 

жіночий рух єврейок. Саме він почав використовувати ґендерний підхід до 

вивчення історії українського єврейства [212]. Важливий вектор його 

досліджень – участь єврейських жінок у сіоністському русі впродовж 1921–

1929 рр. на теренах сучасної України [213].  

Історію єврейських благодійних організацій Галичини, з-поміж яких 

значна кількість жіночих товариств, котрі активно провадили свою діяльність 

у міжвоєнні десятиліття, дослідив Я. Хонігсман [269].  

Для реалізації визначених нами дослідницьких завдань важливими 

є  праці, в яких вивчається національна політика Польщі та суспільно-

політичні процеси в ній у міжвоєнне двадцятиліття. Серед вітчизняних 

дослідників назвемо передусім роботи Л. Зашкільняка і М. Крикуна [206], 

Л. Алексієвець, яка детально вивчає відродження незалежності Польщі 

в 1918 р. і її розвиток до 1926 р. [172; 173]. Вона одна з перших у вітчизняній 

історичній науці представила комплексне дослідження особливостей 
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відродження державності поляків та формування суспільно-політичного ладу 

Другої Речі Посполитої. Тим часом цінність наукового доробку 

Л. Зашкільняка та М. Крикуна полягає з-поміж іншого в тому, що автори 

приділили значну увагу міжвоєнному періоду, розкрили особливості 

національного складу Польщі та визначили основні міжнародні договори, які 

гарантували права національних меншин.  

Юридичне забезпечення прав останніх у цій країні досліджував М. Гон 

[190]. Він детально проаналізував головні статті Малого Версальського 

трактату – договору, яким Друга Річ Посполита зобов’язалася створити 

непольським народам сприятливі умови для збереження їхньої «самості».  

Суттєве значення для вивчення становлення суспільно-політичних 

рухів і політичних партій, їхньої участі у виборчих процесах та 

парламентській співпраці в міжвоєнній Польщі має науковий доробок 

М. Швагуляка [274]. При цьому зауважимо, що більшість вітчизняних 

істориків зосереджують свою увагу на діяльності партій, вивчають 

національну політику польської влади на різних історичних етапах 

(О. Красівський [222], Ю. Крамар [221], М. Геник [187], Г. Мельник [234]). 

Прикладом таких студій є стаття В. Комара [217]. Його дослідження 

насичене багатим фактологічним матеріалом. Зокрема, в ньому 

проаналізовано вплив змін влади у Польщі на становище національних 

меншин та титульної нації.  

Якщо національна політика Польщі щодо українців є усталеним 

об’єктом уваги вітчизняних дослідників, то діяльність громадських 

організацій, у т. ч. й жіночих, залишається здебільшого на маргінесі. Серед 

розвідок, що присвячені останнім, – стаття Б. Савчука та Г. Білавич. 

Визначаючи причини перешкоджання владою діяльності створених 

українцями громадських організацій, вони стверджують: головним було 

занепокоєння можливою інтеграцією цих інституцій у політичні процеси, їх 

протиставлення державі [252, c. 211]. Фокусуючи увагу на різних інституціях 

(«Рідна школа», «Просвіта» та ін.), дослідники стверджують: перший 
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потужний удар по жіночих організаціях влада завдала, «...як тільки на кінець 

20-х років відбулось організаційно-ідеологічне оформлення жіночого руху, 

який став перетворюватися у вагомий фактор суспільного життя 

Галичини…» (львівське староство заборонило діяльність СУ, який 

обвинувачено в проведенні нелегальних зборів для підтримки політв’язнів) 

[252, c. 213].  

На фоні поширеного твердження про те, що національні конфлікти 

в багатонаціональних державах є звичними, К. Федевич дослідив взаємини 

поляків та українців після 1920 р. в контексті інтеграції останніх у державу 

[267]. Таке трактування позиції українців розходиться з висновками 

більшості вітчизняних дослідників. Окремі з них (Л. Зашкільняк [207], 

М. Швагуляк [274], В. Комар [216], М. Гон [189]) вбачають у взаємодії двох 

націй як суперечності й конфлікти, так і підтвердження намагання українців 

здобути оптимальні умови для свого розвитку після падіння 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). 

Природа конфліктів у міжвоєнній Польщі – предмет дослідження 

авторів книги «Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується» [183]. 

Її   автори розкривають особливості політико-правового становища 

національних меншин у міжвоєнній Польщі. На основі історичних фактів 

вони доводять, що польська влада досить часто ігнорувала інтереси 

й  потреби національних меншин, надаючи перевагу полякам, що сприяло 

загостренню міжнаціональних взаємин у державі. 

Серед проблем, які досліджено вітчизняними науковцями, – 

українсько-єврейські відносини. Праця М. Гона «Із кривдою на самоті…» 

[191] – перше в Україні дослідження взаємин двох націй напередодні Другої 

світової війни. Автор визначає вплив політичних та економічних процесів в 

Європі на загострення відносин двох народів. На основі аналізу історичних 

джерел М. Гон висловлює важливу думку, що є актуальною в будь-який 

складний історичний період: для боротьби із кривдником, яким у міжвоєнні 

роки для українців та євреїв була Польща, потрібно консолідуватися.  
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У доробку М. Гона – вивчення міжетнічної взаємодії у міжвоєнній 

Польщі [192]. Фактологічно цінним для нашого дослідження є здійснений 

вченим аналіз етносоціальної структури населення західноукраїнських 

земель. Автор, вивчаючи конфлікти й компроміси в суспільних реаліях 

взаємодії «своїх» і «чужих», визначає ті політичні сили, які шукали шляхи 

врегулювання міжнаціональних суперечностей. Одним з них було Українське 

національно-демократичне об’єднання, з яким від 1928 і до 1935 р. 

співпрацював «Союз Українок».  

Напрацювання В. Меламеда сконцентровані на питаннях особливостей 

суспільно-політичного та економічного становища євреїв у міжвоєнній 

Галичині [233]. На основі неопублікованих раніше матеріалів він зумів 

з’ясувати специфіку взаємовідносин суб’єктів міжнаціонального 

«трикутника» (поляки, українці та євреї) у Львові.  

Українська вчена О. Парнета у своїх історичних розвідках на основі 

обширної джерельної бази досліджує становлення кордонів Другої Речі 

Посполитої у 1918–1923 рр., аналізує діяльність Польської держави на 

міжнародній арені в міжвоєнний період, розкриває основні напрями її 

зовнішньої політики в контексті геополітичних змін після Першої світової 

війни [244; 242; 243]. 

Зарубіжна історіографія досліджуваної проблеми складається з праць, 

які правомірно поділити на кілька груп. Передусім виділимо ті, що 

присвячені історії Польщі досліджуваного періоду (наприклад, книги 

А. Айненкеля [277] та Н. Дейвіса [197]). У їхніх дослідженнях, як, скажімо, 

у  працях Г. Дильонгової [199] та Дж. Ротшильда [250], розкрито основі 

проблеми національних меншин у Другій Речі Посполитій. Це зумовлюється 

тим, що, згідно з твердженням англійського історика Н. Дейвіса, 

«польськість» стала критерієм респектабельності». Згодом «…така політика 

лишала дуже мало простору для інтересів меншин і тих політичних груп, чи 

то консервативних, чи то революційних, на яких не справляла враження мода 

на націоналізм» [197, c. 474]. 
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Цікаво, що висновок про диференціацію громадян за критерієм 

національності поділяють і представники польського Інституту національної 

пам’яті (В. Менджецький, Є. Брацисевич). Автори виданого 2015 р. нарису 

стверджують: «Вважаючи себе єдиним повноправним господарем держави, 

поляки, роль яких у формуванні національних стосунків була особливо 

важливою, зайняли найгіршу з можливих позицію щодо громадян іншої, ніж 

польська, національності» [247, c. 249]. 

Намагання перетворити непольські народи в другорядний «елемент» – 

причина того, що чимало зарубіжних, зокрема польських, істориків 

приділяють суттєву увагу проблемам національної політики Варшави (як 

приклад – науковий доробок А. Хойновського [281; 282] та В. Паруха [313]). 

Становище українців у Другій Речі Посполитій з’ясовували М. Папєжинська-

Турек [311], Р. Тожецкі [326], Ч. Партач [312], А. Айненкель [171], євреїв – 

Е. Мендельсон, Ю. Маркус, С. Хеллер та ін. [301–302; 300; 292; 290], 

національних меншин загалом – В. Міх, Г. Халупчак, Т. Броварек [280; 303]. 

Ця тема є особливо актуальною у зв’язку зі значним впливом на титульну 

націю Другої Речі Посполитої т. зв. «національної демократії», котра 

відзначалася агресивним ставленням до непольських народів. Один із тих, 

хто дослідив цю проблему, – Г. Радомскі [317, s. 16]. 

Важливе місце для нашого дослідження посідає праця Р. Брюбейкера 

[181], який вивчав національне питання в Європі XX ст. Особливу увагу він 

приділяє Польщі. Вчений, на наш погляд, небезпідставно стверджує, що 

«...нова польська держава … задумувалась як держава етнолігнвістично (та 

етнорелігійно) визначеної польської нації та для неї…» [181, c. 123]. Логіку 

міркувань цього вченого підтверджує як сам перебіг подій у Другій Речі 

Посполитій, так і оцінка національної політики останньої сучасними 

вченими. У цьому контексті цікавою є праця Є. Томашевського з 

промовистою назвою «Вітчизна не тільки поляків. Національні меншини 

в Польщі в 1918–1939» [325]. 
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Помітне місце в зарубіжній історіографії посідають праці 

представників української діаспори. Саме вони після того, як Західна Україна 

стала частиною СРСР і жіночі студії в цьому регіоні щойно розпочавшись 

зупинилися, продовжили вивчення цієї тематики. Однією з них була 

активістка еміграційного жіночого руху І. Книш, яка одне зі своїх досліджень 

присвятила трагічній загибелі відомої української діячки О. Басараб [238]. 

Найвідомішою представницею української діаспори в Канаді, яка 

розпочала вивчення українського жіночого руху, є М. Богачевська-Хомяк. 

У 1984 р. з’явилася її стаття, в якій розглянуто зародження українського 

фемінізму в Другій Речі Посполитій [179]. Наступну її узагальнюючу працю 

оприлюднено 1993 р. [178]. Серед проблем, що розкриті в ній, – зародження 

жіночого руху на українських землях, визначення специфіки діяльності 

«Союзу Українок» та його співпраці з міжнародними жіночими 

організаціями. Цікаво, що жінку в радянській Україні у повоєнний період 

М. Богачевська-Хомяк трактує «жертвою модерного тоталітаризму» 

[178, c. 99].  

Монографія М. Богачевської-Хомяк, присвячена жіночій історії, 

вийшла в Едмонтоні (Канада) у 1988 р., а у 1995 р. з’явився її україномовний 

варіант [177]. Саме ця книга стала основою для подальшого вивчення та 

осмислення українського національного жіночого руху від його зародження 

у  1884 р. і до 1939 р. Не буде перебільшенням твердження про те, що 

зростання інтересу до історії жіночого руху в суверенній Україні – результат 

дослідження М. Богачевської-Хомяк. 

Зарубіжна історіографія досліджуваної нами проблеми засвідчує той 

факт, що тема діяльності жіночих організацій у Другій Речі Посполитій 

найактивніше вивчається сучасними вченими Республіки Польща. При цьому 

визначальним фокусом їхньої уваги є діяльність тих інституцій, котрі були 

створені представницями титульної нації. 

Р. Верушевські – один із перших вчених, який розкрив тему 

рівноправ’я чоловіків і жінок у Польщі 1918–1939 рр. Автор наголошує 
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на  тому, що, попри юридично зафіксоване рівноправ’я чоловіків і жінок, 

на практиці залишилося чимало закритих для останніх сфер діяльності. Одна 

з них – участь у суспільно-політичному житті [327]. 

Серія збірників, виданих у Варшаві в різні роки [329; 322], включає 

публікації, які розкривають особливості політичної діяльності жінок, їхню 

участь у виборах та парламентську роботу. Я. Жарновський вперше здійснив 

аналіз професійної зайнятості населення міжвоєнної Польщі за ґендерною 

ознакою [329]. 

Подібно тому, як українські вчені часто зосереджують увагу на історії 

«Союзу Українок», найбільшим інтересом науковців у польському жіночому 

русі користується «Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet» («Союз громадської 

праці жінок». Серед тих, хто вивчає його історію у міжвоєнній Польщі, – 

М. Півоварчук [316]. Особливо цінним є його дослідження діяльності даного 

товариства на Віленщині [315]. Автор визначає головну перевагу ZPOK, яка 

полягала у його відкритості для жінок будь-якої національності та 

віросповідання. 

Роботу ZPOK досліджує також Й. Дуфрат [289]. Вона відзначає, що 

успіх цієї організації значною мірою залежав від очільниці об’єднання 

З. Морачевської. 

«Narodowa Organizacija Kobiet» («Національна організація жінок») – ще 

одна польська інституція, яка стала об’єктом дослідження Й. Мисаковської-

Мушицької [307]. Водночас М. Сівец-Цілебон представив історію не 

конкретного товариства, а загальножіночий рух у міжвоєнній Польщі [321], 

що й визначає значимість його дослідження в історіографії проблеми. 

Хоча в українському жіночому русі було «Товариство жінок з вищою 

освітою», його історія й досі не зацікавила вітчизняних дослідників. 

Польське «Товариство жінок з вищою освітою» стало предметом досліджень 

М. Сівеца. Саме він проаналізував його роботу, з’ясував позитивний вплив 

цієї інституції на популяризацію вищої освіти серед польок [320]. 
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А. Чвер – дослідник військово-патріотичного польського жіночого 

товариства «Rodzina Wojskowa» («Родина військова» (далі – RW) [284]. Він 

відзначив особливе прагнення польок до військової справи для оборони 

держави. Такі устремління, на думку автора, спричинені відносно вдалою 

участю польських жінок у подіях Першої світової війни. 

Подібною до роботи М. Дядюк [204], в якій проаналізовано 

репрезентацію українського жіноцтва у польському парламенті, є праця 

польської історикині М. Кондрацької [296]. Вона дослідила роботу польок у 

сеймі та сенаті впродовж 1919–1927 рр., визначила ключові питання, які вони 

розглядали на парламентських засіданнях. З-поміж них переважали освітні, 

соціальні та культурні. 

На відміну від вчених України, їх польські колеги більше уваги 

приділяють проблемі єврейського жіночого руху. Серед найвідоміших його 

дослідниць – Й. Лісек [298] та М. Жадковольська [319]. Обидві вивчають 

історію єврейського жіноцтва, фокусуючи увагу на їхній діяльності 

в  культурно-освітній сфері. Розвиток фемінізму в єврейському середовищі 

дослідила М. Антосік-Пелла [278]. В основі її дослідження – аналіз 

єврейського жіночого часопису «Ewa», в якому вчена розкрила 

найактуальніші питання для єврейського жіноцтва. Вона також визначила 

найбільш популярні єврейські жіночі часописи в міжвоєнній Польщі.  

А. Ландау-Чайка вивчає складне становище жінки-єврейки та процеси 

асиміляції у міжвоєнній Польщі [297]. Благодійницьку діяльність «Союзу 

єврейських жінок» («Związek Kobiet Żydowskich», далі – ZKZ) досліджує 

польський історик Т. Чайковські [285]. Він визначає особливості 

функціонування даного товариства у Любліні та прослідковує діяльність 

створеного ним опікунського закладу для дітей «Ognisko», котрий впродовж 

1927–1939 рр. допомагав дітям із малозабезпечених сімей.  

Зрозуміло, польські вчені вивчають не тільки діяльність єврейських 

організацій, а й тих, що були створені представниками інших націй. Перші 

дослідження такого типу з’явилися ще у другій половині 1970-х рр. [327]. 
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Біографічні матеріали є досить важливим елементом для вивчення 

жіночої історії. Свідчення цьому – життєписи відомих представниць 

феміністичного руху у Центральній, Східній і Південно-Східній Європі XIX–

XX ст. [167]. З-поміж них – представниці українських, польських 

і єврейських жіночих організацій. 

Отже, історіографія проблеми засвідчує певний інтерес науковців до 

історії жіночого руху в Другій Речі Посполитій. При цьому частково 

вивченою є історія тих організацій, які були створені польками. 

Зосередження уваги на жіночих організаціях, котрі поруч із благодійною та 

іншого роду діяльністю виступали виразниками інтересів конкретних націй, 

дозволить розкрити роль жінок як у громадському житті, так і в суспільно-

політичних процесах у Другій Речі Посполитій. 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

При написанні дисертації нами використано різні види джерел, які 

поділено за такими критеріями:  

− засоби відтворення (опубліковані і неопубліковані);  

− походження (матеріали органів влади, жіночих організацій та 

товариств, міжнародних організацій, особистого характеру);  

− видова належність (документи, преса);  

− характер (наративні і аналітичні). 

Основу джерельної бази дисертації складають неопубліковані 

документи і матеріали, які зберігаються в архівах України та Польщі. Значна 

кількість документів, що розкривають ті чи інші аспекти діяльності 

організованого українського, польського та єврейського жіноцтва, 

представлена у фондах Центрального державного історичного архіву 

України, м. Львів. Зокрема, ф. 319 («Українське жіноче товариство «Союз 

Українок» у Львові. 1924–1939 рр.») включає документи, які допомагають 
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визначити особливості розвитку СУ: звіти про діяльність, облікові записи 

про кількість філій та гуртків [3–5]. На основі протоколів засідань головного 

виділу та з’їздів СУ, звітів філій та гуртків про проведену роботу на місцях 

нам вдалося визначити хронологію подій у житті цієї організації. Зі звітів СУ 

дізнаємося про його діяльність за межами Польщі, участь у міжнародних 

конференціях та конгресах. 

Інформаційно багатим джерелом для вивчення фінансового становища 

товариства є книги обліку членських внесків. Про спільну працю на освітній 

та культурній ниві СУ з «Просвітою» та «Сільським господарем» дізнаємося 

з листування між цими товариствами, яке представлене у ф. 319 

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів. 

Ф. 502 («Спілка єврейських жінок м. Львів. 1925–1939 рр.») містить 

цінні документи, які розкривають особливості діяльності «Союзу єврейських 

жінок» у Львові впродовж 1925–1939 рр., сіоністського «Об’єднання 

єврейських жінок для праці в Палестині», яке пізніше трансформувалося в 

«Міжнародну жіночу сіоністську організацію» («Womens International Zionist 

Organization» [9–10]. 

Звіти про діяльність секцій та фінансові звіти дозволяють визначити 

структуру WIZO, головні напрями її роботи. Листування учасниць організації 

з євреями, які виїхали в Палестину, допомагає визначити спектр актуальних 

для її членкинь проблем. 

Інформативним для вивчення діяльності «Союзу єврейських жінок 

і  груп Східної Галичини» є ф. 338 («Крайова сіоністська організація 

у Львові») Центрального державного історичного архіву України, м. Львів  

[6–7]. Зокрема, з матеріалів фонду дізнаємося про цілі та мету цієї інституції, 

що зафіксовані в її статуті, співпрацю членкинь союзу з молодіжною групою 

WIZO. 

Документи про «Об’єднання польських християнських жіночих 

товариств», до складу якого входило понад 30 різноманітних польських 

жіночих організацій, знаходяться у ф. 841 («Об’єднання польських 
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християнських жіночих товариств у м. Львів. 1918–1939 рр.») Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів [13–20]. Тут, зокрема, 

містяться статути «Товариства польських працюючих жінок», «Національної 

ради польок», комітету «Об’єднання жіночих організацій для оборони краю», 

«Ліги слов’янських жінок», а також звіти про діяльність «Об’єднання 

польських християнських жіночих товариств» за 1918–1928 рр. 

Фонд також становить предмет наукового інтересу завдяки тому, що 

включає чимало статей польської періодичної преси («Gazeta dla kobiet», 

«Kobieta współcześna», «Kurjer Codzienny», «Slowo Polskie», «Kurjer 

Lwowski». Ці публікації містять цікаву інформацію з питань участі жінок у 

громадсько-політичному житті Другої Речі Посполитої. 

Не менш важливими для нашого дослідження є матеріали, які 

зберігаються у фондах Державного архіву Львівської області (далі – 

Держархів Львівської обл.). Зокрема, ф. 1 («Львівське воєводське управління. 

Суспільно-політичний відділ. Підвідділ у справах товариств. 1921–1939 рр.») 

включає чимало матеріалів, що відображають різні аспекти діяльності 

польських, українських та єврейських жіночих організацій на території 

Львівського воєводства у 1921–1939 рр. [44–46]. Йдеться, зокрема, про 

документи, які розкривають процес створення жіночих товариств, реєстрацію 

філій та кружків у цій адміністративній одиниці. Звіти про діяльність 

жіночих організацій у невеликих містечках та селах дозволили порівняти 

спектр проблем, актуальних для міського та сільського жіноцтва. Важливими 

у ф. 1 Держархіву Львівської обл. є матеріали, що розкривають роботу 

єврейських жіночих організацій, які зосереджували свою увагу на 

благодійницьких справах. 

Фонд-колекція документів «Український музей в Празі», який 

зберігається у Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України, м. Київ, допоміг визначити місце в міжнародному жіночому русі 

представниць українських жіночих організацій в еміграції. Так, ф. 269 

(«Колекція документів «Український музей в Празі. 1918–1939 рр.») містить 
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статут та звіти про діяльність «Української жіночої національної ради» 

(далі  – УЖНР), української секції «Ліги миру і свободи» в Празі [1–2]. 

Надзвичайну цінність має звернення голови її осередку в Празі С. Русової до 

держав Європи та Америки з приводу голоду в радянській Україні (1932 р.). 

Значимими для вивчення діяльності жіночих організацій у Польщі 

є матеріали, що зберігаються в Державному архіві Івано-Франківської 

області (далі – Держархів Івано-Франківської обл.), Державному архіві 

Тернопільської області (далі – Держархів Тернопільської обл.), Державному 

архіві Рівненської області (далі – Держархів Рівненськї обл.) та Державному 

архіві Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.). 

З ф. 2 («Станіславівське воєводське управління м. Станіславів. Відділ 

суспільно-політичний. Підвідділ безпеки і громадського порядку. 1921–

1939 рр.») Держархіву Івано-Франківської обл. нами використано 

статистичні дані про кількість жіночих товариств, які містяться у звітах 

Станіславівського воєводського управління [31–32]. Листи товариства 

єврейських жінок у Станіславові «Самопоміч», що також знаходяться у ф. 2, 

дозволили проаналізувати його діяльність, визначити її особливості 

в порівнянні з іншими єврейськими жіночими організаціями [37]. 

Політичні та економічні «монографії» про повіти Станіславівського 

воєводства у ф. 68 («Станіславівське воєводське Управління державної 

поліції, м. Станіславів. Слідче Управління. 1935 р.») містять відомості про 

керівний склад філій та осередків польських, українських та єврейських 

жіночих організацій [40]. Ця інформація засвідчує, що найбільш популярним 

з-поміж українських товариств у Станіславівському воєводстві був СУ, 

польських – ZPOK, єврейських – WIZO. 

Схожі статистичні дані про ці інституції за повітами Тернопільського 

воєводства містить ф. 231 («Тернопільське воєводське управління. Відділ 

громадської безпеки. 1924–1938 рр.») Держархіву Тернопільської обл. [56–

58]. Вони засвідчують, що наймасовішою та найбільш ефективною з-поміж 

польських жіночих організацій у цій адміністративній одиниці була ZPOK. 
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Ставлення влади до українського жіночого руху відображено в 

матеріалах ф. 282 («Підгаєцька повітова комендатура державної поліції 

Тернопільського воєводства. 1939 р.») Держархіву Тернопільської обл. [59]. 

Він включає також звіти з діяльності організації «Дружина княгині Ольги». 

Автобіографічний матеріал активної діячки українського жіночого руху 

І. Блажкевич зберігається у ф. 3205 («Автобіографія Блажкевич І. О. 1931 р.») 

Держархіву Тернопільської обл. [60]. 

Матеріали про діяльність товариства «Союз жінок-українок 

громадської праці на Волині» містяться у ф. 198 («Окружне управління 

Волинського Українського об’єднання (ВУО) м. Луцьк. 1931–1934 рр.») 

Держархіву Волинської обл. [30]. Вивченню роботи українців-парламентарів 

сприяє ф. 60 («Українська парламентарна репрезентація на Волині. 1937–

1939 рр.»). [29]. У ньому також представлена переписка з послом 

С. Тимошенком організацій «Рідна хата», «Союз українок-емігранток» у 

Варшаві. 

Про діяльність жіночих організацій на Волині дізнаємося з ф. 30 

(«Рівенське повітове староство. Відділ безпеки. 1920–1938 рр.») Держархіву 

Рівненської обл. Переписка рівненського повітового старости з 

представницями цих організацій дозволила визначити найбільш дієві з-поміж 

них. Даний фонд включає матеріали про роботу NOK, СУ, «Союзу 

єврейських жінок» («Związek Kobiet Żydowskich» (далі – ZKŻ) [48–51]. 

Серед неопублікованих джерел – квартальні та піврічні звіти поліції 

про суспільно-політичний стан у різних адміністративних одиницях Польщі, 

які зберігаються в державних архівах різних областей. Такі документи 

сприяють вивченню роботи жіночих організацій, а водночас відображають 

оцінку їхньої діяльності органами влади [21; 27]. 

Важливі для нашого дослідження документи знаходяться у фондах 

відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України 

ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ України ім. В. Стефаника). Інформативними 

є, зокрема, матеріали, що висвітлюють процес зародження та перший етап 
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діяльності польських жіночих організацій наприкінці XIX – на поч. XX ст. 

(наприклад, «Громадського комітету польок»), роботу активісток (зокрема, 

З. Романовіч, М. Дулембянки, М. Мосціцької) тощо. Фонди ЛННБ України 

ім. В. Стефаника розкривають благодійницьку діяльність товариства «Хліб 

дітям» («Chleb Dzieciom») [82], різні аспекти співпраці «Міжнародної 

жіночої ради» з «Національною радою польок» та «Союзом Українок». 

Важливі неопубліковані документи містяться в «Архіві актів нових» 

у  Варшаві. Найбільш інформативним з питання діяльності жіночих 

організацій (зокрема, «Ligу Kobiet» (далі – LK), ZPOK, «Samopomocу 

Społecznej Kobiet» («Соціальної жіночої взаємодопомоги» (далі – SSK) 

є  ф. 185 («Arhiwum Naczelnego Zarządu Ligi Kobiet. 1919–1939 rr.»). 

Цікавими, зокрема, є справи SSK [62–63]. За нетривалий час існування 

(1935–1939 рр.) організація досягла значної популярності в польському 

жіночому русі. Не останню роль у такому успіху відіграла її голова 

З. Морачевська. У справі 69 даного фонду подано інформацію про її 

діяльність у ZPOK та конфліктний вихід з товариства [63]. 

«Корпус» опублікованих джерел, що використані при написанні 

дисертації, формують конституції Польщі 1921 р. [323] та 1935 р. [89], укази 

й розпорядження суб’єктів законотворення, що стосувалися ґендерної 

рівності, статути організацій, періодична преса тощо. 

Аналіз конституцій Другої Речі Посполитої 1921 та 1935 рр. сприяє 

визначенню прав громадян загалом та жінок як соціальної групи зокрема. 

Так, основний закон 1921 р. підтвердив надані їм у 1918 р. політичні права. 

Таким чином конституцією Польщі визначено рівність прав громадян 

незалежно від національності, віросповідання, статі. Основний закон 

декларував право громадян створювати різноманітні організації – те її 

положення, яке витворило правову основу для утворення жінками 

різноманітних громадських організацій та об’єднань. 

Важливим джерелом для вивчення предмету дисертації є стенограми 

засідань сейму та сенату. Вони, зокрема, містять виступи М. Рудницької [91], 
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інших представниць жінок Польщі, які в різні роки обиралися до парламенту 

й обстоювали в ньому, з одного боку, інтереси своїх націй, з іншого – 

жіноцтва. 

Потужний інформаційний потенціал для вивчення об’єкт-предметного 

поля дисертації зосереджується в переписах населення, які були проведені 

в міжвоєнній Польщі в 1921 [90] та 1931 [87] рр. Перший з них, наприклад, 

включає статистичні дані не лише про національний склад населення, 

віросповідання, а й його професійну зайнятість за статями по воєводствах. 

Це, зрозуміло, полегшує відтворення структури професійної зайнятості жінок 

у Другій Речі Посполитій, їх етносоціальний «портрет» за окремими 

адміністративними одиницями.  

На відміну від першого перепису, другий, проведений у 1931 р., 

охоплює всі території, які входили до складу Другої Речі Посполитої∗. Його 

дані дозволяють визначити зміни у національному та релігійному складі 

населення держави. Водночас, на відміну від першого, перепис 1931 р. не 

включає детальної інформації щодо професійної зайнятості чоловіків та 

жінок.  

Жіночі організації – суб’єкти громадсько-політичного життя, які 

визначали напрями своєї роботи та засоби їх досягнення в установчих 

документах, котрі затверджувалися державою. До опублікованих джерел 

відносимо матеріали нормативного характеру – статути жіночих організацій, 

що діяли в міжвоєнній Польщі, зокрема «Союзу Українок» [84], NOK [97], 

«Organizacjі Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju» («Організації підготовки 

жінок до захисту батьківщини» (далі – OPKOK) [94], «Polskoj Ligy Kobiet 

Pokoju i Wolności» («Ліги польських жінок за мир і свободу» (далі – PLKPW) 

[96], «Katolickiego Stowarzyszenia Mlodzieży Żenskiej» («Католицького 

товариства жіночої молоді» (далі – KSMŻ) [92], WIZO [10]. 

                                                           
∗ Перепис 1921 р. не включав статистичних даних по Верхній Сілезії і Віленщині, які в той 
час ще не входили до складу Польщі. 
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Групу опублікованих джерел доповнюють збірники документів і 

матеріалів. Як приклад – збірник «Мілена Рудницька. Статті. Листи. 

Документи» [152], який відображає діяльність «Союзу Українок» та 

«Дружини княгині Ольги», включає документи, котрі розкривають 

суспільно-політичні процеси в Галичині, особливості взаємовідносин між СУ 

та політичними партіями в цьому регіоні; матеріали з історії радянсько-

польських відносин, що висвітлюють окремі аспекти національної політики 

Другої Речі Посполитої. У цьому контексті привертає увагу Малий 

Версальський трактат – документ, підписаний Варшавою під тиском держав, 

що перемогли у Першій світовій війні, який суттєво впливав на 

міжнаціональні відносини в міжвоєнній Польщі [98].  

Використаний нами біографічний метод актуалізує важливість видань 

на кшталт «Almanach Żydowski» [166]. Він містить дані про відомих 

єврейських громадських та політичних діячів обох статей, у. т. ч. активних 

учасниць єврейського жіночого руху. 

Поодинокі з активісток громадського життя українок з роками 

оприлюднили свої спомини про події міжвоєнного періоду. Джерелом такого 

штибу є «Хроніка філії Союзу Українок у Станіславові», укладена А. Рубель 

[154]. Нею зібрано свідчення про важливі події з життя товариства та 

біографічні дані керівників філії СУ у цьому місті, що дає можливість 

пізнати ґенезу тамтешньої інституції та біографії її членкинь. 

Спогади С. Русової [155] відтворюють лише перші роки 

в хронологічних рамках нашого дослідження. Їх значення полягає у тому, що 

авторка мемуарів реконструює різні аспекти діяльності українців в еміграції, 

психологічну атмосферу в лоні їх різних соціальних груп. 

Поодинокі свідчення про збереження в Канаді того досвіду громадсько-

політичного життя, який у міжвоєнний період був вироблений жіночими 

організаціями на західноукраїнських землях, представлений у спогадах 

І. Книш [153]. 
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Окрему групу джерельної бази становлять книги пам’яті, присвячені 

видатним діячкам жіночого руху. Так, наприклад, книга «Пам’яті Рози 

Мельцерової» [310], видана у Львові 1936 р. за сприяння «Гуртка єврейських 

жінок» («Kolo Kobiet Żydowskich» (далі – KKŻ), є важливим джерелом для 

вивчення як єврейського жіночого руху, так і особистості – єдиної 

представниці юдейок у парламенті Другої Речі Посполитої. Про життя та 

значення для польського жіночого руху дружини президента Польщі 

дізнаємося з праці «Михайлина Мосціцька» (Варшава, 1933 р.) [304]. 

Надзвичайно важливим джерелом для вивчення предмету дисертації 

є  ті матеріали, що видані жіночими організаціями та товариствами. 

Здебільшого вони присвячені певним подіям: ювілею організації, конкретної 

людини, виборчій кампанії, конгресу тощо. Так, досить важливою для 

вивчення роботи NOK є праця «Десятиліття праці Національної організації 

жінок в Лодзі» («Dziesięciolecie pracy Narodowej Organizacji Kobiet w Łodzi») 

(1928 р.) [88]. Найважливіші аспекти конгресу СУ, що відбувся 23–27 червня 

1934 р., представлені в матеріалі «Український жіночий конгрес 

у Станіславові» [85].  

Аналогічною за тематикою є «Пропам’ятна книга з’їзду Марійських 

дружин» [11], видана з приводу 30-річчя її першого з’їзду. Книга включає 

матеріали з’їздів, доповіді тощо. 

Цінне інформаційне джерело про політичну діяльність польського 

жіноцтва напередодні виборів 1928 р. становить інформаційний бюлетень 

(«Kwestjonarjusz wyborczy» [86]). Діяльність жінок у польському парламенті 

відображає матеріал, опублікований NOK у Варшаві 1928 р. «Жінка в сеймі. 

Діяльність посланок Національної організації жінок» («Kobieta w Sejmie. 

Działalność posłanek Narodowej organizacji kobiet») [295]. 

Окремі опубліковані матеріали можна інтерпретувати як довідкові. 

Прикладом таких джерел є «Przewodnik Spoleczny» [169], в якому подано 

перелік польських жіночих організацій станом на 1934 р.  
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Важливою складовою джерельної бази дослідження є періодична 

преса. За критерієм походження поділяємо її на пресові органи влади, 

видання жіночих та громадських організацій, політичних партій. Серед 

перших важливими для вивчення суспільно-політичної ситуації в країні є 

органи МВС Польщі «Sprawy Narodowościowe» i «Sprawozdanie z życia 

mniejszości narodowych», які з-поміж іншого містять інформацію про 

діяльність партій та подій, що стосувалися інтересів національних меншин. 

Поодинокі аналітичні статті подають інформацію про діяльність СУ: конгрес 

у Станіславові, його розбіжності з УНДО тощо. 

Більшість періодичних видань українок виходила завдяки діяльності 

СУ. Під керівництвом О. Кисілевської, наприклад, розпочато видання 

часопису «Жіноча доля», який популяризував ідеї «Союзу Українок», сприяв 

залученню жіноцтва до організованого громадського життя. Упродовж 1932–

1939 рр. виходили два додатки до «Жіночої долі»: «Жіноча воля» та «Світ 

молоді», які мали на меті сприяти національно-патріотичному вихованню 

українок. Важливим джерелом для вивчення діяльності СУ є видання 

«Жінка» та «Громадянка». 

Періодичні видання СУ інформували українців у Польщі про 

організаційне становлення жіночого руху, його ідеологічну платформу, 

завдання та методи їх реалізації. Зі сторінок жіночої преси дізнаємося про 

міжнародну діяльність цієї організації, роботу жіночих організацій в 

еміграції. Особливе місце у жіночих часописах відводилося питанню 

політичної активності українок під час виборів до сейму та сенату. Подібні 

заклики до діяльної участі у виборах відображені на сторінках польської 

жіночої преси. 

Серед періодичних видань українок – «Жіночий голос» (офіційний 

орган Союзу українських працюючих жінок «Жіноча громада»). Редакція 

цього часопису сповідувала соціал-демократичні цінності і, відповідно, 

пропагувала ідеї соціалізму – приклад інтеграції жіноцтва в суспільно-

політичне життя у Другій Речі Посполитій. 
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Значно більше періодичних видань репрезентувало польський жіночий 

рух. Так, друкованими органами ZPOK були «Praca obywatelska», присвячена 

політичним та соціально-економічним подіям у суспільстві, та «Prosta droga», 

що пропагувала ідеали жіночого руху серед селян. Газета «Kobieta w Sejmie» 

видавалася Виборчим комітетом прогресивних жінок, «Nasza praca» – 

товариством «Гурток польок», який пропагував ідеї залучення жінок до 

оборони держави та допомоги польській армії. 

До польських жіночих часописів з суспільно-літературним 

спрямуванням належать: тижневик «Kobieta Współcześna», журнал «Bluszcz», 

варшавський тижневик «Życie kobiece» (1927–1930 рр.).  

З-поміж періодичних видань єврейок особливо значимим для вивчення 

діяльності жіночих організацій у Польщі є феміністичний тижневик «Ewa», 

який видавався у 1928–1933 рр. Більшість його публікацій присвячувалася 

становищу єврейського жіноцтва в Польщі, а також у Палестині. Дописувачі 

«Ewу» часто наголошували на рівноправності чоловіків та жінок, 

необхідності здобуття останніми освіти, їхньої активної участі у житті 

кагалів. Водночас часопис обстоював засади збереження національної 

ідентичності євреїв. Схожі ідеали пропагував часопис «Jednodniowka» [145], 

який редагувала голова варшавського відділу WIZO С. Левіт, та газета 

«Сhwila» [146], у якій з 1930 р. публікувалася рубрика «Glos kobiet». 

Найчастіше в ній подавалася інформація про благодійницьку працю 

єврейського жіноцтва, наголошувалося на підготовці молоді для 

відправлення в Палестину.  

Отже, джерельна база дослідження формується з опублікованих та 

неопублікованих документів і матеріалів. Це статутні документи польських, 

українських та єврейських жіночих організацій, їхні звіти про виконану 

роботу. Значимим компонентом для вивчення проблеми є квартальні та 

піврічні звіти поліції, в яких відображені результати стеження за цими 

інституціями. Спільно із конституціями Другої Речі Посполитої, її 

міжнародними договорами, переписами населення, періодичною пресою 
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тощо вони формують репрезентативний корпус джерел, який дозволяє 

всебічно вивчити предмет даної дисертації. 

 

 

1.3. Теоретичні засади дослідження  

 

«Ґендерній концепції, яка виборола своє місце під сонцем у соціології, 

просто таки судилося зустрітися з «жіночими студіями» в історії», – 

стверджувала на початку нинішнього століття Н. Пушкарьова [195, с. 15]. Це 

її судження не тільки проливає світло на шлях появи ґендерних досліджень 

в історичній науці, а й констатує той факт, що вони (з кінця 1970-х – початку 

1980-х рр.) вже поволі заповнили відповідну «нішу» в західній історії.  

Об’єкт-предметне поле нашої дисертації зумовлює її 

міждисциплінарність. Адже маємо за мету вивчити діяльність організацій, 

що були створені жінками в умовах панування ґендерних стереотипів, 

інституцій, які об’єднували в своєму складі представниць однієї 

національності / віросповідання й функціонували в реаліях становлення 

молодої держави, її подальшого розвитку. Таким чином йдеться про 

очевидну необхідність вивчати предмет дисертації щонайменше в трьох 

ракурсах: ґендерному, інституційному, міжнаціональних відносин. Наше 

судження зумовлене тим, що: 

− йдеться про вивчення роботи особливих для досліджуваного 

періоду інституцій – тих, які, на відміну від інших суб’єктів громадсько-

політичного життя (зокрема політичних партій), обмежували членство в них 

критерієм статі. Відтак утворення тієї чи іншої організації опосередковано 

віддзеркалювало факт ґендерної нерівності в соціумі та готовність частини 

жіноцтва діяти задля її подолання. Проявляючи соціальну активність, 

членкині таких організацій, союзів, товариств прагнули захистити інтереси 

жіноцтва, сприяти його емансипації, або ж (із врахуванням усталеного 
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в  міжвоєнний період переконання про особливості ґендерних ролей∗ 

чоловіків і жінок) сприяти захисту материнства, знедолених дітей тощо; 

− постання неурядових організацій на національній / релігійній 

основі – данина домінуючим у міжвоєнний період суспільним цінностям. 

Зокрема, надзвичайно вагомої ролі цих «маркерів» у «конструюванні» 

самоідентичності;  

− відродження Польщі та пафос державотворення призвели до 

спроби новопосталої титульної нації перетворити її в інструмент задоволення 

актуальних для неї проблем. Таке «привласнення» держави як політичного 

інституту з його необмеженими ресурсами зумовило загострення 

міжнаціональних взаємин у Другій Речі Посполитій. Воно відобразилося 

в різних сферах: політичній (національній та конфесійній), економічній, 

соціальній, культурно-освітній. За таких реалій частина громадських 

організацій, які об’єднували в своєму складі винятково «своїх», стали тими 

суб’єктами громадсько-політичного життя, які з об’єктивних причин 

інтегрувалися в «поле» міжнаціональних відносин.  

Враховуючи предмет нашої дисертації, важливим компонентом 

вищеназваного теоретичного «триптиху» є осмислення ґендерного підходу. 

Він – ознака такої культури (політичної, економічної, сімейної тощо), яка 

ґрунтується на урахуванні інтересів обох соціально-статевих груп. 

За визначенням Н. Пушкарьової, предметом ґендерної історії є 

становлення й функціонування такої системи відносин і взаємодій, котрі 

стратифікують соціум за ознакою статі, використовують останню як 

«інструмент» для зведення / збереження соціального ієрархічного порядку 

[195, с. 32]. 

Його функціонування забезпечують ті чи інші інститути, що актуалізує 

значимість для нашого дослідження інституційного «зрізу». Його важливість 

зумовлена двома головними складовими. По-перше, саме органи влади 
                                                           
∗ Ґендерна роль – сукупність зразків поведінки представників обох статей, система 
соціальних стандартів, традицій, котрим має відповідати індивід задля того, щоб його 
визначали чоловіком або жінкою. 
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формують ґендеровані нормативні стандарти і, в разі певної заангажованості 

їх представників, відтворюють «матрицю» нерівності можливостей чоловіків 

і жінок. «Ґендеровані індивіди, – стверджує американський учений 

М. Кіммел, – займають місця в ґендерованих інституціях» [211, c. 147]. І далі: 

«Ґендерована ідентичність індивідів формує ці ґендеровані ідентичності, 

а ґендеровані інституції втілюють і відтворюють нерівності, які складають 

ґендерну ідентичність» [211, c. 146]. Що ж до другого компоненту, який 

визначає значимість інституційного «зрізу» в нашому дослідженні, то він 

визначається самим його предметом – діяльністю жіночих організацій 

і товариств.  

Ґендерний підхід – результат визнання вченими того, що ті чи інші 

суспільні явища часто-густо по-різному впливають на жінок і чоловіків, 

викликають їх неоднакові реакції [164]. Водночас ґендерне прочитання 

історії – це визнання нерівності статей, їх ієрархії, а також стратифікації 

і влади, які, словами Т. Марценюк, вбудовані в ґендерну історію [232, с. 20]. 

Визнаючи слушність цього судження вітчизняної вченої, ми керуємося 

констатацією наслідків модернізації (зокрема, поступового зміцнення 

індустріального сектору економіки Другої Речі Посполитої) в її ґендерному 

ракурсі. В Європі вона призвела до того, що більшість жінок стали хатніми 

господинями, котрі жили під потрійним тягарем: позадомашньої роботи, 

хатнього господарства і материнства [198, с. 798]. 

Аналогічні наслідки, на наш погляд, мала й зміна структури ринку 

праці в Другій Речі Посполитій. Водночас зведення підприємств головним 

чином на польських етнографічних територіях зумовило фактичне 

унеможливлення працевлаштування на фабриках і заводах мешканців інших 

регіонів, Західної України зокрема. Це стало однією з причин подальшої 

консервації соціальних ролей жінок і чоловіків, обмежувало перших 

виконанням певних обов’язків у сім’ї та роботою в домашньому 

господарстві.  
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Упослідженню жіноцтва в міжвоєнний період сприяли ґендерні 

стереотипи, котрі відображали тогочасні уявлення про маскулінність і 

фемінність. Вони – визначальні категорії (які є соціальними, а не 

біологічними) ґендерних досліджень. Цими термінами узагальнюють 

нормативні уявлення та установки, які діють у конкретному хронотопі щодо 

того, якими повинні бути представники обох статей (як-то особистісні 

характеристики, захоплення чоловіків і жінок, їхні інтереси, зовнішність, 

поведінка тощо), чим вони повинні займатися [164]. 

Сутність маскулінності та фемінності як своєрідного набору ознак 

відмінностей не є усталеною. Вона змінюється. Про це промовисто свідчать 

уявлення про соціальні ролі жінок і чоловіків на сучасному етапі й у час, 

який досліджується нами. В роки, що пролягли між двома світовими війнами, 

жінки, як і раніше, сприймалися як матері, головним покликанням яких є 

виховання дітей, «прислуговування» чоловікові тощо. Ієрархія в сім’ї, 

неоднакові можливості юнаків і дівчат – суспільні реалії в Другій Речі 

Посполитій. 

Ґендерний розподіл праці – це не просто «розмежування», 

диференціація соціальних функцій між обома статями, а й їх ієрархічне 

впорядкування. Воно базується на поділі виконавців за видами діяльності 

[240, с. 161]. Це, наприклад, промовисто засвідчила «другорядна» роль, яку 

в громадсько-політичному житті Другої Речі Посполитої відігравали жінки – 

рефлексія усталеного в ній стереотипу про те, що «світ політики» є 

«справою» чоловіків. 

Ґендерні ролі, стереотипи щодо «повноважень» чоловіків і жінок, 

розподіл праці між ними – складові ґендерного статусу. Саме на цій категорії 

базуються ґендерні студії в історичній науці. Він, як і моделі поведінки 

чоловіків і жінок, ієрархія поміж ними – продукт соціального контролю, який 

як здійснюється певними інститутами, так і задається культурними 

традиціями. А відтак ґендерний статус є елементом соціальної диференціації, 

ієрархії, який слугує розподілу влади і престижу [275].  



 

 

58 

Теоретичне осмислення вченими буття жінок призвело до 

екстраполяції питання про ґендерні ролі в поле приватного простору. Ця 

інновація мала важливі наслідки для усвідомлення долі жінок, їхніх шансів 

на самореалізацію: адже йшлося про те, що взаємодія статей є політичною за 

своїм єством [182, с. 273]. Імовірно, така постановка питання стала реакцією 

на твердження К. Мілет про те, що політика – це такі структурно-владні 

відносини, які забезпечують контроль однієї групи над іншою [235, с. 49]. 

Американка, чия праця згодом стала класикою феміністичної літератури, 

заявила: домінування чоловіків над жінками – це прояв сегрегації, який 

суворіший і тривкіший у часі за класовий [235, с. 51].  

Першочерговим імперативом ґендерного аналізу є визнання жінки 

самостійним суб’єктом історії. Наголошуючи на цьому, Дж. Б. Елштайн 

підкреслює й значимість «…добирання такої форми дослідження, яка 

слугувала б цілям витлумачення, розуміння й критики за векторами 

громадського й приватного» [205, с. 273]. Останній у цій «системі 

координат» «нанизує» на себе історії осібного життя, переживань та 

сподівань, які в своїй сукупності реконструюють світ приватного жінок на 

конкретному історичному етапі. Водночас використання висновків 

антропологів щодо причин нерівності чоловіків і жінок (які пояснюються 

функціональним поділом діяльності індивідів на приватну і публічну сфери) 

проливає світло на причини витіснення жінок з останньої [275]. 

Визначальні методологічні положення ґендерних досліджень були 

сформульовані американською історикинею Дж. Скотт. Задля цього вона 

запропонувала фіксувати увагу на соціально-історичних «підсистемах»: 

самоідентифікації особистості; комплексах культурних символів, які є 

каталізаторами для формування образів; їх відображення у різних (у т. ч. 

політичних, педагогічних) доктринах; наявності спектру соціальних 

інститутів, які формують ґендер і здійснюють «режисуру» ґендерних 

відносин (зокрема сім’я, ринок робочої сили, система освіти і навіть 

державний устрій) [254, с. 16]. 
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Екстраполяція цих теоретичних складових на досліджуваний нами 

предмет дозволяє стверджувати: ґендерна роль жінки в міжвоєнній Польщі 

визначалася, як і раніше, передусім церквою; членство в жіночих 

організаціях українок, польок, єврейок – свідчення їх подвійної 

самоідентифікації (як представниць конкретних націй та за ґендерною 

ознакою), котра була однією з передумов об’єднання сил задля досягнення 

змін у тих чи інших соціальних інститутах (зокрема в сім’ї та на ринку 

праці).  

Таким чином, ґендерні взаємини ґрунтуються на відносинах влади, 

«…які містять нерівності, «вбудовані» в соціальні інститути» [232, с. 21]. 

Ґендерна методологія в історії спонукає прочитувати у ній – владі – вияв 

маскулінного дискурсу, а у взаємодії суб’єктів – тиск «колонізатора» на 

«колонізованих» (жінок) [195, с. 40]. Активна ж громадянська позиція, 

ґендерно зумовлені й диференційовані моделі поведінки є передумовою для 

вивчення жіночого політичного дискурсу [195, с. 40–41]. 

Завдяки активності феміністів у ґендерних студіях поступово 

усталилися різні підходи. Вони базувалися на трактуванні статі як причини 

ієрархії в суспільстві, поділу влади за статтю∗ [163, с. 96]. Такі судження 

спонукали усвідомлення інтелектуалами того, що одна стать, яка 

підпорядкувала собі іншу, опиняється в панівній позиції [195, с. 8]. 

Враховуючи ж предмет нашої дисертації, маємо підстави стверджувати, що в 

Другій Речі Посполитій частина жінок, власне ж тих, які належали до числа 

національних меншин, зазнавала подвійної дискримінації: за ґендерною 

та національною ознаками [232, с. 155].  

Здійснені останніми десятиліттями вченими Заходу дослідження 

в  царині ґендерної історії дозволяють визначити її основні тематичні 

«сюжети». Серед них – сім’я, домашнє господарство й ринок, освіта та 

культура тощо [249]. При цьому зауважимо, що в західній історичній науці 

                                                           
∗ Третій з підходів феміністів у ґендерних дослідженнях пов’язаний з питаннями 
сексуальності та психологічними особливостями жінок.  
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жіночу історію прочитують у дискурсі мультикультуралізму, а вчені 

дискутують питання про те, «…чи жінок треба відрізняти від чоловіків 

у історіях, які ми оповідуємо про минуле, чи це є штучним роздрібненням 

етнічної, релігійної, расової й класової ідентичностей?» [254, c. 83].  

Інтеграція вітчизняної історичної науки в теоретичне поле Заходу 

спонукала розширення її тематичних «складових» (йдеться, наприклад, про 

включення до неї мікроісторії та локальної історії). У цьому проблемно-

тематичному розмаїтті помітне місце посіли історії приватного життя 

індивіда та історія повсякдення – ті проблемно-тематичні ракурси, які можна 

трактувати ґендерно чутливими, такими, котрі сприяють вивченню 

життєдіяльності жінок досліджуваного періоду. Інтеграція в світ пересічних 

людей (зокрема, з’ясування джерел їх пригноблення, його форм) трактується 

нами однією із запорук для виявлення причин громадсько-політичної 

активізації жіноцтва в міжвоєнній Польщі.  

Вивчення проблеми діяльності жіночих організацій обумовлює 

дослідження предмету дисертації в інституційному ракурсі. Адже ті 

товариства й союзи, які були створені жінками – самоорганізовані 

добровільні об’єднання, котрі виражають інтереси та сподівання членів, 

спрямовують їх ініціативність на захист прав та інтересів жінок. Їхня 

активність, що здійснюється з дозволу держави, сприяє подоланню 

стереотипів патріархальної свідомості щодо суспільної ролі жінки [170]. 

Дослідження діяльності жіночих організацій, що об’єднували у своєму 

складі представниць однієї національності, їхня культурно-просвітницька 

діяльність, яка ґрунтувалася на ідеалах національного виховання, еволюція 

новопосталої Польщі в державу, що націоналізувалася [181, c. 123], – 

фактори, котрі спонукають вивчати предмет дисертації із врахуванням 

національного чинника як одного із каталізаторів громадсько-політичного 

життя. У цьому контексті ми трактуємо діяльність тих жіночих організацій, 

які створені українками та польками, як постання інституційних 

«інструментів» інтеграції в державу. Водночас сповідування частиною з них 
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державницьких ідеалів інтегрувало їх у суспільно-політичне життя. Відтак 

питання національної політики влади, українсько-польських та польсько-

єврейських взаємин прочитується нами в дискурсі конфліктології. Адже, як 

зауважує Р. Коллінз, «причини того, що відбувається в конфлікті, треба 

шукати в інтересах груп та індивідів і, над усе, в інтересі утримання своїх 

домінуючих позицій або уникнення домінування інших» [214, с. 81]. 

Отже, для вивчення діяльності жіночих організацій у 

багатонаціональному суспільстві необхідним є використання не тільки тих 

концептів, які визначають теоретичні засади пізнання історії, але й ґендерних 

студій та почасти політології. Застосування тих з них, які сприяють 

всебічному аналізу діяльності організацій, що є виразниками ґендерних 

і  національних інтересів у конкретному хронотопі, забезпечує всебічне 

осмислення об’єкт-предметного поля дисертації. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Історіографію досліджуваної проблеми формують праці, які були 

опубліковані в міжвоєнний період, роботи вітчизняних і зарубіжних учених. 

Із врахуванням суспільних реалій у Другій Речі Посполитій їхній доробок 

вивчено у таких тематичних ракурсах: жіночий рух, суспільно-політичні 

процеси та міжнаціональні стосунки в державі.  

У працях, що з’явилися в міжвоєнний період, було зосереджено увагу 

на питаннях становища жінок у суспільстві, їхній емансипації, становленні й 

розвитку жіночого руху. Поодинокі роботи присвячувалися лідеркам 

окремих товариств.  

Праці, в яких відображено суспільно-політичні процеси в Польщі, 

національний склад її населення, становище українців і євреїв, визначають 

ще один тематичний блок тієї складової історіографії проблеми, яка 
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сформувалася з часу становлення Другої Речі Посполитої й до її 

розчленування на початку Другої світової війни. 

Ці роботи не визначають основного корпусу історіографії нашого 

дослідження. Значно важливішими її складовими є праці вітчизняних 

і  зарубіжних (передусім польських) учених. Першими вивчено різні аспекти 

жіночого руху, зокрема становлення й розвиток окремих товариств 

і  організацій (передусім «Союзу Українок»), їхню періодичну пресу. 

Прикметною ознакою досліджень вітчизняних науковців є зосередження 

уваги на українках. Тим часом польки та єврейки залишаються на маргінесі 

їхніх студій. 

Вітчизняна історіографія проблеми доповнюється працями, які 

присвячені національній політиці Польщі міжвоєнного періоду, становищу в 

ній українців і євреїв, міжнаціональним взаєминам у трикутнику «українці – 

поляки – євреї». Ці проблеми активно розробляються й зарубіжними 

дослідниками. Окремі їхні роботи виділяються використанням оригінальних 

теоретичних гіпотез, критичне застосування яких сприяє вивченню об’єкт-

предметного поля дисертації в сучасному науковому дискурсі. 

Вагомим компонентом історіографії проблеми є праці представників 

української діаспори. Саме вони в час існування СРСР вивчали питання 

українського фемінізму в Другій Речі Посполитій. 

Враховуючи той факт, що недомінуючі групи тривалий час не 

привертали особливої уваги дослідників, історіографія теми засвідчує 

численні лакуни у вивченні діяльності жіночих організацій у міжвоєнній 

Польщі. Відносно достатньо вивченими є тільки діяльність СУ та польського 

«Союзу громадської праці жінок». Такий статус-кво актуалізує значимість 

джерельної бази дисертації. 

У здобутку представників зарубіжної історіографії – проблеми 

юридичного статусу жінок у міжвоєнній Польщі, структура їх професійної 

зайнятості, історія окремих жіночих організацій. На відміну від вітчизняних 

дослідників, польські вчені розробляють проблематику, що пов’язана 
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передусім з історією тих товариств і організацій, які були створені 

представницями титульної нації; певний інтерес вони виявляють і до 

єврейської «лінії» в історії жіночого руху в Другій Речі Посполитій. 

Джерельну базу дисертації формують неопубліковані та опубліковані 

документи. Перші (зокрема, листування між товариствами, книги обліку 

членських внесків тощо) – вагома складова джерельної бази дослідження. 

Такі документи висвітлюють різні аспекти роботи жіночих товариств трьох 

націй. Важливим джерелом для вивчення предмету дисертації є їхні звіти про 

діяльність, переписка з повітовими старостами, а також квартальні та піврічні 

звіти поліції, які відображають результати стеження за діяльністю жіночих 

товариств. 

Серед опублікованих джерел важливими для вивчення предмету 

нашого дослідження є матеріали нормативного характеру. Зокрема, 

конституції Польщі, ті укази президента й розпорядження сейму, підзаконні 

акти, що стосувалися ґендерної рівності. Статути українських, польських та 

єврейських жіночих організацій інформують не тільки про їхню мету, 

структуру, а й засоби, якими їх членкині планували досягати сповідувані 

наміри і плани.  

З-поміж опублікованих джерел значимими є матеріали переписів 

населення, які не тільки інформують про склад населення Другої Речі 

Посполитої за національністю, статтю, а й частково відтворюють структуру 

професійної зайнятості жінок. Серед джерел, котрі були опубліковані 

в  різний час, – міжнародні договори, якими Польща зобов’язувалась сприяти 

захисту прав та інтересів національних меншин, стенограми засідань сейму 

і сенату.  

Ця група джерел доповнюється матеріалами, які видавалися жіночими 

організаціями та товариствами трьох націй з нагоди їхніх ювілеїв, важливих 

подій у суспільно-політичному житті держави. Важливими для вивчення 

жіночого руху в міжвоєнній Польщі є й книги пам’яті, присвячені його 
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видатним діячкам. Помітне місце серед опублікованих джерел посідають 

й збірники документів і матеріалів. 

Важливою складовою джерельної бази дослідження є періодика, яка 

видавалася органами влади, жіночими організаціями та політичними 

партіями. Останні є тими «інформаційними каналами», що відображають 

найбільш значимі для жінок у міжвоєнній Польщі проблеми та сповідувані 

ними шляхи їх розв’язання. 

Джерельна база дослідження є достатньою для вивчення діяльності 

жіночих організацій у Другій Речі Посполитій. Водночас врахування 

строкатого національного складу її населення та соціально-політичних 

процесів у цій державі актуалізуює завдання компаративного аналізу роботи 

українських, польських та єврейських жіночих організацій у цій країні. 

Вивчення діяльності жіночих організацій у гетерогенному 

(за національним і конфесійним складом) суспільстві зумовлює необхідність 

використання поруч із теоретичними концептами осягнення історії тих, які 

використовуються фахівцями з історії ґендеру та політологами. Це визначає 

міждисциплінарність дослідження предмету нашої дисертації.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕТНОСОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 

ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛЬЩІ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 

2.1.  Жінки в демографічній і етносоціальній структурі Польщі 

міжвоєнного періоду 

 

Друга Річ Посполита – одна з держав, які постали після завершення 

Першої світової війни. Окремі з них мали низку спільних проблем. З-поміж 

них – зведення функціональних механізмів управління, створення армій та 

захист державних кордонів, введення національної валюти тощо.  

Водночас Друга Річ Посполита стала однією з держав, яка виділялася 

на тлі інших передусім національним складом населення, адже приблизно 

третину її громадян складали національні меншини. Найчисельнішими з-

поміж них були українці, білоруси та євреї. За результатами перепису 

населення 1921 р. в Польщі проживало 25 млн 694 тис. 700 чол., серед них 

17  млн 789 тис. 287 чол. поляків, 3 млн 937 тис. 371 українців, 2 млн 48 тис. 

878 євреїв (див. додаток А).  

Ці статистичні дані слід сприймати з певним застереженням: 

як  зауважують сучасні вчені, під час першого перепису 1921 р. центральна 

влада штучно зменшувала кількість українців і білорусів. З цією метою в ході 

перепису фіксувалася не національність, а мова, якою спілкується індивід 

[173, c. 333]. На загальний результат перепису вплинуло й те, що його не 

проведено на теренах частини Литви і Верхньої Сілезії, які станом на 1921 р. 

перебували поза межами польських кордонів. 

Помітна роль церкви в житті населення початку 1920-х рр. – 1930-х рр. 

сприяла усталенню ліній соціального розмежування поміж «своїми» і 

«чужими». При цьому зауважимо, що конфесійна та національна 

приналежність громадян Польщі в переважній більшості співпадали. Так, 
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наприклад, тих, хто сповідував юдаїзм, ототожнювали з євреями, серед 

поляків та литовців більшість сповідували римо-католицизм, а українці та 

білоруси були представниками православної та греко-католицької церков. 

Найбільших утисків зазнавала українська православна церква, що яскраво 

проявилося у 1930-х рр. (погроми православних святинь на Холмщині) 

[247, c. 249].  

З плином часу чисельність громадян Другої Речі Посполитої зросла. 

Згідно з переписом населення 1931 р., який охопив приєднані до Польщі 

території Литви та Верхньої Сілезії, у ній проживало близько 32 млн чол. 

Найбільше зросло число представників титульної нації: на початку 1930-х рр. 

їх налічувалося 22 млн 056 тис. 444 чол. Чисельність українців досягла 

5  млн   149 тис. 610 чол. Збільшилася й кількість євреїв – їх було 

2 млн 732 тис. 573 чол. (див додаток А). 

На відміну від українців, білорусів, німців, представників інших 

національностей, які проживали головно на своїх етнографічних територіях, 

євреї мешкали по всій Польщі. Частина з них проживала в Західній Україні. 

Так, в Галичині їх налічувалося 530 тис. [228, c. 125]. Станом на 1931 р. їхня 

кількість у цьому регіоні зросла до 616,2 тис. [330, s. 62], з них 342 тис. – 

у Львівському воєводстві.  

В окремих регіонах Другої Речі Посполитої (особливо на 

західноукраїнських землях) поляки опинилися в своєрідній ситуації. З одного 

боку, вони уособлювали титульну націю, з іншого – де-факто перебували в 

чисельній меншості, проживали в етнічному оточенні Інших. У 1921 р. 

у  Львівському, Тернопільському, Станіславівському та Волинському 

воєводствах вони складали лише 21,49 % населення (1 млн 272 тис. чол.) 

[228, c. 128]. У Волинському воєводстві поляки посідали другу (після 

українців) позицію, їх чисельність становила близько 16% [136, s. 4]. 

Іншою особливістю етнодемографічної картини поляків можна вважати 

високий рівень їх урбанізації. Адже станом на 1921 р. польське населення 



 

 

67 

переважало у великих містах: Познані й Кракові – по 94 %, Варшаві – 72 %, 

Лодзі та Львові – 62 %, Вільно – 56 % [173, c. 333]. 

Значимість жіночого питання в Другій Речі Посполитій визначалася 

самим фактом співвідношення чоловічого й жіночого населення: станом на 

1921 р. на 100 чоловіків переважно припадало 106,9 представниць жіночої 

статі. Враховуючи втрати серед чоловіків часів Першої світової війни, можна 

припустити, що цей показник у довоєнний час на теренах, які увійшли до 

складу Другої Речі Посполитої, був ще вищим. Така пропорція була 

характерною як для найбільших міст (зокрема Варшави, в якій на 

100 чоловіків припадало 121,9 жінок) [90, s. 5], так і низки воєводств, 

зокрема   Львівського, Станіславівського, Тернопільського, Краківського. 

В останньому станом на 1921 р. проживало 937 тис. чоловіків і понад 

мільйон жінок (див. додаток Б).  

Зрозуміло, ситуація в межах всієї країни не була однорідною. 

Найменшим співвідношення кількості жінок щодо чоловіків було у 

Волинському воєводстві (105,3 до 100). Незначною виявилася різниця і в 

Келецькому та Люблінському воєводствах (108 жінок на 100 чоловіків) 

[90, s. 5]. 

Чисельна перевага жінок над чоловіками в Польщі збереглася і в 

наступному десятилітті. Перепис 1931 р. констатував: у країні на 100 

чоловіків у середньому припадає 105,6 представниць жіночої статі [87, s. 15]. 

Таке співвідношення статей простежувалося: серед православних – 1 млн 

738 тис. чоловіків і 1 млн 833 тис. жінок та юдеїв – 1 млн 621 тис. 983 жінок і 

1 млн 491 тис. 950 чоловіків [87, s. 21, 37]. 

Законодавче поле Другої Речі Посполитої не розділяло громадян за 

ґендерним критерієм: її конституція 1921 р. проголосила рівність прав 

чоловіків і жінок. Зокрема, статті 12 і 13 гарантували останнім виборчі права 

[323, s. 19]. Водночас в основному законі Польщі не було окремої статті, яка 

конкретизувала права жінок. Імовірно, вони гарантувалися їм як громадянам.  
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Тим часом реальність була іншою: жінки залишалися залежними від 

чоловіків, що суттєво впливало на їхнє життя. Більше того: згідно з 

висновками польського історика Р. Верушевського, в Другій Речі Посполитій 

порушувався принцип рівності двох статей на працю. Так, наприклад, 

у  Сілезії збереглися німецькі традиції, за якими заміжня жінка не могла 

працювати вчителем [327, s. 27]. Такий статус-кво в одному з регіонів країни 

дає підстави стверджувати, що задля врівноваження можливостей міжвоєнна 

Польща мала подолати численні перешкоди. Очевидно, саме цим була 

зумовлена поява Декрету від 28 листопада 1928 р., що підтверджував 

рівноправність статей, а також політичні права жінок [327, s. 22].  

Цей крок польської влади суголосний тим, котрі здійснено в різних 

країнах. Зокрема, в Австрії, Німеччині та Чехословаччині жінки здобули 

виборчі права у 1919 р.; у Швеції – в 1921 р. Дещо раніше (1869 р.) жінки 

стали суб’єктами виборчих процесів у деяких штатах США; з 1902 р. – 

в Австралії; з 1917 р. – в Голландії та Росії [327, s. 22].  

На основі такого плину подій та врахування модерних тенденцій в 

громадсько-політичному житті різних держав світу є зрозумілим те, що 

польський політикум пройшов тривалий шлях подолання ґендерних 

стереотипів. Адже політичні права, які проголошено першою конституцією 

Другої Речі Посполитої, довелося декларувати ще раз наприкінці 1920-х рр., 

що, ймовірно, засвідчує перепони на реалізацію цих прав на практиці. 

Ухвалена 23 квітня 1935 р. конституція також не містила окремої статті 

щодо прав жінок. Її 33-я стаття закріплювала уже існуючі їх виборчі права. 

Досліджуючи участь жінок у громадському й політичному житті, 

звернемо увагу на проблему їх участі у виборах до гмін – інститутів 

самоорганізації юдеїв. Таке право, згідно з традиційними нормами, 

відводилося тільки головам родин, а отже – відсторонювало від обрання 

керівних органів кагалів жінок. Тож не дивно, що найбільш активні їх 

представниці виносили цю проблему на публічне обговорення [123, s. 1].  
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Структура професійної зайнятості в Другій Речі Посполитій 

відображена в переписах населення 1921 та 1931 рр. Загальна кількість 

працюючих жінок через кілька років після її постання становила понад 

5,5 млн чол., що складало 45 % від загальної чисельності працюючих (дані не 

охоплюють Верхньої Сілезії та частини Литви). Найманими працівниками з-

поміж них були 827 тис. жінок, які трудилися в сільськогосподарському 

виробництві, ремісництві, були представницями вільних професій [90, s. 10]. 

Відповідно до перепису населення 1921 р., за здобутою професією зі 100 

жінок працювали 42.  

Через десятиліття кількість працездатного населення в Польщі 

становила 25 млн 694 тис. чол.: з них 12,4 млн – чоловіки, а 13,2 млн – жінки. 

Найбільше з-поміж останніх – 50 % – працювало в текстильному 

виробництві, а найменше – на будівництві. 

Враховуючи те, що чоловіки й жінки становили приблизно однакову 

чисельність серед працюючих, перші за переписом населення 1931 р. 

домінували в більшості сфер виробництва. Найбільш контрастно ця 

статистика простежувалася в армії: із 414 тис. військовослужбовців жінок 

було лише 52 тис. 

Іншою була ситуація в торгівлі та страховій службі. У цих сферах 

послуг чисельність жінок складала понад 865 тис., а чоловіків – майже 

746 тис. Чисельна перевага жіноцтва чітко простежувалася серед тих, кого у 

переписах населення 1921 і 1931 рр. фіксовано в рубриці «робота жінок у 

домашньому господарстві». Цим визначенням означено тих, хто перебував на 

утриманні голів родин. З 340 тис. працівників «домашнього господарства» 

жінок було 291 тис. У єврейських родинах, зайнятих домашнім 

господарством, переважали чоловіки. Так, у 1930-х рр. зі 100 осіб-виконавців 

домашньої роботи було 68 чоловіків, 24 жінки і 8 дітей. Діти шкільного віку з 

7 до 14 років також активно залучалися до роботи в домашньому 

господарстві [300, p. 56]. 
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Ті з жінок, котрі здобули вищу освіту, працювали лікарями, вчителями, 

представниками інших вільних професій. З 664 тис. тих, хто заробляв на 

прожиття знаннями та інтелектом, жінок на початку 1930-х рр. було 198 тис. 

(тобто 30 % від загальної чисельності) [87, s. 37]. 

Такі статистичні дані засвідчують факт активного здобуття дівчатами 

вищої освіти. Так, у 1930-х рр. 40 % тих, хто її здобув – дівчата. На деяких 

спеціальностях вони чисельно переважали чоловіків. Наприклад, серед тих, 

хто здобув освіту стоматолога в 1931 р., 69 % – жінки; через кілька років 

(1938 р.) з-поміж тих, хто здобував фах фармацевта, 50 % складали дівчата 

[327, s. 31]. Вони переважали на факультетах, де готували спеціалістів з 

гуманітарних та природничо-математичних наук. 

Особливість структури професійної зайнятості жіноцтва – їх незначна 

присутність серед викладачів вищої школи. Я. Жарновський, досліджуючи 

професійну зайнятість представниць титульної нації Другої Речі Посполитої, 

зауважує: напередодні Другої світової війни з приблизно 800 професорів 

вищих навчальних закладів жінок можна було полічити на пальцях однієї 

руки [329, s. 104]. Зрозуміло, що представництво жінок з числа національних 

меншин серед викладацького корпусу вишів було ще нижчим.  

Вища школа – не єдина «сфера», де працювало обмаль жінок. 

Аналогічною була ситуація серед адвокатів, суддів (виняток могли становити 

судді у справах неповнолітніх), нотаріусів і прокурорів. Жінки також не були 

представлені на дипломатичній службі чи в Міністерстві закордонних справ. 

Однак Польща не була винятком. Така тенденція спостерігалася у всьому 

світі. 

Мінімальна «присутність» жінок серед професорів вузів та правників 

спонукає сформулювати гіпотезу, яка пояснювала б такий статус-кво. 

Припускаємо, що це зумовлювалося не стільки тривалістю фахової 

підготовки майбутніх викладачів та юристів, скільки було результатом 

вибору поміж кар’єрою і материнством: переважна більшість жінок віддавала 

перевагу останньому.  
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Ця гіпотеза підтверджується статистичними даними. Так, за переписом 

1921 р. до 19-річного віку сім’ї створили 6,7 тис. чоловіків і 34,7 тис. дівчат; 

у 20–24-річному віці в шлюб вступило майже 150 тис. чоловіків і 481 тис. 

жінок; у віці 25–29 років головами сімей стали 464 тис. чоловіків, а майже 

648 тис. дівчат вийшли заміж; у більш зрілому віці (30–34 роки) одружилося 

майже 538 тис. чоловіків і 659 тис. жінок [90, s. 38]. 

Ці дані засвідчують факт більш раннього шлюбу жінок у порівнянні з 

чоловіками. Якщо шлюб дівчат до 19-річного віку в основному був винятком, 

ніж нормою, то 20-річний був для них своєрідним рубіконом. Народження 

дітей суттєво впливало на самореалізацію жінок. 

Сім’ї у 20–24-річному віці створювали представниці різних 

національностей і віросповідань. Зокрема, 287 тис. дівчат (3,5 % від загальної 

кількості жінок), що сповідували римо-католицизм; 66,5 тис. (4,3 %), котрі 

належали до греко-католицької церкви; 71,4 тис. (5 %) жінок православного 

віросповідання та 42 тис. дівчат-юдейок (3 % від загального їх числа) 

(див. додаток В). Таким чином можемо визначити, що активніше в цьому віці 

одружувалися українки, оскільки православ’я та греко-католицизм у 

переважній більшості сповідувало саме українське населення. 

Не можна залишити поза увагою той факт, що трудове законодавство 

Другої Речі Посполитої захищало права працюючих жінок та неповнолітніх 

працівниць. Проте декретна відпустка в цій країні тривала лише 6 тижнів. 

Водночас указом міністра соціальної опіки від 1924 р. працюючим матерям 

надавалося дві додаткові перерви по півгодини для кормління немовлят 

[327, s. 28]. 

Соціально-економічні проблеми в Польщі та загалом низький рівень 

життя її населення спонукав як дівчат, так і хлопців шукати роботу в досить 

юному віці. У цьому контексті промовисто: в 1931 р. серед працюючих жінок 

43,4 % були віком від 15 до 24 років. Тим часом чоловіки такого віку серед 

працюючих складали лише 28,4 % [305, s. 111]. 
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Ґендерний ракурс засвідчує різницю в оплаті праці представників 

різних статей: за одну і ту ж роботу жінки отримували меншу платню. Так, 

у 1932–1933 рр. різниця в оплаті праці жінок та чоловіків залежно від сфери 

зайнятості складала від 20 % до 40 % на користь останніх [327, s. 30]. Така 

нерівність пояснюється очевидним – фізичною перевагою чоловіка над 

жінкою, що дозволяло йому виконувати важчу роботу. 

Нестабільність польської економіки впливала на долю всього 

населення, зокрема – працюючих жінок. Частина з них втрачала роботу в 

період економічних криз. Так, згідно перепису населення 1931 р. кількість 

безробітних чоловіків становила майже 342 тис., а жінок – 398 тис. [87, s. 70]. 

Водночас економічна криза, на думку польського дослідника 

Я. Жарновського, сприяла зайнятості жінок у певних сферах виробництва. 

Наприклад, жінки домінували у текстильній промисловості в Лодзі, але не 

могли замінити чоловіків у гірничому видобутку в Сілезії [329, s. 106]. 

Загалом у міжвоєнний період жінки складали 30 % пролетаріату 

Польщі. Вони виконували ту саму роботу, що й чоловіки, але платили їм 

менше, тому роботодавці часто надавали перевагу жіночій праці.  

Безробіття та низька оплата праці жінок, а також світова економічна 

криза 1929–1933 рр., яка вразила економіку різних країн і Польщі зокрема, 

спровокували зростання проституції та торгівлю людьми. Таке трагічне 

явище поширилось як серед польок, єврейок, так і українок. З’ясовуючи 

причини зростання проституції, громадські діячки-жінки небезпідставно 

вбачали їх у паралічі економіки [125, s. 1], а головною запорукою її 

подолання – в цілеспрямованих заходах держави. 

Слабкість індустріального сектору тих територій, які увійшли до 

складу Польщі, безпосередньо впливала на співвідношення мешканців міста і 

села. Так, станом на 1921 р. у містах і містечках Другої Речі Посполитої 

проживала лише чверть її населення. Інші ж були мешканцями сіл. 

Територіальні конфлікти (у т. ч. й війни) Польщі зі своїми сусідами, 

проблеми запровадження національної валюти, інфляція й економічні 
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кризи  – це фактори, які роками в той чи інший спосіб ставали на заваді 

інвестування владою значних коштів у розвиток індустріального 

виробництва, що, в свою чергу, унеможливлювало інтеграцію в міста тих, 

хто страждав від мало- чи безземелля. Після утвердження Польщі як 

суверенної держави її міське населення становило 26 %, сільське – 74 % 

[206, c. 459]. Згідно даних історика А. Шваба, в 1931 р. частка населення, яка 

жила із сільського господарства, сягала 61 % [272, c. 492]. У містах 

центральної та східної Польщі домінували євреї (див. додаток Д). Вони 

становили переважну більшість купців, ремісників, були власниками 

ресторанів та готелів. 

Украй повільна урбанізація спричиняла консервацію того статус-кво в 

економічному розвитку, який успадкували ті чи інші території з часу, коли 

вони були складовими імперій. Відсутність (чи мінімальність) інвестицій у 

розвиток промисловості унеможливлювала економічний поступ, сприяла 

збереженню / зміцненню традиціоналізму в житті тих чи інших націй. Так 

було, зокрема, з білорусами й українцями. Фокусуючи увагу на останніх, 

сучасники тих років небезпідставно стверджували, що ті з них, які 

проживали в селах (враховуючи соціальну структуру українців – переважна 

більшість), відігравали самостійну роль винятково в хліборобстві [271, c. 19]. 

Різниця в рівні життя населення (отже, зрозуміло, й жінок, які є 

цільовою групою даної дисертації), можливостях розв’язання злободенних 

проблем не в останню чергу залежала від регіону проживання. Далася взнаки 

стратегія економічної політики центральної влади в державі, яка, словами 

Р. Брюбейкера, націоналізувалася. Тобто такій, де центром неофіційно 

здійснено диференціацію населення за критерієм т. зв. «самості», внаслідок 

чого інтереси «своїх» (поляків) поставлено вище за інтереси Інших 

(національних меншин). Відтак територію Польщі поділено на два 

економічні регіони: т. зв. зона А – етнічні польські землі; зона Б – ті, де 

представники титульної нації чисельно не домінували (у т. ч. Східна 

Галичина, Західна Волинь). Відповідно етнічні польські землі перебували у 
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кращому економічному становищі, маючи підтримку влади. Регіон зони Б 

інвестицій в економічний розвиток не отримував. 

Така стратегія влади, зрозуміло, ґрунтувалася на потраплянні в полон 

національного фактору. Водночас зауважимо, що такий спосіб 

світосприйняття – сакралізація «Я» з одночасною маргіналізацією уваги до 

«не-Я», зневаги до нього, – типовий у міжвоєнному двадцятилітті не тільки 

для поляків. Аналогічні процеси – перетворення національного в Альфу й 

Омегу критеріїв світосприйняття – простежувалися і в інших новоутворених 

країнах Східної Європи. Особливо ж у другій половині 1930-х – роках, коли в 

т. зв. Старому світі визначилася криза ліберальних цінностей. 

З висоти десятиліть зрозуміло, що доля жінки в Другій Речі 

Посполитій, горизонти її можливостей визначалися щонайменше кількома 

факторами. Наразі очевидними є принаймні два: національність / 

віросповідання (особливо враховуючи інтолерантність до національних 

меншин т. зв. ендеків, які до приходу влади пілсудчиків (1926 р.) суттєво 

впливали на вироблення стратегії держави щодо Інших) і регіон проживання. 

Адже економічна відсталість того чи іншого воєводства, ширше – регіону – 

зменшувала шанси його мешканців на гідний заробіток, а відтак, для 

прикладу, на перспективи здобуття освіти. Такі алгоритми суджень у 

дискурсі «жіночого питання» є ще болючішими із врахуванням того, що 

Друга Річ Посполита не ввійшла до числа держав, у яких зароджувався 

фемінізм чи ідея запровадження рівноправ’я представників двох статей у 

різних сферах суспільного буття. 

Спроектуємо ці міркування на українців, які в своїй переважній 

більшості проживали у селах. Вони потерпали від мало- і безземелля 

(наприклад, у 1921 р. карликовими, тобто такими, що володіли менше 2 га 

землі, в Західній Україні було 538 тис. господарств, що складало понад 48 % 

від загальної кількості [175, c. 146]), а частка їх представництва у складі 

промислового пролетаріату була незначною: приблизно 340 тис. чол. 

[219, c. 20]. Незначне працевлаштування в промисловому виробництві 
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найчастіше коригує робота українців на тих дрібних і середніх 

підприємствах, які належали кооперативам. Досліджено, що впродовж 1921–

1939 рр. чисельність членів кооперативів зросла з 166 тис. до 700 тис. 

[200, c. 127]. Упродовж 1930-х рр. українці інтегрувалися в торгівлю. Цьому 

сприяла діяльність «Союзу українських купців», членами якого станом на 

1939 р. було 5 761 чол., які об’єднувалися в 39 філіях [192, c. 62]. І все ж, 

незважаючи на певний поступ, українцям так і не вдалося конкурувати з 

євреями у сфері торгівлі. 

Ґендерний аналіз засвідчує, що українки не мали вагомого 

представництва в кооперативному русі. Статистика Ревізійного союзу 

українських кооперативів за 1928 р. вказує, що більшість його членів 

складали чоловіки. З-поміж більш як 354 тис. чол., об’єднаних в кооперації 

на західноукраїнських землях, жінок було лише 30 561. Вони становили 

11,6 % членів кооперативів. Сільські господарсько-споживчі кооперативи 

налічували на 100 членів лише 9 жінок [117, c. 4]. Така статистика 

опосередковано відображає незацікавлення жіноцтва життям кооперативів.  

Проектування чисельності тих, кому вдалося вирватися із полону 

малоземелля, щодо тих, хто й надалі залишався сільським пролетарем, дає 

підстави стверджувати: більшість голів родин західноукраїнського села не 

мали особливих шансів створити передумови для уникнення бідності ані 

своїм синам, ані донькам. Доля ж останніх ускладнювалася численними 

ґендерними стереотипами, які й надалі полонили свідомість значної частини 

громадськості міжвоєнної Польщі, у т.ч. і українців.  

Аналогічні соціально-економічні реалії визначали межі можливостей 

частини поляків. Адже вони, як і представники інших національностей, 

ставали жертвами пауперизації. Наприклад, лише один із 500 представників 

титульної нації, що проживали у Волинському воєводстві, володів 

земельними наділами, які перевищували 20 га [185, c. 65]. Водночас з-поміж 

поляків було значно більше, ніж серед українців, великих землевласників. 
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Станом на 1921 р. понад 2,8 тис. польських поміщиків володіли в Західній 

Україні 33,8 % площ землі (2 340,5 га) [255, c. 28]. 

Враховуючи алгоритм життєбуття індивіда, зрозуміло, що шанси на 

врегулювання актуальних для нього проблем у державі, де пріоритетними 

для центральної влади стали інтереси титульної нації, були значно більшими 

саме в поляків. Адже впродовж першого етапу аграрної реформи лише в 

Східну Галичину переселилося 12 тис. польських колоністів, які отримали 

від влади 69 тис. га землі [175, c. 147], а парцеляція – поділ державних, 

понаднормової частини поміщицьких земельних володінь – принесла користь 

передусім полякам.  

Такі соціально-економічні перетворення тільки на перший погляд не 

стосувалися долі жінки. Адже правомірною є така конструкція мислення: 

протегування влади в соціально-економічній сфері (чи будь-якій іншій 

царині суспільного буття) диференціювало шанси індивідів не тільки 

у  залежності від їх ідентичності, але й статі. Передусім тому, що значною 

мірою в патріархальному суспільстві, коли освіта є головним «трампліном» 

для забезпечення самореалізації особистості, можливості її здобуття 

визначалися статками голів сімей.  

Зауважимо, польська держава гарантувала дітям початкову освіту й 

чимало досягла на шляху боротьби з безграмотністю населення. Так, 

скажімо, станом на 1931 р. у Польщі було 370 тис. хлопчиків і 371,2 тис. 

дівчаток віком 9 років. З них вміли читати й писати більшість: майже 352 тис. 

хлопчиків і близько 339 тис. дівчаток [87, s. 60]. Водночас наведені дані 

засвідчують, що анальфабетизм серед дівчат 9-річного віку був дещо вищим, 

ніж серед хлопчиків.  

Проте т. зв. повшехна (початкова) школа – тільки перший крок на 

шляху здобуття повноцінної освіти. Подальше навчання суттєво 

узалежнювалося від статків батьків. За такого стану рівень промислового 

розвитку регіону, характер аграрних перетворень та особливості фіскальної 

політики влади, що здійснювалися на засадах першочергового врахування 
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інтересів титульної нації, використання щодо євреїв т. зв. «numerus clausus» 

(регламентація державою квот абітурієнтів вишів за критерієм 

національності) тощо, а іншими словами – застосування центром принципів 

т. зв. ранжованої системи міжнаціональних відносин стали тими чинниками, 

які безпосередньо впливали на (не)рівність шансів жінок на самореалізацію. 

Фокусуючи увагу на освіті дівчат, слід розглянути їх виховання в 

єврейському середовищі. Адже, згідно з традиціями юдаїзму, дівчата, на 

відміну від хлопців, які з раннього віку студіювали Тору, навчалися 

переважно вдома. Виховання дівчат здійснювалося так, що на першому місці 

поставало життя родини, заміжжя, виховання дітей. Політичні проблеми, 

суспільні й національні інтереси відсувалися на другий план [123, s. 1]. 

Аналогічна система пріоритетів була характерною і для більшості українок. 

Загалом рівень анальфабетизму серед євреїв був досить низьким. 

З   цього приводу Є. Томашевський, керуючись статистичними даними 

1931 р., стверджує: з-поміж юдеїв віком 5 років читати і писати вміли 79,7 %; 

у віці 10 років і більше – 82,8 %. У порівнянні з іншими національностями, 

які проживали в Польщі, ці показники становили 69,6 % та 72,4 % 

[325, c. 112]. 

Найбільш активна частина жінок з числа різних націй намагалася 

мобілізувати «своїх» на об’єднання сил для створення більш оптимальних 

умов здобуття ними освіти. Серед таких організацій – СУ, який, з-поміж 

іншого, ставив мету боротьби з неграмотністю. Часопис цієї організації 

«Жіноча доля» стверджував: «Пам’ятаймо, що між нашим жіноцтвом 

неграмотність є значно більша, як між чоловіками, та що вона доходить в 

деяких околицях до застрашаючого числа 87 %» [105, c. 2]. Тим часом 

українське культурно-освітнє товариство «Просвіта» закликало кожну 

інтелігентну жінку навчити письму бодай одну неграмотну.  

Проблемам освіти приділяли значну увагу й представниці інших націй, 

зокрема польки: «Polskie stowarzyszenie kobiet z wyższуm wyksztalceniem» 

(«Польське товариство жінок з вищою освітою» (далі – PSKWW), створене в 
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1926 р. у Варшаві, мало за мету поширення знань, допомогу жінкам у пошуку 

роботи, сприяння здобуттю дівчатами вищої освіти. Для пропагування серед 

жіноцтва навчання в університетах товариство, відділи якого функціонували 

у Варшаві, Кракові, Львові, Вільно, Познані, Лодзі, Калуші i Бидгощі, 

надавало стипендії та нагороди своїм членкиням [320]. 

Прикладом діяльності єврейських організацій, що сприяли здобуттю 

дівчатами освіти, є товариство працюючих жінок «Jaff». Його відділи 

працювали у Вільнюсі, Лодзі та Кракові. Метою діяльності товариства було 

поширення освіти та усвідомлення жінкою своєї ролі в політичних та 

суспільних справах [121, s. 3].  

Отже, лінії соціального розмежування в міжвоєнній Польщі 

визначалися різними чинниками, зокрема – соціокультурною дистанцією між 

«своїми» і «чужими». При цьому в кожній з націй простежувалося 

розмежування поміж чоловіками і жінками. Такий статус-кво не відповідав 

канонам конституції, котрі декларували рівність громадян незалежно від 

віросповідання, національності й статі. 

Співвідношення чоловічого й жіночого населення в міжвоєнній Польщі 

визначалося чисельною перевагою останнього. Проте у її професійній 

структурі початку 1920-х рр. жінки за чисельністю поступалися чоловікам. 

У наступному десятилітті ця диспропорція мінімізувалася. Однак чоловіки, 

як і раніше, переважали в більшості сфер виробництва, а їхня праця 

оплачувалася вище, ніж жіноча. Таку нерівність частково скоригувала світова 

економічна криза кінця 1920-х – початку 1930-х рр., коли економічні мотиви 

спонукали роботодавців активніше наймати на роботу жінок. 

Нерівність шансів на благополуччя в Другій Речі Посполитій 

визначалася особливістю її національної політики, яка характеризувалася 

протегуванням владою інтересам поляків. Відтак (не)успішність батьків з 

числа представників різних національностей визначала різні шанси їхніх 

дітей (за винятком початкової школи) на здобуття освіти.  
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Ґендерні стереотипи, які панували в міжвоєнній Польщі, призвели до 

того, що окремі професії виявилися фактично не доступними для жінок. 

Професійній соціалізації багатьох дівчат перешкоджали ранні шлюби і 

материнство.  

 

 

2.2. Політичні процеси в міжвоєнній Польщі: національний 

і  ґендерний аспекти 

 

Польща періоду між двома світовими війнами – держава, суспільно-

політичні процеси в якій визначалися прагненням її титульної нації 

розбудувати Другу Річ Посполиту, продовжити її державотворчі традиції, а 

низки національних меншин (у т. ч. українців та євреїв) – відродити свої 

держави. Програна українцями війна з Польщею, інкорпорація останньою 

Східної Галичини, Західної Волині та інших територій, де вони проживали 

національними ареалами, а водночас – прагнення українців досягти максими 

сповідуваного політичного ідеалу – створення своєї національної держави – 

визначило актуальність українського питання в Другій Речі Посполитій. На 

цьому фоні суттєво вирізнявся і єврейський націоналізм: його метою було 

убезпечення юдеїв від асиміляції, а сіоністи виявляли категоричність 

відродити державу євреїв на історичній батьківщині – у т. зв. Ерец-Ісраель 

(історична назва Ізраїлю до 1948 р.). 

В умовах такого статус-кво зрозуміло, що значна частина українців у 

Польщі сповідувала сепаратистські цілі. Тим часом євреї прагнули інтеграції 

в державу: навіть сіоністи, котрі повсякчас демонстрували категоричність у 

своїх державотворчих намірах, усвідомлювали той факт, що відродження 

Ерец-Ісраель – далекострокова перспектива, а до її реалізації першочерговим 

є завдання здобуття максимально сприятливих умов для плекання юдеями 

своєї етноконфесійної самобутності, підготовки єврейської молоді до 

реалізації державотворчих завдань. Інтеграції в державу прагнули й 
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представники інших течій, що сформувалися й функціонували в середовищі 

єврейського національного табору в Польщі. Так, наприклад, члени 

Єврейської народної партії чи Загальноєврейського робітничого союзу 

максимальним завданням визначали здобуття національно-персональної 

автономії в Другій Речі Посполитій. 

У реаліях етнокультурних відмінностей та існування соціокультурної 

дистанції поміж «своїми» й «чужими» вагомого значення набула як позиція в 

національному питанні найпотужніших польських партій, так і національна 

політика держави. Тривалий час вона базувалася на ідеях національної 

асиміляції слов’янського населення (українців зокрема) та дистанціювання 

католиків від юдеїв. Неприйняття таких намірів влади національними 

меншинами визначало вагомий компонент суспільно-політичного життя в 

Другій Речі Посполитій. Цього докорінно не змінила навіть переміна вектору 

національної політики Варшави з асиміляції національної на державну.  

Незважаючи на те, що серед українських партій поруч із державниками 

діяли т. зв. угодовці, тобто ті політичні сили, які задля здобуття якнайкращих 

умов для розвитку національної самобутності виявляли готовність досягти 

порозуміння з Польщею, а політика єврейських партій не протиставляла їх 

державі як політичному інституту, у взаєминах між національними 

меншинами й поляками домінували здебільшого суперечності, а подекуди – 

й конфлікти. Водночас взаємодія поляків як репрезентантів титульної нації з 

українцями та євреями, а останніх поміж собою, визначала міжкультурне 

«прикордоння», своєрідний трикутник загальної екзистенції [233].  

Вектори національної політики в державах, які постали в результаті 

розпаду Османської, Австро-Угорської та Російської імперій, відрізнялися, 

але, згідно з висновками Р. Брюбейкера, мали й спільні елементи. З-поміж 

них – мобілізація сил задля створення нового законодавства, проведення 

успішних виборчих кампаній тощо, що передбачало взаємодію в державному 

будівництві державних та недержавних організацій [181, c. 120]. Не менш 

важливим є висновок цього американського вченого про те, що дії 
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центральної влади (а отже – й політичних партій, які здобували більшість у 

законодавчих органах, були представлені в кабінеті міністрів і виконавчій 

вертикалі в цілому) засвідчують: Польща міжвоєнного періоду – це 

«держава, що націоналізується». Іншими словами, вона стала виразником 

волі інтересів та сподівань передусім поляків як титульної нації держави 

[181, c. 123].  

Це твердження Р. Брюбейкера розвивається й деякими вітчизняними 

науковцями, зокрема тими, котрі вивчали особливості міжнаціональних 

взаємин у Другій Речі Посполитій. На їхню думку, перетворення держави в 

інструмент задоволення інтересів не всіх її громадян, а першочергово – 

титульної нації, неоголошене ранжування населення за критерієм 

національності призвело не до визначення формули порозуміння поміж 

«своїми» й «чужими», а загострення міжнаціональних відносин у міжвоєнній 

Польщі [183, c. 26].  

Вона – національна держава, громадяни якої сповідували різні 

соціокультурні цінності, зокрема: різнилися віросповіданням, мовами, 

традиціями, по-різному бачили майбутнє власних націй, неоднаково 

трактували ті чи інші сюжети історії, мали власні «пантеони» героїв. Така 

реальність сприйняття минулого, етнокультурна самобутність 

багатомільйонних національних меншин, які становили третину населення 

Другої Речі Посполитої, плекання ними свого національного «Я» 

засвідчувало той факт, що громадянами цієї держави стали як «свої», так і 

«чужі».  

Їх спільне громадянство – результат складних суспільно-політичних 

процесів у Східній Європі, в. т. ч. – територіальних конфліктів. Адже 

геополітичні кордони відродженої Польщі визначилися в атмосфері 

суперечностей із сусідніми державами та їх територіальних конфліктів. 

Зокрема, боротьби з німцями у Познані та Верхній Сілезії, українцями – в 

Східній Галичині, з Червоною армією у східних прикордонних територіях 

впродовж 1918–1921 рр.  
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Права й обов’язки громадян Польщі (отже, й національних меншин) 

визначалися як її конституціями (1921 та 1935 рр.), так і міжнародними 

договорами, особливо т. зв. Малим Версальським трактатом. 

Основний закон Польщі – конституція, затверджена сеймом 17 березня 

1921 р., яка визнавала право громадян на утворення союзів (ст. 108), 

декларувала рівні можливості тих з них, хто належав до релігійних, мовних 

чи національних меншин, на заснування та розвиток власним коштом 

благодійних, релігійних і громадських інституцій, шкіл та інших виховних 

закладів, вільне використання в них рідної мови та виконання релігійних 

обрядів (ст. 110) [323, s. 157]. Вагомі гарантії національним меншинам 

надавала й ст. 111 конституції, яка декларувала свободу совісті та 

віросповідання, а водночас проголошувала, що жоден громадянин держави 

не може бути обмежений у правах через своє віросповідання. Також 

конституція проголошувала всіх громадян рівними перед законом (ст. 96). 

Згодом, у 1924 р., цю статтю основного закону конституційний суд 

трактував  як таку, що скасовувала всі обмеження громадянських прав жінок 

[230, c. 134]. 

Конституція 1921 р. містила чимало прогресивних положень. Зокрема, 

створювала правові передумови для захисту прав трудящих, забороняла 

працю осіб, молодших 15 років, тощо. Основний закон Польщі захищав 

права працюючих жінок, материнство, декларував систему соціального 

забезпечення у випадку втрати працездатності або безробіття. Ці та інші 

положення конституції дають підстави констатувати, що, будучи правовим 

проявом суверенітету відродженої Польщі, вона ґрунтувалася на 

демократичних засадах. 

Вищеназване потрактування конституційним судом питання про 

рівність жінок у правах і обов’язках має в контексті об’єкт-предметного поля 

нашого дослідження особливе значення. Адже в умовах функціонуючих у 

Польщі ґендерних стереотипів і пересудів впливовий арбітр у питанні 

потрактування конституційного права підтвердив громадянське рівноправ’я 
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жінок, а отже, вказав на їхнє право брати участь у суспільно-політичному 

житті. Відсторонення від нього за критерієм статі відійшло в небуття, як і в 

інших країнах Європи й США. 

Жіноцтво об’єднувалося в організації вже на початку XX ст. й активно 

проявляло себе на міжнародній авансцені. Головний вектор тогочасного 

жіночого руху – боротьба за ґендерну рівність в економічній, політичній, 

культурній сферах життя, а також його участь у загальнополітичному 

процесі. Цей рух отримав назву «феміністичний» (від лат. femina – жінка), а в 

англо-саксонських країнах – «суфражистський» (від англ. suffrage – виборче 

право) [194, c. 477].  

Польща – одна з країн, де боротьба жінок за виборчі права стала 

важливою складовою суспільно-політичного життя. Усвідомлення архаїзму 

диференціації суспільства за критерієм статі зумовило появу декрету, 

підготовленого урядом Е. Морачевського та підписаного главою держави 

Ю. Пілсудським 28 листопада 1918 р. Ним визначено, що кожна жінка віком 

від 21 року мала право обирати послів до сейму, віком від 30 років – до 

сенату. Обиратися до сейму отримали право ті, кому виповнилося 25 років, а 

до сенату – 40 років [204, c. 203].  

Це знаковий документ для Польської Республіки: жінки здобули право 

брати участь у виборах фактично відразу ж після її постання як суверенної 

держави. Їхня участь у суспільно-політичному житті відкривала нові 

можливості для вирішення «жіночого питання». 

Врахування того факту, що структуризація суб’єктів політичних 

процесів у Другій Речі Посполитій відбувалася на ґрунті національної 

ідентичності, спонукає зосередження уваги не тільки на її законодавчому 

полі, але й тих міжнародно-правових актах, якими ця держава взяла на себе 

зобов’язання щодо захисту прав непольських народів. Особливе місце серед 

таких документів посів МВТ від 28 червня 1919 р., ратифікований 31 липня 

того ж року [183, c. 50]. Низкою його статей Варшава зобов’язувалася надати 

представникам національних меншин політичні й громадянські права, 
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запровадити на територіях їх компактного проживання територіальну 

автономію. Трактат про захист прав національних меншин став важливою 

частиною угод між Польщею, країнами-переможцями та Німеччиною. Він 

складався з 12 статей. Ними Друга Річ Посполита гарантувала забезпечення 

прав та свобод всім її громадянам незалежно від раси, мови та релігії. Більше 

того: статті 2–8 ставали елементами загального права, тобто входили до 

конституції Польщі, і жодна постанова сейму чи то сенату, органів місцевого 

самоврядування не могла їм суперечити.  

Прокоментуємо найбільш значимі статті МВТ. Статті 3–6 

присвячувалися питанням громадянства та правам громадян Польщі. 

Держава зобов’язувалась захищати права всіх незалежно від віри, мови та 

національності [98, s. 1935].  

Окремими статтями вищеназваного документу визначено права євреїв. 

Так, наприклад, статтею 11-ю означено механізм, який сприяв дотриманню 

євреями приписів юдаїзму, зокрема – святкуванню суботи (т. зв. шабат). 

Водночас сформульовані положення не звільняли представників цієї віри, як 

і тих, хто був добровільним «бранцем» інших віросповідань, від виконання 

громадянських обов’язків у час проходження військової служби та захисту 

держави.  

МВТ створив юридичний ґрунт для забезпечення прав та свобод осіб з 

числа національних меншин [190, c. 254]. Підписаний з державами Антанти, 

він запровадив міжнародно-правовий контроль Ліги Націй за дотриманням 

прав непольських народів у Другій Речі Посполитій. 

Інший міжнародно-правовий акт, яким з-поміж іншого визначено права 

національних меншин у Польщі, став Ризький мирний договір, який 

підписано 18 березня 1921 р. між радянськими Росією та Україною, з одного 

боку, та Другою Річчю Посполитою – з іншого. Статтею 7 цього документу 

обумовлено гарантування Польщею рівноправ’я окремих національних 

меншин (українців зокрема), створення належних умов для розвитку ними 

своїх культур [151, c. 527]. 
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Польсько-український територіальний конфлікт, відсутність 

узгодженого бачення розв’язання проблем національних меншин у 

новопосталій державі – неповний перелік факторів, що зумовив набуття 

фактором «Іншості» в Другій Речі Посполитій важливого значення. Це 

підтвердилося перипетіями обрання першого президента держави. Перемогу 

з-поміж представників п’яти політичних сил – «Християнського союзу 

національної єдності», «П’яст», «Визволення», Польської соціалістичної 

партії та національних меншин – здобув Г. Нарутович. Підтримка останнього 

представниками непольських народів викликала гостру критику з боку 

націоналістів (ендеків). Зокрема, вони провели масштабну акцію протесту в 

день, коли Г. Нарутович складав присягу (11 грудня 1922 р.) [180, c. 72]. 

Через кілька днів його вбито симпатиком крайніх правих, а президентом 

обрано С. Войцеховського. Хоча перемога останнього стала можливою 

завдяки підтримки лівиці й національних меншин, новий президент Польщі 

тяжів до співпраці з ендеками [208, c. 186], котрі виявляли категоричність у 

тому, аби держава стала виразником інтересів етнічних поляків.  

Згідно з ст. 39 конституції, президент обирався на сім років. Він не 

володів правом законодавчої ініціативи, правом вето, міг розпустити сейм за 

підтримки 3/5 від загальної кількості сенаторів (111) у присутності половини 

депутатів сейму (їх загальна кількість – 444). Така обмеженість прав 

президента посприяла виникненню політичної кризи 1926 р. [323, s. 60]. 

Уряд, який у травні 1926 р. усунули пілсудчики, був 14-м з часу 

постання Польщі як суверенної держави. До застосування сили призвели 

різні чинники, зокрема – національні суперечності. Особливо значимим у 

цьому контексті стало укладення 15 травня 1923 р. Лянцкоронського пакту, 

який підписано поміж «Х’єною», що була близькою до ендеків, та партією 

«П’яст». З-поміж іншого пакт передбачав, що парламентська більшість мала 

бути польською, а в місцевих органах влади слід було забезпечити польські 

впливи; представникам титульної нації передбачено надавати преференції 

при вступі до професійних, середніх і вищих навчальних закладів 
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[208, c. 187]. Ці положення – яскраве свідчення того, що один із векторів 

Лонцкоронського пакту спрямовувався проти національних меншин.  

Суспільно-політичні процеси в Польщі ще більше загострилися 

наприкінці травня 1923 р.: спочатку уряд В. Сікорського не здобув підтримки 

новосформованої парламентської більшості, а невдовзі посаду прем’єра посів 

п’ястівець В. Вітос. До нового кабінету міністрів ввійшли не тільки п’ястівці 

та християнські демократи, а й двоє ендеків. Лідери останніх трактували 

постання нового кабінету міністрів своєю суттєвою перемогою [208, c. 188]. 

Враховуючи ж сповідувані ендеками шовіністичні ідеї щодо українців, 

євреїв, інших національних меншин, зрозуміло, що курс національної 

політики Варшави означився поворотом вправо. 

У листопаді 1923 р. кабмін Польщі очолив ендек В. Грабський, який 

активно впроваджував зміни у валютній та банківській системах, замінюючи 

марку злотим на золотій основі. Нові політичні лідери намагалися поєднати 

промисловий розвиток з фінансовою стабілізацією, але їхні спроби зазнали 

невдачі. Падіння цін на світовому ринку на основу польського експорту 

(вугілля, цукор та деревина) змусили В. Грабського подати у відставку. Після 

цього настав період уряду «національної згоди», який був сформований з 

представників п’яти діаметрально протилежних партій: Націонал-

демократичної, Християнсько-демократичної, селянської «П’яст», 

Національно-трудової та Соціаліcтичної. Очолив уряд позапартійний 

А. Скшинський. 

У березні–квітні 1926 р. через падіння злотого низка банків 

збанкрутували, а в країні щораз частіше відбувалися демонстрації 

безробітних, які вимагали запровадження диктатури. У таких умовах 

5  травня 1926 р. прем’єр подав у відставку. Проте лідери правих та 

центристів не залишили надію утримати владу і 10 травня обрали прем’єр-

міністром В. Вітоса. Відповіддю на такі події Пілсудського та лівих 

політичних сил стало силове захоплення влади 12–14 травня цього ж року. 

До перевороту підштовхували і зовнішньополітичні зміни: Локарнські угоди 
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(16 жовтня 1925 р.) визнали вимоги Німеччини щодо її західних та східних 

кордонів. Налагодивши відносини з Францією та Великою Британією, 

Німеччина продовжила співпрацю з СРСР, уклавши 24 квітня 1926 р. 

Берлінську угоду, яка підтверджувала дружній Рапальський договір від 

16 квітня 1922 р. Українська вчена Л. Алексієвець вказує, що метою 

Німеччини у її співпраці з СРСР була діяльність на шкоду Польщі. 

Берлінська угода хоча ззовні й неагресивна та нейтральна, насправді 

виникла, щоб ствердити ізоляцію Варшави [173, c. 361]. 

Постать маршала Ю. Пілсудського в польській історіографії 

залишається і досі предметом суперечок. Його позитивна роль у процесі 

відбудови та зміцнення незалежної Польщі в перші роки її існування не 

піддається сумніву. А його подальша політика сприймається неоднозначно: 

прихильники Ю. Пілсудського схвально поставилися до травневого 

перевороту 1926 р., тоді як критики звинуватили його у посиленні 

авторитарних тенденцій у суспільно-політичному житті [247, c. 228]. 

Процес реінкарнації Польщі проходив у складних зовнішньо- та 

внутрішньополітичних умовах. Після проголошення незалежності ця держава 

прагнула відновити свою територіальну цілісність в кордонах, що існували 

до першого поділу Речі Посполитої. Але, розуміючи утопічність таких 

прагнень, частина поляків виявила готовність до поступок. До цього 

спонукали прагнення до створення власних національних держав різних 

народів (передусім – українців і литовців) [247, c. 230]. Спірні питання 

відносно Віленщени і Східної Галичини було вирішено, на жаль, завдяки 

військовим конфліктам, у т. ч. українсько-польській війні 1918–1919 рр. 

Ю. Пілсудський плекав ідею створення федерації народів на чолі з 

поляками т. зв. Міжмор’я, до якого входили б українські, литовські та 

білоруські землі [280, s. 23]. А в перспективі передбачалося постання 

української, білоруської та литовської держав під протекторатом Польщі.  

Проте підкорені народи не бажали зверхності останньої, а литовці у 

боротьбі за Вільно готові були укласти союз навіть з більшовиками. У 1922 р. 
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центральна частина Литви (включно з м. Вільно) ввійшла до складу Польщі 

[263, c. 403].  

Ухвала ради послів Антанти від 14 березня 1923 р., що надала право 

Польщі на окупацію Східної Галичини, визначила початок нового етапу в 

польсько-українській взаємодії [192, c. 162].  

Складні міжнаціональні стосунки у Другій Речі Посполитій були 

спровоковані як атмосферою збройного протистояння, що завершилося, так і 

позицією поляків, які вважали себе єдиним повноправним «актором» у 

державі. Цей факт не заперечують сучасні польські історики. Доречно 

навести слова В. Менджецького: «...на державних посадах, у війську, поліції, 

на пошті, залізниці могли працювати майже виключно поляки, натомість усі 

форми політичної, суспільної, культурної чи господарської активності 

меншин розцінювалися у категоріях потенційної загрози для держави» 

[247, c. 249].  

Політичні партії відродженої Польщі віддзеркалювали національну 

структуру населення новоутвореної держави. Станом на 1926 р. у ній 

налічувалося 26 польських та 33 партії національних меншин, і 31 із них у 

різний час здобула представництво в законодавчих органах [250, c. 45].  

У період становлення Другої Речі Посполитої у польському 

національному русі виділилося три основні табори, кожен з яких обстоював 

свій варіант вирішення українського питання: правоцентристський, 

ліводемократичний і ліворадикальний [187, c. 122].  

До правоцентристського відносилася польська правиця, ідеологом якої 

був Р. Дмовський, а організаційним представником – національно-

демократичний рух. Правиця вбачала успіх розбудови Польщі у посиленні 

націоналізму та римо-католицизму; задля створення «цілісного» польського 

суспільства національні меншини передбачалося поступово асимілювати, а 

тих, хто не піддавався полонізації (євреї), – позбавляти громадянства 

[250, c. 46]. 
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До центристських партій належала селянська партія «П’яст», яка теж 

підтримувала націоналістичні ідеї правих. 

Представником ідеології польської лівиці була Соціалістична партія та 

рух Ю. Пілсудського, який до 1927 р. не діяв як окрема партія. Соціалісти та 

пілсудчики на початку 1920-х рр. заперечували націоналізм та шовінізм. 

Після травневого перевороту 1926 р., коли Ю. Пілсудський прийшов до 

влади, він розірвав відносини з лівицею.  

Прихильники ліберальних методів управління державою намагалися 

розв’язати українське питання шляхом асиміляції, яка розвивалася у руслі 

політики «прометеїзму», спрямованої на польсько-українське порозуміння 

задля боротьби проти більшовиків. Ідея «прометеїзму» виникла на основі 

розрахунку на підтримку Польщі народами на постімперському просторі 

Росії у їхній боротьбі проти більшовиків. Неросійські народи вбачали у 

першій союзницю, яка продемонструвала приклад звільнення від панування 

Росії [215, c. 117].  

Національні суперечності в Польщі – давно визнаний науковцями факт 

[227, c. 480]. Вони не в останню чергу зумовлювалися діями Варшави. Як 

приклад політики дискримінації – особливості проведення переписів 1921 та 

1931 рр. Представники національних меншин критикували використані в них 

категорії. Зокрема, штучне створення відмінності між українським та 

«русинським», або між білоруським та «місцевим» населенням у переписі 

1931 р. Ці дії, як стверджують сучасні дослідники, мали за мету применшити 

статистичні дані щодо чисельності українців та білорусів у польській державі 

[173, c. 333]. 

Засобами досягнення польської політичної нації пілсудчиками обрано 

принципи селективності, регіоналізму й індивідуалізації [192, c. 284]. 

Прикладом втілення цих принципів став «волинський експеримент» (1928–

1938 рр.) воєводи Г. Юзевського, який мав на меті сформувати у місцевих 

українців лояльне ставлення до Польщі. 
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Згідно суджень Ю. Крамара, волинський воєвода планував реалізувати 

політику регіоналізму через поглиблення антагонізмів між різними націями, 

які проживали на Волині [220, c. 61]. Для цього, на думку Г. Юзевського, 

варто було створити польсько-російську, польсько-українську і польсько-

русинську (тобто (за Ю. Крамаром) «тутешню» проблеми) [220, c. 61].  

О. Каліщук відзначає, що у час існування міжвоєнної Польщі варто 

говорити про формування в національній політиці Другої Речі Посполитої 

декількох регіоналізмів: волинського, гуцульського, бойківського, 

лемківського [210].  

Власне волинську регіональну політику означив «сокальський 

кордон»  – колишній австро-російський державний кордон, який було 

перетворено з територіального в політико-адміністративний. «Сокальський 

кордон» відмежовував Галичину від Волині, адже, на думку Г. Юзевського, 

незалежницьке спрямування галицького руху було вкрай небезпечне для 

Волині [210]. 

На початковому етапі впровадження «сокальського кордону» полягало 

у недопущенні на терени Волині впливів греко-католицької церкви. 

Конкордат Польщі з Апостольською столицею 1925 р. обмежив її діяльність. 

У подальшому волинський воєвода, втілюючи ідею недопущення контактів 

між Галичиною і Волинню, став ліквідовувати українські громадські 

організації, центри яких знаходилися у Галичині. Так припинено діяльність 

культурно-освітніх товариств «Просвіта» і «Рідна школа», СУ, 

парамілітарних товариств «Січ», «Луг», «Сокіл» та ін. [210]. Було заборонено 

поширювати українські книги й пресу, що виходила в Галичині.  

Таким чином, «сокальський кордон» паралізував експорт національної 

свідомості з Галичини на Волинь. Ліквідувавши українські інституції, які 

керувалися з першої, польська влада почала створювати нові організації, які 

мали реалізовувати ідею українсько-польської співпраці. Яскравими 

прикладами таких інституцій стала поява «Волинського українського 

об’єднання» (далі – ВУО) як політичної партії, що репрезентувала українців 
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Волині, та «Союзу жінок-українок громадської праці» на Волині, назва якого 

подібна до польської жіночої організації «Союз громадської праці жінок». 

Реалізація політики «регіоналізму» мала призвести до роз’єднання 

різних за своїм етнонаціональним складом регіонів держави, що сприяло б 

асиміляції непольських народів. Після смерті Ю. Пілсудського в 1935 р. 

відбулося зростання ролі військових у суспільно-політичному житті Польщі. 

В державі набули популярності націоналістичні ідеї, які посилювали 

радикальні концепції розв’язання українського питання.  

У 1938 р. Г. Юзевський подав у відставку, що засвідчило невдачу 

політики «волинського регіоналізму». Нова влада почала проводити політику 

активної полонізації Волині, що значно погіршило польсько-українські 

відносини.  

Що ж до єврейського питання, то в стратегії його розв’язання центром 

простежувалася помітна еволюція. Якщо упродовж приблизно десяти років з 

часу приходу до влади пілсудчиків питання євреїв не виокремлювали із 

загального «меншинного» комплексу, а застосовували щодо нього ті 

принципи, які базувалися на пріоритеті інтересів держави, то після смерті 

Ю. Пілсудського такий стан речей змінився [192, c. 286]. Нова польська 

влада обрала тактику стимулювання еміграції євреїв з Польщі. 

Українці в десятиліття, що пролягли між двома світовими війнами, 

були розділені між СРСР, Польщею, Чехословаччиною та Румунією, і за 

критерієм етнічного статусу були в них (окрім радянської України) 

національними меншинами. Водночас проживаючи на своїх етнічних землях, 

вони становили більшість у регіонах, де проживали національними ареалами.  

Становище українців у Другій Речі Посполитій було досить складним. 

Воно визначалося прагненням центру асимілювати їх, обмеженням доступу 

до аграрної реформи, що унеможливлювало шанси на подолання бідності, 

стрімко зменшувало можливості здобуття вищої чи середньої освіти. Терени 

їх компактного проживання залишалися своєрідною внутрішньою колонією 

Польщі, про що свідчить спрямування на українські етнічні території 
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польської колонізації та відсутність масштабних проектів зі створення 

індустріального виробництва в цьому регіоні. Промовистими є й зусилля 

влади стримати розвиток українського кооперативного руху. Загалом, 

стверджують сучасні вітчизняні дослідники, всебічна підтримка поляків 

суперечила інтересам усіх національних меншин. Така практика 

простежується в економічній (зокрема – розвиток промислового виробництва 

там, де компактно проживали етнічні поляки), соціальній сферах (з-поміж 

іншого – зведення штучних бар’єрів для працевлаштування українців, євреїв, 

німців та інших національних меншин у державних органах тощо), 

кредитуванні суб’єктів підприємницької діяльності та освіті [183, c. 167]. 

Однією з головних жертв здійснюваного Варшавою курсу полонізації 

стала українська православна церква. Н. Стоколос визначає дві концепції у 

ставленні польської влади до неї: перша – «ліквідаційна», тобто знищення 

храмів (вона домінувала на Холмщині, Підляшші та у прикордонній із 

радянською Україною смузі, на Волині), друга – організаційна, котру 

реалізовували на інших територіях, де проживали православні. Її сутність 

полягала в корінній перебудові православної церкви на взірець польської 

[259, c. 62].  

Конфліктною площиною в міжнаціональних відносинах стала політика 

полонізації освіти: школи з рідними для національних меншин мовами 

викладання закривалися. Це призвело до того, що станом на 1933 р. 469 тис. 

українських дітей (48,3 % від їхнього загалу) навчалося в польських школах, 

376 тис. (38,7 %) – у т. зв. мішаних, і лише 127 тис. (13 %) – в українських 

[189, c. 275]. 

Освіту як інструмент полонізації застосовано й щодо інших 

національних меншин, зокрема білорусів. Так, станом на 1934–1935 

навчальний рік у Польщі діяло 16 початкових шкіл з білоруською мовою 

навчання, а в 1937–1938 н. р. вже не було жодної; лише п’ять шкіл було 

утраквістичних і близько 40, в яких білоруська мова була лише одним з 

предметів [299, s. 366].  
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Аналогічні проблеми в питанні навчання рідною мовою характерні і 

для євреїв. Держава не фінансувала таких шкіл; викладання на їдиш чи івриті 

здійснювалося винятково в приватних освітніх закладах. Так, у 1936–1937 

навчальному році в Польщі налічувалося 245 приватних єврейських 

початкових шкіл та 11 гімназій [299, s. 359]. 

Вищесказане дозволяє стверджувати, що політика Польщі в освітній 

царині порушувала не лише умови МВТ, який захищав права національних 

меншин, а й умови Ризького договору. А саме – 7 статтю, якою визначено, 

що Польща зобов’язується забезпечити вільний розвиток культури, мови й 

релігійних обрядів українцям, білорусам, росіянам [151, c. 527]. 

Подекуди міжнаціональні відносини набували ознак відкритих 

конфліктів. Для прикладу, польсько-українські стосунки 1930-х рр. 

Дж. Ротшильд, враховуючи вбивства польських політиків, посадовців та 

колоністів, з одного боку, брутальне застосування сили при упокоренні 

українських сіл, – з іншого, називає «майже партизанською війною» 

[250, c. 59].  

На відміну від українців і білорусів, яких планувалося асимілювати, 

щодо німців і євреїв сповідувалася дисиміляція. Різниця підходів 

пояснювалася і тим, що німці мали свою зовнішню батьківщину, євреї ж – 

навпаки. До того ж останні уособлювали закриту етнокультурну громаду. Їх 

самоізоляція та сповідування юдаїзму – головні причини того, що більшість 

поляків не підтримували ідею асиміляції юдеїв. Не в останню чергу це 

зумовлювалося й поширенням у Другій Речі Посполитій антисемітизму: за 

оцінкою Е. Мендельсона, у міжвоєнний період «Польща була найбільш 

антисемітською державою Європи» [301, p. 138].  

Дійсно Іншість євреїв, що визначалася сповідуваною релігією, 

плеканням власних соціокультурних традицій тощо, зумовлювала неприязнь 

до них частини католиків, сприйняття їх як чужого полякам елементу у 

Другій Речі Посполитій [212, c. 34]. Ті, хто так потрактовував становище 
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євреїв, нехтували тим, що вони походили з родин, які проживали на теренах, 

що формували кордони Польщі впродовж сотень років [299, s. 361]. 

«Чужим» елементом євреїв трактувала й частина польських партій, 

зокрема – правих і центристських. А відтак вони підтримували сіонізм та 

ідею еміграції євреїв до Палестини. Тим часом представники лівих партій 

виступали за асиміляцію євреїв [181, c. 135].  

Євреї, на відміну від українців, не мали власної держави й перебували у 

міжвоєнній Польщі на політичному роздоріжжі: з одного боку, вони могли 

солідаризуватися з іншими національними меншинами в захисті їхніх прав та 

інтересів супроти поляків, з іншого – піти на компроміс з титульною нацією в 

обмін на її підтримку в здобутті тих чи інших дивідендів. Окрім цього, євреї 

не виявляли одностайності в баченні перспектив нації: одні з них прагнули 

проживання в державах, громадянами яких були (в т. ч. і Польщі), інші ж 

виступали за відродження Ерец-Ісраель, а відтак – сповідували доктрину 

сіонізму. Євреї не були всуціль солідаризованими і внаслідок різного 

ставлення до мов (їдиш – іврит), релігії (ортодокси та їх супротивники), 

оцінки соціалізму тощо. 

Боротьба проти євреїв у Польщі проводилася в різний спосіб. Піддаючи 

сумніву політичну лояльність цієї національної меншини, її представників 

(як і українців, німців та ін.) було звільнено з роботи в органах адміністрації, 

на залізниці, в судах тощо. Владою запроваджено «numerus clausus»                  

[183, c. 163, 167], який обмежив можливості здобуття єврейською молоддю 

вищої освіти. Серед поляків було чимало прибічників ідеї націоналізації 

міської торгівлі, здобуття домінування в тих сферах соціально-економічного 

життя, в яких заробляли на прожиття чимало юдеїв. Такі ініціативи вели до 

подальшої пауперизації євреїв [181, c. 137]. 

Роки 1926–1935 стали періодом, коли, на відміну від перших років 

існування Другої Речі Посполитої, антиєврейські ініціативи влади фактично 

зникли. Пом’якшилася й політика Варшави щодо українців. 
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Період правління Ю. Пілсудського отримав назву «санації» 

(оздоровлення). Починаючи з 1928 р., його прихильники об’єдналися в 

Безпартійний блок співпраці з урядом. Його головне політичне кредо – 

пріоритет інтересів держави. Лідери блоку закликали громадськість до 

жертовності в її інтересах [291, s. 254].  

У 1935 р. в Польщі було прийнято нову конституцію. Згідно з її 

положеннями вся повнота влади в державі передавалася президентові, 

обмежувалися компетенція парламенту, а також права і свободи громадян 

[247, c. 237]. На відміну від основного закону 1921 р., нова конституція 

визначала пріоритетними інтереси держави [188, c. 84]. Синхронно з 

окремими державами Європи Польща почала відступати від принципів 

громадянського суспільства. Як свідчення цьому – 7-а стаття нової 

конституції, якою визначено, що заслуги індивіда перед державою 

визначатимуть межі його впливу на публічні справи [183, c. 22–23]. Другим 

пунктом цієї статті було закріплено рівність всіх громадян Польщі незалежно 

від віросповідання, статі чи національного походження [89, s. 4]. 

Доповненням до нової конституції став закон про вибори, який 

унеможливив перехід влади до опозиції. Така ситуація сприяла поглибленню 

політичних конфліктів, що в свою чергу віддзеркалювалося на конфронтації 

інтересів між різними соціальними групами та націями, які проживали в 

Польщі.  

Після смерті Ю. Пілсудського центральна влада відмовилася від спроб 

досягти порозуміння з національними меншинами. Вже в травні 1936 р. 

прем’єр-міністр Ф. Славой-Складковський публічно визнав правомірність 

економічної конкуренції з євреями. Невдовзі, в лютому 1937 р., у промові 

полковника А. Коца, якою започатковано формування нової партії влади 

(Табору національного єднання), прозвучало прагнення Варшави до 

культурної ізоляції цієї національної меншини. Лідери Табору національного 

єднання відкрито заявили про те, що відмовляються від засад демократії, 



 

 

96 

обстоюють ідеал авторитарної держави та зрікаються від рівноправ’я всіх 

націй, що проживають у польській державі [191, c. 26–28].  

Готовність до такої дискримінації означилась у ній дещо раніше: у 

вересні 1934 р. Польща, вимагаючи запровадження єдиної системи за 

контролем захисту прав національних меншин для всіх держав, що були 

членами Ліги Націй, відмовилась від виконання МВТ [189, c. 66]. Цей крок 

став своєрідним сигналом того, що Друга Річ Посполита суттєво скориговує 

свій курс у національному питанні. 

Особливо помітним це стало в ставленні до євреїв. У 1937 р. голова 

Міністерства іноземних справ Польщі відкрито заявляв про те, що Друга Річ 

Посполита зацікавлена в еміграції євреїв до Палестини, а її влада готова 

сприяти реалізації мети сіонізму [191, c. 125]. Навесні наступного року 

польські дипломати готували звернення до США, яким клопоталися про 

здійснення тиску на Лондон задля того, щоб Велика Британія полегшила 

емігрантам з Європи в’їзд у Палестину. В ті роки, стверджує Т. Снайдер, 

«метою німецької й польської політики було витіснення євреїв» з Третього 

рейху та Другої Речі Посполитої [258, c. 86–87]. 

Як зазначає історик В. Парух, у будь-яких державних програмних 

документах 1935–1939 рр. єврейське питання завжди стояло осторонь, що 

обумовлювало його винятковість [313, s. 284]. Якщо в 1926–1935 рр. 

польська влада вважала, що самостійно вирішить єврейське питання, то в 

останні роки перед початком Другої світової війни ця думка змінилася. 

Польсько-єврейські відносини того часу розглядалися у двох аспектах: 

внутрішньому (державному) і зовнішньому (міжнародному) [313, s. 284].  

Подальшому розвитку міжнаціональних конфліктів у Другій Речі 

Посполитій сприяло поширення націоналістичних ідей і серед українців. Їх 

виразником стала низка партій, що формували праве крило українського 

національного табору. Чільне місце серед них посіла Організація українських 

націоналістів (далі – ОУН).  
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Восени 1930 р. вона здійснила в Східній Галичині близько 2 200 актів 

саботажу. Нападам піддавалися місцеві поляки та державні об’єкти. За таких 

умов, аби довести, що Польща контролює ситуацію в цьому регіоні, нею 

впродовж 16 вересня – 30 листопада 1930 р. проведено репресивно-каральну 

акцію [171, c. 71]. Об’єктами пацифікації стали сотні селянських громад, 

політичні партії та громадські організації.  

Окрім ОУН державницьку позицію обстоювала й низка інших 

українських партій, що діяли в Польщі. Серед них ті, котрі прагнули досягти 

своїх програмних цілей парламентськими методами. Найпотужнішою серед 

них виявилося УНДО. Виступ його голови Д. Левицького в сеймі 3 жовтня 

1932 р. засвідчив зміну стратегії, спробу досягти в найближчій перспективі 

нормалізації польсько-українських відносин [273, c. 216].  

Цей курс УНДО в особі митрополита А. Шептицького підтримала 

церква. Однак подальший перебіг подій не сприяв поліпшенню українсько-

польських відносин. До цього спричинилося прийняття сеймом у березні 

1933 р. низки законів, які обмежували місцеве самоврядування, збільшували 

контроль над системою освіти та заснуванням приватних шкіл, які надавали 

можливість здобути освіту українською мовою. Після проведення багатьох 

антипольських акцій в Галичині та вбивства Б. Пєрацького, на початку липня 

1934 р. в Березі Картузькій засновано концентраційний табір для осіб, 

звинувачених в антидержавній діяльності. Найбільше в’язнів становили 

члени ОУН [171, c. 72].  

Процес становлення національних держав – період, який з об’єктивних 

причин сприяв консервації ґендерних ролей у суспільстві. Йдеться передусім 

про територіальні конфлікти Польщі (у т. ч. збройний українсько-польський 

конфлікт), боротьбу за збереження її територіальної цілісності в час захисту 

від наступу більшовиків. Значима роль чоловіків була очевидною також у 

процесі відновлення народного господарства Польщі повоєнних років. Вони, 

на відміну від жінок, виявляли високий рівень політичної свідомості, зокрема 

ставали членами політичних партій та різноманітних громадських об’єднань.  
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Тим часом більшість жінок продовжували виконувати свою «класичну» 

роль: були оберігачами сімейних цінностей, виховували дітей, піклувалися 

про батьків. Лише незначна їх частина брала участь у боротьбі за 

незалежність, а ґендерні стереотипи спонукали багатьох з них бути 

пасивними статистами тих процесів, які відбувалися в суспільно-

політичному житті держави. Ранні шлюби, що було властиво міжвоєнній 

Польщі, народження дітей ставали тими чинниками, які перешкоджали 

жінкам здобувати професійну освіту, бути активними членами «своїх» в 

обстоюванні ними інтересів у поліконфесійному суспільстві, що часто 

вирувало суперечностями із «чужими». 

Діяльність жіночих організацій – складова громадсько-політичного 

життя Другої Речі Посполитої. Суголосно духу епохи – первинність 

релігійної / національної ідентичності над громадянською – вони 

формувалися за принципом консолідації «своїх». Відтак їхня діяльність 

віддзеркалювала суспільні реалії, що визначалися свідомим замиканням у 

національних «ґетто», а водночас відображала модерні тенденції. Адже 

українські, польські, єврейські жіночі організації стали платформою для 

громадської та політичної участі тих, хто прагнув соціальної емансипації, 

досягнення реального рівноправ’я чоловіків і жінок. 

Ґендерна дискримінація мала б спонукати бодай соціально активну 

частину жінок трьох націй до консолідації, взаємодії чи, як мінімум, взаємної 

підтримки. Цього – внаслідок взаємного дистанціонування різних націй одна 

від одної, українсько-польської війни та різних інтересів титульної нації, з 

одного боку, національних меншин, з іншого, – не відбулося. 

Водночас статус національних меншин та провладна дискримінація 

могли слугувати каталізаторами взаємодії українок та єврейок. Тим більше 

досвід такої співпраці існував: у 1922–1928 рр. у виборчих кампаніях до 

сейму і сенату брав участь Блок національних меншин. На початку 1920-х рр. 

така співпраця завершилася тим, що на Волині до сейму і сенату обрано 

переважно українців та євреїв. Попри це, об’єктивні (релігійні, національні) 
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та суб’єктивні (політичні) причини призвели до того, що жіночі організації 

двох націй фактично дистанціонувалися одні від одних. Досвід співпраці, 

який був вироблений учасниками Блоку національних меншин, ними не 

використано.  

З часу отримання політичного рівноправ’я перед жінками виникли 

численні проблеми, з-поміж яких – реалізація здобутих ними прав. Це 

завдання було не з простих: давалася взнаки аполітичність жінок, 

незважаючи на їхню національність чи віросповідання. До того ж, значна 

частина чоловіків скептично ставилася до політичної участі жінок. Такий 

статус-кво актуалізував завдання, які впродовж 1918–1939 рр. прагнули 

врегулювати найактивніші з польок, українок та єврейок. 

Починаючи з 1919 р., польське жіноцтво включається в політичне 

життя країни завдяки діяльності «Політичного клубу прогресивних жінок». 

Пізніше, у 1927 р., виникає «Демократичний виборчий комітет польських 

жінок», завданням якого було підготувати жіноцтво до виборів 1928 р.  

NOK також відіграла вагому роль у формуванні політичної активності 

польського жіноцтва. Його членкині неодноразово обиралися до польського 

парламенту.  

Свої політичні права поряд з польками прагнули реалізувати й українки 

та єврейки. Історія українського жіночого руху у міжвоєнне двадцятиліття 

представлена «Союзом Українок», який став головним виразником ідеології 

українського фемінізму та прагнення до здобуття українцями політичної 

незалежності. Члени СУ асоціювали себе з продовжувачами жіночого руху, 

який виник в Австро-Угорській імперії у 1880–1890-х рр.  

Головний ідеолог українського жіночого руху М. Рудницька вважала, 

що СУ має стати об’єднанням усіх українських жінок незалежно від 

соціального статусу для популяризації та захисту «жіночої справи». Адже 

отримавши політичні права в Польщі, українські жінки в своїй переважній 

більшості ними не користувалися. Таким чином, одним з основних завдань 

цієї жіночої організації було освідомлювати жіноцтво в даному питанні.  
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Поштовхом для руйнування ґендерних стереотипів М. Рудницькою 

стали листопадові події 1918 р. у Львові, коли вона відчула на собі зайвість 

української жінки у військових діях. Разом з іншими жінками, які знали про 

підготовку «Великого Листопада», М. Рудницька із запалом зголосилася до 

праці. Проте лише за кілька днів її прийняли працювати на кухню в 

Народному домі [152, c. 10].  

Інша ситуація склалася у польському війську, в якому бажання жінок 

допомогти чоловікам схвалювалося. Сучасник тих подій Ю. Холодецький, 

описуючи українсько-польську боротьбу за Львів, писав: «Польські жінки, 

організовані у регулярні групи, зі зброєю в руках золотими літерами вписали 

свій подвиг в історію не лише Львова, а й всієї Польщі» [283, s. 24].  

У той час, коли польські жінки нарівні з чоловіками боронили свої 

національні інтереси, українки стояли осторонь боротьби за місто, а 

22 листопада арештована поляками М. Рудницька усвідомила, що головною 

проблемою є навіть не нехіть українських чоловіків співпрацювати з 

жінками, а небажання українок боротись за свої права [152, c. 10]. Внаслідок 

цих подій М. Рудницька чітко зрозуміла необхідність функціонування 

самостійного жіночого товариства, яким і став «Союз Українок». 

Головною проблемою в активізації українського жіноцтва була 

аполітичність, або, як любила казати М. Рудницька, «індолєнція жінок» 

(тобто байдужість), особливо ж у сільській місцевості, що зумовлювалося 

низкою причин. Тому СУ, створюючи свої відділи та філії на селі, особливу 

увагу надавав освіченості місцевого жіноцтва, розширенню його кругозору. 

Утвердившись як національно-патріотична організація, СУ став 

осередком політичного просвітництва та політичної активізації аполітичного 

жіноцтва [5, арк. 1]. Його головний виділ на засіданні 16 листопада 1927 р. 

одноголосно вирішив почати переговори з політичними партіями щодо 

співпраці у виборах 1928 р. На цю пропозицію відгукнулися лідер УНДО 

Д. Левицький та голова Української соціалістично-радикальної партії (далі – 

УСРП) М. Стахів, які заявили про своє позитивне ставлення до жіночого 
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руху і готовність до співпраці. Одночасно найбільш соціально активні жінки 

ставали членами тих чи інших політичних сил. Так, зі 123 зареєстрованих у 

1928 р. членів УНДО у Львові 9 – жінки [204, c. 172].  

Українське жіноцтво, яке вступало до політичних партій, виношувало 

намір створення в них окремих жіночих секцій. Таку перспективу різко 

засудила М. Рудницька на з’їзді УНДО в грудні 1928 р., наголосивши, що 

вступ у партію відбувся на персональній основі.  

Виборчі кампанії 1928 і 1930 рр. стали знаковими для українського 

жіночого руху, адже М. Рудницька та О. Кисілевська ввійшли до сейму і 

сенату Другої Речі Посполитої. Вони не були першими українками в 

польських законодавчих органах: у 1922 р. до сенату було обрано 

О. Левчанівську, яка представляла СУ на міжнародних жіночих форумах. 

Менш активним у своїх політичних прагненнях було єврейське 

жіноцтво. Це зумовлювалось консерватизмом юдеїв.  

Активна частина єврейського жіноцтва, спираючись на положення 

ст. 110 конституції Польщі, брала участь у створенні різноманітних 

національних товариств, які стали складовими єврейського національного 

табору й, враховуючи численні течії в ньому, відображали «параметри» 

громадсько-політичного структурування євреїв Польщі.  

З-поміж єврейських жіночих організацій, котрі сповідували сіоністську 

мету, найбільш відомими були ZKŻ та WIZO.  

Саме жінки своєю діяльністю в сіоністських організаціях врятували 

тисячі дівчат від майбутньої трагедії Голокосту, відправивши їх до 

Палестини. Жінки сприяли розвитку сіонізму, але водночас це не заважало їм 

порушувати проблеми емансипації жінки тощо.  

Одним із прикладів неприйняття традиційних правил юдейської 

общини слугує діяльність феміністки, активної сіоністки, педагога та 

перекладача за освітою П. Раковської. Вона була однією з ініціаторок 

створення в Польщі «Jewish Women’s Association of Poland» (Єврейської 
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жіночої асоціації) [168]. Асоціація охоплювала економічну, освітню та 

культурну сфери діяльності єврейського жіноцтва.  

Серед відомих представниць єврейського жіноцтва міжвоєнної Польщі 

була Е. Стофова, яка працювала у відділі Червоного Хреста, Д. Карлова – 

голова KKŻ у Львові.  

У 1922 р. послом сейму обрано Р. Мельцерову [296] – мабуть, 

найпрогресивнішу представницю єврейського жіноцтва не лише 

західноукраїнських земель, а й усієї Польщі. Сучасниці називали 

Р. Мельцерову одним із перших будителів єврейського руху за національне 

відродження [140, s. 2]. 

Активність у парламенті проявляли й представниці українства 

М. Рудницька та О. Кисілевська, які ввійшли до Української парламентарної 

репрезентації, що існувала як Український клуб, котрий об’єднував 

прихильників УНДО. Діяльність українських парламентарок розпочалася з 

боротьби за існування СУ, який польська влада у 1929 р. намагалася 

заборонити, звинувачуючи союз у політичних акціях: відзначення річниці 

смерті члена головного виділу товариства О. Бесараб-Левицької, яка трагічно 

загинула у польській в’язниці, та збір пожертв на користь Комітету допомоги 

політичним в’язням [241, c. 67]. Завдяки підтримці Української 

парламентарної репрезентації М. Рудницькій вдалося відстояти 

існування  СУ.  

У 1933 р. українські представники у польському парламенті активно 

обговорювали проблему голоду в радянській Україні, закликали світову 

спільноту не залишатися осторонь. Упродовж 1928–1934 рр. М. Рудницька 

виступала на засіданнях сейму, його освітньої та бюджетної комісій. 

Промови М. Рудницької здебільшого стосувалися українського шкільництва 

та освіти.  

Сенаторка О. Кисілевська також заявляла про утиски українського 

шкільництва польською владою, домагалася припинення каральних акцій 

проти українського населення. Вона особисто бачила важке становище 
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українців, оскільки відвідала найбільш економічно відсталі регіони 

(Гуцульщину, Покуття, Волинь, Лемківщину), де медичне обслуговування 

було вкрай незадовільним [204, c. 235]. 

Нова хвиля загострення українсько-польських відносин актуалізувала в 

українському суспільстві необхідність пошуку форм взаємин з державою. 

Початок нормалізації українсько-польських відносин поклала зустріч 

делегації УНДО (В. Мудрий, О. Луцький, В. Целевич) з міністром внутрішніх 

справ Польщі М. Зиндрам-Косцялковським у травні 1935 р. Вже в липні 

цього ж року міністр приїхав до Галичини та відвідав Львівське, 

Тернопільське та Станіславівське воєводства. Під час перебування у Львові 

міністр зустрівся з митрополитом А. Шептицьким [274, c. 458].  

Внаслідок домовленостей про співпрацю учасники УНДО брали участь 

у виборах до парламенту 1935 р. і здобули 13 сеймових мандатів; до сенату 

обрано двох представників партії та ще двох призначено сенаторами указом 

президента І. Мосцицького [274, c. 458]. Жодної жінки ні до сенату, ні до 

сейму не було обрано. Такий результат не в останню чергу зумовлювався 

суперечностями, що виникли між СУ та УНДО.  

Напередодні виборів 1935 р. погляди їхніх лідерів щодо польсько-

українського порозуміння розійшлися. М. Рудницька засудила бажання 

лідерів УНДО іти на примирення з польською владою за умов надання 

Східній Галичині автономії. Вона відстоювала тезу про те, що гасло 

автономії в політичній боротьбі проти Польщі носить лише тактичний 

характер. У цьому ж році М. Рудницьку та О. Федак-Шепарович виключено з 

УНДО.  

Подальша доля українсько-польської нормалізації залежала від 

кінцевого результату протиборства правлячих еліт Польщі за владу після 

смерті Ю. Пілсудського. У 1936 р. відбулося остаточне утвердження 

домінування військових на чолі з Е. Ридз-Смігли у політичному житті 

держави [187, c. 102]. Нормалізація українсько-польських відносин, що 

розпочалася в 1935 р., мала, як виявилося, тимчасовий характер і в 
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подальшому призвела до конфронтації між українськими політичними 

партіями у Польщі, мобілізувала антиукраїнську діяльність польських 

організацій Галичини [187, c. 103]. 

Отже, міжнаціональні суперечності й конфлікти – одна із вагомих 

складових суспільно-політичного життя міжвоєнної Польщі. Це 

зумовлювалося як її внутрішньою політикою (зокрема, прагненням Варшави 

асимілювати слов’янські національні меншини, наприкінці 1930-х рр. – 

витіснити євреїв з Другої Речі Посполитої), так і стремлінням до 

самовизначення тих, кому не вдалося створити свої національні держави на 

уламках імперій. 

Національні і громадянські права в Другій Речі Посполитій були 

визначені її конституціями 1921 та 1935 рр., а також міжнародними 

договорами – Малим Версальським трактатом та Ризьким договором. 

Основні закони проголосили ґендерну рівність громадян Польщі. Право 

жінок брати участь у виборах визначено указом президента наприкінці 

листопада 1918 р., а ухвалою конституційного суду 1924 р. підтверджено 

скасування будь-яких відмінностей у правах чоловіків і жінок. Цей принцип 

не функціонував у єврейських общинах (кагалах).  

Незважаючи на проголошені принципи рівності громадян незалежно 

від національності й віросповідання, Польща перетворилася в державу, що 

націоналізувалася. Це підтверджується її послідовною підтримкою інтересів 

титульної нації, ранжуванням населення за критерієм національності та 

віросповідання, невиконанням окремих положень Трактату про меншини, 

Ризького договору, а згодом – денонсацією МВТ. 

Утворення партій у Другій Речі Посполитій відбувалося на засадах 

національної ідентичності. Цей принцип використано і жінками, котрі 

створювали свої громадські об’єднання. Незважаючи на те, що всі вони 

потерпали від ґендерної нерівності, а почасти й дискримінації незалежно від 

національності, питання об’єднання таких структур, утворення об’єднань на 
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наднаціональній основі чи консолідації сил жінок з числа різних націй у 

реалізації значимих для них завдань не піднімалося. 

Проявом громадсько-політичної активності жінок стало намагання як 

польок, так і українок брати активну участь у відновленні національних 

держав (власне – збройних конфліктах). Згодом вони утворювали свої 

організації, а окремі з них стали членами національних зборів Другої Речі 

Посполитої. У сеймі та сенаті, а також на міжнародній арені вони 

обстоювали емансипацію жінок, а водночас виступали речницями інтересів 

своїх націй. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Багатонаціональний склад населення Другої Речі Посполитої, 

неготовність низки потужних польських політичних сил сприйняти Іншість 

як об’єктивний елемент багатокультурності, прагнення центральної влади 

асимілювати частину національних меншин – фактори, що зумовили 

особливу значимість національного питання у цій державі. Воно виявилося 

важливим для неї впродовж всього періоду її існування. 

Різностатусність націй зумовила неоднакові цілі, що сповідувалися 

ними. Поляки як титульна нація прагнули збереження територіальної 

цілісності держави. Тим часом частина українців сповідувала сепаратистські 

цілі, а ті євреї, які поділяли сіоністські ідеали, прагнули відродження своєї 

держави в Ерец-Ісраель. Водночас обидві національні меншини намагалися 

захистити свої громадянські й національні права, знайти інструменти 

протидії владі в роки, коли вона прагнула асимілювати українців та 

спонукати еміграцію євреїв з Польщі. 

Ці устремління влади суперечили засадам конституцій Польщі 1921 та 

1935 рр., положенням Малого Версальського трактату та Ризького мирного 

договору. Такий статус-кво зумовлювався перетворенням Другої Речі 
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Посполитої в державу, що націоналізувалася. Це виразилося у всебічному 

протегуванні реалізації інтересів титульної нації при одночасному 

ігноруванні прагнень національних меншин. 

Основний закон Польщі 1921 р., як і наступна її конституція, 

проголосили рівність громадян незалежно від їх національності, 

віросповідання й статі. Ґендерна рівність була підтверджена ухвалою 

конституційного суду 1924 р. Надання ж виборчого права жінкам 

проголошено указом президента невдовзі після постання Польщі як 

суверенної держави. Рівність прав двох статей, політичні права жінок 

підтверджені на законодавчому рівні в 1928 р. 

Постання жіночих організацій у Другій Речі Посполитій відбувалося на 

національних засадах. Відтак повсякдення спонукало тотожність чи схожість 

завдань, які сповідувала соціально активна частина українок, польок та 

єврейок. Так, «Союз Українок», PSKWW, єврейське товариство працюючих 

жінок «Jaff» спрямовували свої зусилля на здобуття освіти дівчатами. 

Одночасно обстоювання інтересів «своїх» зумовлювало інтеграцію 

створених ними організацій і товариств до складу національних таборів 

трьох націй. Відтак поміж польками, українками та єврейками було не 

стільки спільного, скільки відмінного: національний фактор повсякчас 

визначав одну із ліній соціального розмежування, а різний статус націй 

зумовлював відмінність пріоритетних для них завдань. 

Упродовж міжвоєнного двадцятиріччя жіноче населення в Польщі було 

більшим за кількість чоловіків. Попри це в структурі працюючих домінували 

останні. Вони чисельно переважали в більшості сфер виробництва, тим часом 

як жінки – в торгівлі та страховій службі; значна їх кількість працювала в 

домашньому господарстві. Шанси жінок на самореалізацію суттєво 

коригувалися ранніми шлюбами та народженням дітей. 

Здобуття дівчатами професії не гарантувало працевлаштування. На 

початку 1920-х рр. за отриманою спеціальністю працювало менше половини 

жінок. Лише приблизно третина з тих, хто здобув вищу освіту, 
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працевлаштувалися й заробляли на прожиття за фахом. Особливо 

недоступними для жінок у Польщі були викладацька діяльність у вищій 

школі та юриспруденція.  

Працюючі жінки дискримінувалися: за однакову роботу вони 

отримували платню на 20–40 % меншу, ніж чоловіки. Водночас це спонукало 

роботодавців віддавати перевагу жіночій праці в період економічних криз. 

Вищесказане засвідчує недотримання в Другій Речі Посполитій 

принципу ґендерної рівності, а також порушення прав жінок. Причому 

українки та єврейки зазнавали подвійної дискримінації – як представниці 

скривджених у Польщі національних меншин та за статевою ознакою. 
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РОЗДІЛ 3 

УТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ 

 

 

3.1. Становлення жіночих організацій титульної нації 

 

Після постання Другої Речі Посполитої й надання громадянам 

рівноправ’я незалежно від статі жінки змогли не лише вступати, а й 

створювати власні організації, союзи і товариства. Це право їм гарантував 

основний закон Польщі – конституція від 17 березня 1921 р. Її ст. 108 

визнавала право громадян на утворення союзів, декларувала рівні 

можливості тих з них, хто належав до релігійних, мовних чи національних 

меншин, на заснування та розвиток власним коштом благодійних, релігійних 

і громадських інституцій, шкіл та інших виховних закладів, вільне 

використання в них рідної мови та виконання релігійних обрядів (ст. 110) 

[323, s. 157].  

Найвпливовішими польськими жіночими організаціями були: 

«Національна організація жінок», «Союз громадянської праці жінок», 

«Організація підготовки жінок до захисту батьківщини», «Гурток польок», 

«Польська ліга жінок за мир і свободу», «Польське товариство жінок з 

вищою освітою», «Об’єднання польських жіночих християнських товариств» 

(«Zjednoczenia Polskich Chrzescianskich Towarzystw Kobiecych» (далі – 

ZPCTK). До складу останнього входила більшість польських жіночих 

організацій (із вищеназваних – NOK i «Kolo Polek») незалежно від 

спрямування своєї діяльності, адже визначальним фактором було їхнє 

християнське віросповідання.  

ZPCTK засновано у Львові 1913 р. і мало на меті поширення освіти 

поміж жіноцтвом, сприяння економічному розвитку держави, створення 

нових жіночих організацій [13, арк. 1]. ZPCTK координувало роботу 
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польських жіночих культурно-освітніх та благодійних товариств Східної 

Галичини. При об’єднанні створено «Музей пам’яток заслужених польок», 

в  якому експонувалися картини, документи з історії жіночих товариств, 

мемуари жінок з часів польських повстань 1831 та 1863 рр., Першої світової 

війни [99, s. 1]. 

Станом на 1934 р. до складу ZPCTK входило 39 жіночих організацій, 

які діяли як на загальнодержавному просторі, так і на локальному  

[20, арк. 1–2]. Відповідно до ключових напрямів діяльності їх можна 

поділити на декілька груп:  

1. Релігійні («Братство матерів-християнок під покровительством 

Матері Божої при костьолі святих Петра і Павла ордену ієзуїтів», 

«Католицьке товариство польок», «Католицьке товариство працівниць 

дамської парафії ім. св. Йозефа», «Конгрегація земянок під 

покровительством Матері Божої», «Маріанське товариство студенток», 

«Товариство пань милосердя св. Вінсента і Павла», «Товариство польської 

жіночої молоді при парафії св. Марії Магдалини під покровительством 

Матері Божої», «Товариство слуг під покровительством св. Зіти», 

«Товариство св. Саломеї у Жовкві», «Товариство св. Станіслава Косткі Опіка 

над підмайстрами»). 

2.  Опікунські («Комітет допомоги інтелігенції», «Охорона дитини», 

«Відродження», «Опіка над молодими дівчатами»). 

3. Професійні («Гурток студенток вищих навчальних закладів», 

польський професійний союз католицьких працівниць «Dzwignia», 

товариство поштових працівниць «Ognisko», «Товариство молодих 

землевласниць», «Товариство господарського навчання жінок», «Товариство 

сприяння жіночого промислу», «Товариство польських артисток», 

«Товариство учительок», «Товариство польських державних працівниць», 

«Товариство кіл малопольських землевласниць у Львові», «Товариство 

лікарських колоній»).  
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Запропонований нами поділ є умовним, адже релігійні товариства 

могли виконувати опікунські та професійні функції, а представниці 

професійних і опікунських організацій мали можливість входити і до 

релігійних товариств. Та все ж такий поділ ілюструє історичні умови 

розвитку жіночих організацій. Оскільки до початку XX ст. на польських 

землях під владою Габсбургів організаційна діяльність жіноцтва могла бути 

пов’язана лише з релігійною та благодійною роботою, то, відповідно, таких 

організацій (навіть після надання жінкам рівних прав і можливості участі у 

політичних організаціях) було найбільше. 

Після відродження Польщі як суверенної держави релігійні жіночі 

організації католицького спрямування набули ще більшого поширення. Це 

стало можливим як завдяки підтримці влади, так і помітному впливу церкви 

в польському соціумі. Серед найвпливовіших релігійних товариств та союзів 

назвемо «Католицький союз польок» («Katolicki Związek Polek» (далі – KZP) 

та «Католицьке товариство жіночої молоді».  

Перший постав 1900 р. і мав за мету налагодити взаємодію одновірців 

задля піднесення рівня освіти, моралі та добробуту польського жіноцтва 

[93, s. 1]. Членкинями союзу було близько 30 тис. жінок переважно з 

центральних, західних та південно-західних воєводств [169, s. 215]. 

До  1931 р. (коли KZP увійшов до «Акції католицької») він здійснював 

освітню, доброчинну і політичну діяльність як партнер NOK. 

На  міжнародному рівні KZP співпрацював з «Міжнародною жіночою унією 

католицьких ліг» [169, s. 215].  

«Католицьке товариство жіночої молоді» виникло на з’їзді «Акції 

католицької» в 1934 р. у Кракові. Товариство позиціонувало себе 

аполітичним. Свою мету KSMŻ вбачав у підготовці жінок до індивідуального 

і спільного апостольства, поширенні католицизму в усіх сферах життя 

[92, s. 1].  

Таким чином, головним завданням польських католицьких жіночих 

організацій було служіння католицькій церкві. Одночасно вони займалися 
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благодійною та культурною роботою. Ідеї ж емансипації не були для них 

актуальними.  

Помітну роль серед польських жіночих організацій відігравав «Союз 

громадської праці жінок». Його засновано 1928 р. у Варшаві відомою 

громадсько-політичною діячкою З. Морчевською. Союз втілював у життя ідеї 

Ю. Пілсудського, підтримував принцип рівноправ’я жінок та чоловіків у 

суспільно-політичному житті, виступав за надання можливості жінкам 

займати посади в органах державної влади.  

До керівництва ZPOK входили: З. Дашинська-Галінська, Б. Длуська, 

Г. Ярошевічова і В. Твардова [289]. «Союз громадської праці жінок» 

популяризував свої ідеали через друковане видання «Praca Obywatelska», що 

виходив двічі на місяць упродовж 1928–1939 рр., і тижневик «Prosta Droga», 

котрий видавався з 1930 р. до 1939 р. 

Головний ідеолог і керівник ZPOK З. Морачевська народилася 4 липня 

1873 р. в Чернівцях. Зростала майбутня громадсько-політична діячка і одна з 

перших представниць жіноцтва в сеймі Польщі в родині інтелігентів (батько 

Р. Гостковський був професором Львівської політехніки). Дитинство 

З. Морачевської пройшло у Львові. Згідно суджень Й. Дуфрат, ідейні та 

патріотичні погляди майбутньої очільниці ZPOK почали формуватись у      

12-річному віці, коли вона навчалась у школі для дівчат В. Недзільковської 

[167, p. 341]. У 1896 р. Зоф’я одружується з Є. Морачевським, котрому 

судилося зайняти пост прем’єра Польщі у 1918 р.  

З початку ХХ ст. З. Морачевська демонструвала активну громадянську 

позицію: входила до Польської соціал-демократичної партії Галичини, 

займалась громадською працею, читала лекції з польської історії, географії та 

літератури працюючим жінкам. На початку 1900-х рр. створює в Стрию, куди 

переїжджає на проживання, жіночі організації «Союз жінок» та «Праця». 

В роки Першої світової війни вона очолює Лігу жінок Галичини та Сілезії, 

яка після переїзду З. Морачевської до Кракова входить до складу Польської 

ліги жінок (виникла у 1913 р., а станом на 1916 р. її членами були понад 
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16 тис. жінок) [289]. У листопаді 1918 р. З. Морачевська переїздить у 

Варшаву і вступає до Польської соціалістичної партії.  

Після травневого перевороту 1926 р. і приходу до влади 

Ю. Пілсудського вона очолює «Демократичний виборчий комітет польських 

жінок», котрий в березні 1928 р. перейменовано в «Союз громадської праці 

жінок». Невдовзі після створення він став одним із найпопулярніших та 

наймасовіших у Другій Речі Посполитій. Показником цього є кількість членів 

союзу: вже в 1930 р. ZPOK налічував 30 тис. учасниць [167, p. 351]. Завдяки 

енергійній роботі З. Морачевської представниці цієї громадської організації 

були делеговані до складу урядових делегацій на конференції, присвяченій 

темі роззброєння, що проходила в Женеві 1932 р. ZPOK співпрацював із 

«Міжнародним союзом рівноправності і суспільно-політичної праці жінок», 

«Міжнародною радою жінок в Женеві». 

Головним програмним документом «Союзу громадської праці жінок» 

був статут (затверджений 25 травня 1928 р. у Варшаві), який віддзеркалював 

його основні постулати та завдання. Згідно цього документу, головні цілі 

ZPOK були наступними: відродження могутності Польщі, демократизація 

суспільно-політичного життя, забезпечення впливу на нього жінок. Способи 

реалізації поставлених цілей, як і у випадку більшості жіночих організацій, 

полягали у створенні опікунських будинків для жінок та дітей, відкритті 

клубів, читалень, дитячих садочків, видавництві праць, присвячених жіночим 

справам, та іншої друкованої продукції [54, арк. 1].  

Упродовж свого існування ZPOK створив широку мережу філій та 

відділів у різних регіонах, зокрема – на західноукраїнських землях. Так, 

з  першого ж року діяльності цієї громадської організації її відділ постав у 

Луцьку. Очолювала його Ю. Юзевська. Членами ZPOK у центрі Волинського 

воєводства були здебільшого представниці міської інтелігенції та заможні 

селянки (всього 100 чол.) [22, арк. 9]. 

Щонайменше по одному відділу ZPOK діяло в кожному з 11 повітів 

Волинського воєводства. Головну увагу його члени приділяли допомозі 
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малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам. У кожному повіті відкривались 

безкоштовні їдальні, дитячі садки. Кошти на дані цілі збирали на благодійних 

концертах і творчих вечорах.  

Згідно оцінки органів влади, станом на 1934 р. ZPOK став 

найважливішим у воєводстві у порівнянні з іншими жіночими організаціями 

[21, арк. 2]. Станом на 1938 р. у м. Дубно діяло 4 осередки об’єднання, 

в  Горохові – 2, Кременці – 4, Костополі – 4, Ковелі – 13, Любомлі – 3, 

Луцьку – 4, Рівному – 2, Сарнах – 4, Здолбунові – 7, Володимирі – 7 

[51, арк. 38–39]. Якщо порівняти цю кількість відділів безпосередньо 

напередодні Другої світової війни із даними початку 1930-х рр., то особливої 

різниці не спостерігаємо.  

Піклувалось товариство і про сільських жителів Волині: 

організовувались лікувально-профілактичні акції в сільській місцевості, 

читались лекції для жінок (тематика – піклування за дітьми та хворими, 

профілактика захворювань). Проводились дво- і триденні курси гігієни. 

Відбувалися і культурні заходи: театральні вистави, концерти (у грудні 

1933 р. в с. Маневичі Луцького повіту на прохання відділу ZPOK виступила 

примадонна варшавської опери, співачка зі світовою славою Ванда 

Вермінська) [144, s. 8]. 

Численні соціальні проекти – важливий фактор, який сприяв 

популяризації ідей, котрі сповідував ZPOK, серед населення Польщі. Станом 

на вересень 1933 р. союз налічував (окрім 180 сілезьких груп, об’єднаних у 

«Товариство польок в Катовіцах») 812 відділів, які діяли в Другій Речі 

Посполитій. Про потенціал союзу свідчить той факт, що на початку         

1930-х рр. представниці ZPOK брали участь у виборах до місцевих рад у 

Познанському, Поморському та Станіславівському воєводствах [27, арк. 3].  

ZPOK відігравав важливу роль на території Віленщини. Особливість 

цього регіону полягала у низькому матеріальному рівні його жителів, що 

зумовлювалось відсутністю промислового сектору і переважанням 

сільськогосподарського.  
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У Віленському воєводстві та у м. Вільно зокрема проживало багато 

представників національних меншин, що вимагало від польської вдади 

акумулювання сил на вирішення міжнаціональних конфліктів. Згідно даних 

другого перепису населення 1931 р., у Віленському воєводстві проживало 

1 080 868 чол. З них 663 095 осіб декларували рідною польську мову,  

287 938 – білоруську, 65 295 – литовську, 47 655 – їдиш, 35 981 – російську 

мову, 6 576 осіб – іврит, 1 128 осіб – русинську мову, 796 осіб – німецьку,  

620 осіб – інші мови, 223 особи – українську мову, і 1 590 осіб не дали 

відповідь на питання [87, s. 15–20]. У м. Вільно з-поміж 66 201 осіб 35 869 

визнали рідною польську мову, 18 244 осіб – їдиш, 6 095 – білоруську, 

2 736 – іврит, 2 370 осіб – російську мову, 512 осіб – литовську тощо 

[87, s. 21]. 

Фактично діяльність ZPOK мала дві мети. По-перше, сприяти 

економічному розвитку регіону, культурному поступу його мешканців. По-

друге, зараджувати примиренню та об’єднанню всіх жителів Віленщини 

задля кращого спільного майбутнього. 

ZPOK розпочав свою діяльність на Віленщині 17 травня 1929 р. В той 

час «Союз соціальної праці жінок» («Związek Pracy Społecznej Kobiet» (далі – 

ZPSK) ухвалив, що його віленський осередок перетвориться у воєводський 

ZPOK [315, s. 65]. Це стало можливим завдяки схожим завданням, які 

сповідували дві організації, та аналогічним методам їхньої діяльності.  

Офіційно ZPSK у Вільно зареєстровано 1928 р. Його очолила 

Я. Шиманська-Кіртіклісова. Організація головні свої сили спрямовувала на 

забезпечення освітніх, господарських та культурних потреб жінок. У статуті 

ZPSK йшлося про необхідність пробудження зацікавлення жінок суспільно-

політичними справами, тоді як у статуті ZPOK визначалося, що жінки 

повинні мати безпосередній вплив на політичне та суспільне життя в державі. 

«Союз соціальної праці жінок» існував і в Станіславові. Офіційне 

звернення про реєстрацію ZPSK до місцевого староства надіслано 6 червня 

1934 р. від імені його творців – К. Арнольд, Е. Германової та Г. Воглової 
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[38, арк. 2]. У своєму програмному документі членкині ZPSK вказали, що 

головним їх завданням є усвідомлення жінками громадянських обов’язків та 

прав [38, арк. 4]. З-поміж інших завдань було визначено сприяти 

культурному та фізичному розвитку членів організації, піклуватися про дітей 

та захищати права працюючих жінок. Реалізовував свої завдання «Союз 

соціальної праці жінок» за тією ж формулою, що і ZPOK: створення читалень 

та бібліотек для жінок, проведення тематичних лекцій, відкриття центрів 

надання медичної та юридичної допомоги, заснування літніх таборів для 

дітей. Союз здобував гроші із членських внесків, пожертв меценатів та 

коштів, отриманих від благодійних заходів, які організовували членкині 

ZPSK [38, арк. 5]. І хоча «Союз соціальної праці жінок» у Станіславові не міг 

конкурувати за своїм значенням і масштабами діяльності із ZPOK, але він, на 

відміну від Віленського, продовжував діяти як окрема жіноча організація. 

На з’їзді у Вільно 17 травня 1929 р. в присутності голови варшавського 

ZPOK З. Морачевської ухвалено важливу резолюцію: в ній, окрім головних 

завдань організації, йшлося про участь у ньому представниць інших 

національних меншин. Зокрема, наголошувалося на польсько-білоруському 

порозумінні, заснованому на взаємоповазі до національно-культурних потреб 

двох народів.  

Головою віленського ZPOK було обрано А. Мечніковську, до керівного 

складу увійшли: В. Семірадзька і А. Студніцька – віце-голови, Х. Сєцінська – 

секретар, І. Лорентзова – скарбничка, М. Мойзелова і М. Здроєвська – члени 

керівного відділу [315, s. 62]. 

Структурні елементи організації – відділи і союзи. Загалом на території 

Віленського воєводства діяло вісім повітових союзів: у Вільно, Поставах, 

Молодечні, Свєцінах, Глибокім, Браславі, Вілейці і Ошміні [315, s. 63]. Така 

мережа ZPOK дозволяла впливати на життя всього воєводства, а його 

провладний характер забезпечував підтримку влади і визначав роль 

інституції не лише як жіночої організації, а й об’єднуючого центру всіх 

національних меншин під гаслом загального державного добробуту.  
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У 1933 р. у варшавському ZPOK відбувся розкол. Криза зумовлювалася 

суспільно-політичними процесами в країні. Зокрема, неприйняттям частиною 

членів союзу антидемократичної політики влади. 

Опозиційне тодішній владі середовище в об’єднанні очолила 

З. Морачевська, яка спільно з однодумицями вийшла з нього. У той час 

засновниця ZPOK наголошувала: організація мала бути «школою демократії» 

і не може стати інструментом політики уряду. «Я завжди стоятиму за свободу 

совісті і переконань як найціннішого скарбу вільного громадянина у 

відродженій Польщі», – слова з останнього виступу З. Морачевської як 

очільниці ZPOK [167, p. 351]. 

Ще однією з причин розколу в ZPOK була боротьба між 

З. Морачевською та М. Яворською за посаду голови [63, s. 1]. Ті, хто 

залишився в товаристві, підтримували політику влади, яка з прийняттям 

нової конституції Польщі у квітні 1935 р. стала авторитарно-президентською. 

А З. Морачевська у лютому 1935 р. у Варшаві спільно з однодумцями 

створила організацію «Samopomoc Społeczna Kobiet» («Соціальна жіноча 

взаємодопомога»).  

Згідно статуту, SSK мала на меті надавати допомогу жінкам у 

господарчій, опікунській та самоосвітній сферах [63, s. 1]. При ній відкрито 

курси самоосвіти для жінок, створено відділення праці, організовано 

юридичні та медичні консультації тощо. Товариство мало розгалужену 

систему місцевих осередків.  

В SSK діяла низка секцій: самоосвітня, господарча, родинної допомоги, 

пропагандистська, молоді та фінансова. У 1939 р. як відповідь на виклик часу 

постала секція військового залучення жінок [63, s. 2]. З початком Другої 

світової війни SSK припинив діяльність, але його осередок у Кракові діяв до 

1941 р. 

Після розколу ZPOK у вересні 1934 р. відбувся його надзвичайний 

з’їзд, на якому ухвалено «Ідейну декларацію» та конкретизовано основні 

завдання організації. Зокрема задекларовано, що в подальшому вона 
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послугуватиметься гаслом «Держава понад усе». ZPOK також проголосив 

підтримку того курсу, який реалізовувався Ю. Пілсудським. 

«Ідейною декларацією» проголошено свободу віросповідання, 

задекларовано, що ZPOK плекатиме в своїх членів такі якості, як абсолютна 

правдивість, відвага, почуття особистої та колективної відповідальності, 

шанування людської гідності. Реалізацію прав жінок організація вбачала у 

формуванні в суспільстві розуміння їх можливостей працювати за фахом та в 

органах влади. Останній пункт «Ідейної декларації» проголошував: ZPOK 

спрямовує зусилля своїх членів на те, щоб забезпечити краще життя 

прийдешнім поколінням [101].  

Важливим компонентом «Ідейної декларації» стало проголошення 

позитивного ставлення ZPOK до національних меншин. Це відбулося в той 

час, коли декларації влади нерідко розходилися з суспільною практикою 

(згадаймо бодай акцію ревіндикації та зростання антисемітизму в країні). 

Прагнучи досягти задекларовані в програмних документах цілі, ZPOK 

реалізовував численні акції. Традиційним було, зокрема, благодійництво, яке 

здійснювалося за підтримки польської влади. Так, на початку 1933 р. 

об’єднання жінок провело низку акцій матеріальної допомоги найбіднішим 

жителям Волині, забезпечило їх теплими речами, створило табори для дітей 

на час зимових канікул.  

Такі акції проводилися і в інших воєводствах Польщі. Завдяки їхнім 

старанням були відкриті притулки для дітей у Тернополі, Луцьку та Лодзі. 

Успіхам ZPOK сприяло зростання його членів, створення нових осередків 

об’єднання (зокрема, на зламі 1932–1933 рр. – у Лодзькому, Познанському і 

Поморському воєводствах), з одного боку, та підтримка влади – з другого. 

Незважаючи на те, що «Союз громадської праці жінок» здійснював 

різновекторну діяльність, основну увагу він приділяв матеріальній допомозі 

та духовній опіці населення. Це опосередковано підтверджується структурою 

головної управи ZPOK: поруч із відділами закордонних справ, господарства, 

праці, фінансів та сільських справ у ньому функціонували відділи 
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суспільного виховання, жіночих справ, опіки над матір’ю та дитиною, 

культури. Найважливішим з-поміж них сучасні дослідники трактують відділ 

опіки над матір’ю та дитиною [316].  

Організація, котра реалізовувала численні благодійні заходи, освітні 

проекти, потребувала значного фінансового забезпечення. Кошти, які 

отримував «Союз громадської праці жінок», надходили з різних джерел. Так, 

на початку 1934 р. організація отримала 232 112 злотих. З них 151 995 зл. – 

це державні субсидії, 6 000 зл. – пожертви, 19 000 зл. – несталі доходи, 

7 000 зл. – членські внески; решту коштів отримано від прочитання лекцій та 

проведення курсів [137, s. 4]. Таким чином стає зрозуміло, що організація 

мала змогу виконувати поставлені перед собою завдання здебільшого саме 

завдяки державній підтримці.  

З початком Другої світової війни ZPOK припинив існування. Згідно 

досліджень М. Півоварчука, на території Віленського воєводства декілька 

його осередків діяло до червня 1940 р. [315, s. 60].  

Як помітний суб’єкт громадсько-політичного життя в Другій Речі 

посполитій, ZPOK співпрацював з іншими організаціями, зокрема з PSKWW. 

Хоча цілі цих двох товариств почасти не співпадали («Товариство жінок з 

вищою освітою» актуалізувало завдання врегулювання жіночих питань, а 

ZPOK наголошував на імперативі служінню державі), їхня взаємодія 

зумовлювалася спільністю поглядів членкинь двох організацій на актуальні 

для суспільства проблеми [320].  

Товариство PSKWW виникло завдяки контактам польського жіноцтва з 

представницями «Міжнародної федерації жінок з університетською освітою» 

(«International Federation of University Women»), що постала у Лондоні в 

1919 р. Остання у 1924 р. мала приблизно 20 товариств в усьому світі. Їх 

членкинями в той час було 30 тис. жінок. Станом на 1936 р. до товариства 

входило вже 60 тис. жінок [321]. 

Перші відділи польського товариства виникають у Кракові (голова – 

С. Татаровна) та Варшаві (голова – К. Поняковська). Наступні відділи 
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з’являються у Львові, Познані та Бидгощі (1927 р.), Лодзі та Вільно (1929 р.), 

Калиші (1931 р.), Вадовіце (1932 р.), Катовіце (1934 р.), у Любліні (1935 р.), 

Закопаному і Бресті над Бугом (1936 р.) [321]. Загальна кількість учасниць за 

весь період існування товариства становила трохи більше однієї тисячі, що є 

невисоким показником у порівнянні з іншими польськими жіночими 

організаціями. Такий стан пояснюється тим, що вища освіта тривалий час 

була недоступною для більшості жінок і не лише через юридичні, а й 

фінансові проблеми.  

Цілі PSKWW визначено учасниками його першого з’їзду (3 травня 

1926 р. [321]). Першочерговими з них були: зорганізувати польське жіноцтво 

з вищою освітою задля захисту їхніх корпоративних інтересів, сприяти 

науковій праці як в Польщі, так і за кордоном, допомагати з 

працевлаштуванням за фахом [169, s. 222]. 

Незважаючи на специфіку відбору учасниць PSKWW, його членкині 

співпрацювали з іншими жіночими організаціями. Найвідомішою з-поміж 

них була NOK.  

Діяльність останньої викликає особливий інтерес, адже її відділи, 

подібно ZPOK, функціонували по всій території Другої Речі Посполитої. 

І якщо ZPOK заручився підтримкою Ю. Пілсудського, то представниці NOK 

у своїх політичних поглядах схилялися до підтримки Р. Дмовського.  

Це є своєрідним парадоксом, адже останній не виявляв симпатії до 

емансипації жінок. За словами Р. Дмовського, «освічена жінка – це абсурд, а 

заробіткова праця жінок – це аномалія» [307, s. 31]. Такі стереотипні погляди 

властиві значній частині чоловічого населенняя міжвоєнної Польщі. 

Історія NOK сягає 1918 р., коли постала «Narodowa Organizacja 

Wyborcza Kobiet» («Національна виборча організація жінок» (далі – NOWK), 

яка увійшла до складу «Центрального національного виборчого комітету», 

створеного Національно-демократичною партією. Наступного року NOWK 

трансформувалася в NOK [307, s. 31]. 7 травня 1919 р. Міністерством 

внутрішніх справ Польщі затверджено її статут, згідно якого учасницею 
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організації могла бути кожна полька, християнка, вірна гаслу «Бог і 

Вітчизна» [97, s. 1]. «Національна організація жінок» визначила такі цілі 

своєї діяльності: національно-політична просвіта польських жінок і 

залучення громадськості до організаційної діяльності, розвиток культури і 

покращення економічного становища країни на засадах правдивої 

демократичної організації, відстоювання рівноправності жінок, сприяння 

проведенню польської внутрішньої та зовнішньої політики на засадах 

християнства [97, s. 2].  

Візитна картка NOK – обстоювання збереження впливу католицької 

церкви у суспільстві, зміцнення відродженої Польщі, популяризація культури 

і традицій її титульної нації. Першою головою «Національної організації 

жінок» у Варшаві було обрано Ю. Шебеко; до керівного складу входили: 

віце-голови М. Собанська і А. Ждановська, скарбничкою була 

С. Ольшовська, а секретарем – З. Ціхоцька [97, s. 11]. Статут 1919 р. було 

змінено на новий 30 червня 1921 р., в якому цілі товариства не зазнали 

трансформації.  

«Національна організація жінок» швидко відкривала свої відділи по 

всій Польщі. Одним із перших став осередок NOK у Лодзі. Його 

засновницями були: В. Ладзіна, І. Войцеховська, В. Кредова, В. Гаювна та 

Б. Прошинська [88, s. 1].  

Діяльність NOK відобразила її відповідність запитам тогочасного 

жіноцтва. Це засвідчує статистика: всього за десять років вона мала 200 

відділів по всій Польщі [88, s. 1]. Вже в 1927 р. до NOK входило близько 

50 тис. жінок [307, s. 47].  

У 1931 р. у варшавському відділі NOK відбувся розкол: з нього вийшло 

80 учасниць, які утворили організацію «Praca Narodowa Polek» [169, s. 211]. 

Однією з причин розколу могло бути прагнення частини членкинь 

«Національної організації жінок» у Варшаві позбутися контролю з боку 

ендеції. Адже NOK, хоча й виступала за активну політичну участь жіноцтва, 

позиціонувала себе аполітичною інституцією. 
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Діячки NOK співпрацювали з багатьма польським жіночими 

організаціями і товариствами. Найвідомішими з-поміж них були: 

«Stowarzyszenie zjednoczonych ziemianek» («Товариство об’єднаних 

землевласниць» (далі – SZZ), KZP («Католицький союз польок») і «Kolo 

Pracy Kobiet» («Гурток працюючих жінок»). Учасниці «Національної 

організації жінок» часто входили і до складу інших жіночих товариств. Так, 

наприклад, М. Холдер-Єгорова очолювала жіночий відділ «Соколиць» у 

гімнастичному товаристві «Сокіл». Завданням цього відділу була підготовка 

жінок до захисту батьківщини. Рух «Соколиць» у Лодзі очолювала 

засновниця і голова місцевого відділу NOK В. Ладзіна [88, s. 10]. 

Польське жіноцтво вважало військову підготовку та підтримку солдатів 

і їх сімей одним із найважливіших завдань відродженої Другої Речі 

Посполитої як передумови збереження державної незалежності та 

забезпечення її розвитку. Такі ідеї сповідували учасниці OPKOK і 

патріотично-громадського жіночого товариства «Rodzina Wojskowa» 

(«Родина військова»). Його створено з ініціативи дружин польських офіцерів, 

які 22 січня 1925 р. зібралися в домі Юлії і Казиміра Світальських у Варшаві, 

де обговорили майбутній формат організації. Ними вирішено, що 

учасницями «Родини військової» мають бути дружини як діючих військових, 

так і мобілізованих. Уже 3 лютого того ж року в присутності 300 

представниць військового середовища і за участі Ю. Пілсудського у 

польській столиці було офіційно зареєстровано вищеназвану організацію 

[284, s. 170]. 

Її утворення підтримав Ю. Пілсудський [318, s. 3]. За його задумом, 

родини військових мали брати активну участь у суспільно-політичному житті 

країни, а не становити окрему відсторонену від інших «касту». Організація 

була покликана допомагати сім’ям військових, піклуватися про освіту їхніх 

дітей та сприяти фаховому навчанню дружин, щоб забезпечувати сім’ю. 
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Діяльністю OPKOK керувала головна рада, яку по черзі очолювали: 

В. Конашевська, А. Хубіцька, Я. Фабрицова, А. Норвід-Неугебарова. 

Почесною учасницею організації була А. Пілсудська [318, s. 14].  

У перші роки діяльності товариство створювало свої осередки 

насамперед поруч із великими військовими гарнізонами. Кошти для своєї 

роботи «Родина військова» отримувала з членських внесків (1 злотий 

щороку), різних заходів, а також субвенції міністерства військових справ 

[284, s. 172]. У 1930-х рр. товариство продовжувало розширювати мережу 

відділів, зайнялося цивільними питаннями. Зокрема, ним відкрито низку 

культурних, освітніх та оздоровчих закладів.  

Хоча спектр діяльності товариства охоплював і цивільні справи, та все 

ж головним його завданням була підготовка жінок до оборони держави. 

У  1930-х рр. кількість осередків та учасниць товариства збільшувалася в 

залежності від загострення міжнародної ситуації (зокрема, загрози зі сторони 

Німеччини). Так, у 1934 р. «Родина військова» мала в Польщі 120 осередків, 

а її учасницями було понад 15 тис. жінок [169, s. 208]. У 1938 р. в країні діяло 

162 осередки, а в 1939 р. – 187. Їх членами було близько 24 тис. жінок 

[284, s. 172]. 

OPKOK, на відміну від товариства «Родина військова», більше уваги 

приділяла військовому вишколу жінок. Організацію створено у Варшаві в 

1928 р., а статут затверджено 20 травня цього ж року. Згідно програмного 

документу OPKOK, її завдання полягали у розвитку фізичного і військового 

виховання жінок та підготовці інструкторок для військової служби на 

випадок війни [94, s. 4]. Військову підготовку здійснювано згідно програми 

міністерства військових справ.  

Учасницею «Організації підготовки жінок до захисту батьківщини» 

могла стати кожна повнолітня полька, але брати участь в організаційних 

заходах можна було, починаючи з 15-річного віку за згодою родини або 

школи.  
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OPKOK поділялася на локальні осередки, що могли діяти на території 

одного міста, гміни чи села. Їх роботою керувало правління, а найвищим 

органом були загальні збори [94, s. 9]. Вони відбувалися раз у рік, а до їхньої 

компетенції входили питання ухвалення звітів діяльності осередків, бюджету 

та обрання правління. Останнє складалося з голови, комендантки, 

секретарки, скарбнички і, в разі потреби, керівниць окремих відділів. До 

завдань правління входило керівництво організаційною роботою, прийом і 

виключення учасниць, фінансове забезпечення осередків, підготовка звітів. 

Ревізійна комісія складалася з трьох учасниць, обраних на загальних зборах 

[94, s. 10–12]. Для вирішення внутрішньоорганізаційних спорів існував 

почесний суд. Засновницями «Організації підготовки жінок до захисту 

батьківщини» у Варшаві були М. Бартлова, М. Подгірська, К. Кроковська та 

А. Цибульська [94, s. 20]. 

Найактивніша робота OPKOK проводилася в літніх таборах: в Гарчині 

під м. Косьчежина, в Кожевніках під Гродно і в Істебні, що на території 

Сілезії [169, s. 209].  

Організація пропагувала військову підготовку не лише серед дорослого 

жіночого населення, але й учениць. Адже підростаюче покоління мало в 

майбутньому стати на захисті польської держави. 

Жіночою організацією суто військового спрямування була «Ochotnicza 

Legja Kobiet» («Добровільний жіночий легіон» (далі – OLK). Він постав з 

жіночого відділу «Народної жіночої поліції» у Львові [309, s. 15]. У 1918 р. 

членкині організації брали участь у боях за Львів, а також здійснювали 

чергування в місті, укладали списки чоловіків, придатних до військової 

служби. Керівницею відділу була А. Загурська.  

Найвищого ступеню розвитку OLK досяг у 1920 р. На цей час він 

налічував: у Львові – 493 жінки, у Варшаві – 464, Кракові – 316, Познані – 

195, Грауденці – 196, Перемишлі – 42. Також існувала запасна група у 

Варшаві (430 жінок) і бойовий батальйон (393 жінки). Всього OLK у той час 
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налічував 2 529 членкинь [284, s. 47]. Вони воювали не лише в українсько-

польській, а й у польсько-більшовицькій війні та битвах за м. Вільно.  

OLK перестав існувати в 1922 р., а частина його учасниць увійшла до 

утвореної 1923 р. організації «Przysposobienie Wojskowe Kobiet» («Військова 

підготовка жінок»). 

Кардинально протилежною у порівнянні з двома вищеназваними 

жіночими організаціями була «Polska Liga Kobiet Pokoju i Wolności» 

(«Польська ліга жінок за мир і свободу»). Вона постала у Варшаві 1921 р. 

з  ініціативи Ю. Будзінської-Тиліцької, яка до того часу очолювала 

організацію «Klub Polityczny Kobiet Postepowych» («Політичний клуб 

прогресивних жінок»). Останній був феміністичною організацією, що 

виникла у 1919 р., а до її складу в той час входило близько сотні жінок. 

PLKPW була філантропічною за своїм спрямуванням і діяла на 

території всієї Польщі. Згідно статуту, її учасницею могла бути кожна 

повнолітня громадянка країни. Метою ліги було об’єднання тих польських 

жінок, які виступали проти війн, будь-яких форм насильства і тиску, 

прагнули загального роззброєння і розв’язання непорозумінь між державами 

та народами мирним шляхом. Членкині PLKPW прагнули утвердження 

суспільної справедливості, економічної та політичної співпраці між народами 

незалежно від раси, статі і віросповідання [96, s. 1]. 

Польська ліга становила секцію «Міжнародної жіночої ліги за мир і 

свободу», утвореної в 1919 р. (її центральний секретаріат знаходився в 

Женеві). Факт існування такої організації не лише у Польщі, а й інших 

країнах світу засвідчував прагнення значної частини світового жіноцтва 

(в т. ч. й польського) до мирного співіснування, небажання братися до зброї, 

а жити в гармонії та порозумінні один з одним. 

До складу міжнародних організацій входила й «Rada Narodowa Polek» 

(«Національна рада польок» (далі – RNP). Створена в 1922 р., вона через рік 

увійшла до «Міжнародної жіночої ради».  
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Керівництво RNP знаходилося у Варшаві, а товариство працювало на 

теренах всієї Польщі. Згідно її статуту, до RNP могли входити християнські 

польські жіночі товариства та союзи [81, арк. 100]. Метою ради була 

координація роботи жінок у таких напрямах: національне відродження на 

засадах християнства, зміцнення сім’ї, опіка над дітьми та молоддю в 

духовному, фізичному та культурному аспектах, опіка над матерями, надання 

жінкам економічної та юридичної допомоги, сприяння в їх професійному 

навчанні [81, арк. 100]. Керівними органами RNP була головна рада, 

виконавчий комітет та ревізійна комісія. До її складу входив «Союз 

польських християнських товариств», «Союз товариств польських 

працюючих жінок», «Товариство об’єднаних землевласниць».  

Особливою за своїм звучанням інституцією на тлі інших жіночих 

організацій, що діяли в Польщі, було «Об’єднання слов’янських жінок». 

Його головне завдання – ознайомлення та зближення слов’янських народів у 

царині культури, суспільних справах загалом, сприяння розвитку 

слов’янських культур [41, арк. 7]. Головою об’єднання у Польщі була 

сенаторка Х. Хубіцька.  

Об’єднання поширювало свою діяльність на всіх теренах міжвоєнної 

Польщі. 15 квітня 1931 р. за підтримки «Союзу громадської праці жінок» та з 

ініціативи сенаторки Л. Вольської постало «Об’єднання слов’янських жінок» 

в Станіславові, яке очолила М. Унгерова. Польське «Об’єднання 

слов’янських жінок» входило до складу «Всеслов’янського союзу жінок». 

Отже, таке різнобарв’я польських жіночих організацій, союзів та 

товариств свідчить про те, що жіноцтво з числа представниць титульної нації 

Другої Речі Посполитої прагнуло сповна скористатися з отриманих у 1918 р. 

прав.  

За винятком поодиноких інституцій, створені ними організації 

об’єднували винятково польок. Помітний вплив католицької церкви в країні 

відобразився на інституціях, що створені жінками: більшість з них у своїй 

діяльності керувалася християнськими цінностями.  
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Польське жіноцтво проявило себе у всіх сферах суспільного життя. 

Каталізатором його активності були як патріотичні, так і феміністичні ідеї. 

 

 

3.2. Виникнення та програмні цілі жіночих організацій 

національних меншин  

 

Організований початок жіночого руху українок пов’язаний з 

виникненням перших феміністичних організацій у 80-х роках XIX ст. 

Зокрема, у 1884 р. Н. Кобринська ініціювала створення в Станіславові 

«Товариства руських жінок», а згодом – у 1893 р. – виник «Клуб русинок», у 

1908 р. – «Жіноча громада». Інституалізація цих товариств поклала початок 

діяльності українських жіночих організацій на західноукраїнських землях. 

Загалом на теренах Галичини у передвоєнний період діяла низка 

жіночих товариств, які можна поділити на три групи: 

1. Кооперативні: жіночий кооператив «Труд», який постав у 1902 р. 

з ініціативи «Клубу русинок» (голова наглядової ради – Є. Макарушкова), та 

товариство домашніх робітниць «Будучність», який очолювала А. Конрадова. 

Обидва товариства діяли у Львові. 

2. Освітньо-благодійницькі: товариство «Українська захоронка», 

яке, як і кооператив «Труд», засноване у Львові «Клубом русинок» у 1899 р. 

(голова – С. Ракова); кружок «Рідної школи ім. Ганни Барвінок» (який 

очолювала К. Малицька); «Порадня матерей» (філія «Товариства охорони 

дітей і опіки над молоддю»), головою якого була С. Раковська; секція 

студенток∗ при «Товаристві прихильників освіти» (голова – І. Гладка). 

3. Релігійні: товариство «Марійська дружина пань»∗∗, яке постало 

1904 р. у Львові (голова – О. Бачинська, яка була також головою товариства 

                                                           
∗ Керівництво університету не дозволяло заснування самостійних студентських 
організацій.  
∗∗ Філії товариства «Марійська дружина пань» виникли у Станиславі в 1920 р., Тернополі 
та Сокалі – в 1926 р., Самборі – в 1933 р.  
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«Вакаційних осель»); «Комітет допомоги вдовам і сиротам по священиках» 

(голова – Н. Дзеровичева) [85, c. 6, 16].  

Участь жінок з елітарних сімей (М. Грушевська очолювала «Руську 

захоронку», О. Бачинська, М. Білецька – «Товариство опіки над служницями 

і робітниками»), а також офіційний патронат вищих церковних ієрархів 

підвищували суспільний авторитет цих організацій [276, c. 14]. І хоча вони не 

могли позмагатися з більш потужними польським жіночими організаціями, 

але все ж відіграли важливу роль у громадському житті українців і сприяли 

подальшому розвитку організаційного жіночого руху. 

Окрім Галичини, жіночі товариства функціонували на тих українських 

етнографічних територіях, які не увійшли до складу Другої Речі Посполитої. 

Так, у Чернівцях у 1906 р. постала «Жіноча громада» на чолі з А. Федорович 

та жіноче товариство «Мироносиць» (аналог товариства «Марійська дружина 

пань», що діяло в Галичині), яке очолювала О. Сірецька. В Ужгороді та Хусті 

провадив свою роботу «Жіночий союз». Осередок у першому очолювала 

І. Волошинова, а філію в другому – М. Бращайкова-Станькова [85, c. 16]. 

Формування організованого українського жіночого руху відбувалося в 

соціокультурному просторі тієї доби – поширенні та розвитку ідеології 

фемінізму. Його поступ відбувався на тлі популяризації ідеології лібералізму 

та спроб консерваторів вберегти цінності попередньої доби. Цінності, котрі 

обстоювали як одні, так і другі, були значимими імпульсами до 

інтелектуальної та організаційної діяльності жіноцтва [266].  

Лідери їхнього руху шукали підтримки чоловіків. Так, наприклад, 

Н. Кобринська у 1887 р. писала: «Ми не думаємо відчужуватися від мужчин 

на полі загальних стремлінь і ізолювати жіноче питання від інших суспільних 

завдань» [251, c. 23]∗. 

Сподівання лідерів українського жіночого руху на підтримку їхніх 

прагнень чоловіками не були марними. Зрозуміло, не всіма, а передусім 

                                                           
∗ Зауважимо, що такої позиції в подальшому дотримувались лідери та члени «Союзу 
Українок».  
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тими, хто був здатен подолати ґендерні стереотипи та упередження. Так, 

приміром, правоту ідеї надання жінкам політичних прав серед перших 

підтримав М. Драгоманов [114, c. 2]. Під його впливом група соціалістів-

радикалів, лідерами яких були І. Франко, М. Павлик та О. Терлецький, 

проголосила, що жінки мають здобути ґендерну рівність [114, c. 2]. 

Початок XX ст. відкрив нові можливості для роботи жіночих 

організацій. Вони були зумовлені як внутрішньо-, так і 

зовнішньополітичними змінами, які були педальовані початком Першої 

світової війни та національно-визвольної боротьби українців: на 1917–

1921 рр. припав один з найважливіших етапів діяльності українських 

жіночих товариств.  

У період військових дій жінки брали активну участь у догляді та 

лікуванні поранених; окремі українки служили в Легіоні Українських січових 

стрільців (О. Степанів, С. Ганченко, Г. Дмитренко та ін.), армії Української 

Народної Республіки (М. Соколовська). Українки брали активну участь і в 

політичному житті Центральної Ради (в ній працювало 11 представниць 

жіноцтва, з-поміж них – Л. Старицька-Черняхівська, З. Мірна, С. Русова, 

В. О’Конор-Вілінська та ін.) [174, c. 80–82]. 

Постання українського жіночого руху можна датувати 21 лютого 

1917 р., коли відбулося об’єднання жіночих товариств і гуртків, які діяли на 

теренах Галичини, а на першому їх спільному зібранні затверджено назву 

товариства – «Союз Українок». Він став наступником «Жіночої громади», 

котра в свою чергу об’єднала в своєму складі товариства «Клуб русинок» і 

«Кружок українських дівчат», який постав у 1901 р. і, згідно статуту, мав 

стати осередком наукового і товариського життя українських дівчат 

[251, c. 1].  

СУ став головним виразником ідеології українського фемінізму та 

прагнення до незалежності держави. Його цілі звучали суголосно цілям 

«Жіночої громади» у Львові, а саме: просвітня, економічна і товариська 

організація українського жіноцтва [84, c. 1].  
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Із постанням СУ «Жіноча громада» не припинила своєї діяльності. Так, 

у вересні 1922 р. голова останньої в Тернополі А. Конрад звертається до 

старости за допомогою у створенні кухні для убогих [56, арк. 23]. І лише два 

роки потому (12 лютого 1924 р.) товариство «Жіноча громада» у Львові 

змінило назву на «Союз Українок» [56, арк. 23]. 

Організаційним зародком «Союзу Українок» була мозаїка 

різнойменних товариств, розкиданих по всій Галичині. Внаслідок зміни 

окупаційних режимів їхня діяльність на початку 1920-х рр. звелася майже 

нанівець: функціонували лише філії в Перемишлі та Яворові [204, c. 82]. 

Головний ідеолог українського жіночого руху М. Рудницька 

(очолювала СУ впродовж 1928–1939 рр.) зрозуміла, що жіноча участь у 

громадській, науковій та політичній праці вимагає усвідомлення фемінізму 

[262, с. 125]. Адже отримавши політичну рівноправність та виборче право в 

час, коли східна частина Галичини ввійшла до складу Польщі, українські 

жінки в своїй більшості не зуміли скористатися новими можливостями. 

А  відтак одним з основних завдань жіночої організації, згідно позиції 

М. Рудницької, була соціалізація жінок у виборчих процесах. 

Група активних діячок Галичини, до якої входили К. Малицька, 

О. Степанів, С. Вольська-Мурська, О. Коренець, М. Рудницька, О. Січинська, 

О. Федак-Шепарович, 22–23 січня 1921 р. провела у Львові Всеукраїнський 

жіночий з’їзд. На ньому були присутні представниці з придніпрянської 

еміграції з Тарнова й Варшави, Волині та Холмщини, Буковини та 

Прикарпатської України, Праги та Відня, Кам’янця-Подільського. Всього – 

312 делегаток [204, c. 85]. Цей з’їзд надав нового імпульсу розвиткові 

жіночого руху, затвердив за СУ лідерство в представництві інтересів 

українського жіноцтва. Звертаючись до нього, «Союз Українок» 

позиціонував себе як спілку-федерацію всіх жіночих товариств на просторі 

західноукраїнських земель.  

М. Рудницька була однією з найвідоміших, але не єдиною з очільниць 

СУ. До неї український жіночий рух очолювали: Є. Макарушка (1917–
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1922 рр.), К. Гриневичева (1923–1924 рр.), М. Білецька (1924–1925 рр.), 

О. Федак-Шепарович (1925–1926 рр.), М. Донцова (1926–1927 рр.), 

І. Вітковицька (1927–1928 рр.) [159, с. 12]. 

Зі статуту СУ (1924 р.) дізнаємося, що товариство поширювало свою 

діяльність на Львівське, Тернопільське, Станіславівське та Краківське 

воєводства∗. Його метою була просвітня, економічна та товариська 

організація українського жіноцтва [84, c. 1]. Задля реалізації поставлених 

цілей діяли чотири секції: релігійно-гуманітарна, просвітньо-шкільна, 

робітничо-промислова, господарсько-торгівельна. З 1932 р. з’явилися 

оновлені секції: організаційна, промислова, товариська та міжнародних 

зв’язків [203, c. 179].  

Учасницею товариства могла бути кожна українка, яка досягла 21 року. 

Влада в СУ належала: головній управі (головний виділ), яка складалася з 

голови, восьми членкинь і трьох заступниць, ревізійній (контрольній) комісії 

і загальним зборам [84, c. 3].  

«Союз Українок» співпрацював з товариством «Просвіта» [147, s. 54] 

і  навіть у своєму статуті прописав, що у випадку припинення діяльності все 

його майно (якщо інше рішення не буде прийнято на загальних зборах) 

переходить у власність товариства «Просвіта». При осередках останнього 

часто створювалися жіночі гуртки. Так, наприклад, у Бресті діяв жіночий 

гурток при читальні «Просвіти»; в Ужгороді функціонувала жіноча секція 

при «Просвіті», очільницею якої була І. Невицька [85, c. 16]. Згідно статуту, 

у  випадку припинення діяльності все своє майно на жіночі цілі заповідала 

«Просвіті» й «Жіноча громада», яка з 1909 р. діяла у Львові [56, арк. 1].  

Через існування «сокальського кордону» поширення діяльності 

галицького СУ на Волинь стало неможливим. Відтак у Волинському 

                                                           
∗ Саме в Галичині СУ був найбільш репрезентованим: кількість учасниць товариства 
коливалася від 50 до 100 тис. За цим показником українське жіноцтво, що входило в СУ, 
в  кілька разів перевищувало найпопулярніші польські та єврейські організації 
(див. додаток Е). Це, вірогідно, пояснюється не тільки рівнем громадсько-політичної 
активності українок, а й етнодемографічним складом населення Галичини. 
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воєводстві на основі «Комітету допомоги бідним дітям» при Рівненській 

українській гімназії в грудні 1926 р. виник «Союз Українок» із центром у 

Рівному [196, c. 439]. Згідно із затвердженим у 1927 р. статутом, діяльність 

цього товариства, яке очолила С. Томкович, поширювалася на територію 

Волинського воєводства. Філії СУ діяли у Ковелі, Володимирі, Здолбунові, 

Крем’янці, Костополі. Станом на березень 1934 р. СУ із центром у Рівному 

нараховував 166 учасниць, а у 1938 р. їхня кількість зросла до 479 

[196, c. 442]. 

Згідно з оцінкою органів поліції, найвпливовішими в цій 

адміністративній одиниці Польщі були очільниці двох місцевих товариств: 

П. Багринівська – у Рівному, п. Підгірська – у Ковелі [52, арк. 88]. Обрана у 

жовтні 1931 р. головою товариства П. Багринівська мала складні завдання не 

лише зберегти СУ, а й забезпечити його активну діяльність. Якщо з початком 

своєї діяльності СУ з центром у Рівному в співпраці з «Просвітою» та 

галицьким СУ проводив різноманітні благодійницькі акції, збирав кошти для 

відкриття дитячих садків тощо, то, починаючи з 1930 р. під тиском польської 

влади, а також через пасивність українського жіноцтва активність товариства 

знизилася. За даними вченої Р. Давидюк, у червні 1934 р. товариство 

організувало лише дві акції [196, c. 447]. 

Наприкінці травня 1938 р. діяльність СУ із центром у Рівному було 

заборонено польською владою, що відповідало реалізації ідеї «сокальського 

кордону» волинського воєводи Г. Юзевського [196, c. 450].  

У Луцьку в 1932 р. виникла проурядова українська жіноча організація 

«Союз жінок-українок громадської праці» на Волині на чолі з п. Масловою. 

Спочатку СУВ діяв як жіноча секція при «Волинському українському 

об’єднанні» [196, c. 451]. 

 СУВ, як і СУ із центром у Рівному, проводив культурно-освітню 

роботу, займався опікою над дітьми. На тлі інших організацій він вирізнявся 

прихильністю до українсько-польської співпраці і відсутністю будь-якої 

співпраці із галицьким СУ. На загальних зборах СУВ у 1938 р. було 
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повідомлено про функціонування 11 філій, які діяли у Рівному, Острозі, 

Дубні. 

Своїм головним завдання СУВ визначав: об’єднання українських жінок 

Волині, захист їхніх прав та забезпечення участі в громадському житті краю 

[30, арк. 173]. Для досягнення зазначених цілей СУВ використовував такі ж 

методи, як і СУ: скликав конгреси, з’їзди, створював бібліотеки, дитячі 

садки, відкривав їдальні, влаштовував виставки, займався благодійницькою 

діяльністю. Членами «Союзу жінок-українок громадської праці на Волині» 

могли бути всі повнолітні жінки – громадянки Польщі [30, c. 174]. 

Керівні органи СУВ дещо відрізнялися від тих, що діяли в «Союзі 

Українок». Так, найвищу владу в «Союзі українок громадської праці» 

представляв конгрес, який скликався не рідше одного разу на 3 роки. 

Виконавчою владою товариства була управа СУВ, що складалася з 7 осіб: 

голови, заступниці, секретарки, скарбнички і 3-х членів, обраних конгресом 

на 3 роки.  

Сферу діяльності СУВ можна визначити за секціями, які існували як 

при центральній управі, так і при управах філій товариства: культурно-

освітня, кооперативна, бібліотечна, самоуправління, секція охоронок, 

дитячих садків, правнича, робітнича, громадської опіки, реміснича, 

спортивна та позашкільного виховання [30, арк. 176]. 

Отже, як і СУ, так і СУВ були тими жіночими організаціями, діяльність 

яких відповідала актуальним соціальним потребам у міжвоєнний період. 

Проте якщо перша категорично заперечувала будь-які компроміси з 

поляками, то друга виникла в результаті співпраці з польською владою. 

Водночас «Союз жінок-українок громадської праці» пройшов еволюцію від 

жіночої секції при регіональній політичній партії (ВУО) до самостійної 

організаційної структури [161, c. 14]. 

У 1931 р. загальні збори СУ у Львові ліквідували одну з найдіяльніших 

філій у Рогатині [204, c. 176]. Таке рішення обурило очільницю утвореного у 
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рамках УСРП союзу працюючих жінок «Жіноча громада» І. Блажкевич, яка 

вийшла зі складу СУ. 

У 1936 р. «Жіноча громада» отримала офіційний дозвіл польської 

влади на діяльність. Наступного року ця організація провела у Львові 

крайовий конгрес, участь у якому взяло 37 делегаток «Жіночих громад» з 

шести повітів. Було обрано нову управу: І. Блажкевич – голова, Н. Микитчук, 

Л. Мурин – заступниці, Ф. Стахів – секретар [204, c. 177]. 

Напередодні конгресу СУ в Станіславові його головний виділ запросив 

І. Блажкевич виступити з доповіддю на тему кооперативної праці, на що 

отримав категоричну відмову. Проігнорувала запрошення й управа УСРП 

[204, c. 177].  

У 1934 р. відбулась знакова подія в історії «Союзу Українок» – перший 

світовий жіночий Конгрес, що відбувся в Станіславові. Форум приурочено 

п’ятдесятиліттю українського жіночого руху. Конгрес мав на меті вшанувати 

пам’ять Н. Кобринської та підсумувати діяльність жіночих організацій за 

півстоліття. Де-факто ж форум мав значно вагоміше значення: зібравши 588 

делегаток від 188 жіночих організацій з різних країн Європи, Америки та 

Канади, свідоме українське жіноцтво засвідчило свою національну, 

громадську зрілість та окреслило вектори своєї подальшої роботи.  

На конгресі також були присутні почесні членкині СУ: М. Білецька, 

О. Кобилянська, У. Кравченко, С. Русова, Г. Шухевичева. Головою ділового 

комітету конгресу була М. Рудницька, заступницею – М. Білякова, а 

секретарем – О. Федак-Шепарович. 

Голова «Союзу Українок» М. Рудницька в промові, виголошеній на 

відкритті конгресу 23 червня 1934 р., відзначила основні здобутки та 

перспективи розвитку українського жіночого руху. Зокрема нею зазначено, 

що «процес національно-політичної кристалізації, процес переміни Народу в 

Націю поступає безупинно вперед. А в цій переміні потенціальної енергії 

народу українська жінка грає не меншу роль, як чоловік» [251, c. 3]. 
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На конгресі оприлюднено важливі статистичні дані: в повітах і селах 

налічувалось 67 філій та близько 500 кружків СУ [85, c. 6]. Також було чітко 

окреслено мету товариства: піднести духовний та економічний рівень 

українського жіноцтва; збільшити його вплив на національну культуру через 

безпосередню участь у всіх сферах національного життя; дбати над повним 

використанням отриманих жінками прав; забезпечити право на працю і 

заробіток; покращити народне здоров’я і моральний рівень через опіку над 

жінкою і дитиною [85, c. 6]. Варто звернути увагу на те, що на перше місце 

жінки ставили піднесення рівня духовності. 

Серед інституцій, які входили до складу «Союзу Українок», була і 

релігійна організація – «Марійська дружина пань» у Львові. Її мета – надання 

жінкам релігійної освіти.  

У 1934 р. товариство «Марійська дружина пань» у Львові святкувало 

30-річний ювілей. (До слова, у Польщі, а саме в Познані, дане товариство 

виникло ще у 1574 р., а далі його осередки постали в Полоцьку, Вільно, 

Любліні, Каліші, Сандомирі, Кракові та Варшаві [11, арк. 139]). Вітання з 

нагоди ювілею товариство «Марійська дружина пань» у Львові отримало від 

низки українських товариств – СУ, «Просвіти», «Порадні матерів», 

«Української захоронки» та ін. [11, арк. 90]. А відтак можна припустити, що 

греко-католицька церква підтримувала українське організоване жіноцтво.  

Вищеназваний конгрес сприйнявся українцями як поступ жіночого 

руху, котрий ставив національні інтереси вище ґендерних. Відомий 

громадсько-політичний діяч О. Назарук з приводу першого українського 

жіночого конгресу написав: «Україна може і буде жити тільки тоді, коли 

Вона запряже у свою службу поруч чоловічих також духовні і моральні сили 

жіноцтва» [237, c. 32].  

Завершальним акордом конгресу стала ухвала про створення 

Всесвітнього союзу українок (далі – ВСУ), який об’єднав жіночі організації 

Галичини, Волині та організації українок в еміграції. Юридично Всесвітній 
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союз українок був утверджений з’їздом у 1937 р. з обранням головою 

М. Рудницької. 

На міжнародному рівні українське зорганізоване жіноцтво було 

представлене в низці країн: «Союз українок-емігранток» діяв у Варшаві – 

голова М. Лівицька; у Чехословаччині – «Українська жіноча рада» на чолі з 

С. Русовою та «Український жіночий союз» (голова – З. Мірна); в Австрії 

«Жіночий союз» очолювала С. Максимович [85, c. 16].  

На конгресі «Жіночої міжнародної ради» у Вашингтоні (1925 р.) було 

засновано «Союз українок Америки» [118, c. 1]. Його метою було об’єднання 

всіх українських жіночих товариств США заради спільної економічної та 

просвітницької співпраці, участі у міжнародних з’їздах, пропаганди 

українського питання. В 1934 р. «Союз українок Америки» мав понад 50 

відділів [85, c. 16]. Першою головою союзу у 1925 р. було обрано п. Яремову 

(у 1931 р. – О. Лотоцьку, в 1934 і 1939 рр. – п. Кмець, а з 1935 по 1938 рр. 

головою була А. Вагнер).  

У 1925 р. львівський СУ мав намір делегувати на цю посаду 

М. Бачинську-Донцову, проте вона не змогла вчасно виїхати до США. Тоді 

на нараді у Нью-Йорку українські жіночі товариства («Жіноча громада», 

«Секція Демократичного клубу», «Жіноча поміч», «Жіноча січ 

ім. О. Бесарабової») відправили до Вашингтона О. Лотоцьку та п. Яремову. 

До них також приєдналася українська емігрантка, яка на той час перебувала у 

Німеччині, Г. Чикаленко-Келлер [118, c. 1]. Таким чином, на конгресі у 

Вашингтоні українське жіноцтво було представлене трьома учасницями. 

Дещо раніше, ніж у США, засновано «Союз Українок» в Канаді 

(1922 р.), який очолювала С. Стецишин. Він налічував близько 60 відділів 

[85, c. 16]. Головним завданням українки Канади вважали піднесення рівня 

просвіти жінок, релігійне й моральне виховання дітей та поширення 

народного мистецтва задля збереження культурної ідентичності. 

На перешкоді подальшого розвитку СУ у Польщі стали дії польської 

влади. 6 травня 1938 р. на підставі розпорядження львівського гродського 
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староства діяльність СУ заборонено як товариства, що поширювало 

націоналістичні і сепаратистські гасла, котрі спрямовувалися на шкоду 

Польщі [203, c. 189]. Заборона поширювалася на всі 72 філії і 1 200 гуртків 

організації [184, c. 24]. 

У таких умовах починають виникати окремі жіночі секції при УНДО, 

що не викликало схвалення як М. Рудницької, так і колишніх членкинь СУ. 

Бажання мати власну організаційну структуру спонукало провідних діячок 

забороненого СУ до створення 12 липня 1938 р. нової політичної організації, 

якою стала «Дружина княгині Ольги» [184, c. 24]. У першому номері 

жіночого часопису «Громадянка» від 1 жовтня 1938 р. оприлюднено 

ідеологічні тези ДКО. Їхній аналіз дозволяє визначити, що новостворена 

організація мала займатися не лише національно-політичними справами, а й 

культурно-освітніми, релігійними та економічними [112, c. 2]. 

Появу ДКО схвально оцінили українки Буковини (голова жіночого 

товариства «Мироносиць» в Чернівцях – О. Сірецька) та в еміграції. 

Благословення митрополита А. Шептицького, який бажав «одинокій 

політичній організації українського жіноцтва успіху у праці і Божої допомоги 

у єднанні роз’єднаних» [112, c. 2], підтверджує наше припущення про 

підтримку греко-католицькою церквою творення українських жіночих 

організацій. 

Відмінним між «Союзом Українок» і ДКО було те, що остання була 

політичною, елітарною організацією [59, арк. 1]. І хоча 15 жовтня 1938 р. 

польська влада скасувала заборону на діяльність СУ, нова політична жіноча 

організація не припинила діяльності. Ідею про подальше існування ДКО було 

підтверджено 24 грудня 1938 р. на першій краєвій конференції організації у 

Львові в присутності 52 делегаток із 16 повітів [203, c. 193]. На конференції 

проголошено доповіді активних діячок українського жіночого руху, які не 

завжди мали спільні погляди на діяльність СУ, особливо ж щодо співпраці з 

політичними партіям. Так, проти співпраці СУ з УНДО та М. Рудницької 
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виступала К. Малицька. Але на цей раз обидві активістки погодилися у 

необхідності продовження існування ДКО.   

М. Рудницька, відстоюючи жіночу політичну організацію, писала: 

«І  нехай нас не лякає факт, що «Дружина Княгині Ольги» – це політична 

організація, бо живемо в часи, коли для недержавної нації політикою стала і 

віра батьків, і рідна мова, і хліб насущний...» [248, c. 119]. 

Таким чином, відновлений СУ мав продовжити свою роботу у 

культурно-освітньому та господарському напрямах, а ДКО – в політичному. 

Однак початок Другої світової війни і встановлення радянської влади у 

вересні 1939 р. не дали можливості продовжити діяльність українських 

жіночих товариств та організацій на західноукраїнських землях. 

На території міжвоєнної Польщі, окрім польських та українських 

жіночих організацій, проводили свою діяльність і представниці єврейської 

національної меншини. Історію ґендерних відносин у єврейському 

суспільстві можна прослідкувати ще з біблійних часів. Кожного ранку 

побожні євреї починали свою молитву словами: «Всеславний Ти, Всевишній 

Боже наш, Королю Всесвіту, дякую, що не створив мене жінкою» 

[319,  c. 267]. Такі слова не означали вищість чоловіків, а лише констатували, 

що чоловіки мають більше релігійних обов’язків, аніж жінки. 

В єврейській сім’ї виховання хлопців та дівчат дещо різнилося. Так, 

наприклад, у всіх сімейних та релігійних святах дівчатам відводилась 

другорядна роль, а на першому плані виступали лише хлопці. Дівчат 

відлучено від вивчення Тори (хоча в ній самій не міститься такої заборони), 

котре вважалося найпрестижнішим заняттям в єврейському житті. Серед 

євреїв панувало переконання про те, що призначенням жінки є заміжжя та 

підтримка чоловіка, а Богу вона і так сподобається [319, c. 268]. 

У період Середньовіччя роль жінки значно посилилась в економічній 

сфері; чоловік, котрий постійно займався освітою та релігійним вченням, не 

міг повністю фінансово забезпечити родину, тому нерідким явищем була 

праця жінок у крамницях та на ринках. Цей реверс чоловічих та жіночих 
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ролей був характерний суто євреям, адже в тодішній Європі чоловік становив 

джерело статків, а дружина була берегинею дому. Незважаючи на надання 

жінкам економічної свободи, вони були ізольовані від навчання – 

справжнього джерела повноважень у єврейській культурі [241, c. 829]. 

У Новий час в житті євреїв з’явились нові тенденції – асиміляція, а 

водночас релігійні реформи, емансипація; на цей період припали й 

переслідування на релігійному ґрунті та великі хвилі еміграції [241, c. 841]. 

Релігійні реформи мали за мету запобігти прозелітизму юдеїв. Цікаво, що 

жінки нарівні з чоловіками впливали на реформування юдаїзму. Вони навіть 

проявили бажання стати рабинами, щоб мати більший вплив у релігійній 

верхівці. 

Вивчаючи суспільні ролі представників двох статей у XIX ст. на 

польських землях, Й. Лісек відзначає, що у заможних єврейських сім’ях 

освіта дівчат була кращою, ніж у хлопців. В ортодоксальних родинах не було 

прийнято віддавати доньок у школи; для них наймали приватних вчителів, 

які викладали музику, навчали своїх учениць польській та іншим мовам. 

Завдяки цьому вони могли знайомитись з європейською літературою. 

Хлопцям же суворо заборонялося студіювати будь-яку літературу, окрім 

релігійної. Ідеальним нареченим серед польських євреїв вважався талмудник, 

а наречена мала володіти як мінімум трьома мовами: їдиш, польською, 

німецькою чи російською. Важливим для жінки було також знання 

арифметики, що давало їй можливість займатися економічними питаннями 

сім’ї, допоки чоловік студіював Тору [298, s. 16]. 

Наприкінці XIX ст. єврейки активно долучились до літературної праці, 

писали політичні есеї, статті, спогади, прозу та поезію. Вже на початку 

XX ст. у великих європейських містах починають створюватись перші 

єврейські жіночі школи. У 1917 р. С. Шенірер, донька хасидського купця з 

Белзу, заснувала в Кракові школу «Beit Jakow» [319, s. 270]. Окрім загальних 

шкільних предметів у ній викладалось єврейське право, вивчалась літургія, 

читались псалми. Станом на 1924 р. існувало 19 таких шкіл, у них навчалось 
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2 тис. учениць, а вже в 1938 р. таких шкіл у Другій Речі Посполитій 

налічувалось 250 із 38 тис. учениць [319, s. 270].  

Розвиток єврейського шкільництва та поширення жіночої освіти стало 

можливим після закінчення Першої світової війни, коли розпочалось правове 

оформлення устрою повоєнного світу. Новостворена Польща була значущим 

осередком культурно-релігійного життя світового єврейства. Його 

представники мешкали переважно в містах і містечках у східній частині 

країни. 

У міжвоєнний період у Польщі з’являються сіоністські школи, в яких 

викладали їдиш, хоча польська мова в єврейському культурному житті 

набирала все більшого значення. З 1923 р., згідно рішення міністерства 

віросповідань та народної освіти, всі діти-євреї мали навчатися за тією самою 

програмою, що і поляки (мовою викладання була польська). Рішенням влади 

визначено також вивчення школярами-євреями юдаїзму. Польська 

дослідниця М. Жадковольська відзначає, що більшість єврейських дівчат 

досить добре навчались, але, здобувши загальну середню освіту, залишалися 

вдома, допомагали матерям і очікували заміжжя. Ті, хто походив з менш 

заможних родин, влаштовувались на роботу. Нерідким було навчання 

єврейських дівчат у вищих навчальних закладах.  

Важливим елементом, що визначає розвиток освіти євреїв у міжвоєнній 

Польщі, було створення бібліотек. Зокрема, перші світські єврейські 

бібліотеки з’явилися ще в кінці XIX ст. у Галичині – у Львові та Кракові. 

У  часи Другої Речі Посполитої їхня кількість у містах та містечках значно 

зросла: в 1929 р. їх налічувалось близько 600.  

Єврейки охоче відвідували бібліотеки, цікавилися різноманітними 

літературними новинками. Так, єврейська бібліотека в Самборі Львівського 

воєводства мала 300 читачів. З них 182 – жінки у віці 21–30 років та 118 

чоловіків [319, s. 271]. Читали здебільшого твори європейських та польських 

авторів, а єврейська література була відома лише вузькому колу читачів. 
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Водночас багато хто надавав перевагу авторам-євреям і таким чином 

підтримував національну культуру. 

На відміну від інших національних меншин, жінки-єврейки на теренах 

Галичини були позбавлені виборчого права до 1927 р. Це зумовлено тим, що 

до цього часу в Польщі діяло австрійське законодавство, згідно якого 

виборчим правом у єврейській общині користувались лише платники 

общинного податку і прирівняні до них особи [134, s. 5].  

Така ґендерна дискримінація не завадила єврейським жінкам займати 

активну громадянську позицію. Частина з них, спираючись на положення 

ст. 110 конституції Польщі, брала активну участь у створенні різноманітних 

національних товариств. 

Останні стали складовими єврейського національного табору й, 

враховуючи численні течії в ньому, відображали «параметри» громадсько-

політичного структурування євреїв Польщі. Жіночий рух у ній був 

представлений різними напрямами: від ортодоксально-релігійного 

(наприклад, організація «Бнос-Агудас Ісраель») до сіоністського (скажімо, 

«Гурток єврейських жінок»). 

З-поміж єврейських жіночих організацій, котрі сповідували сіоністську 

мету, найбільш відомими були «Союз єврейських жінок», «Жіноча 

міжнародна сіоністська організація» та « Гурток єврейських жінок». 

«Związek Kobiet Żydowskich» («Союз єврейських жінок»), згідно 

статутних документів, був офіційно зареєстрований у Варшаві 4 травня 

1925 р. [9, арк. 30]. Його статут визначав, що метою діяльності союзу є 

розвиток національної культури, захист прав жінок, охорона національних, 

економічних та професійних інтересів його членів [9, арк. 30]. У подальшому 

до головних цілей товариства було додано ще один пункт – про допомогу 

емігрантам, які виїжджають до Палестини [49, арк. 149]. Задля досягнення 

вищеперелічених цілей ZKŻ мав намір проводити конференції, створювати 

бібліотеки та читальні, заклади для дітей, каси допомоги, видавати брошури 
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та листівки, відкривати каси для медичної та правової допомоги учасницям 

[9, арк. 30]. 

 «Союз єврейських жінок» поширював свою діяльність на територію 

всієї міжвоєнної Польщі. Його відділи існувала в багатьох містах і містечках 

Західної України. Зокрема, з 1925 р. його осередки діяли у Львові та Рівному. 

У першому 23 січня єврейські жінки звернулися до старости міста з 

проханням дозволити діяльність осередку вищеназваного союзу [45, арк. 14]. 

Стержневими завданнями в його статуті є підвищення культурного рівня 

єврейського жіноцтва, покращення його економічного становища, а також 

опіка над дітьми. До керівного складу ZKŻ у Львові входили відомі 

сіоністки: Д. Карлова, А. Рейхенштейн, Б. Фейєрман [9, арк. 38]. Вони також 

були членами президії львівського відділу WIZO. 

З-поміж рівнянок, які засновували осередок ZKŻ, – С. Пісюк, 

Х. Сандберг, Р. Бернштейн, Е. Ходорова та інші (всього 13 чол.) [49, арк. 7]. 

Також ZKŻ мав відділ на Волині у Луцьку (з 1927 р.) під керівництвом 

Б. Снайдер [24, арк. 13].  

«Спілка єврейських жінок» була складовою частиною WIZO. Її статут 

визначав, що до складу цієї організації могли входити як фізичні, так і 

юридичні особи. 

«Міжнародна жіноча сіоністська організація» здійснювала роботу, що 

мала сприяти емансипації єврейок у різних сферах суспільного життя. 

Зокрема, вона прагнула покращити становище жінок в Агудас Ісраель 

(термін, який використовували євреї до створення в 1948 р. їхньої 

національної держави) та країнах проживання (отже – й у Польщі), сприяти 

зростанню рівня їхньої освіченості, проводити роботу в сфері соціального 

забезпечення.  

Історія WIZO розпочалась 7 липня 1920 р. у Великобританії. У 1920–

1930-х рр. її осередки постали по всій Європі, зокрема і в Польщі. Так, 

станом на 1931 р. членами цієї організації було 35 тис. жінок в усіх частинах 

світу [10, арк. 1]. Засновницею і головою польського WIZO була С. Левіт 
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(вона входила до складу всесвітнього WIZO в Лондоні). У спогадах вона 

писала, що ідея створення товариства з’явилася в неї після повернення з 

Палестини у 1925 р., де вона була присутня при відкритті університету. Саме 

тоді С. Левіт ознайомилася з освітньою та опікунською роботою WIZO. 

Після повернення до Польщі вона зустріла Р. Мельцерову – єдину єврейську 

жінку, представлену у польському парламенті, яка поділяла її погляди на 

необхідність створення WIZO у Польщі.  

Початкова назва товариства у Польщі звучала як «Союз єврейських 

жінок для пропалестинської праці», а вже у 1927 р. у Варшаві відбулася 

перша крайова конференція польського WIZO [145, s. 2]. До його керівного 

складу, окрім голови, входили: Ф. Коханова та М. Резнікова (заступниці), 

Ф. Любеткінова (секретар), К. Капланова (скарбничка). До центрального 

комітету товариства увійшли представниці з усієї Польщі: К. Ланге і 

Е. Сецемська з Лодзі, Т. Левінова та А. Абрамовіч з Вільно, Ф. Перлісова з 

Бресту, Д. Цохновіч з Познані, С. Ваксін з Луцька та ін. [145, s. 1]. 

Серед воєводств, де активно діяли осередки WIZO, – Львівське. 

У  1930–1931 рр. осередок у Львові, що співпрацював з відділами WIZO у 

Варшаві, Кракові та Лодзі й підпорядковувався безпосередньо Лондонському 

керівництву, очолювала А. Рейхенштейн. Львівська організація поділялася на 

декілька секцій (відповідно до напрямів основних завдань, які сповідувала 

WIZO), а саме: секцію опіки над молоддю в Палестині та Галичині; 

пропаганди та організації інформування; культурну та спортивну секції. 

У звіті організації за 1930–1931 рр. зазначено, що завдяки інтенсивній роботі 

секції пропаганди кількість учасників WIZO у Львові становить 550, а лютий 

офіційно визнано місяцем товариства. Пропаганді надавалась досить важлива 

роль: у 1931 р. було вислано 890 листів, резолюцій, брошур, газет (отриманих 

з Лондона) до 60 місцевостей (у т. ч. і за кордон). Завданням львівського 

відділу пропаганди було зацікавити до громадської активності жіноцтво, що 

проживало в провінції, пробудити в ньому національну самосвідомість, 

сприяти зростанню його культурного рівня. Загалом станом на 1931 р. у 
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Львівському воєводстві налічувалось 11 провінційних і 3 групи «Молодого 

WIZO» (постало у 1930 р. з ініціативи Є. Мельзерової). Найбільшими 

осередками «Міжнародної жіночої сіоністської організації» на 

західноукраїнських землях у той час були дрогобицький (267 членкинь), 

станіславський (250 жінок), перемишлянський (200 членкинь), калуський 

(120 жінок), тернопільський та коломийський (відповідно 110 та 100 

членкинь) [10, арк. 2]. 

Трохи менше сотні учасниць WIZO перебувало у невеликих містечках 

Львівського воєводства: Чорткові, Обертині, Мостиську та Стрию. 

У  фінансовому звіті WIZO на території Львівського воєводства за 1929–

1931 рр. найбільше видатків займає відправлення контингенту в Лондон – 

9 657 злотих, опіка над бажаючими виїхати в Палестину – 8 337 зл., 

пропаганда – 1 223 зл., адміністраційні витрати – 3 563 зл. [10, арк. 2]. Таким 

чином, мета товариства залучити до своїх лав єврейську молодь та сприяти її 

виїзду до Палестини львівським відділом досить вдало реалізовувалась.  

До речі, товариство у Львові співпрацювало і з іншими сіоністськими 

організаціями. Так, 20 грудня 1932 р. відбувся крайовий з’їзд WIZO у Львові, 

на якому, окрім репрезентанток тамтешнього та провінційних відділів, були 

присутні представники товариств «Keren Kajemeth», «Keren Hajsed» і «Bnej 

Brit» [33, арк. 1]. 

Проводило свою діяльність WIZO і в Станіславівському воєводстві, але 

не так успішно, як у Львівському. З 1929 р. головою товариства у 

Станіславові була З. Халпернова, заступницями – К. Сусманова і Р. Хеслова, 

а посади секретаря та скарбника займали Р. Хорнова та Ф. Калмус відповідно 

[40, арк. 76].  

Щодо місцевих повітових відділів WIZO, то кількість учасниць у 

більшості містечок не перевищувала сотні, а їхній вплив поміж місцевим 

єврейським населенням був незначним. Підтвердження цьому знаходимо у 

звітах повітових староств. Так, згідно листів обліку товариств і союзів у 

Станіславівському воєводстві дізнаємося, що станом на 1933 р. членами 
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WIZO у Рогатині було 60 жінок (голова осередку – Т. Ліблінгова). Вони 

зосереджували свою увагу на опіці над дітьми та освітній діяльності, а вплив 

товариства на місцеву єврейську громаду був незначним [32, арк. 17]. 

Невеликим представництво WIZO було і у Волинському воєводстві, на 

території якого з 1936 р. діяло два відділи у Рівненському та один у 

Володимирському повітах [25, арк. 18]. По одному відділу діяло в 

Горохівському повіті, м. Дубно та м. Кременці. 

У порівнянні із Галичиною та Волинню, значно більший вплив WIZO 

мало на території Варшавського воєводства. Впродовж 1927–1937 рр. на його 

теренах відбулося 35 пленарних засідань центрального комітету товариства, 

8 крайових конференцій, 260 засідань президії, а також 4 засідання 

генеральної ради, до якої, окрім варшавської, входили краківська та львівська 

централі WIZO [145, s. 7]. 

Чи не єдина організація жінок-єврейок, яка діяла на західноукраїнських 

землях ще до початку Першої світової війни, – «Kolo Kobiet Żydowskich» 

(«Гурток єврейських жінок»). Вона вирізнялася з-поміж інших організацій 

єврейок також тим, що в складі цієї організації об’єднувалася винятково 

інтелігенція. 

Імовірно, ККŻ у Львові постало на початку ХХ ст. У 1907 р., коли його 

очолювала Р. Мельцерова, ця організація внесла зміни до свого статуту. 

Наступні принципові зміни в нього внесено через кілька десятиліть. У 1935 р. 

в статуті ККŻ задекларувало аполітичність організації та визначило її 

найактуальніші цілі: сприяння підвищенню освітнього рівня та культури 

жінок, їхня співпраця [44, арк. 41]. 

У той час львівський осередок ККŻ очолювала Д. Карлова, громадська 

активність якої суттєво сприяла поступу організації. Зокрема, вона 

започаткувала організацію осередків самоосвіти, закликала членів організації 

до вивчення єврейської історії та літератури, сприяла відкриттю притулку 

для дівчат-сиріт імені Р. Мельцерової. Особливістю цього закладу, 

відповідно вимог Д. Карлової (яка стверджувала, що її ініціативи в 
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громадському житті – це не обов’язок, а радість життя), було виховання дітей 

у «параметрах» єврейської релігії.  

Маємо підстави припускати, що в ККŻ, попри задекларовану в його 

програмних документах аполітичність, вирували політичні пристрасті. 

Принаймні про це промовляє факт виїзду Д. Карлової (яка також входила до 

«Крайової сіоністської організації» у Львові, котру очолював Е. Шморак.) до 

Палестини (1935 р.) – свідчення того, що члени цього, як і інших товариств 

єврейок, не змогли уникнути дискусій з кардинального для нації питання – 

відродження національної держави.  

Незважаючи на від’їзд Д. Карлової, товариство продовжило свою 

активну діяльність під керівництвом Х. Шрейберової. В 1937 р. воно реалізує 

ідею створення постійно діючих опікунських закладів для дітей працюючих 

матерів. Один з них, що налагодив патронат над 90 дітьми, того ж року 

постав у Львові. Прагнучи забезпечити дітям оптимальні умови 

життєдіяльності, активісти притулку для дівчат-сиріт імені Р. Мельцерової 

звернулися до львівського воєводи з проханням надати для проведення 

ремонтних робіт фінансову допомогу в розмірі 9 000 зл. [44, арк. 54].  

Товариство активно провадило свою діяльність не лише на території 

Львова та Львівського воєводства. У Тернопільському воєводстві ККŻ діяло 

у Чорткові. У 1929 р. було затверджено його статут у Городенці 

(Станіславівське воєводство) [35, арк. 1]. Згідно нього, товариство виключало 

будь-яку політичну діяльність, а свою мету вбачало у допомозі збіднілим 

євреям шляхом створення безкоштовних їдальнь, закладів для дітей, 

професійних навчальних установ для жінок, фінансування освітніх та 

культурних закладів [35, арк. 5]. ККŻ у Городенці налічувало близько 70 

учасниць, які працювали під керівництвом Р. Вейхової [35, арк. 6]. 

Ще один осередок ККŻ з 1930 р. діяв у Коломиї. Ініціатором його 

створення, згідно висновків тамтешнього старости, виступив доктор 

А. Брехнер зі Львова, який перебував у Коломиї в листопаді 1929 р. і створив 

філії «Agencji Żydowskiej», започаткував роботу «Keren Hajesod». 
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До  керівного складу ККŻ у Коломиї увійшли дружини активних діячів 

сіоністських організацій: п. Блітзувна, п. Брандесова, К. Ашкеназі, 

А. Гелбартова, Л. Васх, Я. Кеслерова, С. Шапірова, Е. Хеслерова та ін. 

[35, арк. 23].  

Статутні завдання коломийського товариства дещо різнилися від тих, 

які прописали мешканки Городенки. Основний наголос у своїй діяльності 

ККŻ Коломиї робив на культурних та освітніх сферах.  

Незважаючи на різний авторитет вищезгаданих товариств серед євреїв, 

важливим є той факт, що діяльність частини жіночих організацій сприяла 

розвитку їх національної самосвідомості. Водночас очевидним є й те, що 

вплив сіоністських ідей на єврейське жіноцтво був значним.  

Цінності, якими керувалися єврейські жіночі організації, почасти 

відображають критерії структурування єврейського національного табору в 

Польщі. Зокрема, помітну роль у визначенні його «параметрів» відігравали 

ортодокси. Більшість з них відсторонювалася від суспільно-політичного 

життя, обмежувала свою участь у ньому захистом релігійних інтересів юдеїв 

у Другій Речі Посполитій.  

Одне з таких товариств під назвою «Samopomoc kobiet» («Жіноча 

взаємодопомога» (далі – SK) засновано в Станіславові 20 травня 1936 р. Його 

головою обрано Р. Хільман [37, арк. 3]. Вже на початку своєї діяльності 

товариство налічувало 150 жінок [37, арк. 3], що говорить про значний вплив 

SK у цьому місті. Пояснення такої популярності знаходимо у програмному 

документі, в якому зазначено головну ціль товариства: надання взаємної 

матеріальної і моральної допомоги між членкинями товариства [39, арк. 4]. 

Тобто кожна жінка, що потерпала від тих чи інших негараздів, могла 

сподіватися на допомогу, а отримавши її, пропагувала товариство поміж 

інших жінок-єврейок. 

У тому-таки Станіславові з 1936 р. діяло й інше товариство – «Związek 

obywatelski kobiet żydowskich» («Громадський союз єврейських жінок» 

(далі – ZOKŻ). Його очільниця – В. Вейнгартен, заступниця – Б. Ліхтман, 
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секретар – С. Фухрман, скарбниця – А. Шмук [36, арк. 1]. Цілі ZOKŻ, згідно 

зі статутом, були наступними: сприяння усвідомленню жінками їхніх 

громадянських обов’язків, просування ідеї державотворчої праці, 

забезпечення умов для професійного, культурного та фізичного розвитку 

жінок, охорона їхніх прав та опіка над дітьми [36, арк. 4]. 

З-поміж єврейських організацій, що діяли на західноукраїнських 

землях, було чимало таких, котрі приділяли особливу увагу питанням 

благодійності, опіці сиріт, незаможних і хворих. Такий стан справ 

зумовлювався соціокультурними традиціями юдеїв, адже прояв опіки над 

ближнім був властивий представникам цієї релігії з давніх часів. У кожній 

сім’ї дітей навчали давати бідним «цдаку» (походить від слова «цедек» – 

справедливість) – милостиню [269, c. 26]. У Талмуді неодноразово 

наголошується на обов’язку підтримувати збіднілого (як єврея, так і 

«прибульця, іноплемінника»): «Корми бідних інородців нарівні з бідними 

євреями; доглядай за бідними язичниками нарівні з єврейськими хворими; 

ховай померлих язичників нарівні з померлими євреями» [269, c. 26]. Цими 

приписами послуговувались і єврейські товариства, котрі функціонували в 

Другій Речі Посполитій. 

Виникненню благодійних товариств в єврейському середовищі сприяла 

пауперизація – результат Першої світової війни, а згодом – наслідок 

економічних негараздів (зокрема криз) у Другій Речі Посполитій. 

У Східній Галичині епіцентром діяльності благодійних організацій був 

Львів. У цьому місті діяли «Комітет опіки над єврейськими сиротами», 

«Центральний комітет допомоги», «Єврейська робоча кухня для бідних 

євреїв і нужденних робітників», «Спілка єврейських жінок на допомогу 

школярам єврейських сімей», «Малбіш арумім» та багато інших.  

У переважній більшості засновницями благодійних товариств 

виступали дружини представників єврейської інтелігенції. Жінки, які були 

матеріально забезпечені, шукали способів допомогти іншим. У Теребовлі 

Тернопільського воєводства засновницею «Товариства жінок допомоги 
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бідним матерям і хворим Мойсейового віросповідання» була дружина рабина 

Р. Леістерова. Товариство розпочало свою діяльність у 1925 р. і налічувало 

149 членкинь [58, арк. 15]. У Станіславові таке ж товариство діяло ще з 

1905 р. Його подальше існування та територіальне розширення свідчить про 

ефективність роботи. 

У 1922 р. у Львові було засновано спілку єврейських працюючих жінок 

під назвою «Юдіта». Ініціаторами її постання були члени партії сіоністів-

соціалістів «Поалей Ціон» М. Штейн, Л. Рейснер та Е. Моргенштерн 

[269, с. 23]. Метою цієї спілки був захист національних та соціальних 

інтересів єврейських жінок шляхом підвищення їхнього загальноосвітнього 

рівня. Задля цього створювались школи працюючої молоді. Всі учасниці 

«Юдіти», а їх станом на 1929 р. у Львові налічувалось 108, здійснювали 

волонтерську роботу. Вони відвідували багатодітні сім’ї, надавали допомогу 

хворим та немічним. «Юдіта» завершила свою діяльність у 1939 р. з 

приходом радянської влади. 

Характерною ознакою значної частини єврейських жіночих 

благодійних організацій є аполітичність і, зокрема, невизначеність щодо 

сіоністської ідеї. Так, наприклад, у звіті від 22 вересня 1938 р. «Товариства 

єврейських жінок допомоги убогим хворим» у м. Бжозов Львівського 

воєводства зазначено, що до його складу входило 110 учасниць, половина з 

яких позиціонувала себе сіоністками, а 50 % – аполітичними [46, арк. 22]. 

Такими, що позиціонували себе поза політикою, були й інші товариства. 

Зокрема: Єврейське товариство милосердя в м. Дрогобичі «Бет Йозеф 

Метзес», «Гурток товариства єврейських жінок ім. Рахель» у м. Мостиськ, 

«Товариство єврейських пань милосердя» в Самборі, «Союз єврейських 

жінок Східної Галичини» у Львові.  

У Станіславівському воєводстві діяльність єврейських доброчинних 

товариств теж мала широку репрезентацію у повітових містах та селах. 

У  Бурштині Рогатинського повіту у лютому 1931 р. зареєстровано 

«Товариство пань Esrath Naschim» на чолі з Б. Шмораковою [34, арк. 18], яке 
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ставило своїм завданням допомагати бідним матерям, дітям та дітям-

сиротам. У Болехові членкині цього товариства співпрацювали з місцевою 

лікарнею для євреїв, що передбачало піклування членкинь за важкохворими 

пацієнтами. Навіть у своєму статуті товариство заповідало, на випадок 

припинення свого існування, все своє майно і статки місцевій єврейській 

лікарні [35, арк. 14]. Споріднені з попереднім цілі мали товариство 

єврейських жінок «Lew-Tow» («Добре серце»), осередки якого діяли у 

м. Косів та с. Заболотів, товариство «Єврейська організація жінок» у 

Надвірній. Останнє мало за мету, окрім опіки над матерями та дітьми, 

піклування за самотніми старцями та людьми з особливими потребами 

[35, арк. 41]. Також «Єврейська організація жінок» у Надвірній створювала 

професійно-виховні школи, діяльність яких мала зменшувати рівень 

безробіття серед євреїв. 

Антиєврейські погроми, активне поширення антисемітизму в Польщі, а 

також агітація сіоністів спричинили виїзд євреїв до Палестини, де вони 

сподівалися відродити свою національну державу. Так, наприклад, у 1937 р. 

Польщу залишило близько 160 тис. євреїв [206, c. 483]. Значна частина з 

них – молодь, яка пройшла відповідну підготовку. Найактивніше з-поміж 

жіночих організацій це завдання реалізовувало WIZO. Водночас задля 

підготовки тих, хто прагнув виїхати на Близький Схід, створено Сіоністську 

організацію молоді «Cchwa». Один з її осередків упродовж 1926–1939 рр. 

діяв у Львові.  

Досить поширеним явищем громадсько-політичного життя євреїв у 

Польщі була участь жіноцтва у спортивних товариствах, котрі вважали 

фізичне здоров’я нації запорукою успіху у відродженні власної держави. На 

території Польщі у міжвоєнний період найбільшою популярністю 

користувалось єврейське спортивне товариство «Makkabi» (міжнародна 

єврейська організація, названа на честь історичного героя єврейського народу 

Ієгуди Маккавея). Витоки даного товариства сягають XIX ст., коли з 

поширенням сіоністської ідеології групи єврейської молоді почали 
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створювати гімнастичні клуби, вбачаючи у фізичному оздоровленні 

єврейського народу запоруку успіху для реалізації сіоністського ідеалу. 

Вперше такий клуб виник у 1895 р. в Стамбулі. Перша аналогічна інституція 

у Варшаві закладена в 1915 р. [165]). Польська дослідниця Т. Дроздек-

Малолепша у праці, присвяченій жіночому спорту національних меншин у 

міжвоєнній Польщі, зазначає, що в 1929 р. «Makkabi» став частиною 

світового спортивного товариства [288, s. 76].  

У 1928 р., з ініціативи М. Якубовіч, у Варшаві постало «Об’єднання 

єврейських жіночих спортивних товариств» [288, s. 76]. Основою його 

роботи була підготовка інструкторок, проведення фізичних тренувань 

молоді, змагань, туристичних походів, пропаганда заняття спортом.  

Жіночі єврейські організації спортивного характеру не були 

індиферентними до національного питання. Так, у статуті місцевого осередку 

«Makkabi» в м. Рівне (1926 р.) зазначено, що товариство має проводити 

активну пропаганду відродження єврейського народу [26, арк. 7].  

Широкий спектр єврейських жіночих організацій дозволяє 

диференціювати їх за напрямами діяльності на культурно-освітні, благодійні, 

спортивні. Але такий поділ є умовним. Адже, наприклад, WIZO вела як 

суспільно-політичну роботу (хоча програмними документами позиціонувала 

себе аполітичною), так і займалася благодійними, культурно-освітніми та 

релігійними питаннями. Аналогічна ситуація була й з багатьма іншими 

організаціями.  

Водночас констатуємо те, що спектр єврейських жіночих товариств і 

організацій відображав ті політичні полюси (сіонізм – територіалізм, 

прибічники плекання культури євреїв на світських та ортодоксальних 

засадах), які були властиві єврейському національному табору загалом.  

Отже, українські та єврейські жіночі організації – вагома складова 

громадянського суспільства Другої Речі Посполитої. Виразником ідеології 

українського фемінізму став «Союз Українок». Водночас він – національно-
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патріотична організація, діяльність якої сприяла політичній соціалізації 

жіноцтва, його участі в громадсько-політичному житті.  

СУ – спілка-федерація жіночих товариств. Одна з найпомітніших 

організацій, що входили до його складу, – «Товариство Марійська дружина 

пань».  

Заборона польської влади на діяльність СУ спонукала появу ДКО. На 

відміну від СУ вона була елітарною організацією, яка мала за мету 

реалізацію політичних цілей.  

Єврейські, як і українські, організації об’єднували в своєму складі 

«своїх» і мали сприяти емансипації жіноцтва, а водночас зосереджували 

зусилля членкинь на розв’язанні найактуальніших завдань, що поставали 

перед євреями як однією з національних меншин у Польщі. Одночасно ті 

жіночі організації єврейок, котрі сповідували сіонізм, суттєво прилучилися 

до боротьби за відродження національної держави в Ерец-Ісраель.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Один із каталізаторів, які сприяли активізації частини жіноцтва, – 

поступова популяризація суфражизму в Європі. На заваді його подальшого 

розвитку стала Перша світова війна, коли, як і в час становлення Другої Речі 

Посполитої та Західноукраїнської Народної Республіки, поодинокі польки та 

українки прилучилися до тих, хто відстоював право своїх націй на 

самовизначення. 

Розвиток тих організацій, що виникли до 1914 р., стрімке утворення 

нових інституцій після завершення світової війни – результат громадської 

активності тієї частини жіноцтва, котра сповідувала ідеали їх емансипації. 

При цьому релігійна і / чи національна ідентичність виявилися тими 

суспільними цінностями, які спонукали гуртування в складі тих чи інших 

організацій винятково «своїх». У цьому ракурсі громадська (а подекуди й 
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політична) мобілізація, утворення тих чи інших організацій відбувалося в 

загальному континуумі цінностей міжвоєнного періоду. Упослідженість 

жіноцтва в Польщі не стала тим фактором, який спонукав би здолати 

«барикади самості», згуртування на наднаціональній платформі для захисту 

їхніх прав.  

Діючі в Другій Речі Посполитій жіночі організації титульної нації 

правомірно умовно (враховуючи різновекторність їхньої діяльності) поділити 

на релігійні, опікунські, професійні, парамілітарні. Особливо помітну роль з-

поміж них у громадсько-політичному житті відігравали дві інституції: ZPOK 

(який, на відміну від багатьох інших структур, що були створені польками, 

наголошував на завданнях сприяння жінок відродженню могутності держави, 

демократизації її суспільно-політичного життя) та NOK. Яскравим проявом 

політизованості ZPOK стало гасло «Держава понад усе», яке посіло чільне 

місце в його «Ідейній декларації», NOK – сповідуваний її членкинями клич 

«Бог і Вітчизна». Поділяючи погляди Ю. Пілсудського, перша стала чи не 

єдиною з-поміж польських жіночих організацій, що проголосила про своє 

позитивне ставлення до національних меншин. Тим часом членкиням NOK 

імпонували погляди Р. Дмовського, що врешті-решт призвело до намагань 

ендеків, які демонстрували всуціль агресивну щодо національних меншин 

стратегію, встановити свій контроль над цією організацією. 

Помітними суб’єктами в процесі громадсько-політичної активізації 

польського жіноцтва стали парамілітарні структури: «Добровільний жіночий 

легіон», «Військова підготовка жінок», «Організація залучення жінок до 

оборони краю», а також «Родина військова». Доволі широкий спектр жіночих 

організацій, які займалися головно просвітницькою та благодійною 

діяльністю, доповнили ті, котрі тією чи іншою мірою діяли на міжнародній 

арені: «Ліга польських жінок за мир і свободу», «Національна рада польок», 

«Об’єднання слов’янських жінок». Водночас спільною платформою 

фактично для всіх організацій, які були створені жінками з числа 

представниць титульної нації Польщі, став католицизм. Це визначило 
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передумови взаємодії більшості з них в рамках «Об’єднання польських 

жіночих християнських товариств». 

Важлива складова громадсько-політичного життя в Другій Речі 

Посполитій – ті жіночі організації, які були створені представницями інших 

націй, зокрема українками та єврейками. Найпотужніша з них – «Союз 

Українок», котрий найвиразніше з-поміж українських жіночих організацій 

репрезентував ідеологію фемінізму, а водночас став яскравим виразником 

ідеї здобуття нацією політичного суверенітету. Як спілка-федерація жіночих 

товариств, СУ перетворився в осердя тих об’єднаних у громадські інституції 

жінок, які прагнули їх активнішої участі в суспільно-політичному житті. Цей 

факт підтвердило утворення ДКО, ідеологічні засади якої свідчили про те, що 

створені українками організації мають на меті вести не тільки благодійну та 

просвітницьку роботу, сприяти емансипації жінок, а й впливати на політичне 

життя, обстоювати національні інтереси українців.  

Окрім СУ, в Другій Речі Посполитій діяли і менш впливові українські 

жіночі організації. Так, «Союз жінок-українок громадської праці на Волині» 

хоча і був проурядовим утворенням та не співпрацював з СУ, проте об’єднав 

частину волинянок, сприяв захисту їхніх прав та забезпеченню участі в 

громадському житті краю.  

Іншої позиції в питанні співпраці з СУ дотримувався утворений у 

рамках УСРП Союз українських працюючих жінок «Жіноча громада», який 

не виключав можливої співпраці з першою.  

Утворення жіночих організацій єврейок у міжвоєнній Польщі 

відобразило багатогранну палітру складових єврейського національного 

табору: жіночий рух у цій країні репрезентували інституції від сіоністського 

спрямування до ортодоксального. Характерні завдання, які ставили перед 

собою ці організації, – розвиток національної культури, захист прав жінок, 

національних інтересів тощо. Попри розмаїття громадських інституцій, що 

були створені єврейками, їх умовно можна поділити на культурно-освітні, 

благодійні, спортивні; поруч із ними функціонували інституції, які одночасно 
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обстоювали інтереси жінок і сповідували сіоністські ідеали. Одним із своїх 

завдань вони (найвпливовіша серед таких організацій – WIZO) визначали 

підтримку тих, хто виїжджав до Палестини. Проте найбільше з-поміж 

єврейських жіночих організацій було таких, які зосереджували свою увагу на 

хворих, престарілих та сиротах. Ці інституції займалися благодійництвом, 

намагалися підтримати соціально незахищені верстви населення і де-факто 

були аполітичними. 

Представлені в дисертації діаграми (див. додаток Ж) дозволяють 

стверджувати, що створені польками, українками та єврейками організації 

мали фактично аналогічні вектори діяльності. Водночас кількість інституцій, 

котрі зосереджували свою увагу на тому чи іншому відтинку, засвідчує, що 

союзи і товариства перших відрізнялися від тих, які постали внаслідок 

активності українок і єврейок: головним напрямом їхньої діяльності була 

просвітницька та благодійна робота. Помітна відмінність у національному 

«ракурсі» простежується і в кількості господарсько-професійних структур: 

8 – польських, 2 – українських, 1 – єврейська. Цей спектр розбіжностей у 

характері організацій доповнюється релігійним ракурсом: він інституційно 

представлений в українок та польок і відсутній у єврейок. 

Українські, польські та єврейські жіночі організації були 

«площадками» об’єднання в своєму складі «своїх». Захищаючи інтереси 

жінок, сприяючи їх емансипації, вони водночас мали за мету захистити 

знедолених, сприяти розвитку національної освіти, брати участь у 

розв’язанні найактуальніших для кожної із націй завдань. 
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РОЗДІЛ 4 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ПОЛЬЩІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ЗАХИСТ ҐЕНДЕРНИХ ТА 

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

 

4.1. Участь жіночих організацій у суспільно-політичному житті 

Другої Речі Посполитої 

 

Незважаючи на рівність громадянських прав, що були проголошені 

конституціями Другої Речі Посполитої, де-факто вона була державою з 

ранжованою системою міжнаціональних взаємин. Іншими словами, титульна 

нація повсякчас була пріоритетним об’єктом уваги влади, тим часом як 

національні меншини залишалися на її маргінесі. Подекуди центр 

зосереджував свою увагу на «чужих». Проте вона приділялася головно тим 

націям, котрі сповідували сепаратистські цілі. А тому можна апріорно 

стверджувати, що неурядові організації, створені представниками титульної 

нації незалежно від статі їхніх членів, були потенційними союзниками 

центру і / чи органів влади на місцях.  

Вищеназване твердження про пріоритет влади набуває особливої 

актуальності із врахуванням становлення національної держави, її 

територіальних конфліктів, завдання розбудови демократичного суспільства, 

врегулювання проблеми національних меншин під контролем Ліги Націй 

тощо. Така реальність зумовила суб’єктність частини громадських 

організацій у суспільно-політичному житті. Саме цей лейтмотив 

прочитується в статті газети «Glos Polek», на шпальтах якої дописувач 

у 1922 р. розмірковував: «Чи варто було боротися за рівноправність, щоб 

потім говорити, що політика мене не стосується, навіщо тоді рівноправність, 

якщо заявляти про свою аполітичність» [129, s. 6]. Формулюючи таке 

риторичне питання, автор статті закликав жінок до політичної активності.  
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Участь польок у громадсько-політичному житті зумовлювалася 

національно-патріотичним мотивом: вони вважали, що тільки після здобуття 

нацією суверенітету правомірно надати питанню про рівноправність статей 

нового звучання (до реалізації цієї мети-максимум інтереси жінок 

відсувалися на другий план). Досягнувши бажаного – постання Польської 

Республіки – та здобувши громадянське рівноправ’я в ній, зорганізоване 

жіноцтво зосередило свою увагу на реалізації задекларованих конституцією 

прав. Жінки усвідомили, що їхня суспільна роль криється не тільки в 

забезпеченні сімейного затишку. На порядок денний висунуто питання про 

паритетну участь з чоловіками у творенні політичного майбутнього своєї 

держави й народу.  

Хоча ґендерна рівність і була засвідчена декретом президента Польщі 

1918 р. та конституцією 1921 р., проте внаслідок традиціоналізму та 

всеосяжного впливу на мирян католицької церкви сімейне право залишалося 

неподоланим бастіоном консерватизму. За такого статус-кво скасування 

заборони щодо присутності жінок при складанні заповіту, ліквідація 

залежності правоздатності дружини від волі та бажання чоловіка, надання 

першим права вільно розпоряджатися власним майном та обирати місце 

проживання і, за умов неспроможності чоловіка, встановлювати над ним 

опіку стали правовими інноваціями (1921 р.) [232, c. 128], які сприяли 

емансипації жінок у Польщі, зрівнянню їхніх прав з правами чоловіків.  

Відомою борчинею за рівноправність жінок була дружина президента 

Польщі І. Мосціцького М. Мосціцька (до заміжжя – Чижевська). Вона 

народилася 1871 р. в незаможній родині. Її батько О. Чижевський був 

дрібним урядовцем [279]. Михайлина закінчила гімназію у Плоцьку, 

здобувши професію педагога, а 1892 р. стала другою дружиною свого кузена 

(син брата її матері) І. Мосціцького. 

Будучи вченим-хіміком, останній працював над створенням вибухівки 

для революційно налаштованих поляків – тих, чиїм головним прагненням 

була ліквідація російського ярма. В 1890-х рр. Михайлина підтримувала 
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конспіративну діяльність свого чоловіка, але в 1892 р., через загрозу 

викриття, сім’я Мосціцьких була змушена емігрувати спочатку до Лондона, 

а  потім у Швейцарію [293, s. 86]. Проживши нелегких 20 років в еміграції, 

у  1912 р. їм вдається повернутися до Львова разом з п’ятьма дітьми.  

Саме у Львові Михайлина розпочинає боротьбу за рівноправ’я статей, 

входячи до «Організації за рівноправ’я жінок» і «Гурток пань», а 1915 р. стає 

віце-головою «Ліги польських жінок» (головою якої була впродовж 1920–

1924 рр.) [126, s. 1]. У 1918 р. Мосціцька, її сини та донька стають 

безпосередніми учасниками боїв за Львів [140, s. 2]. З 1926 р. Михайлина 

здобуває статус першої леді Польщі. 

Промоутером політичної активності польського жіноцтва з 1919 р. стає 

«Політичний клуб прогресивних жінок», біля витоків якого стояли 

З. Дашинська-Голінська, Ю. Будзінська-Тиліцька та Т. Мечковська. Остання 

стала першою жінкою, яка працювала в міністерстві освіти на посаді 

шкільного інспектора упродовж 1918–1934 рр. У 1927 р. вона обирається 

віце-президентом новоствореного «Демократичного виборчого комітету 

польських жінок» (його головою стала З. Морачевська). Комітет 

співпрацював з «Безпартійним блоком». Й. Сікорська-Кулеша відзначає, що 

«Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich» («Демократичний 

виборчий комітет польських жінок» (далі – DKWKP) і «Безпартійний блок» 

були прихильниками політики Ю. Пілсудського, який після 1926 р. став 

особливо помітною фігурою у польському політикумі [167, p. 254]. 

Підтвердження правомірності такій думці знаходимо в передвиборчому 

програмному документі DKWKP у Варшаві. У ньому вказано, що комітет 

стоїть на ґрунті ідеології маршала Пілсудського, вимагає ревізії конституції 

для зміцнення влади президента та уряду і обмеження компетенції сейму 

[86, s. 15]. З-поміж інших вагомих питань, які піднімалися комітетом, було 

зрівняння в правах дітей, народжених як у шлюбі, так і позашлюбних, а 

також скасування обмеження для заміжніх жінок права на працю. Щодо 

релігії та католицизму, то учасниці DKWKP висловили бажання, щоб у 
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костелах священики не проводили політичну агітацію. Завдяки вдалій 

співпраці комітету з «Безпартійним блоком» під час виборчої кампанії 

1928 р. до сенату обрано З. Дашинську-Голінську, а до сейму – Є. Васневську 

та М. Яворську [167, p. 325].  

Успіх на виборах був зумовлений активною пропагандою, що 

спрямовувалася на польське жіноцтво. Неодноразово очільниці провладних 

жіночих організацій зверталися до своїх однодумиць із закликами 

підтримати Ю. Пілсудського. Так, голова відділу «Ліги жінок» в Хелмі 

С. Амброшевічова і членкиня президіуму DKWKP С. Буяк-Богуська у своєму 

зверненні 23 січня 1928 р. до польського жіноцтва зазначають: «...ті, хто дбає 

про благополуччя Польщі, мають 4 березня 1928 р. на виборах до сейму 

віддати свій голос за № 1 в бюлетені – Безпартійний блок співпраці з урядом. 

Хто хоче сильної Польщі – той прагне сильної влади, сильна влада – то уряд 

маршалка Юзефа Пілсудського» [67, s. 67]. 

Після виборів з ініціативи З. Морачевської DKWKP перейменовано в 

«Союз громадської праці жінок», який став однією з найчисельніших та 

найвпливовіших жіночих організацій у Польщі. Для пропагування своєї 

діяльності ZPOK ініціював видавництво двох основних друкованих органів: 

«Praca obywatelska», присвячена політичним та соціально-економічним 

подіям в суспільстві, і «Prosta droga», що пропагувала ідеали жіночого руху 

серед селян [328, s. 128]. 

Про високий рівень національної свідомості, що було запорукою 

успішної діяльності полячок, свідчить основне гасло однієї з найвідоміших 

жіночих організацій – NOK: «Служба Богу та Вітчизні» [295, s. 1]. Єдність 

католицизму та націоналізму, оборона віри та країни – ось головні меседжі 

активісток-полячок до свого народу.  

Учасниці NOK неодноразово обиралися до польського парламенту: 

Г. Баліцька до сейму першої –третьої каденцій, З. Сокольніцька та Л. Ванда – 

до сейму першої каденції, Ю. Шебеко – до сенату першої каденції. Вони 

переважно працювали над проблемами, що стосувалися освітньої сфери. Так, 
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28 січня 1927 р. доктор Г. Баліцька виголосила промову про найважливіші 

завдання виховання прийдешніх поколінь на засіданні бюджетної комісії. 

Доповідачка наголошувала на важливості національного виховання, введення 

нових технологій навчання, а також ролі мистецтва у формуванні 

особистості. Виступаючи в сеймі, З. Сокольніцька закликала надавати 

державну допомогу, стипендії молодим вченим, які покликані стати 

майбутньою основою польського політичного та наукового істеблішменту 

[295, s. 14].  

Завдяки ініціативі сенаторки Ю. Шебеко, яка працювала в освітній 

комісії, було порушено питання про освіту польських дітей за межами Другої 

Речі Посполитої (особливо у Франції, де не було жодної польської школи чи 

пунктів допомоги полякам). Враховуючи відсутність механізмів підтримки 

емігрантів за кордоном, сенат ухвалив рішення про надання освітніх послуг 

священиками польським дітям у Франції [295, s. 21]. 

У роботі сеймової комісії здоров’я також брала участь членкиня NOK 

Г. Стесліцька – ініціаторка створення пунктів допомоги матерям і дітям. 

М. Холдер-Єгорова доповідала в сеймі про міжнародну конвенцію Червоного 

Хреста, до комітету якого вона входила, в справі допомоги пораненим та 

хворим солдатам.  

Таким чином, представниці польського організаційного жіноцтва у 

сеймі та сенаті відіграли важливу роль у розвитку відродженої Польщі. 

Завдяки їхній плідній праці в освітній, культурній та соціальній сферах ця 

держава поволі наближалася до тодішніх європейських стандартів.  

Поруч з польками за свої права боролися українки та єврейки. На 

відміну від перших, нація яких здобула політичний суверенітет, останні 

паралельно з феміністичними ідеями захищали свої національні права. 

М. Дядюк стверджує, що бездержавний статус українців у межах Другої Речі 

Посполитої спонукав СУ до артикуляції жіночою організацією таких 

громадсько-політичних завдань, котрі були суголосними національно-

визвольним [204, c. 160]. Входженню членів СУ в суспільно-політичну сферу 
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сприяв міжнародний досвід українок, співпраця у «Міжнародному жіночому 

союзі» (далі – МЖС), участь у повоєнних конгресах. Присутність делегаток 

СУ на цих форумах допомогла зрозуміти важливість залучення жіноцтва до 

політичних партій.  

У міжвоєнний період на західноукраїнських землях існувало декілька 

впливових їх представників, зокрема: Українське національно-демократичне 

об’єднання, Українська соціалістично-радикальна партія та Українська 

соціал-демократична партія. Як активний суб’єкт суспільно-політичного 

життя, СУ був приречений визначити свою позицію в існуючій системі 

координат. 

На засіданні головного виділу СУ, що відбулося 10 червня 1926 р., 

одноголосно вирішено розпочати переговори з політичними партіями щодо 

співпраці в наступних виборах до національних зборів. На цю пропозицію 

відгукнувся один із лідерів УНДО Д. Левицький та голова УСРП М. Стахів, 

які запевнили своє позитивне ставлення до жіночого руху і готовність до 

співпраці [203, c. 185]. 

Констатація цього факту спонукає зауважити, що поодинокі 

представниці західноукраїнського жіноцтва вступали до лав політичних 

партій. Так, станом на 1928 р. серед 123 зареєстрованих у Львові членів 

УНДО 9 – жінки [204, c. 172]. Дещо менше жінок входило до УСРП. З-поміж 

найвідоміших з них – Л. Мурин та І. Блажкевич, які були членами президії 

партії. У рамках УСРП створено Союз українських працюючих жінок 

«Жіноча громада», який очолила І. Блажкевич (вона вийшла зі складу СУ 

у 1931 р.). У 1936 р. «Жіноча громада» легітимізувала свою діяльність.  

Між лідерками останньої та СУ склались непрості відносини. 

М. Рудницька сподівалася налагодити взаємодію двох організацій, 

запросивши І. Блажкевич виступити на Українському жіночому конгресі в 

1934 р. Однак вона категорично відмовилася від такої пропозиції. 

Українське жіноцтво, яке вступило до лав політичних партій, 

сповідувало ідею створення окремих жіночих секцій в їхніх структурах. 
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Проте таку ідею різко засудила М. Рудницька, такої ж думки дотримувалась 

І. Блажкевич, яка в одному з номерів «Жіночої долі» заявила: «...яка ціль 

творення осібних жіночих політичних гуртків партійних? ... Нашим жінкам 

потрібно заявити свою приналежність до тої політичної партії, яка заступає 

їх станові інтереси, а ще не забувати, що у всіх українських політичних 

партій спільна мета – добро українського народу» [103, c. 2]. 

У міжвоєнній Польщі вибори до сейму та сенату відбувалися у 1922, 

1928, 1930, 1935 та 1938 рр. Кожна жінка віком від 21 року мала право 

обирати послів до сейму, віком від 30 років – до сенату. Бути обраною до 

сейму можна було з 25 років, а до сенату – із 40 років [204, c. 203]. 

Загалом упродовж міжвоєнного періоду до сейму та сенату було 

обрано 50 жінок. Їх репрезентація у законодавчих органах у різні роки була 

такою:  

Законодавчий сейм (1919–1922 рр.) – 8 мандатів (1,85 % жінок); 

I каденція національних зборів (1922–1928 рр.): сейм – 9 мандатів 

(2,02 %), сенат – 4 мандати (3,6 %); 

II каденція національних зборів (1928–1930 рр.): сейм – 8 мандатів 

(1,8 %), сенат – 4 мандати (3,6 %); 

III каденція національних зборів (1930–1935 рр.): сейм – 15 мандатів 

(3,37 %), сенат – 4 мандати (3,6 %); 

IV каденція національних зборів (1935–1938 рр.): сейм – 2 мандати 

(0,97 %), сенат – 5 мандатів (5,2 %); 

V каденція національних зборів (1938–1939 рр.): сейм – 1 мандат 

(0,48 %), сенат – 4 мандати (4,16 %) [322, s. 50].  

У 1922 р. українські політичні партії та СУ, що діяли в Східній 

Галичині, бойкотували вибори. Таке рішення М. Рудницька пояснювала так: 

«І ось тепер, перший раз нас кличуть до виборчої урни. Одначе кличуть не 

свої, а чужі. Кличуть не на те, щоби ми стали творчим і співрішаючим 

чинником в будуванню власної держави, щоби добути безпосередній вплив 

на формування долі власного народа; нас кличуть на те, щоби ми нашими 



 

 

162 

голосами закріпили існуючий стан, створений польським воєнним виступом 

проти Східної Галичини» [152, c. 104].  

Очільниця головного виділу СУ у Львові О. Шепарович назвала 

вибори, котрі мали відбутися у 1928 р., іспитом громадської зрілості, який 

вирішить долю всього українського народу на довгі роки. Сенаторка 

О. Кисілевська в «Жіночій Долі» заявила, що в руках жіноцтва лежить сила 

відродження Вітчизни. Вона істинно вірила у перевагу жінки над чоловіком і 

вважала, що саме українській жінці вдасться краще за чоловіка піднести 

розвиток своєї країни: «Це так, як добра господиня в хаті, хоч би як ця хата 

була запущена, вміє дати собі раду, заведе лад, повимітає всяке сміття, – так 

саме і в громадах, де тільки жіноцтво допущено до рад, завело воно лад, 

небувалі ще до цього порядки, а найголовніше – таку чесність, яка в мужчин, 

ласих то на панську ласку, почастунок, та на гонори, рідко й стрічається» 

[113, с. 2]. 

Чоловіки-сучасники М. Рудницької, серед яких були політичні та 

громадські діячі, неоднозначно ставилися до таких прагнень жіноцтва. Так, 

голова повітового комітету УНДО в Тернополі С. Баран напередодні виборів 

1928 р. відзначав, що жінки в складі міських репрезентацій будуть тільки 

«білими круками» [104, c. 2]. А ось відомий громадсько-політичний діяч 

О. Назарук навпаки підтримував українське жіноцтво, вбачаючи у ньому 

неймовірну силу для національного руху. У доповіді, виголошеній на 

засіданні Генерального інституту католицької акції у Львові 13 квітня 

1934 р., він заявив: «В ім’я загального добра причинімося до того, щоб жінка 

мала збільшену силу держати на собі і три вугли нації та її релігійного й 

морального виховання» [239, c. 34].  

У результаті виборів 1928 і 1930 рр. український жіночий рух здобув 

представництво в сеймі та сенаті (М. Рудницька та О. Кисілевська). 

У  парламенті М. Рудницька та О. Кисілевська входили до Української 

парламентарної репрезентації, яка існувала як Український клуб, що 

об’єднував прихильників УНДО.  
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Впродовж 1928–1934 рр. М. Рудницька виступала на засіданнях сейму, 

його освітньої та бюджетної комісій. Її промови здебільшого стосувалися 

українського шкільництва та освіти. Так, в одному із виступів у сеймі 1928 р. 

вона вимагала відновити перерваний навчальний процес гімназистів у 

Станіславові, протестувала проти примусового залучення української молоді 

до участі у польських національних святах; порушила питання про закриття 

гімназій у Рогатині та Дрогобичі [91, s. 56]. 

Парламентська діяльність українок сприяла протистоянню 

асиміляційній політиці польського уряду в сфері освіти і суспільної опіки. 

Так, сенаторка О. Кисілевська вимагала припинення каральних акцій проти 

українського населення. За словами М. Дядюк, О. Кисілевська, 

подорожуючи, на власному досвіді бачила важке становище українців 

[202, c. 117]. На пленарних засіданнях, на яких обговорювався бюджет 

міністерства праці і соціальної опіки, О. Кисілевська публічно заявляла про 

проблеми українців-інвалідів, удів і сиріт, вояків Української Галицької 

Армії, переслідування родин ув’язнених (як приклад наводила факт арешту 

І. Блажкевич) [116, c. 1]. Займаючи посаду директора Подільського союзу 

українських кооперативів у Тернополі, І. Блажкевич була заарештована за 

звинуваченням в агітації проти польської влади. Пізніше вона сама розказала 

про проведену над нею екзекуцію польськими солдатами, про побиття та 

відсутність будь-яких доказів у звинуваченні [60, арк. 10]. 

Обом парламентаркам, які відстоювали права українців у сеймі та 

сенаті, працювати було складно: їхні виступи часто переривалися обуреними 

слухачами. Польки звинувачували їх у відході від жіночих питань і 

захопленні суто національними проблемами. Так, посли і сенаторки 

З. Морачевська, М. Яворська, А. Губіцька та інші опублікували відкритий 

лист у «Gazeta polska» зі звинуваченням М. Рудницької у поширенні 

неправди на міжнародних форумах Ліги Націй, коли на порядок денний 

виносилися питання пацифікації [8, арк. 58].  
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Громадсько-політична діяльність М. Рудницької проявилася і в 

дописуванні статей до різних видань, зокрема періодичних органів СУ 

«Жіноча доля», «Громадянка», «Жінка», органу УНДО – газети «Діло» та ін. 

Особливістю «Жіночої долі» був американсько-канадський розділ, який 

посідав 4–6 сторінок. Його редактором був В. Сіменович, брат 

О. Кисілевської, який проживав у США [245, c. 98]. 

Публікації М. Рудницької стосувалися ролі та завдань жіночого руху, 

не лише теоретичного рівноправ’я чоловіків та жінок, а й його практичної 

реалізації. Рівність, як стверджувала вона, стає передумовою, яка дозволяє 

жінці приступити до розв’язання низки важливих громадських завдань.  

М. Рудницька приділяла особливу увагу питанню державності, захисту 

національних інтересів українців. У промові, виголошеній на відкритті 

Українського жіночого конгресу 23 червня 1934 р. у Станіславові, який 

відзначив 50-річчя українського жіночого руху, вона наголосила: «Зібралися 

українські жінки у свідомій співвідповідальності за українську дійсність, як 

свідомі співтворці української майбутности» [152, c. 186]. Важливість 

конгресу, на думку Б. Савчука, полягала ще й у тому, що в часи зростаючого 

тоталітаризму в радянській Україні жінки намагалися об’єднати українок з 

усіх куточків світу [252, c. 106]. 

Українське жіноцтво, що входило до складу CУ, щиро підтримувало 

діяльність своїх представниць у законодавчих органах, а дорікання полячок 

на їхню адресу сприймало скептично. Адже в реаліях дискримінації, 

усвідомлення безперспективності надій на захист польської держави 

українцям залишалося сподіватися на добру волю Ліги Націй. 

Напередодні виборів 1935 р. між СУ та УНДО визначилися 

розходження поглядів щодо польсько-українського порозуміння. 

Це  протистояння позначилося на результатах виборів 1935 р.: до сейму та 

сенату не було обрано жодної українки.  

Пробудити їхню національну свідомість була покликана жіноча преса. 

Орган центрального жіночого товариства «Союз Українок» у Львові «Жінка» 
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був створений у 1934 р. на Українському жіночому конгресі. Головним 

редактором часопису була М. Рудницька, а відповідальним редактором – 

О. Федак-Шепарович [265, c. 47]. «Жінка» – це одне з найкращих видань 

міжвоєнного періоду, яке сприяло формуванню ідеології українського 

жіночого руху. Сповідуючи феміністичні погляди, «Жінка» обстоювала 

національну платформу. У 1938 р. польська влада заборонила цей часопис. 

Замість нього виходив двотижневик «Громадянка». В останньому його числі 

редакція повідомила читачів, що з нового року повертається до видання 

«Жінки» [265, c. 52].  

Офіційним органом Союзу українських працюючих жінок «Жіноча 

громада» з 1931 р. стає часопис «Жіночий голос», який виходить у Львові за 

редакцією Ф. Стахової. Його члени сповідували соціал-демократичні 

цінності і, відповідно, пропагували ідеї соціалізму [260, c. 36].  

У 1938 р. діяльність СУ була заборонена польською владою за 

звинуваченнями втручання у внутрішню політику держави, пропаганди 

ненависті до польського суспільства, поширення гасел націоналізму та 

сепаратизму.  

Працю союзу продовжила ДКО. Її діяльність виявилася нетривалою: 

після інкорпорації Радянським Союзом частини польських територій у 

1939 р. діяльність всіх жіночих організацій була припинена. Але ДКО 

встигла заявити про себе на політичній шахівниці: у 1939 р., разом з іншими 

політичними організаціями, провід ДКО організував віче, на якому було 

висунуто вимогу надання самостійності Карпатській Україні [204, c. 200]. 

М. Богачевська-Хомяк, осмислюючи роль нової організації, писала: «Мета 

ДКО була патріотична, риторика націоналістична, а специфічна ціль 

полягала у збереженні прав жінки на тлі грізної передвоєнної ситуації»    

[177, c. 205].  

Загальновідомим є той факт, що українсько-польські стосунки 

у  міжвоєнний період були складними. Основним каменем спотикання було 

небажання поляків визнати право українців на власну державу, а українців – 
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як окрему націю, а не народність. Ці проблеми відображалися і на відносинах 

між українськими та польськими жіночими організаціями. Польська 

феміністка Л. Харевич у 1927 р. видала книжку про український жіночий рух. 

Головна ідея праці стосувалася небезпечності для поляків жіночого руху 

українок Галичини та Волині [306, s. 13]. Полячок, які проживали на теренах, 

де чисельно переважало українське населення, Л. Харевич звинувачувала у 

лояльності до українок. 

 З огляду на таку конфронтацію в українсько-польських стосунках, 

логічною була б співпраця українського та єврейського жіноцтва. Тим паче 

що євреї не висували територіальних претензій, а в переважній більшості 

прагнули переселитись у Палестину, відновивши власну державу на 

Близькому Сході. Проте реальність відображає інший розвиток подій в 

україно-єврейських стосунках. 

Єврейський жіночий рух найяскравіше був представлений 

сіоністськими організаціями «Союз єврейських жінок», WIZO та «Гурток 

єврейських жінок». Вони здійснювали різновекторну діяльність. Одна із 

них  характеризувалася боротьбою за зрівняння прав чоловіків і жінок у 

єврейських віросповідних гмінах. Так, у 1934 р. «Об’єднаний комітет 

єврейських жіночих організацій і груп для боротьби за виборче право до 

гмін» у Варшаві видав звернення до всіх єврейок Польщі. Наголос у 

зверненні робився на материнських почуттях жінки: «...чи хочете ви, аби 

ваші діти мали достатню кількість шкіл, немовлята – дитячих садочків, а 

в  літній період діти не вешталися вулицями, наражаючись на небезпеку, 

а  проводили час у літніх таборах відпочинку?» [100, s. 1]. Необхідність 

присутності жінок в управі гміною пояснювалася тим, що саме жінки 

найкраще розуміють потреби інших жінок. І хоча такі зусилля не увінчалися 

успіхом, однак засвідчили поступове поширення та сприйняття 

феміністичних ідей і в традиційному жіночому єврейському середовищі.  

З-поміж найвідоміших представниць єврейського жіноцтва міжвоєнної 

Польщі була Е. Стофова, яка працювала у відділі Червоного Хреста. 



 

 

167 

Особливої уваги заслуговує постать Р. Мельцерової – однієї з 

найпрогресивніших представниць єврейського жіноцтва.  

Народилася Роза у Тернополі 1880 р. Працювала у двох напрямах: 

феміністичному та сіоністському. Вона виявляла свою активність головно у 

Львові, де 1906 р. заклала перші підвалини для створення «Гуртка 

єврейських жінок» [ 225, c. 381]. Її праця «Значення жінок у національному 

єврейському житті», видана на їдиш, стала програмним документом для 

єврейського жіночого руху в Західній Україні. 

У 1922 р. Р. Мельцерову обрано послом сейму Другої Речі Посполитої 

[296]. Її діяльність у цей період визначається роботою в комітеті з питань 

соціального забезпечення. З її ініціативи та за її лобіювання в 1925 р. 

у Боянові (Познань) створено єдиний на той час у Польщі заклад для сліпих 

єврейських дітей. Такий же заклад, за підтримки єврейської інтелігенції, 

згодом було створено у Варшаві. Вона була одним із лідерів Сіоністської 

організації Східної Галичини і промоутером декількох організацій 

соціального напряму (найвідоміша з-поміж них – «Юдіта») [269, c. 45]. 

Як представниця політичного істеблішменту євреїв у Польщі (депутат 

сейму 1922–1927 рр.), вона репрезентує їх на міжнародних конференціях, 

присвячених проблемам національних меншин, представляє єврейське 

жіноцтво Польщі на з’їздах, конференціях, міжнародних конгресах у 

Лондоні, Відні, Берліні. Представник Сіоністської партії посол 

Е. Зомерштейн у спогадах про Р. Мельцерову писав: «Не можна її забути! 

Вона була перша жінка, яка відкрила ворота польського парламенту... 

Поєднувала в собі великий жар ідеалізму, глибоку вченість, високий рівень 

інтелекту в тандемі зі сталевою волею, всі свої думки та прагнення прикувала 

до порятунку інших» [310, s. 31]. 

На роботі жіночих організацій єврейок суттєво відобразився фактор 

громадянства. Промовисто, для прикладу, що феміністичний тижневик 

«Ewa», який виходив у 1928–1933 рр., видавався польською: в такий спосіб 

створювався додатковий канал комунікації поміж єврейками та польками. 
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Редактором цієї газети була П. Апеншлак. Основна інформація в тижневику – 

діяльність єврейського жіноцтва в Польщі та в Палестині.  

В «Ewі» часто наголошувалося на рівноправності жінок та чоловіків. 

Серед яскравих сюжетних ліній, що простежувалися в тижневику, – 

протиставлення асиміляції євреїв у Польщі, а відтак – неприйняття змішаних 

шлюбів. У часописі гаряче обговорювалися питання політичної ролі жінок. 

Це, вірогідно, зумовлювалося тим, що єврейки отримали виборче право після 

1927 р., що співпало з виборами до національних зборів Польщі. А тому 

П. Апеншлак на шпальтах видання закликала кожну жінку використати своє 

право голосу [278] і таким чином посприяти збільшенню представників своєї 

нації у сеймі.  

На початку 1930-х рр., коли в Польщі спостерігалося зростання 

антисемістських настроїв, «Ewa» послідовно критикувала ті польські жіночі 

товариства, які не протиставлялися ксенофобії. Припинила свою діяльність 

«Ewa» 1933 р. внаслідок нестачі фінансових ресурсів. Але, незважаючи на 

нетривалий період свого існування, вона відіграла важливу роль у поступі 

єврейського жіночого руху в Другій Речі Посполитій.  

Одним із найвідоміших єврейських громадсько-політичних часописів 

у Польщі була газета «Сhwila», яка видавалася у Львові упродовж 1919–

1939 рр. У 1930 р. в ній з’являється щотижнева рубрика «Glos kobiet» [226]. 

У 1930-х рр. становище євреїв у Другій Речі Посполитій погіршилося. 

Причиною цього було зростання антисемітизму. Не в останню чергу це 

зумовлювалося тим, що, на відміну від інших національних меншин, євреї не 

піддавались асиміляції, жили розпорошено по всій країні, сповідували свою 

релігію, плекали власні культурні традиції та виховували національну 

свідомість дітей на основі гордості за приналежність до єврейської нації. 

Це, в свою чергу, спровокувало поширення неприязні до євреїв, сприйняття 

їх як чужого елементу у польському суспільстві [212, c. 34]. 

1930-ті рр. стали часом стрімкого розвою націоналістичних ідей, що 

призводило до проявів упередженості щодо «чужих» [191, c. 170]. М. Гон 
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зауважує, що змінам в україно-єврейських відносинах посприяла також 

світова економічна криза. «Суперництво двох націй в царині економіки – 

прикметна ознака українсько-єврейських взаємин першої половини         

1930-х рр.», – стверджує він [191, c. 15].  

Як дзеркало поточних подій – періодичні органи, що видавалися в 

Польщі різними націями, відображали різноманітні тенденції суспільно-

політичного життя як у цій країні, так і в Європі [128, s. 475]. З-поміж них – 

зростання антиєврейських настроїв у Німеччині, зокрема розгортання в ній 

акцій економічного бойкоту євреїв (1933 р.). За таких реалій євреї Польщі 

розгорнули кампанію за непридбання товарів німецького виробництва. 

Участь у ній брали й жіночі організації. З-поміж різних міст, де єврейські 

жіночі товариства виступили учасниками бойкоту німецьких товарів, – Львів. 

У резолюції тамтешнього осередку WIZO з цього приводу стверджувалося: 

«Засуджуючи нелюдське ставлення до єврейського населення, приєднуємось 

до загального економічного бойкоту Німеччини. Єврейські жінки, глибоко 

обурені знищенням досягнень свободи, прогресу і загальнолюдських 

цінностей, приєднуються до протесту усього культурного світу» [143, s. 4]. 

Проти переслідування євреїв у Німеччині виступило 400 учасниць 

зібрання у Львові, яке відбулося 13 травня 1933 р. за ініціативи WIZO і KKŻ. 

Д. Карлова на цьому форумі заявила про недопустимість переслідування 

євреїв, котрі впродовж їх тривалої історії постійно піддавались насильству. 

С. Клафтен закликала світову громадськість підтримати жертв. С. Біелерувна 

емоційно промовляла на цьому форумі: «Євреї гинули за свою польську 

Вітчизну, тепер вона має їм допомогти» [47, арк. 8]. 

Загалом діяльність жіночих організацій у Польщі відбувалася на тлі 

глибокого міжнаціонального конфлікту. 1920–1930-і рр. були унікальним 

періодом в історії Східної Галичини, коли сучасний польський і український 

націоналізм вже мали досвід створення своєї сучасної національної держави. 

Вони заявили свої претензії на одну територію, опинилися в одній країні і 

мусили пристосовуватися один до одного. Як засвідчили подальші політичні 
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процеси в Польщі, пристосовуватися або шукати «modus vivendi» особливого 

бажання, на жаль, не проявляла жодна зі сторін. 

М. Швагуляк з цього приводу зазначив: «Національна політика 

держави додавала напруги в стародавній антагонізм польсько-українських 

відносин» [274, c. 417]. Дещо іншої думки про українсько-польські відносини 

у міжвоєнні десятиліття дотримується К. Федевич. Зокрема він зазначає, що 

«образ польсько-українського протистояння впродовж всіх 1920–1930-х рр., 

який існує у польській та українській історіографії, сформувався значною 

мірою завдяки архівам спецслужб, в центрі уваги яких були перш за все 

політичні скандали, а не повсякденне життя галицьких українців та поляків» 

[267, c. 269]. Таким чином, К. Федевич висновує, що у реальності українці 

змогли не лише адаптуватися до умов існування у польській державі, але 

і  стати її інтегральною частиною. Таке твердження не відповідає дійсності, 

адже українці не змирилися із втратою державності і продовжували вести 

боротьбу. 

Отже, незважаючи на те, що політика не була пріоритетною сферою в 

діяльності тих неурядових організацій, котрі в міжвоєнний період створено 

польками, українками та єврейками, найпотужніші з них брали активну 

участь у громадсько-політичному житті. З-поміж українських, польських і 

єврейських жіночих товариств були ті, які співпрацювали з політичними 

партіями, а в українському і польському жіночому русі діяли і суто політичні 

жіночі організації (див. додаток З). Це зумовлювалося намаганнями 

представниць титульної нації прилучитися до розбудови Другої Речі 

Посполитої, українок та єврейок – спільно із чоловіками захистити свої 

національні права. 

Хоча жінки входили до сейму та сенату з 1922 р., переломним для 

їхньої інтеграції у виборчі процеси став 1927 р. – період, коли 

«Демократичний виборчий комітет польських жінок» пішов на відкриту 

співпрацю з «Безпартійним блоком співпраці з урядом», СУ розпочав 

переговори щодо взаємодії у виборах, що наближалися, з українськими 
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політичними партіями, а сам виборчий процес його представницями 

потрактовано іспитом громадянської зрілості жіноцтва. Громадсько-

політичній активності єврейок у той час посприяло набуття ними виборчих 

прав у виборах керівництва гмін. 

Упродовж існування Другої Речі Посполитої сенаторками та членами 

сейму було 50 жінок різних національностей. Найчисельнішим їх 

представництво у сеймі було в 1930–1935 рр. (15 мандатів), у сенаті – в 

наступні чотири роки (5 мандатів). 

Активну участь у суспільно-політичному житті окремих інституцій, що 

були створені жінками, засвідчив не тільки факт їхньої участі у виборах, а й 

підтримка «Демократичним виборчим комітетом польських жінок» ідеології 

Ю. Пілсудського, гасло «Служба Богу та Вітчизні», яким послугувалася 

NOK. Про поступову інтеграцію жінок у царину політики засвідчила 

національно-визвольна риторика СУ, постання в структурі УСРП «Жіночої 

громади», підтримка ДКО вимоги надання самостійності Карпатській Україні 

наприкінці 1930-х рр. Тим часом про інтеграцію єврейських жінок у 

суспільно-політичне життя свідчили акції WIZO, спрямовані на підтримку 

євреїв у нацистській Німеччині, бойкот ними товарів німецьких виробників 

та допомога у виїзді сіоністів до Палестини. 

 

 

4.2. Діяльність польських, українських та єврейських товариств 

у жіночих міжнародних організаціях 

 

Один із напрямів діяльності частини жіночих товариств, які 

функціонували в Польщі, – участь у жіночих міжнародних організаціях∗. 

Така робота означує різні ракурси її оцінки. Адже, з одного боку, вона 

паралельно із розв’язанням суто жіночих питань могла сприяти піднесенню 

                                                           
∗ Входження тих чи інших інституцій до складу міжнародних жіночих організацій 
відбувалося за принципом державної приналежності.  
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авторитету відродженої Польської держави. З іншого, враховуючи доволі 

значимі міжнаціональні суперечності в ній, зрозуміло, що українки та 

єврейки здобували гіпотетичні можливості шукати захисту від упередженої 

національної політики влади у міжнародних інституцій. 

Прагнення сприяти відродженню втраченої держави визначило один з 

ракурсів роботи жіночих організацій українок. Відтак останні прагнули 

здобути самостійне членство в Міжнародній жіночій раді (далі – МЖР)∗. 

Адже за умови входження до її складу окремою національною радою вони 

тим самим підкреслили б свою окремішність від Польщі.  

Досягти бажаного їм допомогли українські емігрантки у Лондоні та 

Парижі. Вже на початку 1920 р. утворено перші окремі українські комітети-

філії в європейських центрах: Лондоні, Парижі, Відні. У тому ж році 

в  Кам’янці-Подільську розпочала роботу Українська жіноча рада (далі – 

УЖР). До її складу входили «Український жіночий союз» у Відні, «Союз 

Українок» м. Тарнова та Львова. Очолювана С. Русовою, УЖР ввійшла до 

МЖР. Після окупації Кам’янця-Подільського російськими військами УЖР 

переїжджає до Відня, а її очільниця С. Русова бере активну участь у роботі 

МЖР [224, c. 360].  

Гострота міжнаціональних суперечностей у Другій Речі Посполитій 

далася взнаки, коли до складу МЖР вступили представниці Польщі (1924 р.). 

У той час як члени УЖР сповідували державницьку позицію, польки 

наполягали на їх виключенні з організації, наголошуючи на тому, що 

членство в ній визначається не національністю, а громадянством. 

Офіційно українки співпрацювали з МЖР до 1926 р., а згодом брали 

участь у конгресах ради як почесні гості. 
                                                           
∗ Міжнародна жіноча рада – одна з найвпливовіших жіночих міжнародних організацій, 
заснована у 1888 р.; станом на 1920  р. об’єднувала в своєму складі представниць 
48 національних секцій з усього світу (загалом 35 млн жінок). Завдяки тому, що в своїй 
діяльності МЖР уникала проблем політики та релігії, керувалася гаслом «не чини іншим 
так, як не хочеш, щоб чинили з тобою», їй вдалося консолідувати представниць різних 
націй і віросповідань. Суб’єктами МЖР були національні ради, які діяли згідно власних 
статутів, котрі не повинні були суперечити програмним положенням організації 
[81, арк. 49]. 
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Дещо простішим виявився шлях входження українок до Міжнародного 

жіночого союзу, який виник у 1902 р. у Вашингтоні за ініціативи 

представниць США, Англії, Данії, Швеції та Норвегії. Першим кроком на 

шляху інтеграції в цю інституцію стала участь представниць СУ у конгресі 

МЖС, що проходив в Осло (1920 р.) і був присвячений питанню 

громадянських прав жінок. Через два роки у Римі представниць Галичини 

прийнято до складу МЖС на правах «вільної нації».  

Зауважимо, що їхнє входження до складу цієї організації відобразило 

неприйняття ними тих держав, що встановили свій суверенітет на 

українських етнографічних територіях. Так, на міжнародному жіночому 

конгресі, скликаному МЖС у Берліні в 1929 р., українки, відстоюючи своє 

право на участь у таких заходах, заявили: репрезентацію їхніх інтересів у 

світі намагаються перебрати на себе дві ворожі українському народові 

держави – Польща та СССР. Лише участь у конференціях, як стверджували 

вони, дає можливість підняти український синьо-жовтий прапор як символ 

вільного народу [3, арк. 3].  

Голова «Союзу Українок» М. Рудницька закликала світову спільноту 

засуджувати не лише економічну дискримінацію, а й національну політику 

Польщі: її намагання асимілювати дітей-українців у школах, створення 

штучних перепон у розвитку української культури загалом [179, c. 99]. Такі 

заяви, зрозуміло, віддзеркалювали конфліктне єство польсько-українських 

взаємин у Другій Речі Посполитій. 

Метою діяльності МЖС на перших етапах його роботи була боротьба 

за виборчі права жінок. Після Першої світової війни його основна увага 

зосередилася на питанні забезпечення прав жіноцтва у соціально-

економічній, правовій та культурній сферах. Українки мали постійне 

представництво в МЖС до 1935 р. [194, c. 479]. Вже того року члени СУ не 

змогли взяти участь у міжнародному форумі, що проходив в м. Царгород. 

Так було й надалі: в 1937 р. та 1939 р. вони залишалися осторонь 

організованих Міжнародним жіночим союзом конференцій, що відбулися в 
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Цюриху та Копенгагені. Причин цього було декілька: те, що де-факто 

українки, які проживали у Другій Речі Посполитій, не репрезентували 

конкретну національну державу; давалися взнаки дії польських представниць 

у МЖС, спрямовані супроти українок, а також перешкоди, які чинила 

польська влада – ускладнення чи унеможливлення отримання закордонних 

паспортів та віз [204, c. 297]. 

Винесення українського питання на розгляд Ліги Націй, Ради Союзу 

народів засвідчувало всю масштабність українського жіночого руху під 

патронатом М. Рудницької. Основні теми, які підіймалися, стосувалися 

утисків на національному ґрунті Польщею, пацифікації, Голодомору та ін. 

[229, c. 130]. Так, лист М. Рудницької від 12 травня 1922 р. до МЖР з нагоди 

з’їзду в Гаазі містить дані про соціально-економічне, політичне становище 

українців у Другій Речі Посполитій, їхнє культурне життя [152, c. 551]. 

Одночасно майбутня голова СУ розкривала основні перешкоди, які чинила 

польська влада і з якими вело боротьбу організоване жіноцтво. Вона просила 

МЖР присилати СУ звіти, бюлетені, інструкції, жіночі публікації для 

підтримки зв’язку з міжнародним жіноцтвом. 

Важливою сторінкою в історії міжнародної діяльності українок є їхня 

участь у Міжнародній жіночій лізі миру і свободи (далі – МЖЛМіС), яка 

діяла в країнах Європи, Азії, Австралії та США. Українська секція була 

прийнята до складу цієї організації у 1921 р. на конгресі у Відні [204, c. 303]. 

Згідно зі статутною програмою української секції Ліги миру і свободи 

у  Львові її метою було: гуртувати українських жінок, які принципово 

виступали проти війни і різних форм гніту, прагнули політичної, економічної 

і суспільної справедливості шляхом загальної кооперації народів незалежно 

від національної і релігійної приналежності [2, арк. 54].  

Українські емігрантки брали активну участь у конгресах МЖЛМіС. 

Так, у своїх спогадах із життя в еміграції на території Чехословаччини 

С. Русова згадує про конгрес Ліги миру і свободи в Подебрадах весною 

1924 р., на якому вона спільно з українськими студентами організувала 
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етнографічну виставку українських вишиванок, фотографій і т. п. За словами 

С. Русової, метою виставки було привернення уваги представниць 

європейських країн до українського питання [152, с. 271]. 

Міжнародна співпраця представниць українських жіночих організацій 

відбувалася не тільки поза межами Польщі, а й у її кордонах. Наприклад, 

у  1932 р. у Львові перебувала заступниця голови секції меншин при 

«Міжнародній унії приятелів Ліги Націй» п. Бакер ван Боссе [106, c. 2]. Вона 

особливо зацікавилася українським питанням під час пацифікації у Східній 

Галичині і надалі залишилася відданою українському жіноцтву, яке вбачало в 

ній свою помічницю та подругу. 

Таким чином, діяльність на міжнародній арені тих організацій, які були 

створені жінками-українками, засвідчує, що вона була не тільки сферою, де 

кристалізувалися ідеали емансипації «слабкої статі», виборювалися рівні 

права жінок і чоловіків, а й використовувалася для обстоювання інтересів 

українців, які проживали в Другій Речі Посполитій, як нації. Наведені 

приклади протидії «своїх» та «чужих» – промовисте свідчення того, що 

конфлікт із питання державно-правового статусу тих територій, де українці 

складали етнічну більшість, віддзеркалює один із ракурсів міжнаціональних 

суперечностей, який давався взнаки як у Другій Речі Посполитій, так і на 

міжнародній арені. 

На ній працювали й представниці польського жіноцтва. Прототипом 

СУ у Другій Речі Посполитій був ZPOK. У 1929 р. у його складі утворено 

відділ закордонних справ (у 1929–1934 рр. очолювала А. Ґерманова, з 

1937 р. – Вроблєвська, у 1938 р. – Г. Ярошевічова) [120, s. 4] – свідчення 

нового напряму, що визначився в діяльності цієї громадської організації. 

Головними його завданнями було інформування членкинь про закордонний 

жіночий рух та налагодження співпраці ZPOK із міжнародними жіночими 

організаціями. 

Першим вагомим здобутком у його діяльності стало входження ZPOK 

(травень 1929 р.) до Міжнародного жіночого союзу – організації, яка своєю 



 

 

176 

головною метою визначала поглиблення впливу жінок на публічне життя 

держав, громадянками яких вони були. Те, що українки здобули членство в 

цій організації кількома роками раніше, не пройшло повз увагу польок. 

Припускаємо, що надалі факт входження перших у МЖС використовувався 

представницями титульної нації Польщі як своєрідний каталізатор для 

активізації участі польських жінок у міжнародному русі.  

Про прагнення керівництва ZPOK проводити активну діяльність на 

міжнародній арені свідчать ініціативи, які здійснено вже в наступний рік 

після входження цієї організації до МЖС. Так, у 1930 р. репрезентантки 

ZPOK зажадали мати свою представницю у польській делегації на 

кодифікаційній конференції Ліги Націй. Тоді ж польки надіслали прохання 

до міністра соціальної опіки щодо постійного представництва своєї делегатки 

Є. Васневської на сесіях Бюро міжнародної праці. Якщо перша з названих 

ініціатив ZPOK владою була відхилена, то друга – задоволена [150, s. 40]. 

Про успіхи діяльності польок у політичній сфері промовисто свідчить участь 

представниці цієї організації А. Парадовської-Шелаґовської на сесії Ліги 

Націй 1931 р. Відтоді до складу польської делегації в найавторитетнішій у 

той час міжнародній організації завжди входила жінка. Така лояльність 

центральної влади може пояснюватися тим, що саме ZPOK послідовно 

підтримував внутрішньополітичний курс Ю. Пілсудського та ініціативи 

уряду. 

Окрім ZPOK, до МЖС входило «Польське товариство жінок з вищою 

освітою» [316]. Представниці цих організацій брали участь у конференції 

в  Гаазі 1930 р., яка була організована спільно МЖР і МЖС. На її порядку 

денному стояло наступне питання: «Жінка, заміжня чи ні, має таке ж, як і 

чоловік, право добровільної зміни громадянства». Важливе значення для 

польок також мала участь у Лондонській конференції з обмеження і 

зменшення морського озброєння (1930 р.). На ній представниці Франції, 

Англії, Японії і США склали прем’єр-міністру Великої Британії 

Дж. Р. Макдональду петицію з сотнями тисяч підписів жінок, які виступали 
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за роззброєння країн-учасниць Першої світової війни. У відповіді прем’єра з-

поміж іншого стверджувалося: «Жінки не повинні припиняти роботу в цьому 

напрямі, якщо хочуть, щоб їхні бажання мали значний вплив на міжнародну 

політику» [120, s. 3]. Отже, звернення жіноцтва було почуте представниками 

політичних еліт тодішньої Європи.  

Представниці Польщі брали активну участь у міжнародних 

конференціях, присвячених питанню торгівлі людьми. Для прикладу, 

М. Холдер-Єгорова очолювала «Польський комітет боротьби з торгівлею 

людьми». У 1925 р. вона відвідала конгрес, присвячений цій проблемі, що 

був організований Міжнародною радою жінок у Вашингтоні, а в 1927 р. – 

аналогічний форум у Лондоні. У своєму виступі у столиці США вона назвала 

торгівлю людьми однією з найбільших вад епохи, адже вивіз жінок 

(переважно слов’янок) до будинків розпусти в Південну Америку та Африку 

набував масового характеру. Доповідачка відзначила, що саме полячки 

становили переважаючий відсоток дівчат у будинках розпусти Південної 

Америки [16, арк. 13]. Запобігти поширенню цієї проблеми, на думку 

М. Холдер-Єгорової, мала польська держава та католицька церква 

[16, арк. 13]. 

Значна кількість жіночих організацій Європи, серед яких і ZPOK, 

входила до Міжнародної організації праці – спеціалізованої установи Ліги 

Націй, що заснована 1919 р. з метою підтримки міжнародного 

співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення 

соціальної несправедливості шляхом покращення умов праці.  

Серед впливових та відомих жіночих організацій XX ст. – Міжнародна 

жіноча ліга миру і свободи. Українська секція на чолі з В. О’Конор-

Вілінською була представлена в МЖЛМіС з 1923 р. [154, c. 26]. До цієї 

організації входила й Польська жіноча ліга миру і свободи. Її статутом 

визначалися завдання, які були першочерговими для МЖЛМіС. Це, зокрема, 

боротьба з війнами, всіма формами насильства і дискримінації; вимоги 

загального роззброєння і розв’язання непорозумінь між державами та 
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народами; спільна економічна і політична кооперація народів без різниці 

раси, статі та віросповідання [95, s. 1]. 

Серед громадських організацій, які працювали на міжнародній арені, – 

Міжнародна федерація жінок з вищою освітою [320]. Один із форумів, що 

23 серпня – 1 вересня 1936 р. проведений останньою, – з’їзд у Кракові. 

Як  господарі заходу, польки запросили на нього представниць Франції, 

Великобританії та Швеції. Використовуючи той факт, що рівень освіти 

українок був невисоким, польки не запросили їх до участі в цьому форумі. 

Констатуючи вищенаведену аргументацію, одночасно висловимо 

припущення: ігнорування представництвом українок на конгресі 

зумовлювалося не тільки тим, що з-поміж них лише незначна частина мала 

вищу освіту, а й було результатом довготривалого українсько-польського 

конфлікту. 

На краківському з’їзді обговорювалися питання перспективи 

майбутньої міжнародної співпраці. Представниця Франції О. Мольнар 

виголосила доповідь про суспільно-економічне становище робітниць у 

містах, учасниця з Англії п. Мелвілс розмірковувала над питаннями 

фемінізму в світі, а представниця жінок зі Швеції К. Роек розповіла про 

особливості економічного відродження цієї країни [124, s. 17].  

Отже, жінки тодішньої Європи зосереджували свою увагу не лише на 

суто жіночих питаннях, а й на економічних, соціальних та політичних 

проблемах. Небайдужою для жінок була доля майбутньої Європи. Так, коли в 

Німеччині в 1930-х рр. набули все більшого поширення реваншистські 

настрої, найбільші міжнародні організації – Міжнародна жіноча рада, 

Міжнародна жіноча ліга миру і свободи, «Християнський союз молоді», 

Міжнародний жіночий союз, «Світовий союз міжнародного порозуміння» і 

Міжнародна федерація жінок з вищою освітою – опублікували відозву з 

протестом проти самої дискусії про можливість нової війни. 

Особливою за своїм звучанням інституцією на тлі інших жіночих 

організацій, що діяли в Європі, була «Ліга слов’янських жінок» (далі – ЛСЖ). 
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Адже її головне завдання – ознайомлення та зближення слов’янських народів 

у культурній і суспільній сферах, сприяння розвитку слов’янських культур 

[41, арк. 1].  

У Празі 5 лютого 1930 р. відбувся з’їзд ліги. Серед присутніх були 

представниці Сербії, Югославії, Болгарії, Польщі, Словаччини. 

Репрезентантка Польщі С. Лаудин-Хшановська запропонувала, щоб ліга 

виступила проти використання отруйних газів у військових діях, але така 

пропозиція була відхилена – наслідок того, що ЛСЖ позиціонувала себе як 

аполітична організація [14, арк. 6]. 

Наступний з’їзд ЛСЖ проходив 10–12 червня 1931 р. у Варшаві. 

Відкривала конгрес голова «Слов’янського об’єднання жінок у Польщі» 

сенаторка Г. Губіцька. До президіуму конгресу входили представниці 

Чехословаччини та Югославії. Важливою була присутність репрезентанток 

Болгарії, Росії та західноукраїнських земель, а участь у з’їзді волинянки 

п. Богуславської віддзеркалювала тимчасове потепління у польсько-

українських стосунках [42, арк. 29]. В останній день форуму до його 

учасниць приєдналася ще одна українка з Волині – п. Маслова. Важливим 

меседжем, що прозвучав на пленарному засіданні, було оголошення про те, 

що у 1934 р. приводом для зібрання всіх слов’янських товариств буде 

відзначення 50-ліття існування українського жіночого руху [122, s. 12]. 

На  жаль, до 1934 р. відносини між українцями та поляками погіршились, 

і Український жіночий конгрес у Станіславові проходив без участі польських 

делегаток. 

На конгресі в Копенгагені, організованому МЖР, українки підняли 

питання замученої у львівській в’язниці української громадської діячки, 

учасниці СУ О. Басараб∗. Тим часом як польська влада намагалася приховати 

цей злочин, українки оприлюднили інформацію про нього на засіданні МЖР. 

                                                           
∗ О. Басараб була заарештована 3 лютого 1924 р. за підозрою участі в Українській 
військовій організації. Після допиту, проведеного відомим комісаром-садистом Кайданом, 
у ніч з 12 на 13 лютого ув’язнена померла від завданих їй травм. Задля імітації суїциду її 
тіло повісили на вікні тюремних ґрат, а потім таємно поховали [238, c. 11]. 
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Дії представниць останніх викликали невдоволення учасниць форуму, 

особливо ж польок, які наголошували на аполітичності ради [1, арк. 48]. 

Значимим для української національної справи було й постання 

«Всесвітнього союзу українок», який об’єднав тих з них, котрі проживали в 

еміграції, Східній Галичині та Волині [229, c. 130].   

Діаметрально протилежними українським були прагнення польських 

євреїв. Бажання відновити власну державу на території Палестини полонило 

багатьох із них [190, c. 254]. Соціально активна частина єврейського 

жіноцтва сприяла національному ренесансу, який неможливий без власної 

держави. 

Завдання повернення на історичну батьківщину стало головним у 

роботі WIZO. Станом на 1935 р. ця організація налічувала близько 70 тис. 

членів у 46 країнах світу [164, s. 188].  

У Польщі вона була найбільшою організацією єврейських жінок. 

Її представниця, яка проживала у Палестині, Ц. Соколова, гостюючи у Львові 

у місцевого відділу організації, зазначила: «Головними є дві літери у назві 

нашої організації – I та Z: «International» свідчить, що наша організація 

є  міжнародною, а «Zionist» – те, що сповідує сіонізм, який базується на 

принципах месіанізму та прагнення створити власну державу» [146, s. 3]. 

Такі промови надихали єврейське жіноцтво на активнішу роботу з метою 

здобуття національної держави.  

Значною подією в історії єврейського жіночого руху став перший 

Всесвітній конгрес єврейських жінок (зокрема і з Польщі), який відбувся у 

Відні у травні 1923 р. [213, c. 18]. На ньому обговорювалися питання про 

становище єврейок у Польщі, в радянській Україні та в інших країнах 

Східної Європи. Не залишали поза увагою учасниці форуму й проблему 

єврейських погромів на українських землях. У резолюції конгресу 

стверджувалося, що найкращим вирішенням складного становища єврейок 

в Україні та Росії є їхній переїзд до Палестини [212, c. 18].  
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З-поміж найвідоміших представниць єврейського жіноцтва міжвоєнної 

Польщі були Е. Стофова, Р. Мельцерова, С. Клафтен, Д. Карлова. Перша – 

уродженка Львова, яка у 1921 р. вступила до американсько-польської секції 

допомоги дітям. Вже у 1926 р. вона очолила секцію «Опіки над матір’ю та 

дитиною», що постала завдяки допомозі польсько-американського відділу 

Червоного Хреста [166, s. 542]. Д. Карлова у 1934 р. здійснила турне 

Румунією, під час якого пропагувала роботу благодійницької організації 

«Keren Kajemeth» і WIZO. Вона презентувала єврейок на XVII і XVIII 

Сіоністських конгресах, а також на VI і VII конференціях WIZO в Базелі 

та Празі.  

Не менш активною була С. Клафтен, яка народилася у Тернополі. 

Її  діяльність розпочалася в Галичині, де вона відкривала професійні школи 

для дівчат, центри опіки над сиротами. С. Клафтен входила до президії 

«Світової спілки єврейських жінок», а на конгресі в Гамбурзі була обрана 

членом наглядової кооперативної ради та віце-президентом «Союзу 

єврейських жінок». 

Важливу роль у житті єврейського жіноцтва на Близькому Сході 

відігравала «Ліга жінок для боротьби за рівноправ’я». Її завдання – боротьба 

за здобуття права обирати членів єврейських гмін. Очолювала лігу                

д-р Р. Гунзберґ [267, c. 65]. Оскільки, згідно з релігійними приписами, жінки 

не мали права брати участь у виборах до гмін, значна частина соціально 

активних жінок вступала до різнорідних організацій [297, s. 47]. 

Робота жіночих організацій єврейок сприяла поступу сіонізму в 

Польщі. Їхня діяльність, спрямована на відродження держави євреїв 

у  Палестині, не заважала їм порушувати проблеми емансипації жінки, інші 

соціальні питання, які були на часі у традиційному єврейському середовищі.  

А. Ландау-Чайка стверджує, що єврейська жінка в традиційному 

середовищі була відсторонена від релігійного та політичного життя, але мала 

більше можливостей для спілкування з публічним світом [297, s. 179]. 

Єврейські жінки сприяли розвитку ідей сіонізму, але водночас це не заважало 
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їм також порушувати проблеми емансипації та інші актуальні для юдеїв 

соціальні питання.  

Не були чужими для єврейок, що проживали на західноукраїнських 

землях, і проблеми, які хвилювали світове жіноцтво [233]. Їхні представниці 

брали участь у міжнародних жіночих організаціях Європи, Азії, Африки та 

Австралії, в роботі однієї з сесій Ліги Націй, що відбулася в 1937 р. З-поміж 

питань, які обговорювалися учасницями цих форумів, – рівність прав 

особистості незалежно від громадянства, політичні права, право обирати та 

бути обраною як до парламентів, так і виборних місцевих органів влади, 

право заміжнім жінкам самостійно обирати місце проживання та опікуватись 

дитиною, право на працю, рівність у сфері приватної власності, доходів 

і  заробітків [127, s. 9]. 

Отже, обстоюючи позицію захисту прав жінок, українські, польські та 

єврейські організації, що діяли в Другій Речі Посполитій, працювали в складі 

міжнародних інституцій. Одночасно на форумах, що проводилися ними, вони 

обстоювали інтереси «своїх»: польки – як виразники національної держави; 

українки ж та єврейки демонстрували прагнення до створення власних 

держав, виступали на захист осібних інтересів у Другій Речі Посполитій та 

в інших державах їхнього проживання.  

Окрім спільності в обстоюванні інтересів власних націй, діяльності 

організацій українок, польок та єврейок було властиве й сповідування тих 

ідей, котрі артикулювалися міжнародним жіночим рухом. 

 

 

4.3. Культурно-просвітня та благодійна діяльність жіночих 

організацій 

 

Формування жіночих організацій і союзів у Другій Речі Посполитій 

за національним критерієм спонукає до порівняння тих завдань, яких вони 

намагалися досягти, методів їх реалізації, виокремлення спільних 
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і  відмінних рис українського, польського та єврейського жіночого руху в цій 

країні. 

Жіночі організації і союзи сповідували загалом однакову мету – 

емансипація жінки, реалізація конституційних засад щодо рівноправності 

громадян незалежно від статі й походження, їх втілення у суспільній 

практиці. Одночасно їхня діяльність спрямовувалася на підтримку 

нужденних з числа «своїх», здійснення культурно-просвітницької та 

благодійницької діяльності. 

Як приклад сприяння емансипації жінок наведемо роботу «Союзу 

Українок». Своєю метою він визначав не тільки об’єднання жінок у складі 

названої громадської організації, а й сприяння їхній освіті, в т. ч. 

і економічній. Таку ж мету сповідувала й «Жіноча міжнародна сіоністська 

організація». Від цілей, що поставили перед собою членкині СУ, остання 

відрізнялася тим, що спрямовувала свої зусилля на надання матеріальної 

допомоги єврейській молоді в Палестині, підтримку тих, хто прагне виїхати 

на Близький Схід для відродження національної держави євреїв. 

Прикметно, що засоби, завдяки яким жіночі організації намагались 

реалізувати свої цілі, були тотожними як в українок, польок (за винятком 

організації «Підготовка жінок до оборони краю»), так і єврейок. Головна 

роль відводилась пропаганді сповідуваних цінностей і діяльності в усній 

і письмовій формі, що проявлялося у проведенні конференцій, з’їздів, лекцій, 

звітів, організації благодійних акцій, вистав, публікації листів, брошур та 

іншої різноманітної літератури.  

Як для будь-яких інших суб’єктів громадсько-політичного життя, 

актуальною проблемою для жіночих організацій було фінансове питання. 

Джерела фінансування були фактично однаковими для всіх інституцій: 

основна частина грошей, якими вони оперували, складалася з членських 

внесків, пожертв, доходів від жіночих кооперативів, проведення свят, вистав, 

отримання заповітного майна, субсидій від інших інституцій.  
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Щодо членських внесків, то вони були не однаковими. Так, членкині 

WIZO мали сплачувати не менш 12 злотих щорічно, учасниці ZKŻ – 1 злотий 

при вступі і не менше 6 злотих щороку (виняток становили почесні учасниці, 

котрі не сплачували внески). Щомісячні внески членів ZPOK становили 

1 злотий. Члени OPKOK сплачували 3 злотих при реєстрації і не менше 

50 грошів раз у місяць, а також 5 злотих з одного голосу щороку на зборах 

організації. У «Союзі Українок» учасниця-співробітник була зобов’язана 

внести одноразову плату не менше 20 злотих; почесні члени і ті, хто 

звільнений управою союзу, внесків не сплачували.  

На відміну від українських та єврейських організацій, польські могли 

розраховувати на матеріальну допомогу від уряду. Українки ж намагалися 

шукати допомоги за кордоном. Так, новостворена ДКО отримала 30 доларів 

від СУ Канади, 10 доларів – від канадського відділу «Союзу Українок» під 

назвою «Доньки України» та 18 доларів із США від українського товариства 

«Об’єднання» [115, c. 5].  

Незважаючи на таку підтримку, все ж таки вона була ситуативною. 

Українські, як і єврейські жіночі організації, фінансували свою роботу 

здебільшого самостійно. Це твердження сповна стосується і польок, адже 

владну фінансову підтримку отримували тільки поодинокі організації, і то не 

на постійній основі. 

Складним було фінансове становище і «Союзу українок-емігранток» 

у  Варшаві. Це засвідчує факт звернення у 1938–1939 рр. голови СУ 

емігранток М. Лівицької до сенатора-українця С. Тимошенка. Союз звертався 

з проханням про допомогу для організації новорічних ранків для українських 

дітей, які проживали у Варшаві [29, арк. 4–5]. 

Доцільно підкреслити, що фінансову допомогу з-за кордону інколи 

отримували не тільки українки, а й польська жіноча організація «Ліга жінок». 

Через свого представника в Кракові американський відділ допомоги передав 

її львівському осередку 500 доларів. Ці кошти передбачалося витратити на 

допомогу польським дітям [66, s. 22]. 
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Цінності, які сповідували жінки (зокрема – емансипація, якій слід було 

сприяти в суспільстві, котре залишалося в полоні ґендерних стереотипів), 

актуалізували питання інструментів їх поширення. Відтак видання періодики 

було одним із пріоритетних у роботі жіночих організацій трьох націй. 

До того ж, газети й часописи – механізм формування громадської думки, тієї, 

яка продукувала нові погляди щодо ролі жінки в суспільстві.  

Саме цим, на думку окремих вітчизняних дослідників, зумовлена поява 

періодики для жінок [260, c. 18]. 

Незважаючи на те, що на початку свого існування Друга Річ Посполита 

анексувала низку територій, де поляки складали незначну меншість (у т. ч. на 

західноукраїнських землях), у цій країні розвивалися інститути 

громадянського суспільства, видавалися численні періодичні видання. Це час 

активного піднесення українського жіночого руху в Галичині та на Волині, 

а  одночасно – розвитку жіночої преси, яка мала на меті пробудити 

національну свідомість українок.  

У міжвоєнній Польщі налічувалось близько 50 жіночих видань, які 

існували не менше двох років. Деякі з них не збереглися. Аналіз жіночих 

періодичних органів ускладняється тим, що частина з них виходила 

нерегулярно як окремі додатки чи сторінки. Попри це зрозуміло, що жіночі 

видання є важливим джерелом для вивчення ґендерних питань у Другій Речі 

Посполитій. 

Переважна більшість українських жіночих видань виходила завдяки 

активності «Союзу Українок». Часопис «Жіночий вісник», який видано як 

тематичну сторінку в газетах «Громадський вісник» та «Діло» (1922 р.), став 

першим українським жіночим друкованим органом у Другій Речі 

Посполитій. Наступним часописом, який виходив у 1925–1939 рр., став 

журнал «Нова хата». Офіційно він почав видаватись реорганізованим 

у  1923 р. господарським відділом СУ кооперативом «Жіноче мистецтво» 

[218, c. 129]. Спочатку це був журнал, присвячений моді та проблемам 

господарства, а від 1926 р. і до 1939 р. – «журнал для плекання української 
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культури», основним завданням якого було популяризувати українське 

мистецтво, що сприяло зміцненню патріотичних почуттів. 

У 1925 р. завдяки плідній праці коломийської філії «Союзу Українок» 

під керівництвом О. Кисілевської виходить часопис «Жіноча доля». Журнал 

призначався для мешканок сільської місцевості, популяризував ідеї СУ, 

сприяв залученню жіноцтва до організованого громадського життя і мав на 

меті «просвітити нашу меншу сестру» [245, c. 97]. 

Часопис виступав за навчання дітей у школах українською мовою, 

підтримку товариства «Рідна школа». Актуалізувалися питання загрози 

полонізації українських дітей, які навчались в утраквістичних навчальних 

закладах, переслідування вчителів-українців та важкого матеріального 

становища національної школи. Також на шпальтах журналу рекламувався 

національний виробник. Зокрема, громадськість закликали купувати 

українські товари – важливий компонент т. зв. економічного патріотизму. 

На сторінках часопису «Жіноча доля» у 1931 р. розміщено інформацію, 

яка спонукала жінок брати активну участь у кооперативному русі. 

Це  зумовлювалося тим, що в останньому, який був засобом захисту 

економічних інтересів українців у Польщі, працювали в основному чоловіки. 

Зокрема, статистика «Ревізійного союзу українських кооперативів» за 1928 р. 

засвідчила: на західноукраїнських землях жінки становили лише 11,6 % його 

членів. Тобто зі 100 учасників кооперативів 88 – чоловіки, і лише 12 – жінки 

[104, c. 19]. 

Не можемо однозначно стверджувати, що лише завдяки пропаганді СУ 

кількість жінок у кооперативному русі збільшилася, але проведений у 1934 р. 

з ініціативи повітового «Союзу кооперативів» у Тернополі з’їзд зібрав 143 

представниці з його 30 осередків. Цей факт засвідчив, що жіноцтво 

активніше в порівнянні з минулими роками стає до праці поряд з чоловіками 

[111, c. 1].  

Участь жінок у кооперативному русі мала сприяти і національному 

відродженню. Дослідник П. Долганов зазначає: «У кооперативному 
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середовищі вважалося, що так само, як жодна держава не може забезпечити 

власний суверенітет без економічної сили, бездержавна нація, будучи 

економічно слабкою, не зможе досягти політичної незалежності [151, c. 107]. 

Про необхідність жінок боротися за своє право на працю неодноразово 

на сторінках жіночої періодики стверджувала М. Рудницька. Вона 

наголошувала на конституційному гарантуванні рівноправності, що мало 

забезпечити жінкам право на працю не лише домашню, а й професійну, що 

буде оплачуватися [152, c. 227]. 

Питання економічної незалежності жінки було актуальним і для 

польського жіноцтва. Це засвідчує факт існування низки жіночих 

організацій, які декларували в своїх програмах професійне навчання та 

забезпечення працевлаштування своїх членкинь. З-поміж них варто 

відзначити Польський союз професійних католицьких працівниць 

«Dzwignia», товариство «Промислова допомога жінкам», «Союз працюючих 

жінок», «Союз малопольських землевласниць». До завдань останнього, окрім 

освітньої, культурної та доброчинної роботи, входило сприяння розвитку 

власно жіночих господарств [17, арк. 1]. 

Польки, як і українки, творили власний кооперативний рух. У Варшаві 

знаходився головний виділ «Ліги кооператисток у Польщі» [62, s. 20]. Вона 

розпочала свою діяльність у 1938 р. і в пошуках партнера для співпраці 

звернулася до польського товариства «Соціальної самопомочі для жінок».  

Для проведення курсів з теми кооперативного руху «Ліга 

кооператисток» запрошувала членкинь «Самопомочі» [62, s. 21]. 

Активно відстоювали право жінок на працю і польські представниці 

в  сенаті. Так, у 1936 р. сенаторка Н. Ярошевічева в одному з виступів 

наголосила, що жінки-матері мають право не лише на опіку держави, а й 

право на працю [134, s. 5]. 

Питанням професійної освіти та зайнятості у середовищі єврейського 

жіноцтва найбільш активно займалося WIZO та ZKŻ. Але, на відміну від 
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українок та польок, свої професійні навики єврейські жінки здобували 

у Польщі, а реалізовувати планували на теренах Палестини.  

Проблема здобуття євреями власної держави деякою мірою сприяла 

емансипації єврейського жіноцтва. Підтвердженням нашої думки слугує 

статут «Крайової сіоністської організації» у Львові: її метою була відбудова 

і  розвиток Палестини. До складу організації могли входити всі євреї у віці 

від 18 років незалежно від статі. Задекларовану в статуті ґендерну рівність 

було реалізовано і на практиці: до головного виділу «Крайової сіоністської 

організації» входила Д. Карлова. 

Специфіку роботи організованого польського жіноцтва теж можна 

простежити завдяки пресі. Історія польських жіночих видань бере свій 

початок з XIX ст. З відновленням незалежності Польщі жіноча преса 

виходить на новий рівень, характеризується феміністичним та національно-

державницьким спрямуванням.  

Дослідниця жіночої періодики в Другій Речі Посполитій З. Залеська 

поділяє її на п’ять типів. До першого належать часописи, які спрямували свої 

сили на досягнення рівноправності жінок та чоловіків [328, s. 104]. Другим 

типом часописів є видання політичних організацій: «Gazeta dla kobiet», що 

виходила у 1922–1931 рр. при «Національній організації жінок». Третім 

типом вона пропонує вважати періодику військових та спортивних 

організацій і товариств, зокрема, «Nasza praca» – газета товариства «Гурток 

польок», яка виходила у Варшаві (1919 р.) і пропагувала залучення жінок до 

оборони держави та допомоги польській армії. Друкованими органами 

OPKOK були часописи під назвами «Dla przyszlośći» і «Strzelczyni»; 

організація «Родина військова» впродовж 1937–1939 рр. видавала місячник 

«Legunka»; для поширення ідей заняття спортом у Варшаві в 1927–1935 рр. 

видавався двотижневик «Start» [328, s. 158]. 

Четвертий різновид польської жіночої преси – релігійний: з 1919 р. 

в  Познані «Католицький союз польок» почав видавати часопис 

«Żjednoczenie»; «Католицьке товариство польок» і «Католицьке товариство 
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жіночої молоді» видавали газету «Akcja Katolicka», місячник «Wlasnemi 

Silami», котрий виходив з 1937 р. у м. Тарнові; у Кракові з 1928 р. виходив 

двотижневик «Dziś i jutro», який пропагував дотримання жіночою молоддю 

канонів католицької церкви. 

П’ятий вид преси для жінок, визначений З. Залеською, – органи 

суспільно-літературного спрямування. До таких часописів міжвоєнної 

Польщі належать: тижневик «Kobieta Współcześna»; журнал «Bluszcz», 

заснований ще 1906 р.; тижневик «Glos wielkopolanek», створений в Познані; 

варшавський тижневик «Życie kobiece» (1927–1930 рр.) [328, s. 144]. 

Ці  видання, окрім публікацій на суспільно-економічну тематику, значну 

увагу приділяли літературним і театральним новинам польської культури.  

Єдиним виданням, присвяченим праці жінок у торгівлі, був «Poradnik 

przemyslowo-gospodarczy dla kobiet». Він видавався за сприяння «Товариства 

допомоги жіночому промислу» в 1919 р. Не мали масового поширення 

видавництва сільськогосподарських часописів. Найвідомішим прикладом 

журналів такого зразка є друкований орган «Товариства кола сільських 

господинь» «Glos gospodyn wiejskich». 

Преса відігравала важливу роль і в громадському та суспільно-

політичному житті єврейського жіноцтва. Їхня періодика видавалася трьома 

мовами: івритом, їдишем, польською [233]. Як і у випадку українок та 

польок, шпальти газет і журналів стали платформою, на якій поруч 

із  питаннями, котрі були актуальними для жінок як соціальної групи, 

актуалізувалися й знакові для євреїв Польщі проблеми. 

Діяльність жіночих організацій у цій країні спрямовувалася на 

врегулювання численних проблем. Свідчення цьому – існування низки 

навчальних та виховних закладів для дітей, інтернатів, літніх таборів, 

бібліотек, читалень, магазинів, підприємств тощо, які були створені за 

сприяння жіночих організацій, що діяли на теренах міжвоєнної Польщі. 

Серед проблем, на подолання яких спрямовували свої зусилля об’єднані 

в  тих чи інших організаціях жінки, – боротьба з безграмотністю. Так, «Союз 
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Українок» головним завданням для своїх філій та гуртків ставив культурно-

освітню роботу, оскільки рівень неграмотності з-поміж українського 

жіноцтва подекуди сягав 87 % [108, c. 4]. Для збільшення ефективності 

в  подоланні анальфабетизму СУ активно співпрацював з «Просвітою».  

Питання освіти регулярно піднімала у виступах у польському сеймі 

М. Рудницька. Вона відстоювала викладання українською мовою, виступала 

проти переведення вчителів на роботу на етнічні польські території, введення 

утраквістичних шкіл, нових підручників, програм навчання та інших заходів, 

що вели до занепаду українського шкільництва. У грудні 1921 р. 

М. Рудницька виступила на засіданні бюджетної комісії сейму в справі 

фінансування українського університету у Львові. Вона розкритикувала суму 

у 200 000 зл. на організаційні видатки для університету, наголошуючи, що на 

польські вищі навчальні заклади виділяються суми у кілька мільйонів злотих 

[152, c. 452]. 

Жінки, які входили до СУ, також залучалися до роботи у жіночих 

секціях чи гуртках при «Просвіті», в «Кружку ім. Ганни Барвінок», секції 

господинь при «Сільському господарі», жіночих секціях у молодіжних 

та  спортивних організаціях «Луг», «Сокіл», жіночому промисловому 

кооперативі «Українське народне мистецтво», організації «Рідна школа» 

та ін. [230, c. 437]. 

У зв’язку з тим, що переважна більшість членкинь СУ проживала у 

селах і не мала можливості отримати повноцінну освіту, конференція «Союзу 

Українок», що відбулася у 1936 р., виробила і проголосила ідейні та 

організаційні засади роботи на селі [230, c. 434]. Результатом конференції 

було те, що вже наступного року більше 3,5 тис. селянок було організовано 

на 177 курсах: (куховарства, хатнього господарства, різних ручних робіт та 

ремесел) [230, c. 435]. 

Подібні заходи, присвячені освіті жінки на селі, проводилися 

і  польками. Їх «Товариство господарської освіти жінок» у Львові від червня 

1928 р. проводило 9-місячні курси шкільної освіти і домашнього 
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господарства. На останніх навчання проводилося з куховарства, шиття і крою 

та прання [18, арк. 1]. Єврейські жіночі сіоністські організації також 

проводили навчальні курси для молоді в сільській місцевості, але 

з перспективою, що ця молодь набуті знання буде реалізовувати в Палестині.  

Таким чином, можемо відзначити, що український, польський 

та  єврейський організований жіночий рух у міжвоєнній Польщі зумів 

модернізувати село. Адже жінка, яка пройшла певні навчальні курси, 

отримувала шанс на працю поза рідним домом і таким чином могла бути 

економічно незалежною від чоловіка. Промовистим фактом про зміну 

світогляду сільського жіноцтва під впливом жіночих організацій є відкриття 

у селах жіночих бібліотек, читалень, створення літературних гуртків.  

СУ не стояв осторонь проблем радянської України. Згідно 

з  резолюцією, ухваленою його загальними зборами 23 грудня 1929 р., 

українське зорганізоване жіноцтво протестувало проти червоного терору. 

Жінки закликали українців до безпощадної і послідовної боротьби 

з  радянофільством. У той час «Союз Українок», поруч із завданнями 

організації та проведення навчальних курсів для успішного ведення 

господарства, боротьби з неграмотністю, збереження народного мистецтва, 

створення дитячих садків, міжнародної співпраці з жіночими організаціями 

приділяв особливу увагу питанням гігієни [110, c. 2]. Це зумовлювалося 

реаліями життя українців у Другій Речі Посполитій. П. Дутчак зауважує, що 

недоїдання, відсутність гігієни та елементарних медичних знань були 

причинами багатьох хвороб [201, с. 48]. 

Дослідниця просвітницької діяльності українок О. Кобельська 

відзначає, що ідейні засади просвітницької діяльності українського жіноцтва 

формувалися на основі національних історичних традицій: високого статусу 

жінки в суспільстві, пошанування матері, Батьківщини, Богоматері, 

відповідальності українки за культурно-освітній розвиток народу та 

утвердження духовних цінностей [159, c. 2]. 



 

 

192 

Саме СУ здійснював ініціативи, що спрямовувалися на вирішення 

питань охорони здоров’я найбільш соціально незахищених соціальних груп: 

жінок-матерів і дітей. Так, членкині СУ, взаємодіючи із представницями 

«Товариства жінок з вищою освітою» М. Омельченко, С. Парфанович, 

О. Кисілевською, Л. Горбачевою та ін., часто виступали у сільських 

читальнях з питань профілактики та лікування захворювань; особлива увага 

у  таких заняттях приділялася питанням акушерства. Ці проблеми були 

предметом їх дописів до жіночих часописів [201, c. 48]. 

Предметом уваги активісток була й боротьба з алкоголізмом. Для 

прикладу, лікарка С. Парфанович читала лекції відповідного змісту на 

антиалкогольних курсах, які започатковував СУ. До цієї роботи також 

долучилося товариство «Відродження» у Львові [4, арк. 8].  

Спільно з «Гігієнічним товариством» СУ приділяв особливу увагу 

боротьбі із сухотами (туберкульозом). У сільській місцевості його членкині 

проводили протитуберкульозну пропаганду, збирали кошти на лікування 

хворих [43, арк. 38].  

Найбільш активну благодійницьку діяльність СУ проводив у Львові, де 

діяла його гуманітарна секція під назвою «Комітет допомоги безробітним 

і  незаможним» (голова – п. Ясінчук). Він у співпраці з товариством 

св. Йосифа забезпечував вбогих сніданками та обідами. Кошти отримувалися 

від місцевих громадських організацій, а також завдяки домовленості 

з  представниками греко-католицької церкви, спільно з якими впродовж року 

щодругої неділі комітет мав право збирати кошти в усіх львівських церквах. 

Так, у 1933 р. було зібрано 147,391 зл. [107, c. 3].  

Греко-католицьке духовенство співпрацювало та схвально оцінювало 

працю українських жіночих організацій не лише релігійного спрямування. 

Свідчення цьому – підтримка митрополитом А. Шептицьким створення 

політичної жіночої організації ДКО.  

Римо-католицьке духовенство мало дещо інші погляди на 

організований жіночий рух. Папа Римський схвалював діяльність жінок лише 
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у релігійних товариствах, які займалися духовними справами. Бачення 

жіночого руху зі сторони римо-католиків було відображене у папській 

енцикліці про «Християнське подружжя» від 1930 р.: «Жіночий рух, або 

жіноче питання – це не питання самих тільки жінок, це питання цілого 

людства. Цей рух під плащиком піднесення жінки до гідності людини 

зачинає проявлятися в пропаганді так званої емансипації у сенсі зрівняння 

жінок і чоловіків у всьому, у пропаганді вільної любові, боротьби проти 

моногамного подружжя і проти родини. Це ніщо інше, як нищення 

засадничої клітини людського роду» [12, арк. 23]. 

Таким чином, реалізація жінками здобутих прав ускладнювалася 

ґендерними стереотипами у представників церкви, які поширювалися 

у  всьому польському суспільстві, що в своїй більшості було досить 

релігійним. З огляду на те, що релігійна освіта була дозволена лише 

чоловікам, а право голосу в єврейській громаді жінки здобули лише 1927 р., 

можемо припустити, що емансипційні ідеї з-поміж єврейського жіноцтва не 

здобули особливої підтримки в ортодоксальному середовищі.  

У своїй благодійній праці членкині СУ допомагали не лише жінкам. 

Так, у 1937 р. в Станіславові всі його філії та кружки мобілізовано на 

допомогу українському шпиталю ім. митрополита А. Шептицького у Львові. 

«Кожний кружок СУ має зібрати по 2 кг пір’я на одну подушку для 

українського шпиталю... Жінки! Для Вас жменя пір’я не багато значить. 

А хворий, який покладе на неї свою голову, буде благословити Ваші руки 

і  Вашу жертовність», – з такими закликами до жіноцтва звернувся головний 

виділ СУ у  Станіславові [43, арк. 38].  

Вищеназваний шпиталь у Львові відкрито 10 квітня 1938 р. Хоча його 

будівництво розпочалося ще у 1930 р., але затягнулося через перешкоди 

польської влади. Жінки з числа членкинь СУ відгукнулися на заклик 

допомогти шпиталеві. Для деяких з них така праця завершилася невтішно. 

Так, 21 березня 1938 р. на Тернопільщині у с. Богданівка було припинено 
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діяльність гуртка СУ, а сім жінок-активісток цього осередку оштрафовано 

[201, c. 51]. 

«Союз Українок» дбав не лише про соціально-економічне 

благополуччя молодшої генерації українців, а й про їхнє духовне збагачення 

та національно-патріотичні почуття. Свідченням цьому є проведення низки 

дитячих свят та вистав. Одне з них, що відбулося 8 серпня 1937 р. в Рівному, 

включало декламування віршів «Рідний краю» та «Люблю я Бога», спів хору 

«Любить мене матуся» та інсценізацію «Бачиш, брате мій» [50, арк. 205–206].  

Патріотичні заходи проводив СУ у тому ж місті 23 січня 1937 р. (свято 

державності) та 30 січня того ж року (захід, присвячений пам’яті подіям під 

Крутами). Слід зазначити, що до участі у цих заходах залучалися гуртки 

доросту, які існували при СУ [109, c. 3]. 

Його діяльність сприймалася польською владою як шкідлива, що 

зумовило заборону СУ 6 травня 1938 р. Такий крок Варшави ґрунтувався на 

систематичному стеженні за членкинями союзу, яке проводилося не тільки 

у Львові, але й у маленьких містечках та на селі. Для прикладу, у донесенні 

повітового старости м. Любомля, що на Волині, до Волинського 

воєводського відділу суспільно-політичних справ йшлося про те, що 

«…донька місцевого православного псалмаря в Підгородні Трофімович 

Галина є членкинею СУ в Мацейові Ковельського повіту. З огляду на це 

небезпечно переводити її батька Василя Трофімовича до Любомля, адже його 

донька може зініціювати там утворення СУ, що призведе до ширення ідей 

українського націоналізму» [28, арк. 67]. 

Подібний випадок зафіксований у Тернопільському воєводстві 

Скальського повіту, коли 18 серпня 1928 р. було винесено звинувачення 

проти Є. Панас за незаконне створення кола СУ, до складу якого увійшло 

33 місцеві жительки [57, арк. 4]. 

З-посеред польських жіночих організацій найпотужнішим був ZPOK. 



 

 

195 

Його популярність засвідчує ситуація у м. Рогатині (Станіславівське 

воєводство), де в 1932 р. 70 % членкинь NOK перейшло до Рогатинського 

відділу ZPOK [31, арк. 104]. Такий випадок не був поодиноким [55, арк. 2]. 

Незважаючи на такий приклад популярності ZPOK, NOK теж 

проводила вдалу й масштабну освітню та благодійницьку діяльність. Так, 

22 березня 1925 р. зусиллями учасниць відділу NOK у м. Рівне проведено 

акцію «Хліб – голодним дітям», в ході якої зібрано 742 злотих і 28 грошів на 

допомогу дітлахам [48, арк. 53]. Подібні акції ініціював і «Гурток польок» 

у  Луцьку. Завдяки його зусиллям 21 травня 1926 р. було відкрито 

безкоштовну їдальню для безробітної інтелігенції [131, s. 13]. 

Подібні заходи проводило польське «Благодійне товариство жінок 

ім. св. Вікентія» у Львові. У звіті за друге півріччя 1929 р. воно подає 

інформацію про 166 постійних членкинь, які опікуються 115 родинами. 

Ця організація відкрила у Львові громадську їдальню, яка щоденно видавала 

близько 600 обідів, з них – 65 безплатних для незаможних людей. За рік сума 

безкоштовних обідів сягала 7 588 зл. [19, арк. 1]. При товаристві діяла 

лікарська секція, яка надавала бідним і хворим медичну, матеріальну та 

духовну допомогу. 

У Львові до 1928 р. діяло ще одне польське товариство суто 

благодійницького спрямування «Хліб дітям». Його членами могли бути як 

жінки, так і чоловіки. Провід товариства знаходився у Варшаві, а філії діяли 

у Вільно та на західноукраїнських землях.  

Зі звітів про діяльність товариства «Хліб дітям» у Львівському 

воєводстві за 1927 р. дізнаємося, що основний акцент товариство робило на 

допомогу дитячим навчально-виховним закладам. Відомо, що за цей рік було 

видано 7 195 зл., з них: 650 зл. – закладу для глухонімих, 900 зл. – для 

дитячого притулку св. Антонія, 400 зл. – притулку ім св. Йозефа, 800 зл. –

сиротинцю [82, арк. 1]. 

Способи реалізації доброчинної діяльності у випадку більшості 

жіночих організацій полягали у створенні опікунських будинків для жінок 
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та  дітей, відкритті клубів, читалень, дитячих садочків, видавництві праць, 

присвячених жіночим справам, тощо [54]. 

Констатуючи цей факт, зауважимо, що благодійницька діяльність 

сприяла популяризації фемінізму. Адже, допомагаючи іншим, жінки вчилися 

допомагати одна одній [257, c. 94]. 

Аналіз діяльності місцевих осередків ZPOK засвідчує, що подекуди 

вони включали до своїх статутних документів ті вектори діяльності, котрі не 

фігурували при постанні цієї інституції. Зокрема, у статуті осередку ZPOK 

у Луцьку, що затверджений у 1931 р., до вже усталених завдань організації 

додано ще два: створення культурних установ (театрів, організація хорів) та 

боротьба з алкоголізмом і проституцією. Засобами досягнення цього 

передбачалося створення безалкогольних кафе, заснування чайних, відкриття 

закладів психологічної допомоги [23, арк. 1–8]. Це засвідчує той факт, що 

в  місцевому товаристві виникло розуміння надання не лише матеріальної 

допомоги суспільству, а й психологічного та духовного супроводу, 

піклування про фізичне здоров’я волинян. 

Членкині ZPOK виявляли значну активність в реалізації сповідуваних 

ними цілей. Це підтверджується здобутками діяльності об’єднання. Так, 

у 1936 р. у Дубнівському повіті відкрито музичні курси для молоді, надано 

необхідний одяг для сотні дітей, створено табір для школярів у час зимових 

канікул. У Горохівському повіті відкрився дошкільний заклад для 150 дітей, 

а найбіднішим з них надано 30 комплектів зимового одягу. Понад сотні дітей 

надано тепле вбрання та предмети першої необхідності в Здолбунівському 

повіті. У Володимирському повіті організовано курси крою та шиття для 

жінок і дитячий садочок для 40 малюків [53, ар. 45].  

Не можна залишити поза увагою інших статистичних даних: впродовж 

1933 р. завдяки роботі секції опіки над дітьми (її очолювала дружина 

волинського воєводи Ю. Юзевська) ZPOK надав допомогу 18 тис. дітей. 

Безкоштовні кухні для них видали 17 363 обіди в Луцьку, 15 330 – 
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в  Кременці, 18 543 – в Дубно, 14 400 – в Володимирі та інших містечках 

[139, s. 2]. 

Реалізація таких масштабних проектів актуалізувала питання 

фінансових ресурсів, яких навіть за умови допомоги зі сторони держави не 

вистачало. Відтак представниці об’єднання апелювали до населення 

і  просили допомоги у всіх небайдужих. Одне з таких звернень починається 

абревіатурою SOS – сигналу про порятунок, який мав мобілізувати волинян 

на допомогу в організації безкоштовної їдальні для дітей у Луцьку (1933 р.). 

«Декілька ложок супу і трохи будь-якої каші не завдасть великого збитку 

господарству, а досить часто врятує не одну дитину від голодної смерті», – 

таким був головний меседж, адресований польськими жінками мешканцям 

міста [119, s. 8]. 

Такі акції мали місце і в інших воєводствах Польщі. Завдяки їхнім 

старанням були відкриті притулки для дітей у Тернополі, Луцьку та Лодзі. 

Успіхам ZPOK сприяло зростання кількості його членів, створення нових 

осередків об’єднання (зокрема, на зламі 1932–1933 рр. – у Лодзькому, 

Познанському і Поморському воєводствах), з одного боку, та підтримка 

влади – з іншого. 

Такий статус-кво зумовлювався політичною позицією ZPOK. Його 

члени проводили лекції та семінари на суспільно-політичну тематику, 

прагнули сприяти реалізації владного задуму щодо формування 

громадянськості національних меншин, зокрема – українців. Представниці 

об’єднання 10 листопада 1936 р. організували надзвичайне зібрання з нагоди 

святкування 18-річниці незалежності Польщі в м. Сарни Рівненського повіту 

[130, s. 9].  

Свідченням глибоких національно-патріотичних почуттів учасниць 

ZPOK на Волині є участь 50 його делегаток у віленських урочистостях, 

пов’язаних із похованням серця маршалка Ю. Пілсудського і праху його 

матері у Вільно [142, s. 5]. Тож не дивно, що представники владних структур 

у той чи інший спосіб демонстрували позитивну оцінку роботи ZPOK: 
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у  вересні 1934 р. прем’єр-міністр Польщі М. Зиндрам-Косцялковський брав 

участь в організованому у Луцьку учасницями об’єднання чаюванні 

[138, s. 3]; у 1936 р. керівник Волинського воєводства Г. Юзевський 

пожертвував луцькому осередку ZPOK 25 зл. [141, s. 2]. Фінансову підтримку 

від польської влади отримувала і проурядова організація «Союз Українок 

Волині». Так, у 1929 р. рівненський магістрат для потреб СУВ виділив 

2,5 тис. зл. [246, c. 19]. 

Незважаючи на те, що ZPOK здійснював різновекторну діяльність, 

основну увагу він приділяв матеріальній допомозі та духовній опіці 

населення. Це опосередковано підтверджується структурою його головної 

управи: поруч із відділами закордонних справ, господарства, праці, фінансів 

та сільських справ у ньому функціонували відділи суспільного виховання, 

жіночих справ, опіки над матір’ю та дитиною, культури. Найважливішим з-

поміж них сучасні дослідники трактують відділ опіки над матір’ю 

та дитиною [316]. 

Аналогічні секції існували як у СУ, так і в інших польських та 

єврейських жіночих організаціях. Подекуди такі інституції опікувалися й 

іншими цільовими групами. Цікавим прикладом таких організацій є 

«Польське католицьке товариство опіки над дівчатами». Його відділи 

створювалися переважно у великих містах, куди юнки приїжджали 

в  пошуках кращого життя, а не знайшовши роботи, не маючи житла, 

ризикували потрапити до будинків розпусти. Товариство не лише надавало 

їм житло, а й влаштовувало для них освітні курси [169, s. 219]. 

З початком Другої світової війни «Союз громадської праці жінок» 

припинив своє існування. Однією з останніх акцій, проведених ним, була 

допомога польським солдатам. 17 серпня 1939 р. з ініціативи ZPOK у Луцьку 

під керівництвом п. Новакової відбулось зібрання для обговорення питання 

надання допомоги тамтешньому воєнному гарнізону. Для цього ухвалено 

збір коштів. Здійснивши цю акцію в співпраці з організаціями і товариствами 
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поляків, що діяли в Луцьку (зібрано 950 зл.), місцевому гарнізону 19 серпня 

1939 р. передано 40 000 сигарет [149, s. 4].  

Вагому підтримку польське жіноцтво отримувало від дружини 

президента І. Мосціцького. Як «перша леді» М. Мосціцька у своїй роботі 

виступала ініціатором проведення громадських заходів, що стосувалися 

боротьби з торгівлею жінками, створювала центри по догляду за дітьми. 

Коли у 1927 р. повінь затопила Галичину, М. Мосціцька ініціювала 

організацію «Центрального комітету соціальної підтримки жертв повені». 

Ним було зібрано близько 5 млн зл., якими повністю покрито втрати 

потерпілих від природного катаклізму [132, s. 4]. 

Президент І. Мосціцький підтримував ініціативи своєї дружини. 

У   1925 р. було розпочато будівництво інституту «Radowego» 

ім. М. Склодовської-Кюрі, яке патронував президент. 

Про громадську діяльність «першої леді» дізнаємося зі спогадів 

А. Шубарської, матір якої була учасницею жіночих організацій у Польщі: 

«Пам’ятаю, як оповідала мені мама Теофіла про пані Михайлину: головною 

метою своєї діяльності поміж польської молоді вона вважала прищеплення 

любові до батьківщини. У Львові ініціювала створення опікунських 

товариств для дітей-сиріт та убогих, здійснювала фінансову допомогу 

інвалідам Першої світової війни» [279].  

Щоденні турботи дружини президента розпочиналися з перегляду 

пошти у своєму секретаріаті, прийомі делегацій товариств та організацій. Час 

від часу вона влаштовувала звані обіди для дипломатів. Завдяки знанню 

іноземних мов, такту та комунікабельності «перша леді» здобула широку 

популярність [293, s. 90]. Її людські якості тотожні вищеописаним нами 

діячкам українського та єврейського жіночих рухів; вона також цінувала 

духовність та моральність у людях, зневажала зарозумілість, була байдужою 

до титулів та статків. Після того, як І. Мосціцький став президентом Польщі, 

його дружина стала дещо байдужою до політики. Але так було не завжди: 

входячи до керівного складу «Комітету громадської праці жінок», створеного 
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у 1912 р. М. Дулембянкою, яка стояла біля витоків польського фемінізму, 

М. Мосціцька самовіддано боролася за рівні політичні права чоловіків та 

жінок [80, арк. 8]. У 1922 р., обурена дискримінацією жінок під час виборчої 

кампанії, вона брала участь у виборах до сейму та сенату у львівському 

окрузі. 

Сімейне життя першої леді Польщі було складним. У 1927 р. захворів 

на тиф і помер син Францішек, а через два роки потому чоловік її доньки 

загинув у залізничній катастрофі. Страждаючи від хвороби серця, здоров’я 

М. Мосціцької після втрати сина та зятя погіршилося, і 18 серпня 1932 р. 

вона померла. У некролозі, поданому в газеті «Życie lowickie», М. Мосціцьку 

названо зразковою матір’ю та громадянкою [126, s. 1]. Дізнавшись про 

трагедію, Ю. Пілсудський перервав свій відпочинок для того, щоб 

попрощатися з померлою, з якою у них були дружні взаємини, а також для 

того, щоб підтримати І. Мосціцького [308].  

У пам’ять про п. Михайлину у 1933 р. за сприяння голови ZPOK 

З. Морачевської видано книгу спогадів, з-поміж яких виразно постає образ 

першої леді як щирої патріотки, борця за незалежність, феміністки, мудрої 

і доброї жінки та матері. У своїх спогадах активна діячка ZPOK М. Яворська 

характеризує п. Михайлину як глибоку і послідовну феміністку, захисницю 

справ жіночих, яка відкрила їм двері до світу політики [304, s. 39]. Доктор 

З. Гарліцька в той час писала: «...ніщо людське їй не було чуже, а на 

боротьбу з раком М. Мосціцька надавала все необхідне, чого потребувала 

делегація «Гуртка пань» при польському Комітеті боротьби з раком» 

[304, s. 42]. М. Мосціцька вдало поєднувала обов’язки першої леді, матері та 

громадської діячки, цікавилася питаннями створення жіночої поліції, 

формування військових жіночих загонів, підтримувала розвиток культури.  

Якщо з-поміж польських, українських жіночих організацій та 

товариств найпопулярнішими були ZPOK та СУ, то роль такої організації 

у  єврейському жіночому русі відігравало WIZO. Ці організації налічували 

найбільшу кількість філій та відділів, що діяли на території Другої Речі 
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Посполитої у 1930-х рр. (див. додаток К). У 1937 р. WIZO відзначало 

сімнадцятилітню річницю від початку своєї діяльності (1920 р.). З цієї нагоди 

скликано конференцію в Палестині. Присутніми на цьому форумі були 

делегатки з Варшави, Кракова, Лодзі та Львова. На конференції ухвалено 

план роботи відділів WIZO на найближчі два роки (в т. ч. і на території 

Другої Речі Посполитої):  

1) продовження інтенсивної праці у поширенні і поглибленні 

вивчення їдиш членкинями WIZO та співпраця з просвітницькою 

організацією «Tarbut»;  

2) професійне навчання новоприбулих до Палестини дівчат і жінок;  

3) розбудова існуючих ферм і землеробських шкіл;  

4) організація професійних шкіл для 14–17-річних дівчат;  

5) організація алії для дітей у країнах компактного проживання євреїв;  

6) розбудова інституцій інструкторок і пропагандисток для 

Палестини;  

7) боротьба за рівноправність єврейських жінок у Палестині;  

8) опіка над хворими;  

9) виховання дітей;  

10)  реорганізація і розбудова молодого WIZO [133, s. 6]. 

Таким чином, можемо визначити головні напрями роботи єврейського 

жіноцтва у складі WIZO: професійно-освітній, соціальний та опікунський. 

Подібні сфери діяльності характерні товариству «Гурток єврейських жінок». 

Згідно з даними про його діяльність у Львові за 1931–1932 рр. дізнаємося, що 

за два роки було відкрито притулок для 100 дітей у віці від 4 до 6 років, 

школу-інтернат для 50 дівчат [148, s. 10]; розширено діяльність клубу для 

працюючих дівчат, який налічував 180 учасниць і забезпечував відпочинок 

молоді. «Гурток єврейських жінок» у Львові у співпраці з WIZO забезпечував 

лікарський супровід для своїх підопічних, їхній культурний та фізичний 

розвиток [148, s. 10]. 
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Польський історик Т. Чайковські висвітлив діяльність «Союзу 

єврейських жінок» в Любліні (його осередок очолювала відома сіоністка 

Б. Добжинська). Він оперує даними про діяльність опікунського закладу для 

дітей «Ognisko», котрий впродовж 1927–1939 рр. допомагав дітям із 

малозабезпечених сімей і надав допомогу сотням неповнолітніх громадян 

Польщі. Автор зазначає, що така діяльність союзу була відповіддю на виклик 

часу і обставинам [285, s. 150].  

Розглядаючи діяльність жіночих товариств міжвоєнної Польщі, 

доцільно порівняти й тих, хто здійснював провід в інституціях різних 

національностей. З. Морачевська та М. Рудницька становили своєрідний 

бренд для польського і українського жіноцтва відповідно. А з-поміж 

єврейських жінок заслужено найпрогресивнішою вважається Р. Мельцерова.  

Ще у 1915 р. Р. Мельцерова проводить масштабну акцію допомоги 

євреям, постраждалим внаслідок війни та погромів. Але цього, на її думку, 

недостатньо, і вона спільно з п. Ротфельд у 1919 р. вирушає за кордон 

у пошуках допомоги. Побувавши у Швейцарії, Франції, Англії та Голландії, 

їм вдається зібрати достатню суму на створення будинку для сиріт у Львові 

та притулку для дівчат у Станіславові [140, s. 3]. 

Сучасник Р. Мельцерової доктор М. Шафф констатував, що вона посіла 

заслужену першість в історії соціальної опіки над єврейським населенням 

міжвоєнного Львова [310, s. 52]. 

У 1925 р. подружжя Помернц-Мельцерових відправилось у подорож до 

Палестини, після чого у них з’явилась ідея переїзду на постійне місце 

проживання в Ерец-Ізраель. Цим планам не судилося реалізуватись: через 

деякий час важко захворів, а у 1933 р. помер Ісаак. Смерть чоловіка 

підкосила Р. Мельцерову. У спогадах про той період її знайомий Л. Вейнсток 

пише: «...по смерті чоловіка Мельцерова роздала всі свої статки убогим, 

лишившись без гроша. Вона була зламана, хвора, душевно розбита, апатична 

до всього» [310, s. 55]. Про своє спілкування з Розою Л. Вейнсток згадує: їй 

завжди була властива самопожертва, а всі свої зусилля вона покладала на 
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служіння задля добробуту єврейського люду, відстоювала його права, завжди 

критично ставилася до асиміляційних процесів в юдейському середовищі. 

«...Мельцерова була сильна. Її сила була рідкісного ґатунку: вона 

ґрунтувалася на її доброті», – ці слова Л. Вейнстока якнайкраще 

характеризують особистість Р. Мельцерової, яка все життя прагнула змінити 

життя свого народу на краще [310, s. 56]. Не чужими їй були і феміністичні 

ідеї. Так, у статті «Контроль над народжуваністю», опублікованій 1928 р. 

у  газеті «Ewa», вона відстоює право кожної жінки вирішувати питання 

народження дитини [287]. 

Безсумнівно, Р. Мельцерова була однією з найдіяльніших представниць 

єврейського жіноцтва. Та багато діячок жіночих єврейських організацій, 

у порівнянні з польками чи українками, і досі залишаються маловідомими 

широкому загалу. Тому правомірно назвати й інших активних учасниць 

єврейського жіночого руху: Б. Аксельбрадова – членкиня «Гуртка єврейських 

жінок» у Львові, засновниця «Товариства опіки над халуцами «Ezra», 

входила до низки єврейських благодійних організацій Львова, займалася 

підготовкою молоді до виїзду в Палестину [166, s. 526]; Х. Сандберг – 

почесна членкиня «Союзу єврейських жінок» та товариства «Centos», 

входила до низки господарчо-професійних та суспільно-економічних 

товариств у м. Рівне (саме у цьому місті Х. Сандберг створила «Дім для 

сиріт») [166, s. 558]; Д. Карлова – уже згадувана нами як засновниця і голова 

«Гуртка єврейських жінок» у Львові; окрім того створила першу у Львові 

організацію працюючих жінок «Judyta» [166, s. 513]; Е. Стофова – 

народилася у Львові, у 1914 р. спільно з А. Міллер у Відні створила комітет 

«Допомоги вихідцям з Галичини»; після повернення до Львова (1921 р.) вона 

ввійшла до американсько-польської секції допомоги дітям.; за підтримки 

польсько-американського Червоного Хреста створила спеціальну станцію 

«Опіки над матір’ю і дитиною»; також відома як віце-голова «Союзу 

єврейських жінок» у Львові [166, s. 542]; С. Клафтен – народилася у 

Тернополі, здобула ступінь доктора філософії, створила інтернат для дівчат 
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14–17-річного віку, в якому вони проходили професійне навчання (заклад 

такого зразка став першим у Галичині); була членкинею президії «Світового 

союзу єврейських жінок» [166, c. 516]. 

Отже, спільним для мети та діяльності жіночих організацій українок, 

польок та єврейок у Другій Речі Посполитій було прагнення поліпшити 

умови життя жінки, сприяти її емансипації. Ці завдання популяризувалися 

в  періодичних органах, котрі видавалися як польськими, так і українськими 

та єврейськими жіночими організаціями. 

За винятком поодиноких організацій жінок, що були створені 

представницями титульної нації, всі вони здобували фінансові ресурси для 

реалізації своїх проектів в основному завдяки членським внескам. Водночас 

державна підтримка ZPOK суттєво збільшувала її шанси на те, щоб закріпити 

за собою лідерство в тому сегменті громадянського суспільства, яке творили 

жіночі організації. 

Здобуття права бути обраною й брати участь у виборах стало першою 

сходинкою у набутті жінками рівноправ’я. Найважливішими у діяльності 

жіночих організацій стали ініціативи, що спрямовувалися на врегулювання 

проблем у царинах освіти, культури та ті, які були соціально-економічними 

за своїм змістом. Чи не найбільшої уваги жіночі організації приділяли 

захисту молодих матерів, дітей із бідних сімей, сиріт, а також намагалися 

сприяти захисту здоров’я одновірців. Поруч із цим окремі українські, 

польські та єврейські організації вели боротьбу з алкоголізмом та 

проституцією. 

При цьому головна увага представницями трьох національностей 

приділялася благодійництву. Така діяльність, як правило, не була пов’язана із 

специфічно феміністичними завданнями, але об’єктивно сприяла новому 

психологічному сприйняттю жінки в суспільстві. Доброчинна робота жінок 

сприяла зростанню популярності фемінізму, формувала стратегії захисту 

їхніх колективних інтересів. 
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Таким чином, незалежно від національності жінки міжвоєнної Польщі 

переважно реалізовували себе в просвітньо-культурній, релігійній, 

господарській та благодійній діяльності. Водночас в залежності від статусу 

нації сфери задіяності жінок дещо різнилися. Польки як представниці 

титульної нації творили суто жіночі воєнізовані організації або секції 

військової підготовки при товариствах, які пропагували військовий вишкіл 

дівчат, починаючи зі старшого шкільного віку, та сприяли залученню 

дорослого жіноцтва до військової підготовки. Такого не було в українському 

та єврейському жіночому рухах. 

На відміну від польок та українок, єврейське жіноцтво найбільшу увагу 

придіяло благодійній роботі, що зумовлювалося складним становищем цієї 

національної меншини в Польщі (особливо відчутним це стало з посиленням 

антисемітизму в другій половині 1930-х рр.). Значну увагу частина 

єврейських жіночих організацій приділяла пропагандистській роботі.  

Українське організоване жіноцтво приділяло особливу увагу роботі 

в царині освіти. Найактивніше українки боролися проти полонізації школи, 

що зумовлювалося розумінням ролі мови в збереженні національної 

ідентичності.  

Якщо діяльність жіночих організацій трьох націй у переважній 

більшості все ж була схожою, то їхня кінцева мета чітко різнилася: польки 

прагнули зміцнення відродженої Польщі; українки – здобуття власної 

державності; єврейки – творення держави в Палестині. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Діяльність жіночих організацій українок, польок та єврейок у Другій 

Речі Посполитій зумовлювалася різними факторами. Зокрема, прагненням 

соціально активної частини жінок до емансипації, їхніми намаганнями 

всебічно підтримувати «своїх» у різних сферах соціального життя, 



 

 

206 

а водночас – устремлінням польок сприяти розвитку Другої Речі Посполитої, 

а українок і єврейок – бути активними учасницями боротьби за побудову 

національних держав. На відміну від інституцій, створених представницями 

титульної нації, діяльність окремих організацій українок та єврейок 

засвідчила їхню участь у захисті національних прав та інтересів. 

Емансипації жінок у міжвоєнній Польщі сприяли інновації в 

законодавстві, які спільно з положеннями конституцій сформували правове 

підґрунтя для ґендерного рівноправ’я. За такого статус-кво важливим 

каталізатором, який спонукав активність жінок, стало їх бажання брати 

участь у громадсько-політичному житті. 

Піонером на цьому шляху серед польських організацій став 

«Демократичний комітет польських жінок», який налагодив взаємодію 

з «Безпартійним блоком співпраці з урядом», і тому здобув необхідні 

передумови для врегулювання тих питань, які стояли на заваді подальшого 

запровадження рівності чоловіків і жінок. У подальшому активними 

учасниками громадсько-політичного життя стали ZPOK і NOK. Їхні членкині 

неодноразово обиралися до парламенту Польщі. Завдяки їхній праці 

в  законодавчих органах ця держава поступово йшла шляхом, що наближав її 

до ґендерних стандартів, які поширювалися у країнах Західної Європи. 

На відміну від польок як представниць нації, що здобула політичний 

суверенітет, українки та єврейки, обстоюючи феміністичну платформу, 

одночасно захищали свої національні права. Їхній інтеграції в суспільно-

політичне життя сприяла участь окремих жіночих організацій (зокрема, 

«Союзу Українок» та WIZO) у міжнародних форумах та організаціях, участь 

у виборах до сейму і сенату, а також взаємодія з тими національними 

політичними партіями, які діяли в міжвоєнній Польщі.  

За два десятиліття її існування депутатами національних зборів стало 

півсотні жінок різних національностей. Діяльність представниць 

національних меншин у сеймі та сенаті спрямовувалася на захист 

громадянських і національних прав українців та євреїв. 
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Гострота українсько-польських взаємин у Другій Речі Посполитій 

відобразилася на діяльності жіночих організацій у міжнародних організаціях: 

вимоги польок виключити українок зі складу Міжнародної жіночої ради, 

реакція Варшави на виступи М. Рудницької на засіданнях Ліги Націй тощо. 

Тим часом дії єврейок, які об’єднувалися в громадські організації для 

реалізації цілей сіонізму, не були предметом зацікавлення польок 

та українок. 

Специфікою жіночого руху єврейок у міжвоєнній Польщі стала їхня 

боротьба за зрівняння прав з чоловіками при виборах керівного складу 

віросповідних гмін. Мотивація таких дій крилася в переконанні про 

корпоративні інтереси жінок як соціальної групи. Отримання єврейками 

виборчого права незадовго до старту виборів до сейму і сенату 1928 р. стало 

додатковим каталізатором їхньої громадсько-політичної активності.  

Єврейські жіночі організації стали учасниками виступів на підтримку 

одновірців, яких переслідували в нацистській Німеччині, брали участь 

у бойкоті вироблених у Третьому Рейху товарів.  

Хоча громадсько-політична діяльність визначила один із векторів 

роботи українських, польських та єврейських жіночих організацій, 

пріоритетними для них були проблеми емансипації, врегулювання інтересів 

«своїх» у Другій Речі Посполитій. Популяризація ідеї врівноваження 

соціальних ролей двох статей здійснювалася як у періодичній пресі, що 

видавалася організованим жіноцтвом, так і внаслідок їх безпосередньої 

діяльності. 

Фінансові ресурси для реалізації ініціатив українських, польських та 

єврейських жіночих організацій здобувалося головно завдяки збору 

членських внесків. На цьому тлі значимою виявилася підтримка державою 

та її представниками на місцях окремих польських та українських жіночих 

організацій (зокрема, ZPOK і СУВ із центром у Луцьку), що зумовило 

різницю в можливостях здійснення тих чи інших проектів представницями 

трьох національностей. 
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Аналіз їхньої діяльності дає підстави констатувати тотожність 

пріоритетів у роботі жіночих організацій незалежно від національності: 

головна увага приділялася освіті й вихованню дітей, сприянню розвитку 

національної культури, соціальному захисту матерів та дітей, що походили 

з  пауперизованих родин, сиріт. Важливим для них було також завдання 

профілактики захворювань, створення умов для захисту здоров’я «своїх». 

Вагомим компонентом діяльності представниць трьох національностей було 

благодійництво.  

Водночас окремі ініціативи організованого жіноцтва засвідчують 

і деякі відмінності в діяльності створених ними організацій. Зокрема, польки 

та українки здійснювали заходи, спрямовані на боротьбу зі зловживанням 

чоловіками спиртними напоями, що не простежується в соціальних 

ініціативах єврейок. Водночас у роботі українських жіночих товариств не 

простежується чітко виражена боротьба з проституцією та торгівлею 

людьми. Певною мірою така ситуація зумовлювалася тим, що переважна 

більшість українок проживала у сільській місцевості, де небезпека стати 

жертвою торгівлі людьми і потрапляння в будинки розпусти була 

мінімізованою. 

Якщо феміністичні ідеї сприймалися чоловіками різних 

національностей неоднозначно, то ініціативи організованого жіноцтва 

створювали їм новий імідж: з одного боку – тих, хто гуртувався для захисту 

групових інтересів, з іншого – здійснював ці завдання, консолідуючи «своїх». 

Участь у громадсько-політичному житті, як і благодійна робота українських, 

польських, єврейських організацій, поступово формували нове сприйняття 

ролі жінки в суспільстві. 

Упродовж всього міжвоєнного періоду ідея ґендерної нерівності так 

і  не стала чинником, який сприяв би консолідації жінок різних 

національностей для спільного захисту ними своїх групових інтересів. Вони 

працювали в організаціях і союзах, що мали за мету розв’язання тих чи 

інших значимих для конкретних націй проблем. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Стан наукової розробки предмету дисертації засвідчує той факт, 

що історія переважної більшості жіночих організацій у Польщі міжвоєнного 

періоду залишається недослідженою. Відтак не здійснено й компаративного 

аналізу їхньої діяльності з урахуванням національних пріоритетів українців, 

поляків та євреїв у Другій Речі Посполитій. Реалізації цього завдання 

сприяють як праці вітчизняних і зарубіжних учених, так і джерельна база 

дослідження, що є репрезентативною, такою, яка дозволяє вивчити жіночий 

рух у Польщі, визначити спільне та відмінне в роботі польських, українських 

та єврейських організацій у міжвоєнний період. 

2. Хоча чоловіки в міжвоєнній Польщі чисельно поступалися жінкам, 

вони домінували серед працюючих. З-поміж останніх більшість працювали 

в  сільському господарстві, текстильному виробництві, ремісництві, були 

представницями вільних професій. Переписи населення 1921 та 1931 рр. 

засвідчили, що значна їх частина була задіяна в домашньому господарстві.  

Попри те, що жінки складали приблизно третину пролетаріату Польщі, 

її реальність – ґендерна дискримінація: їхня заробітна плата була нижчою за 

оплату аналогічної праці чоловіків. У час економічних криз це спонукало 

роботодавців активніше приймати на роботу жіноцтво. 

Здобуття жінками фахової освіти не гарантувало працевлаштування. 

Впродовж 1918–1939 рр. їм були недоступними окремі професії. Можливості 

жіноцтва на самореалізацію суттєво коригувалися ранніми шлюбами та 

народженням дітей. 

3. Упродовж всього існування Другої Речі Посполитої національне 

питання залишалося для неї одним із найбільш актуальних для стабілізації 

суспільно-політичної ситуації. Це зумовлювалося тим, що держава 

націоналізувалася, неофіційно диференціювала громадян за критерієм 

національності і / чи віросповідання, реалізовувала таку політику, яка мала за 

мету першочергове задоволення інтересів представників титульної нації (цей 
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факт особливо контрастно проявився в царині освіти та в час реалізації 

аграрної реформи). Фактично ігноруючи положення конституцій про рівність 

громадян незалежно від національності, не виконуючи всіх положень Малого 

Версальського трактату (а згодом – денонсувавши його), Варшава 

пом’якшила тиск на національні меншини лише в часи санації. За такого 

статус-кво, захищаючись від дискримінації, українці та євреї обстоювали свої 

громадянські та національні інтереси, що відобразилося на діяльності 

частини створених ними жіночих організацій. 

4. Утворення організацій жінок – результат прагнення змінити їхню 

ґендерну роль у суспільстві, врівноважити права й можливості представників 

обох статей. Цьому сприяло здобуття жінками виборчих прав (1918 р.), 

декларування рівності статей конституціями Польщі (1921 і 1935 рр.), 

її підтвердження ухвалою конституційного суду (1924 р.).  

Програмні цілі жіночих організацій, що були створені українками, 

польками та єврейками, вказали на схожість, а подекуди й аналогічність 

завдань, які вони прагнули врегулювати. Водночас фокусування уваги 

фактично винятково на «своїх» зумовило їхнє взаємне дистанціонування, 

а  водночас – суб’єктність у національних таборах трьох націй. Більшість 

організацій польок вибудовували свою «ідеологію» на засадах католицизму, 

що визначило передумови співпраці більшості з них в «Об’єднанні польських 

жіночих християнських товариств». Такої міцної «прив’язки» до церкви не 

простежується в українському та єврейському жіночому рухах. 

Попри ґендерну нерівність, а нерідко й дискримінацію, жінки не 

артикулювали завдання консолідації на наднаціональній основі. 

Це  зумовлювалося як різним статусом націй, а відтак – актуальних для 

титульної нації та національних меншин завдань, так і тим, що, на відміну від 

польок, українки та єврейки зазнавали подвійної дискримінації: за критерієм 

статі та як представниці непольських народів у державі, що 

націоналізувалася. 
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На тлі розмаїття інституцій, які були створені польками, особливо 

виділялися ZPOK та NOK. Їх заангажованість у суспільно-політичне життя 

віддзеркалилася в сповідуваних їх членкинями кличах: «Держава понад усе», 

«Бог і Вітчизна».  

Платформа патріотизму притаманна й окремим організаціям українок 

та єврейок: державницьку платформу обстоювали «Союз Українок», 

«Дружина княгині Ольги» та WIZO: перші прагнули здобуття українцями 

політичного суверенітету на їхніх етнографічних територіях, друга – євреями 

в Ерец-Ісраель.  

Таким чином, прагнення одних зміцнити існуючу державу, сприяти 

її  розбудові та робота, спрямована на відродження національних держав 

інших, стали фактором розмежування створених жінками організацій 

і  товариств. При цьому WIZO, що підтримувала сіоністську ідею, Другій 

Речі Посполитій не протиставлялася, а її діяльність, як і більшості структур, 

котрі були створені українками та єврейками, сприяла інтеграції в польську 

державу. 

Спільне для жіночих організацій різних націй – зосередження уваги на 

«своїх» та вектори їхніх ініціатив. Вони спрямовувалися на підтримку дітей-

сиріт, тих, які походили з пауперизованих сімей, молодих матерів, людей 

похилого віку, знедолених загалом. Аналогічним для частини українських, 

польських та єврейських організацій, які були аполітичними, стало 

благодійництво, боротьба з анальфабетизмом, сприяння набуттю жінками 

професій тощо.  

Як суб’єкти суспільно-політичного життя, провідні жіночі організації 

польок демонстрували різне ставлення до національних меншин. На відміну 

від більшості створених ними товариств та організацій, ZPOK виявив 

позитивне ставлення до національних меншин, а статут «Союзу громадської 

праці жінок» регламентував членство в ньому повнолітніх жінок незалежно 

від національності. Натомість учасницям NOK симпатизували погляди 

праворадикалів. Такі кардинальні розбіжності засвідчують, що провідні 
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жіночі організації представниць титульної нації Другої Речі Посполитої 

сповна віддзеркалили діаметрально протилежні вектори у ставленні 

до національних меншин польського політикуму загалом. 

Більшість жіночих організацій діяли як самостійні суб’єкти 

громадсько-політичного життя. Водночас окремі з них були утворені 

внаслідок ініціатив партій («Жіноча громада» та «Союз жінок-українок 

громадської праці на Волині»), перебували під їхнім впливом чи взаємодіяли 

з ними. Такі взаємини представників громадського сектору і партій – 

результат прагнення останніх зміцнювати свою соціальну базу, а водночас – 

сповідування окремими жіночими організаціями трьох націй політичних 

цілей (передусім державотворчих).  

На відміну від українок та єврейок, польками створено низку 

парамілітарних структур. Діяльність організацій на кшталт «Добровільного 

жіночого легіону» та «Організації підготовки жінок до захисту батьківщини» 

суттєво відрізняє вектори громадсько-політичної активності польок, з одного 

боку, українок та єврейок – з іншого. Ця відмінність – результат не тільки 

різного статусу націй, а й політичних пріоритетів «своїх» і «чужих». 

Водночас численні організації, що мали за мету врегулювання тих чи інших 

соціальних проблем, сприяння розвитку освіти, визначають ідентичність 

цілей, які сформульовано жінками з числа представниць трьох націй, засобів 

досягнення бажаних змін. 

Місцезнаходження їх організацій визначило географічні «кордони» 

сфер впливу національних жіночих товариств. Організації українок та польок 

постали передусім на їхніх етнографічних землях, тим часом як у тих 

регіонах, де вони становили меншість населення, цих інституцій було 

небагато. Водночас фактор етнічних ареалів не простежується в євреїв, котрі 

проживали дисперсно на теренах всієї Польщі. Якщо жіночі інституції 

останніх поставали в містах і містечках, українок – у переважній більшості 

в  сільській місцевості, де вони (передусім «Союз Українок») сприяли 
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емансипації жіноцтва. Тим часом польські жіночі товариства функціонували 

як у містах, так і на селі. 

5. Серед діючих у Другій Речі Посполитій жіночих організацій були 

ті, які брали участь у суспільно-політичному житті. Мотивація інтеграції 

в  нього для польок – сприяти розбудові їх національної держави, українок 

та  єврейок – спільно із чоловіками домагатися втілення в суспільну практику 

проголошених конституціями громадянських та національних прав. 

Процес інтеграції в суспільно-політичне життя розпочався напередодні 

виборів до сейму і сенату 1928 р., коли «Демократичний виборчий комітет 

польських жінок» підтримав «Безпартійний блок співпраці з урядом», а СУ 

розпочав пошук союзників у виборчій кампанії. Надалі активними 

суб’єктами громадсько-політичного життя стали ZPOK і NOK, а інтеграцію 

українських жінок у «світ політики» засвідчили утворення в структурі 

Української соціалістично-радикальної партії «Жіночої громади» та вимога 

ДКО щодо надання самостійності Карпатській Україні. Що ж до єврейського 

«ракурсу» жіночого руху в міжвоєнній Польщі, йдеться про сіоністську 

роботу WIZO, її акції, що мали за мету підтримку переслідуваних у Третьому 

Рейху євреїв, бойкот товарів німецьких виробників у Другій Речі Посполитій. 

У порівнянні з християнками жіночий рух юдейок за рівноправ’я має 

свою специфіку. Прагнучи брати участь у виборах до національних зборів, 

єврейки одночасно вимагали права обирати керівництво кагалів нарівні 

з главами родин. Досягнення бажаного сприяло емансипації тих жінок, які 

сповідували юдаїзм.  

Харизматичні представниці жіночого руху обиралися до сейму Другої 

Речі Посполитої. З-поміж них – членкині «Союзу Українок», ZPOK, NOK 

і  WIZO. Діяльність українок та єврейок у законодавчому органі 

спрямовувалася на захист громадянських і національних прав двох народів. 

Представниці діючих у Другій Речі Посполитій українських, польських 

та єврейських організацій працювали в складі міжнародних інституцій. 

Підтримка ними ідей, які обстоював міжнародний жіночий рух, формувала 
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спільність поглядів на врегулювання проблем дискримінації за критерієм 

статі та подолання ґендерних стереотипів.  

Разом з тим, жіночі організації та товариства репрезентували 

в міжнародних інституціях інтереси «своїх». Час від часу це призводило до 

проявів українсько-польських суперечностей поміж ними. Водночас дії 

сіоністок упродовж міжвоєнного періоду не викликали якоїсь реакції 

українок та польок.  

Ідеї емансипації артикулювалися газетами й часописами, що їх 

видавали українські, польські та єврейські жіночі організації. Ці публікації 

формували спільність поглядів на завдання гармонізації взаємин чоловіків та 

жінок незалежно від національності. 

6. Розлогий спектр ініціатив національних жіночих організацій 

визначає точки їх «перетину»: підтримка знедолених, захист молодих 

матерів, виховання дітей, профілактика захворювань та підтримка 

стражденних, врегулювання проблем у сфері освіти, сприяння утвердженню 

позицій церкви в суспільстві та морально-етичних доктрин, розвитку 

національних культур. Типовими для представниць трьох націй були заходи, 

що мали сприяти набуттю жінками професійних навиків, їх вдосконаленню. 

Спільним для учасниць жіночого руху в Польщі міжвоєнного періоду 

стало благодійництво. Безпосередній наслідок благодійної діяльності – 

популяризація фемінізму, усвідомлення значимості спільного захисту 

корпоративних інтересів. 

Будучи громадськими об’єднаннями, українські та єврейські жіночі 

організації не мали державного фінансування і знаходили ресурси для 

реалізації своїх ініціатив завдяки збору членських внесків, пожертв 

та  коштів, здобутих від проведення тих чи інших заходів. Одночасно 

підтримка державою чи її високопосадовцями ZPOK чи інших інституцій 

на місцях суттєво коригувала вплив організацій на жіноцтво. 

Об’єднуючи у своєму складі представниць однієї національності і / чи 

віросповідання, а відтак обстоюючи їхні інтереси, діяльність жіночих 
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організацій засвідчила й певні відмінності. На відміну від українок 

та  єврейок, польки формували при своїх товариствах секції чи організації 

парамілітарної підготовки і в такий спосіб залучали доросле жіноцтво до 

військової справи.  

Протегування польським урядом утраквістичній школі зумовило 

концентрацію уваги українських жіночих організацій на питаннях освіти. 

Тим часом інституції, що були створені єврейками, приділяли особливу увагу 

благодійній роботі.  

Діяльність жіночих організацій у Другій Речі Посполитій сприяла 

формуванню нового сприйняття ролі жінки в суспільстві. Водночас 

громадсько-політична активність тих з них, які об’єднувалися в організаціях 

за критерієм національності чи віросповідання й фокусували увагу винятково 

на «своїх», не сприяла консолідації жіноцтва, його взаємодії, спільному 

захисту ним своїх інтересів. 
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Оп. 9. 

24. Спр. 159. Списки громадських організацій на Волині 1924–1935 рр., 

50 арк. 

25. Спр. 3702. Статистичні свідчення повітових старост воєводства про 

кількість відділів, товариств і союзів станом на 1 лютого 1936 р., 1936 р., 

28 арк. 

Оп. 9а. 

26. Спр. 4. Переписка з Рівненським повітовим староством про реєстрацію 

єврейського спортивного товариства «Маккабі». Статут товариства, 

16.12.1921 р. – 23.12.1922 р., 18 арк. 

27. Спр. 446. Квартальні звіти про діяльність польських союзів і товариств 

на Волині, 1933–1934 рр., 100 арк. 
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28. Спр. 447. Переписка з Міністерством внутрішніх справ, повітовими 

старостами про діяльність «Союзу Українок», 01.12.1933 р. – 

20.09.1938 р., 113 арк. 

 

3.4. Ф. 60. Українська парламентарна репрезентація на Волині.  

1937–1939 рр. 

Оп. 1. 

29. Спр. 8. Переписка організацій «Рідна хата», «Союз українок-емігранток» 

та інших з послом Тимошенко Сергієм Прокоповичем про пожертви, 

збори і з інших питань, 06.10.1937 р. – 28.11.1939 р., 158 арк. 

 

3.5. Ф. 198. Окружне управління Волинського українського об’єднання 

(ВУО) м. Луцьк. 1931–1934 рр. 

Оп. 1. 

30. Спр. 5. Статут «Союзу Українок» і Волинського Українського 

Об’єднання. Списки делегатів на окружний конгрес ВУО, списки членів 

президіуму і окружного управління ВУО, протоколи засідань членів 

правління «Рідних хат», 29.06.1931 р. – 17.01.1934 р., 253 арк. 

 

4. Державний архів Івано-Франківської області 

4.1. Ф. 2. Станіславівське воєводське управління м. Станіславів.  

Відділ суспільно-політичний. Підвідділ безпеки і громадського порядку. 

1921–1939 рр. 

Оп. 1. 

31. Спр. 949. Місячні звіти Станіславівського воєводського управління про 

політичну ситуацію у воєводстві за січень–червень 1933 р., 

08.02.1933 р. – 19.06.1933 р., 226 арк. 

32. Спр. 1498. Короткі історичні довідки та інформації староств про 

діяльність єврейських політичних партій і організацій на території 

Станіславівського воєводства за 1933 р., 1933 р., 98 арк. 
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Оп. 3. 

33. Спр. 915. Переписка Львівського воєводського управління з 

Міністерством внутрішніх справ про діяльність єврейських товариств 

у Львові, 15.01.1932 р. – 20.10.1932 р., 7 арк. 

34. Спр. 1105. Переписка з Рогатинським повітовим староством про 

затвердження статутів, реєстрацію єврейських сіоністських організацій 

і товариств в містах і селах Рогатинського повіту, 04.09.1929 р. – 

20.10.1938 р., 66 арк. 

35. Спр. 1148. Переписка з повітовими староствами про затвердження 

статутів, реєстрацію товариств єврейських жінок у повітах 

Станіславівського воєводства, 26.10.1922 р. – 21.06.1930 р., 73 арк. 

36. Спр. 1150. Переписка з Станіславівським повітовим староством про 

затвердження статуту і реєстрацію товариства «Союзу єврейських 

жінок» у м. Станіславів, 13.02.1936 р. – 15.04.1936 р., 19 арк. 

37. Спр. 1151. Листи Станіславівського товариства єврейських жінок 

«Самопоміч», 17.05.1936 р., 9 арк. 

 

4.2. Ф. 6. Станіславівське воєводське управління м. Станіславів.  

Відділ суспільно-політичний. 1919–1939 рр. 

Оп.1. 

38. Спр. 10. Переписка зі Станіславівським воєводським управлінням про 

затвердження статутів, членів правління і реєстрацію різних єврейських 

товариств у селах повіту, 23.11.1919 р. – 29.07.1939 р., 108 арк. 

39. Спр 158. Переписка зі Станіславівським воєводським управлінням 

і органами поліції про затвердження змін у статутах і складі правління 

єврейських товариств, 21.08.1925 р. – 01.06.1939 р., 78 арк. 
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4.3. Ф. 68. Станіславівське воєводське Управління державної поліції,  

м. Станіславів. Слідче Управління. 1935 р. 

Оп. 2. 

40. Спр. 267. Політичні і економічні монографії повітів Станіславівського 

воєводства, 16.12.1935 р. – 20.12.1935 р., 114 арк. 

 

4.4. Ф. 362. Станіславівське воєводське управління м. Станіславів.  

Відділ суспільно-політичний. 1931–1935 рр. 

Оп. 1. 

41. Спр. 1. Проект статуту «Об’єднання слов’янських жінок» у Польщі (без 

дат), 18 арк. 

42. Спр. 5. Статут «Всеслов’янського об’єднання жінок», протокол зі з’їзду 

делегатів об’єднання, що відбувся 12.04.1933 р. у Варшаві, та звіт про 

діяльність головного управління «Об’єднання слов’янських жінок» 

у  Польщі за час з 10.03.1932 р. по 02.04.1933 р., 14.02.1933 р. – 

06.11.1933 р., 47 арк. 

 

4.5. Ф. 373. Центральне українське національне товариство «Союз 

українок». 1934–1938 рр. 

Оп.1. 

43. Спр. 2. Циркуляри філії «Союзу Українок» про скликання загальних 

зборів представниць філій, 23.08.1934 р. – 28.03.1938 р., 48 арк. 

 

5. Державний архів Львівської області 

5.1. Ф. 1. Львівське воєводське управління. Суспільно-політичний 

відділ. Підвідділ у справах товариств. 1921–1939 рр. 

Оп. 53. 

44. Спр. 928. Справа про реєстрацію Єврейського гуртка жінок у Львові, 

13.03.1933 р. – 24.02.1939 р., 56 арк.  
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45. Спр. 929. Справа про реєстрацію гуртка єврейського товариства у Львові 

20.01.1927 р. – 08.01.1938 р., 32 арк.  

46. Спр. 1625. Справа про реєстрацію єврейського товариства жінок для 

надання допомоги бідним хворим в м. Бжозові (без дати), 22 арк. 

 

5.2. Ф. 110. Львівське міське староство. Суспільно-політичний відділ. 

Підвідділ товариств і зібрань. 1928–1936 рр. 

Оп. 1. 

47. Спр. 156. Справа про реєстрацію Єврейського сіоністського об’єднання 

жінок «ВІЗО», 12.01.1926 р. – 05.01.1938 р., 8 арк.  

 

6. Державний архів Рівненської області 

6.1. Ф. 30. Рівненське повітове староство. Відділ безпеки.  

 1920–1938 рр. 

Оп. 18. 

48. Спр. 688. Заяви товариств і союзів на організацію художніх постановок, 

зібрань, вечорів, танців та інше, 30.12.1922 р. – 24.12.1926 р., 150 арк. 

49. Спр. 866. Переписка з Волинським воєводським управлінням і Союзом 

єврейських жінок про роботу профсоюзів, товариств і кооперативів, 

10.12.1924 р. – 10.05.1938 р., 188 арк. 

50. Спр. 1728. Заяви товариств і союзів про видачу їм дозволів на право 

проведення вечорів і зібрань, дозволи старост, 09.01.1929 р. – 

10.09.1937 р., 233 арк. 

51. Спр. 2871. Заяви жителів повіту і організацій про видачу їм дозволів на 

право проведення збору коштів для постраждалих від пожежі, сиротам 

і  іншим, переписка з Волинським воєводським управлінням з даного 

питання, 05.08.1938 р. – 14.06.1939 р., 116 арк. 
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6.2. Ф. 33. Прокуратура Рівненського окружного суду. 1934–1936 рр. 

Оп. 4. 

52. Спр. 69. Огляди Волинського воєводського управління про діяльність 

політичних партій і спілок на території воєводства, 09.02.1934 р. – 

29.12.1934 р., 308 арк. 

53. Спр. 78. Огляд Волинського воєводського управління про діяльність 

політичних партій, 02.01.1936 р. – 21.09.1936 р., 155 арк. 

 

6.3. Ф. Статути Інвентарний № 142. 

54. Статут Союзу громадської праці жінок (Statut «Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet»), 25.05.1928 р., 8 арк. 

 

7. Державний архів Тернопільської області 

7.1. Ф. 11. Підгаєцьке повітове староство Тернопільського воєводства. 

Відділ безпеки. 1934–1938 рр. 

Оп. 1. 

55. Спр. 274. Статут і періодичні свідчення повітового староства 

і  постерунка поліції про зміни складу керівників гуртка польських 

товариств «Звянзек праці обивательської кобєт» в с. Злотниках 

Підгаєцького повіту Тернопільського воєводства, 26.04.1935 р. – 

23.06.1935 р., 7 арк. 

 

7.2. Ф. 231. Тернопільське воєводське управління. Відділ громадської 

безпеки. 1924–1938 рр. 

Оп. 1. 

56. Спр. 571. Заяви керівників товариства «Жіноча громада» на дозвіл 

проведення акцій зі збору коштів серед населення. Переписка 

з повітовими староствами з даного питання, 1924 р., 57 арк.  
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57. Спр. 1081. Донесення Сокальського повітового староства про 

організацію нелегального гуртка «Союзу Українок» у с. Лежанівка, 

03.04.1928 р. – 28.09.1928 р., 4 арк. 

Оп. 2. 

58. Спр. 9777. Статут Єврейського товариства жінок допомоги бідним 

і  хворим у с. Теребовля Теребовлянського повіту, 12.01.1925 р. – 

14.09.1935 р., 27 арк. 

 

7.3. Ф. 282. Підгаєцька повітова комендатура державної поліції 

Тернопільського воєводства. 1939 р. 

Оп. 1. 

59. Спр. 560. Інформації Тернопільського воєводського управління і 

повітового старости про діяльність організації «ДКО» і посилення 

нагляду за останньою, 04.01.1939 р. – 07.01.1939 р., 6 арк. 

 

7.4. Ф. 3205. Автобіографія Блажкевич І. О. 1931 р. 

Оп. 1. 

60. Спр. 3205. Блажкевич Іванна Омелянівна. Автобіографія. Машинопис 

з авторським підписом, 1931 р., 23 арк. 

 

8. Arhiwum akt nowych w Warszawiе 

8.1. Zespol 185. Arhiwum Naczelnego Zarządu Ligi Kobiet. 1919–1939 rr. 

61. Sygnatura 23. Liga Kobiet. Zarząd Głowny w Warszawie, 1935–1939 rr., 

143 s. 

62. Sygnatura 24. «Samopomoc Społeczna Kobiet». Zarząd Główny 

w Warszawie, 1935 r. – 1939 r., 120 s. 

63. Sygnatura 69. «Samopomoc Społeczna Kobiet». Zarząd Główny 

w Warszawie w latach 1935–1939/1940–1941, 340 s. 

64. Sygnatura 103. Liga Kobiet. Zarząd Głowny w Warszawie. 1935–1936 rr., 

25 s. 
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65. Sygnatura 107. Samopomoc Społeczna Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie 

w latach 1935–1939, 45 s.  

66. Sygnatura 141. Archiwum Naczelnego Zarządu Ligi Kobiet. Protokoły 

zjazdów. W latach 1919 – 1929/1939 rr., 230 s.  

67. Sygnatura 150. Arhiwum Naczelnego Zarządu Ligi Kobiet». Akta dotyczące 

LKP., 1919–1939 rr., 267 s.  

68. Sygnatura 161. Akta dotyczące LKP. Zyciorysy. 1918–1939 rr., 92 s. 

 

8.2. Zespol Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie  

z lat 1918 – 1939 

69. Sygnatura 6. Urząd wojewόdzki w Stanisławowie. 1923–1939. Sprawozdanie 

sytuacyjne z ruchu społeczno politycznego i zawodowego. 1934 r., 60 s. 

70. Sygnatura 23. Sprawozdanie miesięczne z ruchu społeczno politycznego 

i  mniejszości narodowych. 1936, Urząd wojewódzki we Lwowie. 1920–

1939 rr., 238 s. 

71. Sygnatura 148–3. Polska Rada Ministrów – akta grupowe. Komitet do Spraw 

Narodowościowych. Posiedzenia, 1932–1939 rr., 224 s.  

72. Sygnatura 5294. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament 

Polityczno-Ekonomiczny. Wydziął Wschodni. Ruch ukraiński za wyjątkiem 

Czechosłowacji i Rumunii. Korespondencja, raporty, opracowania. 1935, 

1936 rr., 381 s. 

73. Sygnatura 5338. Protesty przeciw projektowi RN wprowadzenia 25-letniego 

prowizorium w Galicji Wschodniej. Tom I. 1920 r. Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych. Departament Polityczno-Ekonomiczny. Wydziął Wschodni. 

Galisja Wschodnia, 1920 r., 91 s. 

74. Sygnatura 10003. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament 

konsularny. Wydziął Polityki Emigracyjnej. Polskie oświadczenia urzędowe 

w sprawie żydowskiej. Deklaracja Obozu płk Koca, wywiad min. Becka dla 

NYT. 1936–1937 rr., 43 s. 
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75. Sygnatura 10004. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament 

konsularny. Wydziął Polityki Emigracyjnej. Problem emigracji żydowskiej. 

Uchwaly Rady Naczelnej OZN, notatki z konferencji u minisrta Becka. 1937–

1939 rr., 219 s. 

 

9. Archiwum Panstwowe w Bydgoszczy  

9.1. Collection: 6/4/0 Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu  

76. File 02110. Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich 

organizacji społecznych – organizacje kobiece i sportowe. 1935 r., 18 s.  

 

10. Archiwum Panstwowe w Katowicach 

10.1. Collection: 12/15/0 Polski komisariat plebiscytowy dla Górnego Ślaska  

w Bytomiu 

77. Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu Podkomisariat w Rutomiu. Polskie 

organizacje kobiece. 1919 r., 8 s.  

 

11. Archiwum Panstwowe w Kielcach 

11.1. Collection: 21/808/0 Zbiór afiszów i plakatów 

78. File 64. Odczyt Haliny Jaroszewiczowej n.t. «Praca społeczna Kobiet 

w  Polsce» zorganizowany staraniem Zarządu Wojewódzkiego ZPOK w 

Kielcach. 1918–1939 rr., 60 s. 

 

12. Archiwum Panstwowe w Łodzi 

12.1. Collection: 39/603/0 Zbiór druków i pism ulotnych  

79. File 200493. Afisz wyborczy Polskich Organizacji Kobiecych w Wieluniu. 

1935 r., 1 s. 
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Львівська національна наукова бібліотека України  

ім. В. Стефаника 

Відділ рукописів 

80. Спр. 45. Матеріали про громадську діяльність польських жінок у XIX – 

поч. XX ст., 1920–1930-і рр., 52 арк. 

81. Спр. 1315. Статут «Національної ради польок» (Statut «Rady Narodowej 

Polek»), 1924 р., 137 арк. 

82. Спр. 1591. Звіт товариства «Chleb Dzieciom» у Львівському воєводстві за 

1927 р., 337 арк. 

 

Опубліковані джерела 

83. Статут товариства «Кружок українських дівчат» у Львові. – Львів, 

1901. – 7 с. 

84. Статут товариства «Союз Українок» у Львові. – Львів, 1924. – 16 с. 

85. Український жіночий конгрес у Станіславові 23–27 червня 1934 р. 

Резолюції. – Львів. – 20 с. 

86. Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich w Warszawie. 

Kwestjonarjusz wyborczy. – Warszawa, 1928 r. – 16 s. 

87. Drugi powszechny spis ludności 12.09.1931 roku. – Warszawa, 1938. – 73 s. 

88. Dziesięciolecie pracy Narodowej Organizacji Kobiet w Łodzi. – Łódź, 

1928. – 78 s. 

89. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku [tekst] / 

Opracował Dr. Antoni Wereszczyński. – Lwów. – 1935. – 28 s. 

90. Pierwszy powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

30 września 1921 roku. – Warszawa, 1927. – 85 s. 

91. Sprawozdanie Stenograficzne z 11 posiedzienia Sejmu RP, 29.05.1928. – 

56 s. 

92. Statut «Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej». – Poznań, 1936. – 

10 s. 

93. Statut «Katolickiego związku polek we Lwowie». – Lwów, 1900. – 8 s. 
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94. Statut «Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju». – Warszawa, 

1928. – 20 s. 

95. Statut Stowarzyszenia «Polska Liga Kobiet Pokoju i Wolności». – Warszawa, 

1928. – 4 s. 

96. Statut Stowarzyszenia «Polska Liga Kobiet Pokoju i Wolności». – Warszawa, 

1906. – 8 s. 

97. Statut Stowarzyszenia «Narodowa Organizacja Kobiet». – Warszawa, 1919. – 

16 s.   

98. Traktat między Głównemi mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi 

a Polska podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. // Dziennik ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Drugie półrocze. – Warszawa, 1920. – № 110, 

poz. 728. – S. 1933–1942. 

99. Zjednoczenia polskich chrześcijańskich towarzystw kobiecych we Lwowie. – 

Lwów, 1939. – 8 s. 

100. Zreszony Komitet Żydowskich Kobiecych Organizacyi i Grup dla walki o 

prawo wyborcze do gmin. – Warszawa, 1934. – 1 s. 

101. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet: Deklaracja ideowa przyjęta w dn. 

30.10.1934 r. przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatek Z.P.O.K. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2837 

 

Матеріали періодичних видань 

102. Бачинська-Донцова М. Вибори і жіноцтво // Жіноча Доля. – 1927. – 

15 серпня. – С. 2. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Ґендерний склад поляків, українців та євреїв у Другій Речі Посполитій 

(1921, 1931 рр.) 

 
 

Національ-
ність 

1921 р. 1931 р. 

всього чоловіків Жінок всього чоловіків жінок 

поляки 17789287 8606771 9182516 22056444 10683185 11373259 

українці 3937371 1921926 2015445 5149610 2523118 2626492 

євреї  2048878 965418 1083460 2732573 1312067 1420506 

 
Додаток А укладено на основі: [87, s. 15; 90, s. 56]. 
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Додаток Б 

Ґендерний склад міського і сільського населення 

Другої Речі Посполитої (за воєводствами) станом на 1921 р. 

 
 

Назва воєводства 

Кількість 
чоловіків 
у містах 

Кількість 
жінок у 
містах 

Кількість 
жінок на 
100 чол. у 

містах 

Кількість 
чоловіків 
у селах 

Кількість 
жінок у 
селах 

Кількість 
жінок на 
100 чол. 
у селах 

Варшавське 627 837 752 962 118 805 506 863 206 107,2 

Лодзьке 383 701 455 143 118,6 686 723 727 202 106 

Келецьке 265 700 298 753 112,5 953 413 1 017 915 106,8 

Люблінське 162 574 185 680 114,2 841 018 898 679 106,9 

Білостоцьке 144 578 165 667 114,6 478 631 516 408 107,9 

Адміністративний 

Віленський округ 

9 526 10 734 112,7 220 521 235 383 106,7 

Новогрудське 46 664 51 427 110,2 348 647 376 351 107,9 

Поліське 71 583 78 677 110 355 859 374 886 105,3 

Волинське 96 075 106 702 111,1 604 296 630 834 104,4 

Познанське 310 647 360 939 116,2 611 534 684 745 112 

Поморське 106 237 118 221 111,3 342 948 368 237 107,4 

Сілезьке 20 639 23 472 113,7 48 665 51 895 106,6 

Краківське 210 342 248 265 118 727 573 806 630 110,9 

Львівське 274 916 317 905 115,6 1 019 876 1 105 317 108,4 

Станіславівське 110 690 125 880 113,7 530 022 572 599 108 

Тернопільське 95 801 107 968 112,6 586 994 637 757 108,7 

 
Додаток Б укладено на основі: [90, s. 5]. 
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Додаток В 

Цивільний стан населення Другої Речі Посполитої  

(1921 р.) 

 
Релігійна приналежність  

і вік 
Неодружені 

 
Одружені 

Римо-католики чол. жін. чол. жін. 
15–17 р. 572 253 612 614 1 255 6 341 
18–19 р. 339 912 359 942 3 503 30 665 
20–24 р 675 841 535 974 77 631 286 960 
25–29 р. 272 244 189 891 283 647 404 002 
30–39 р. 140 999 130 937 676 309 759 538 
40–49 р. 38 848 61 443 626 865 572 260 
50–59 р. 21 073 40 165 525 121 408 465 

60 р. і більше 16 150 35 535 413 459 230 831 
Греко-католики чол. жін. чол. жін. 

15–17 р. 117 805 123 493 323 3 372 
18–19 р. 61 293 69 915 739 10 642 
20–24 р 106 150 81 212 23 738 66 550 
25–29 р. 38 331 22 789 52 974 74 767 
30–39 р. 17 960 13 318 131 186 157 060 
40–49 р. 4 354 4 775 136 062 117 894 
50–59 р. 2 134 2 687 102 281 72 312 

60 р. і більше 1 740 2 906 76 138 35 826 
Православні чол. жін. чол. жін. 

15–17 р. 103 220 113 338 797 2 762 
18–19 р. 49 014 57 514 5 460 12 700 
20–24 р 67 497 56 798 33 089 71 410 
25–29 р. 42 042 16 397 63 123 77 165 
30–39 р. 21 311 10 226 135 058 142 176 
40–49 р. 4 564 4 753 120 204 100 789 
50–59 р. 1 779 3 018 79 863 62 839 

60 р. і більше 1 412 2 812 64 408 37 362 
Іудеї чол. жін. чол. жін. 

15–17 р. 108 869 115 546 326 493 
18–19 р. 52 357 75 417 1 004 2 437 
20–24 р 82 746 123 621 11 577 42 057 
25–29 р. 48 663 38 905 51 133 71 869 
30–39 р. 20 268 12 198 129 104 143 442 
40–49 р. 3 453 2 569 118 282 115 623 
50–59 р. 1 335 1 286 97 872 78 389 

60 р. і більше 1 021 1 640 72 794 43 993 
 
Додаток В укладено на основі: [90, s. 44, 46]. 
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Додаток Д 

Ґендерний і національний склад міського та сільського населення  

Другої Речі Посполитої 

(1931 р.) 

 
Національ-

ність 
Городяни Чоловіче 

населення  
в містах  

Жіноче 
населення 
в містах 

Селяни Чоловіче 
населення 

в селах 

Жіноче 
населення 

в селах  
поляки 5966933 2791049 3175884 16089511 7892136 8197375 

українці 302507 146074 156433 4847103 2377044 2470059 

євреї 2124611 1016845 1107766 607962 295222 312740 

 

Додаток Д укладено на основі: [87, s. 18–19]. 
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Додаток Е 

Кількість учасниць ZPOK, WIZO та СУ у міжвоєнній Галичині∗ 

 

 

Додаток Е укладено на основі: [23; 48, арк. 1; 58; 63; 169, s. 100]. 

 

 

 

                                                           
∗ Станом на 1929 р. ZPOK у Галичині налічував близько 1 900 жін., 1930 р. – 2 700 жін., 
1934 р. – 3 600 жін. До WIZO у 1931 р. в цьому регіоні входило близько 1 500 жін. СУ 
в 1936 р. нараховував близько 50 тис. жін., а у 1939 р. – близько 100 тис. жінок. 
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Додаток Ж 

Типи жіночих організацій у Другій Речі Посполитій 

 

 

 

Додаток Ж укладено на основі: [13, арк. 7; 23; 27; 45; 47; 49; 169, s. 203–202]. 
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Додаток З 

Жіночі організації в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої 

 
Політичні жіночі 

організації 

Організації, які виникли під 

патронатом політичних партій 

Організації, що співпрацювали з 

політичними партіями 

«Дружина княгині 

Ольги» 

Організація Партія, під 

егідою якої 

постала 

організація 

Організація Партія / політичний 

табір з якою(им) 

співпрацювала 

організація 

«Klub Polityczny 

Kobiet 

Postepowych» 

Союз 

працюючих 

жінок 

«Жіноча 

громада» 

УСРП «Союз 

Українок» 

УНДО 

(1928–1935 рр.) 

«Demokratyczny 

Komitet Wyborczy 

Kobiet Polskich» 

«Союз жінок-

українок 

громадської 

праці на 

Волині» 

ВУО WIZO Сіоністська партія 

«Rodzina 

Wojskowa» 

ППС «Związek 

Kobiet 

Żydowskich»  

Сіоністська партія 

«Kolo Kobiet 

Żydowskich» 

Сіоністська партія 

«Związek 

Pracy 

Obywatelskiej 

Kobiet» 

ППС 

NOK Національна 

демократія 

Додаток З укладено на основі: [10, арк. 5; 45, арк. 7; 47; 111, с. 2; 169,    

s. 203–222]. 



 

 

257 

Додаток К 

Кількість філій і відділів ZPOK, WIZO та СУ у Польщі∗ 

(1930-і рр.) 

 

 

Додаток К укладено на основі: [27, арк. 8; 62; 63; 145, s. 3; 169, s. 100]. 

 

 

                                                           
∗ Точні статистичні дані про «Союз Українок» встановити неможливо. Так, згідно зі 
звітом, опублікованим у журналі «Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych» (1936, 
№ 1, S. 35), станом на 29 березня 1936 р. ця організація налічувала 50 тис. учасниць. 
М. Рудницька у статті «Ідеологічні позиції і завдання Матірного Союзу Українок» 
[179, с. 97] зазначає, що напередодні Другої світової війни союз тільки в Галичині 
нараховував 100 тис. учасниць. 


