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ОТРАЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬСКИХ ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВ В ГАЗЕТЕ 

“KURJER STANISŁAWÓWSKI” (“ КУРЬЕР СТАНИСЛАВИВСЬКЫЙ”) В ТЕЧЕНИЕ 1910–
1930-Х ГГ. 

Статья освещает в газетах “Kurjer Stanisławówski” (“Курьер Станиславивськой”) деятель-
ности женских обществ м. Станіславова 1910-1930-х годов. Охарактеризованы формы, методы, 
результаты их труда. Проведено сравнение отражение в периодике деятельности украинских и 
польских женских организаций. Исследованы генетическое развитие статейных исследований в 
росте сообщений о женском движении в городе Станиславе течение первого тридцатилетия ХХ 
в. Доказано, что у общественности в связи с данной информацией, формировалась положитель-
ное мнение относительно образа женщины в частности и женского общества в целом, происхо-
дила постоянная поддержка их деятельности. 

Ключевые слова: женские организации, периодика, “Kurjer Stanisławówski” (“Курьер Стани-
славивськой”), польськое женское движение, Станыславив. 

Vira Kochkodan 
DISPLAY OF THE POLISH WOMEN’S ASSOCIATIONS IN THE N EWSPAPER “KURJER 

STANISŁAWÓWSKI” (“COURIER STANISLAVIVKYY”) FOR 1910 –1930 YEARS 
The article is devoted activity of women’s associations in the newspapers “Kurjer Stanisławówski” 

(“Courier Stanislavivskyy”) town Stanislaviv 1910 -1930 years. The characteristic forms, methods, 
results of their work. Comparison of reflection in the periodicals of the Ukrainian and Polish women’s 
organizations. Investigated the genetic development of intelligence in growth article reports women’s 
movement in the first thirtieth of the twentieth century. It is proved that the public in connection with this 
information, formed a positive opinion about the image of women in particular and sorority as a whole, 
there was a constant support of their activity. 

Key words: sorority, Periodicals, “Kurjer Stanisławówski” (“Courier Stanislavivskyy”), polskyy 
women’s movement, town Stanislaviv. 
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ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ЩОДО ЛІВОРАДИКАЛЬНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 
(1918–1939 РР.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

В статті проаналізовано джерельну базу дослідження політики Польщі щодо 
ліворадикального руху в Західній Україні впродовж міжвоєнного періоду. 

Ключові слова: ліворадикальний рух, архівні документи, польська влада, політична 
діяльність, періодика, комуністичні організації. 

На сучасному етапі розвитку української історичної науки назріла необхідність подолання 
низки накопичених стереотипних проблем. Історичні студії в окресленому напрямку вимагають 
неупередженої, позбавленої ідеологічної ангажованості оціночної інтерпретації першоджерел. З 
огляду на це аналіз джерельної бази дослідження політики Польщі щодо ліворадикального руху в 
Західної України упродовж 1918–1939 рр. видається актуальною науковою розвідкою. 

Мета статті – проаналізувати джерельну базу дослідження політики Польщі щодо 
ліворадикального руху в Західній Україні в 1918–1939 рр. 

Основні завдання наукової публікації полягають у виокремленні із значного масиву архівних 
джерел, періодичних видань, збірників документів та матеріалів, мемуарної літератури відомостей 
про особливості політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні упродовж 1918–
1939 рр.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що стаття є одним із перших в 
українській історіографії комплексним аналізом широкого кола джерел, які відображають політику 
Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні упродовж міжвоєнного періоду. 

Об’єкт дослідження становлять архівні матеріали, періодичні видання, збірники матеріалів і 
документів, мемуари, які відображають суспільно-політичні процеси в Західній Україні упродовж 
міжвоєнного періоду. 

Предметом дослідження виступають відомості, які розкривають основні тенденції та 
особливості політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні в 1918–1939 рр. 

Хронологічні рамки наукової студії охоплюють період існування Другої Речі Посполитої (1918–
1939 рр.). 

Територіальні межі наукової розвідки обмежуються поняттям “Західна Україна” – географічним 
регіоном, до складу якого у міжвоєнний період входила Східна Галичина, успадкована Польщею від 
Австро-Угорщини, Західна Волинь і Західне Полісся – від царської Росії. Згідно з адміністративно-
територіальним поділом міжвоєнної Польщі, до складу Західної України входили: Львівське, 
Станіславівське, Тернопільське, Волинське та Поліське воєводства. Терміном “Західна Україна” 
послуговуємося як умовним, оскільки початково він вживався як публіцистична назва ЗУНР, пізніше 
поширився на всі українські землі, приєднані до УРСР упродовж 1939 – 1940 рр. 

Комплексне вивчення політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні вимагає 
з’ясування її причинно-наслідкового характеру, визначення місця та ролі силових відомств, інших 
органів державної влади у її реалізації, відображення політичної діяльності ліворадикальних 
організацій. Зважаючи на необхідність формувати нові історіографічні підходи до окресленої 
проблематики, основу дослідження становлять архівні джерела та публікації тогочасних 
періодичних видань. Опрацьовані джерела, залежно від походження, змісту і значущості 
інформації, можна поділити на декілька основних груп: архівні джерела; законодавчі акти (накази, 
розпорядження, постанови, примірні статути, положення, декрети тощо) центральних та місцевих 
органів державної влади та партійних структур; діловодна документація (листування поліції, 
протоколи, акти обвинувачення, судові вироки, звіти, кошториси, розписки, анкети, особові справи, 
слідчі справи, резолюції, скарги, донесення, рапорти); публікації періодичних видань; документи 
особистого походження: спогади очевидців подій досліджуваного періоду, їх нотатки, 
кореспонденція, епістолярна спадщина; статистичні дані; довідкові матеріали в енциклопедіях, 
збірниках, мережі Інтернет. 

Значна частина використаних джерел зберігається у Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Центральному державному архіві вищих органів 
влади та управління (ЦДАВО України), Центральному державному історичному архіві України в м. 
Львові (ЦДІА України), Державному архіві Львівської області (Держархів Львівської обл.) 
Державному архіві Волинської області (Держархів Волинської обл.), Державному архівові Івано-
Франківської області (Держархів Івано-Франківської обл.), Державному архівові Тернопільської 
області (Держархів Тернопільської обл.). 

У ЦДАГО України нами опрацьовано документи декількох фондів. Зокрема, у фонді 6 
“Центральний комітет Комуністичної партії Західної України” описи 1 та 2 використано документи, 
що розкривають діяльність Міжнародної організації допомоги революціонерам (МОДР): звіти [1], 
звернення про важке становище політичних в’язнів [2], журнали “За амністію політичним в’язням” 
[3], листування структурних підрозділів [4], статут організації допомоги політичним в’язням [5], 
листи-прохання про допомогу від мешканців Західної України [6]. Поряд з цим, важливим джерелом 
є протоколи засідання Закордонного бюро допомоги Комуністичної партії Західної України (ЗБД 
КПЗУ), резолюції та листування з приводу діяльності підпільних організацій [7], мобілізаційний на 
план діяльності компартії Західної України у випадку виникнення польсько-радянської війни. 

Особливу пошукову цінність становлять документи, які свідчать про політичні судові 
процеси [2; 8], акти обвинувачення у справі комуністичної пропаганди [9; 10], судові вироки [11–12], 
протоколи допитів [13–14]. Низка документів розповідає про викриття та арешти підпільних 
партійних діячів [15]. 

Важливим джерелом інформації про діяльність ліворадикального руху у Західній Україні 
слугують партійні звіти, резолюції, протоколи засідань [16], перелік нелегальних видань газет, 
журналів та ін. [17], статті про перебіг революційного руху в Західній Україні [18]. 

На наш погляд, помітний історичний інтерес викликають документи фонду 9 “Центральний 
комітет Комуністичної партії Галичини”, які розкривають процес створення нелегального партійного 
центру у Галичині [19], обсяги його грошових видатків [20], схему фінансування ліворадикального 
руху та органів державної влади Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (ГСРР) [21]. 
Поряд з цим, інформацію про перший досвід державотворення комуністів Східної Галичини 
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знаходимо у фонді 37 “Галицький організаційний комітет КП(б)У”, зокрема, документи про 
підготовку відповідальних партійних працівників для керівних посад ГСРР [22], таємних агентів для 
ведення агітаційної діяльності в тилу поляків [23], інструктивні матеріали щодо встановлення 
радянської влади в краї [24] та фінансове забезпечення цього процесу [25]. 

Підтримку ліворадикального руху в Західній Україні з боку радянської України відображено у 
низці документів фонду 38 “Галицьке бюро при ЦК КП(б)У”. Історичну зацікавленість викликають 
матеріали, які свідчать про залучення значних матеріальних та людських ресурсів, скерованих на 
активне просування ліворадикальної ідеології на західноукраїнські землі. Серед іншого знаходимо 
списки членів комуністичних гуртків та протоколи засідань Галицької парторганізації в м. Казані [26], 
копії вихідного листування [27], анкети галичан, які проживали в Бердичівському районі [28], копії 
директив Галревкому [29], інструкції про роботу профспілок на окупованих територіях [30], 
кошториси [31], касові [32] та книги приходів і розходів [33], авансові розрахунки [34], рахунки 
“Галбюро” [35]. 

Окремі аспекти фінансової допомоги КПЗУ від міжнародних комуністичних структур 
відображено у грошових звітах, рахунках, листуванні центрального і окружних комітетів [36]. Ці 
документи зберігаються у фонді 233 “Представництво компартії Східної Галичини при виконавчому 
комітеті Комуністичного інтернаціоналу (ВККІ), представництво компартії Західної України в 
Польській секції ВККІ, м. Москва (РСФСР)”. 

Відзначимо, що низку документів [21; 22–23; 25; 27; 31–33; 38; 37; 39] згаданих фондів вводимо 
в науковий обіг вперше. Вони розкривають особливості фінансового забезпечення організаційної й 
політичної діяльності ліворадикальних структур у Західній Україні. 

Об’єктивному вивченню питань, пов’язаних із становленням пенітенціарної системи у Польщі 
сприяють збірки документів фондів 3522 “Табор полонених українців з українсько-галіцької армії в 
місті Тухолі (Польща)” [40–41] та 3523 “Табор інтернованих українців з Української народної 
республіки в місті Шапіорно (Польща)” [42–44] ЦДАВО України. Відозва штабу й Реввійськради 
Південно-Західного фронту [45], яка знаходиться у фонді 2 “Рада народних комісарів УРСР (РНК 
УРСР) м. Харків”, відображає плани радянського керівництва щодо Польщі у контексті експорту 
революції у Європу. 

Важливий конкретно-історичний матеріал взято з документів, які зберігаються у фондах ЦДІА 
України. Зокрема, у фонді 205 “Прокурор апеляційного суду м. Львів” нами опрацьовано звіти про 
діяльність Чортківського окружного суду у 1919 р. [46], донесення начальника Львівської слідчої 
в’язниці про оголошення голодування ув’язненими комуністами [47], рапорт про голодування-
протест політв’язнів проти в’язничного режиму [48] та вимогою змінити його [49], скарги в’язнів-
комуністів на в’язничну адміністрацію та листування з цього приводу [50]. У фонді 392 “Українська 
парламентська репрезентація, м. Варшава”, особливої уваги заслуговує низка документів, яка 
інформує про зміст скарг українців до Генерального секретаріату Ліги націй з приводу знущань та 
тортур місцевої польської поліції над політв’язнями [51]. 

Значний фактичний матеріал про діяльність поліції, місцевих польських судів та закладів 
позбавлення волі у контексті реалізації ними політики Польщі щодо ліворадикального руху в 
Західній Україні знаходиться у Державному архіві Волинської області. У фонді 1 “Волинська 
воєводська команда державної поліції місто Луцьк” використано накази коменданта Головної 
Варшавської поліції [52], розпорядження Міністерства внутрішніх справ [53], директивні вказівки 
староствам від відділу безпеки воєводського управління поліції у зв’язку із наближенням 1 
травня [54], інструкції для прикордонних постерунків [55] та ведення реєстру осіб, які прибувають до 
Польщі [56]. Вагому цінність становить таємне поліційне листування з приводу підготовки 
комуністами збройного повстання [57], про арешти осіб запідозрених у комуністичній 
пропаганді [58], членів КПЗУ та Комуністичної партії Західної Білорусії (КПЗБ) [59], обмін 
інформацією про діяльність “Закордоту” [60], “Сельробу-Єдності” [61]. Конфіденційну роботу поліції 
відображають інформаційні повідомлення таємних агентів про діяльність окремих структур 
ліворадикального руху в краї [62–63]. Специфіку діяльності місцевої польської поліції щодо 
ліворадикального руху розкривають протоколи нарад комендантів постерунків [64], які зберігаються 
у 118 фонді “Володимирське повітове управління державної поліції Волинського воєводства”. 

Особливості функціонування пенітенціарної системи в Волинському воєводстві засвідчують 
документи із фондів 47 “Луцька в’язниця Волинського Воєводства” та 281 “Ковельська в’язниця 
Волинського воєводства”. Це, зокрема, листування в’язничної адміністрації з приводу цензурування 
кореспонденції політв’язнів [65], про санітарно-гігієнічні умови, статистичні дані про захворюваності 
та смерть ув’язнених [66–67]. Науковий інтерес викликають загальні відомості про в’язнів [68], 
чіткий облік ув’язнених за участь у комуністичному підпіллі списки [69] та особові справи політичних 
в’язнів [70–73]. 
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Матеріали фонду 191 “Луцький окружний суд” відображають діяльність органів польського 
судочинства у реалізації політики щодо ліворадикального руху. Судові справи розкривають перебіг 
політичних судових процесів за участю підсудних, звинувачених у причетності до комуністичних 
організацій, свідчення свідків, акти обвинувачення, винесені вироки [74–79]. 

Посилюють джерельну базу дослідження документи фонду 410 “Секретаріат Українського 
депутатського клубу в Луцьку”, які містять законопроекти, постанови, внесені депутатами на 
розгляд сейму і сенату [80], листування із українською парламентською репрезентацією, заяви 
громадян про зловживання місцевої польської влади, арешти [81] та звіт секретаря про діяльність 
клубу [82]. Статті, доповіді та виступи депутата С. Козицького, розміщені у 60 фонді “Українська 
парламентна репрезентація на Волині м. Луцьк”, відображають політичну діяльність 
ліворадикального руху [83]. 

Низка документів, вперше введених у науковий обіг з окреслених архівних фондів Державного 
архіву Волинської області, розкривають особливості функціонування пенітенціарної системи [65–
68; 73;], специфіку діяльності місцевої польської поліції [52–53; 55; 57; 61; 63; 84] та судових 
інстанцій [76–77] щодо ліворадикального руху. 

Комплексному дослідженні окресленої теми сприяє джерельна база Державного архіву Івано-
Франківської області. Так, нами проаналізовано низку документів із фонду 68 “Станиславівське 
воєводське Управління державної поліції, м. Станиславів”. Зокрема, директивні вказівки 
воєводського управління державної поліції про правила складання звітів та донесень [85], проект 
інструкції про ведення слідства [86], таємне листування про нагляд за діяльністю членів КПЗУ [87], 
розшук та розслідування діяльності окремих представників комуністичного підпілля [88–89], 
ліквідацію Окружного комітету (ОК) КПЗУ та МОДР в м. Станиславові [90]. Фонд 69 
“Станиславівське повітове управління державної поліції, м. Станиславів” збагачує джерельну 
основу дослідження протоколами допитів осіб, запідозрених у приналежності до КПЗУ [91], 
інструкціями про особливості ведення боротьби із комуністичними організаціями [92], листуванням 
з приводу обліку підозрюваних у причетності до комуністичної діяльності [93]. Щоденні зведення 
поліції про політичну ситуацію в Станиславівському воєводстві [94] знаходимо у матеріалах фонду 
77 “Городенківське повітове управління державної поліції”. 

У фонді 67 “Станиславівська в’язниця” містяться особові справи ув’язнених за звинуваченнями 
у приналежності до ліворадикального руху, їхні характеристики. Матеріали зазначеного фонду 
розкривають практику превентивних (тимчасових, досудових – В.М.) арештів, котрі могли тривати 
від кількох тижнів до кількох років, наприклад І. Абоша, який упродовж 1930–1936 рр. перебував у 
слідчих арештах різної тривалості п’ять разів [95–99]. Слід зауважити, що ці документи теж уперше 
введено до наукового обігу. 

У масиві опрацьованих джерел із задекларованої проблематики важливе місце посідають 
документи, що містяться у фондах Державного архіву Львівської області. Зокрема, у фонді 121 
“Львівське воєводське управління державної поліції” різнимо донесення про нагляд за 
ліворадикальними організаціями [100], а також документи про політичну діяльність згадуваних 
структур [101–102]. Матеріали з’їзду Української соціал-демократичної партії (УСДП) із списком 
делегатів [102] свідчать про активну конфіденційну діяльність львівської поліції. Схожим змістом 
відзначаються джерела фондів 108 “Львівське повітове управління державної поліції” [103], 271 
“Дирекція поліції у Львові” [104–105] та 243 “Львівське міське управління державної поліції” [106]. 
Інформацію про спостереження польської влади за діяльністю “Сельроб-Єдності” [107], МОДР [108] 
одержуємо із матеріалів фонду 110 “Львівське міське управління. Суспільно-політичний відділ. 
Підвідділ у справах товариств і спілок”. 

Інша група документів із фонду 11 “Львівський окружний суд” опису 29 відображає участь 
системи польського судочинства у реалізації політики щодо ліворадикального руху. Серед них 
знаходимо судові справи про звинувачення окремих осіб у приналежності до КПЗУ та 
розповсюдженні комуністичної літератури [109–111]. Поряд з цим, значну частину документів 
становлять справи про конфіскацію окремих ліворадикальних періодичних видань, зокрема, газети 
“Вперед” [112–118], “Trybuna Robotnicza” [119–125] та ін. Джерела із фонду 139 “Прокурор 
окружного суду” доповнюють фактологічну основу дослідження справами зі звинуваченнями 
окремих осіб за зберігання й розповсюдження комуністичної літератури [126–127] та конфіскацію 
низки періодичних видань [128–130]. 

Окремі аспекти політичної діяльності ліворадикального руху в Західній Україні розкривають 
документи фонду 256 “Матеріали до історії революційного руху трудящих Західної України”. Нами 
проаналізовано численні звернення, листівки, газети, друки, які характеризують політичну 
активність комуністичного підпілля [131–133]. 
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Опіку західноукраїнською громадськістю над політичними в’язнями, інтернованих та 
полонених, які перебували в складних умовах утримання, відображено у фонді 59 “Об’єднання 
“Український Червоний хрест” у Львові” [134–135]. 

Матеріали, що зберігаються у фондах Державного архіву Тернопільської області, 
відображають ставлення польської влади до ліворадикального руху та розкривають окремі аспекти 
політичної діяльності комуністичних організацій. У фонді 231 “Тернопільське воєводське 
управління. Відділ громадської безпеки” ми опрацювали розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ Польщі стосовно відзначення першого травня [136], систематичні звіти воєводського 
управління про суспільно-політичну обстановку, стан суспільної безпеки, страйкові рухи [137–138], 
таємне листування органів місцевої польської влади з приводу діяльності ліворадикальних 
організацій [139–142], протоколи допитів комуністів [143]. 

Значну частину проаналізованих джерел становлять щоденні донесення слідчого управління 
про організацію місцевої поліції, політичну ситуацію, дотримання правопорядку у воєводстві [144–
149], які розміщені у фонді 274 “Тернопільська воєводська команда державної поліції” описи 1 та 4. 
На користь твердження про хорошу поінформованість місцевої поліції свідчить збірка відозв, 
листівок та інших агітаційних комуністичних матеріалів [150]. 

Фонд 278 “Тернопільська повітова команда державної поліції” представлений декретами і 
прокламаціями Галицького революційного комітету [151]. Розпорядження Тернопільського слідчого 
управління про надання відомостей про діяльність комуністичних організацій та їх членів [152] 
зберігаються у фонді 276 “Збаразька повітова команда державної поліції”. У фонді 282 “Підгаєцька 
повітова команда державної поліції Тернопільського воєводства” знаходимо розпорядження 
воєводського управління про вживання необхідних заходів у зв’язку із першотравневими 
циркулярами Комуністичної партії Польщі (КПП) та її молодіжного крила [153]. 

Детальний аналіз суспільно-політичного життя в Тернопільському воєводстві [154–155] подає 
збірка документів фонду 287 “Прокуратура Тернопільського окружного суду”. Окрім того, збірка 
документів цього фонду розкриває політичну діяльність ліворадикального руху в краї [156–158]. 

Опрацьовані й використані архівні джерела є важливим об’єктивним компонентом 
задекларованої теми дослідження, однак подана у них інформація потребує не тільки глибокого 
осмислення, але нерідко критичного аналізу та суміжної перевірки. Документи інформаційного 
характеру загалом характеризуються точністю датування, достовірністю, конкретністю, однак 
потребують неупередженої історичної інтерпретації. 

Важливе місце у дослідженні проблеми відіграють опубліковані джерела. Слід зауважити, що 
опрацьовані нами збірники документів та матеріалів опубліковані в радянський період і містять 
переважно тенденційно підібрані відомості. Зокрема, у виданнях “Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Українською РСР” [159], “Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту 
панської Польщі і возз’єднання з Радянською Україною (1921–1939 рр.)” [160], “Боротьба трудящих 
Прикарпаття за своє визволення і возз’єднання з Радянською Україною” [161], “За волю народну. 
Боротьба трудящих Ровенщини за соціальне і національне визволення та возз’єднання з 
Радянською Україною” [162], закцентовано увагу на ключовій ролі комуністичного підпілля Західної 
України, що врешті призвело до об’єднання українських земель. 

Окремі аспекти політики польської влади щодо ліворадикального руху та його політичну 
діяльність відображають документи, вміщені у збірниках “Під прапором Жовтня. Вплив Великої 
Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні” [163–164], 
“Революційна боротьба на Тернопільщині” [165], “Революційна діяльність західно-українських 
пролетарських письменників” [166], “З історії революційного руху у Львові” [167] та “Проти фашизму 
та війни. Антифашистський конгрес діячів культури у Львові 1936 р.” [168]. 

Особливої уваги заслуговує “Історія Львова в документах і матеріалах” [169]. Зібрана у ньому 
джерельна база, окрім іншого, відображає особливості діяльності органів місцевої поліції, судів, 
пенітенціарних закладів стосовно комуністичного підпілля та його представників у Львові. 

Важливим джерелом інформації про діяльність комуністичних структур Західної України слугує 
добірка матеріалів, опублікована у виданні “Коммунистический Интернационал в документах 1919–
1932” [170]. Розміщені у праці документи характеризують особливості функціонування організацій 
МОДР. 

Джерельну базу суттєво розширюють документи особистого походження, насамперед спогади 
і нотатки громадсько-політичних діячів та активних учасників ліворадикального руху Західної 
України. Специфічною рисою цієї літератури є те, що значна її частина не лише інформативна, але 
й дослідницька: окрім викладу та опису хронології подій, в ній охарактеризовано специфіку 
суспільно-політичного життя краю, діяльність місцевої польської адміністрації, заходи громадських 
та політичних об’єднань. 
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До ґрунтовних комплексних праць окресленої тематики зараховуємо “КПЗУ – організатор 
революційної боротьби” [171], “За владу Рад” [172], “На чолі визвольної боротьби” [173] – це праці, 
які охоплюють спогади активних учасників ліворадикального руху. Абстрагування від ідеологічних 
нашарувань, яскраво виражене у цих виданнях, сприяє доповненню фактичним матеріалом 
конкретних історичних узгоджень із досліджуваної проблеми. 

На заходах, скерованих на захист політичних в’язнів, проведенні широкомасштабних 
“амністійних” кампаній організаціями, що перебували під впливом комуністичної ідеології, акцентує 
увагу М. Нашковський в публікації “Неспокойные дни. Воспоминания о тридцатых годах” [174]. 

Відомий західноукраїнський діяч міжвоєнного періоду І. Макух у праці “На народній 
службі” [175] розкриває особливості та динаміку поширення впливу ліворадикального руху, його 
проникнення у всі сфери суспільно-політичного життя краю. 

Окреме місце серед джерельної бази дослідження посідають періодичні видання міжвоєнного 
періоду. Зауважимо, що опрацьована нами періодика характеризується певною ідеологічною 
ангажованістю, цей чинник став основою умовного поділу аналізованих часописів. Першу групу 
становлять видання ліворадикальних структур або організацій, які перебували під впливом 
комуністичної ідеології. Відповідно, другу групу джерел формують некомуністичні друки. Окрему 
групу джерел становить польська преса. 

Перша група незначна за чисельністю, що зумовлено прагненням об’єктивно висвітлити 
окреслену тему дослідження. Зокрема, газета “Воля народа” представлена публікаціями про 
організацію та перебіг “амністійної” кампанії у 1926 р. [176–177]. Зі сторінок друкованого органу 
УСДП “Вперед” беремо до уваги інформацію про зародження пенітенціарної системи у Польщі, 
умови утримання політичних в’язнів [178–181] та підтримку ув’язнених західноукраїнською 
громадськістю [182–186]. 

Важливі статистичні дані щодо кількості політичних судових процесів, чисельності підсудних та 
політичних в’язнів, термінів утримання у слідчому арешті містяться у тематичних одноденних 
виданнях “Zadamy amnestji dla wiezniow politycznych!” [187–189]. 

На наш погляд, вагому інформативну історичну базу з теми дослідження подають 
західноукраїнські часописи. Серед них на особливу увагу заслуговують публікації провідного 
тогочасного періодичного видання “Діло” – друкованого органу Українського національно-
демократичного об’єднання (УНДО). Автори повідомлень головним чином зосереджувалися на 
заходах державного примусу місцевої польської поліції щодо ліворадикального руху. Зокрема, на 
сторінках видання висвітлено масові поліційні арешти та обшуки, спровоковані активністю 
ліворадикальних осередків [190–198], описано брутальне поводження поліції із затриманими [199–
201]. Низка публікацій відображає першотравневі акції комуністичних організацій та реакцію на них 
місцевої польської адміністрації й органів поліції [202–207]. Відзначимо, що у виданні вважали 
безпідставними переслідування польською владою українських освітніх установ за звинуваченнями 
в комуністичній пропаганді [208–210]. Окрім того, автори інформаційних повідомлень, розміщених у 
часописі, піддавали сумніву правомірність арештів серед української студентської молоді за 
причетність до ліворадикального руху, водночас арешти осіб єврейської національності трактували 
як звичне явище [211]. 

У газеті “Діло” неодноразово порушували проблеми, пов’язанні із функціонуванням 
пенітенціарної системи у Польщі. Зокрема, розповідали про невідповідні умови утримання 
політичних в’язнів [212], знущання в’язничної адміністрації [213–214], випадки смерті 
ув’язнених [215–220], тривале утримання під вартою без судового вироку [221], численні 
голодування-протести політв’язнів [222–227]. Автори публікацій часопису вимагали від польської 
влади провести амністію політичних в’язнів [228–232]. 

Автори видання “Діло” привертали увагу громадськості краю до резонансних політичних 
судових процесів, інформували про їх учасників, висунуті звинувачення та аналізували особливості 
перебігу [233–237]. Позиція СРСР щодо західноукраїнських земель у контексті радянсько-польських 
відносин неодноразово ставала темою інформаційних повідомлень газети “Діло” [238–240]. 

Окремі аспекти функціонування закладів позбавлення волі в Польщі [241], становище 
політичних в’язнів [329] та особливості “амністійної” кампанії [242–243] розкрито на сторінках газети 
“Свобода”, іншого друкованого органу УНДО. Аналогічні проблеми в сукупності із висвітленням 
політичних судових процесів [244–246] порушували у публікаціях “Громадського голосу”, 
друкованого органу Української соціалістично-радикальної партії (УСРП). 

На наш погляд, аналіз некомуністичних західноукраїнських періодичних видань сприяє 
об’єктивному дослідженню ліворадикального руху Західної України та неупереджено відображає 
ставлення польської влади до нього. 
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Важливою складовою джерельної бази з теми дослідження виступає польська преса 
міжвоєнного періоду. Інформативний матеріал публікацій поглиблює розуміння причинно-
наслідкового зв’язку визначення польською владою політики щодо ліворадикального руху. 
Зокрема, низка повідомлень газети “Robotnik Śląski” стосується процесу становлення Польської 
держави та формування центральних органів влади [247–249]. Участь ліворадикального руху в 
окреслених подіях та сприйняття його польською владою також відображено на сторінках цього 
видання [250–253]. 

Поширення комуністичних революційних перетворень у польському суспільстві [254] та стан 
польського комуністичного руху [255] проаналізовано у часописі “Wiadomości Polskie”. Перспективи 
втілення в життя більшовицької концепції державного та політичного устрою в Польщі [256–257] 
висвітлено в газеті “Dziennik Cieszyński”. 

Низка періодичних польських видань інформували про особливості реалізації політики влади 
щодо представників комуністичних організацій. Зокрема, “Nowy czas” повідомляв про масові 
арешти представників ліворадикального руху [258]. Судові процеси та вироки за звинуваченнями 
підсудних у комуністичній діяльності [259–260] висвітлювали на сторінках газети “Gwiazdka 
Cieszyńska”. Зауважимо, що польська преса акцентувала увагу на єврейській національності 
провідників комуністичної ідеології [261], прихильність до якої зазвичай трактувалася як 
антидержавна діяльність. На наш погляд, це можна трактувати як один із елементів державної 
політики, скерованої на формування суспільних стереотипів, що зводилися до ідентифікації 
ліворадикального руху як непольського явища, провідника чужої, ворожої, антидержавної ідеології. 

Окрім того, польська періодика збагачує фактичний історичний матеріал відомостями щодо 
функціонування пенітенціарної системи [262], структури, чисельного складу й сферу компетенції 
державної поліції [263], особливостей провадження політичних судових процесів [264–265]. 

Отже, основну частину проаналізованих джерел становлять архівні матеріали та тогочасна 
періодика. Їх системне вивчення в сукупності з опублікованими документами і матеріалами, 
спогадами дозволяє ґрунтовно висвітлити основні тенденції та особливості політики Польщі щодо 
ліворадикального руху в Західній Україні. Активне залучення широкого кола першоджерел до 
наукового обігу, їх систематизація, неупереджений аналіз, сприятимуть комплексному, 
об’єктивному дослідженню діяльності західноукраїнських комуністичних організацій упродовж 
міжвоєнного періоду. Формування нових оціночних суджень, ґрунтованих на широкій джерельній 
базі, покликаних подолати історичні стереотипи становить перспективу подальших студій. 
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