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Оксана ЮРЧУК

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
В ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО КОНСЕРВАТОРА
ЯНА СТАНІСЛАВА ЛОСЯ (1918–1939)

Одним із наслідків Першої світової війни для Східної Європи стала поява Поль%
ської держави, яка поступово реалізувала свої претензії на території спільного прожи%
вання польського та українського населення колишньої Австро%Угорщини1. Цей факт
викликав значне загострення польсько%українських суперечностей. Серед польського
політикуму найактивніші спроби досягнення польсько%українського порозуміння нале%
жали консерваторам2. Провідну роль у цьому процесі відіграв польський аристократ,
граф Ян Станіслав Лось (1890–1974).

Проблема трактування українського питання у польському консерватизмі 20%30%х
років недостатньо розроблена в історіографії обох народів. Певне наукове значення для
даного дослідження мають роботи як польських істориків – Влодзімєжа Міха3, Анджея
Хойновського4, Ришарда Тожецького5, так і відомих українських науковців – Михайла
Швагуляка6, Миколи Кугутяка7, Леоніда Зашкільняка8. Відсутність ґрунтовних до%
сліджень з обраної тематики засвідчує перспективність розробки окресленого на%
прямку роботи.

Метою даної статті є розкрити особливості підходу графа Я. С. Лося до вирішення
українського питання в період 20–30%х років та вплив його теоретичного доробку і по%
літичної діяльності на польсько%українські помірковані сили у царині нормалізації вза%
ємних стосунків насамперед у Галичині.

Основними завданнями роботи є: окреслити передумови формування концепції
польської “конструктивної політики” з українського питання; визначити елементи
впливу на публіцистику Я.С. Лося досвіду офіційної політичної діяльності та дати
оцінку його політичному і публіцистично%епістолярному доробку.

Джерельною базою для написання роботи стала низка опублікованих та неопублі%
кованих матеріалів. До перших належать статті графа, надруковані в польських кон%
сервативних виданнях “Nasza Przyszіoњж” (“Наше Майбутнє”)9, “Dzieс Polski”10 та “Bunt
Mіodych”11 першої половини 30%х років та його найвідоміші брошури з української
проблеми: “За конструктивну політику на Червоній Русі” (1931)12 і “Міжнародне по%
ложення Польщі та галицькі українці” (1932)13.

Вирішальне значення для написання статті мали неопубліковані джерела з фондів
Центрального державного історичного архіву України у Львові. Йдеться про матеріали
листування Я. С. Лося з українським громадсько%політичним діячем, редактором часо%
пису “Нова Зоря” Осипом Назаруком, у ході якого активно обговорювалися реальні
можливості співпраці та шляхи вирішення польсько%українського протистояння14.
Певне доповнююче значення мають дані листування польського консерватора з україн%
ськими культурно%громадськими діячами у справі відкриття українського універси%
тету у Львові (перша половина 20%х років)15.
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Загалом, джерельний аналіз та історичні дослідження з даної тематики засвідчили,
що Ян Станіслав Лось – політик, дипломат, історик – одна з ключових фігур усіх відо%
мих спроб (офіційного та неофіційного характеру) досягнення польсько%українського
порозуміння на західноукраїнських землях у міжвоєнний період16. Саме йому вдалося
переконати тодішній польський уряд у необхідності присутності української делегації
на переговорах про визначення статусу Східної Галичини у 1923 році17. Упродовж
1921–1924 років граф здійснив ряд спроб для вирішення справи українського універ%
ситету в Польщі18. Завдяки його активному лобіюванню польський сейм у 1922 році
прийняв статут самоврядування для південно%східних воєводств, який так і не було
втілено у життя19.

Початок 30%х років у польсько%українських взаєминах позначений зростанням кон%
фронтації, апогеєм якої стала репресивна акція польського уряду проти українського
населення, проведена навесні 1930 року під назвою “пацифікація” (умиротворення)20.
Утиски українців у всіх сферах суспільно%політичного життя знайшли відображення
не лише у Пастирському листі  станіславського єпископа Григорія Хомишина (1931)
чи зверненні і заяві української церковно%громадської еліти до свого народу (1937)21,
а й у спільній роботі польських консерваторів Александра Бохенського, Станіслава
Лося та Володимира Бончковського “Польсько%українська проблема в Червенській
землі”(1938)22. У всіх згаданих роботах звучав заклик до обох сторін сприяти налаго%
дженню мирного діалогу з урахуванням інтересів як польського, так і непольського на%
селення.

У 1931 році було розпочато новий етап пошуку спільних шляхів вирішення україн%
ської проблеми на рівні польської та української політичної еліти. Значний резонанс
у громадсько%політичних колах обох народів викликали роботи авторитетних поль%
ських консерваторів – Яна Бобжинського “Відкритий лист до українського консер%
ватора” та Я.С. Лося “За конструктивну політику на Червоній Русі”23. Українською
стороною було відзначено позитивне ставлення автора другої публікації до українців,
а також високо оцінено його заклик до польського уряду першим розпочати дієвий
діалог про розширення прав українського населення24.

Орієнтовною програмою поетапного вирішення українського питання на держав%
ному рівні з точки зору графа могла стати розроблена ним концепція “конструктивної
політики”25. Авторові вдалося, дотримуючись основних складових польської політич%
ної доктрини (міту “історичної Польщі”, сарматизму та католицького інтеґризму), вка%
зати на стратегічні помилки у державній національній політиці та запропонувати кон%
кретні шляхи їх виправлення на основі врахування не лише польських, а й українських
інтересів.

В одній із своїх промов на дискусійному обіді Кола приятелів часопису “Nasza
Przyszіoњж” у 1933 році польський діяч запропонував розглядати українські національ%
ні інтереси під двома кутами зору. Перш за все наголошувалось на необхідності визна%
чити особливості ставлення Польщі до минулої та майбутньої української державності.
По%друге – представити польське бачення шляхів розв’язання внутрішньополітичної
української проблеми в Польщі26.

Під інтересами єдиної української нації польський аристократ розумів здатність
у складних геополітичних умовах власної бездержавності зберегти та розвинути свій
державотворчий потенціал у складі Польщі, СРСР, Румунії, Чехословаччини27. Він не
шукав – як більшість представників практично всіх польських політичних сил – при%
чини відсутності української держави у ХХ столітті в стереотипі політичної незрілості
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українців28. Основну відповідальність за поразку українських національно%визвольних
змагань 1918–1921 років польський консерватор покладав на політичну безграмотність
українського проводу та його залежність від іноземних чинників (німецького та біль%
шовицького)29. У статті “Нова Kонституція Польщі й український нарід” (1934) Я.С.Лось
окреслив тогочасну українську політику як “орієнтацію на катастрофу”30. Саме таким
вбачався йому результат можливого українсько%німецького чи українсько%радянського
зближення, яке б неминуче втягнуло Польщу у війну з двома великими державами
і перешкодило не лише виконанню нею місії миротворця в Центрально%Східній Єв%
ропі, а й перекреслило останню надію українців на польську підтримку в ході реалізації
національної ідеї31.

Така невтішна перспектива та прагнення до самозбереження з точки зору графа мог%
ли стати переконливим аргументом на користь відкладення ідеї реалізації української
об’єднаної держави на невизначений термін32. Оскільки протилежний вибір, на думку
польського консерватора, призведе до перетворення повноцінного представника сло%
в’янського світу на “етнічну масу із спустошеним державотворчим потенціалом з пер%
спективою приєднання всіх гілок українства до СРСР”33.

Польський консерватор доводив, що українські та польські інтереси узгоджуються,
а тому треба говорити лише про розбіжності у підходах, а не принципові суперечності34.
Граф не сформулював окремої федеративної програми, проте передбачав, як і біль%
шість представників польського консерватизму, можливість польсько%української спів%
праці у справі майбутньої побудови української держави коштом СРСР35. Проте, на
відміну від польського публіциста%консерватора Я. Бобжинського, він уважав за до%
цільне для польської сторони утриматись від безумовних обіцянок підтримки україн%
ської справи в майбутньому, наголошуючи на необхідності враховувати залежність
Польщі від геополітики36. Такий підхід, на думку польського діяча, дозволив би уник%
нути деморалізації українців у Польщі, яка могла б виявитись в іґноруванні своїх гро%
мадянських обов’язків щодо держави і титульної нації. Тому, згідно з його концепцією,
Польська держава повинна зарезервувати власне право участі в українській справі на
підставі низки умов. Серед них найголовнішими були безпосереднє звернення україн%
ської сторони про допомогу та схвальна реакція польського суспільства на можливість
польсько%українського військового%політичного союзу на державному рівні, заснова%
ного на аргументованому переконанні у корисності цієї акції для польського майбутнього37.

Гарантом польської військової підтримки, а отже, й самої можливості реалізації ук%
раїнської державності на Наддніпрянщині повинна була стати заява про лояльність ук%
раїнського населення південно%східних воєводств, котрі передбачалося назавжди зали%
шити у складі Речі Посполитої відповідно до міту про “історичну Польщу”38.

Небезпечним явищем для польської державної присутності на західноукраїнських
землях стало підтверджене переписом 1931 року зростання національної свідомості
українців та їхнє прагнення до підкреслення своєї окремішності навіть радикальними
методами Організації Українських Націоналістів (ОУН)39. Вищезгадані процеси запе%
речували культивовану у польському суспільстві думку про національну незрілість та
штучність українського незалежницького руху40. У брошурі “За конструктивну полі%
тику на Червоній Русі” Я. С. Лось наголошував, “що реальна політика мусить числи%
тися з українським рухом як дійсністю”41. Більше того, польський консерватор закли%
кав польське суспільство та уряд докласти зусиль для взяття політичної ініціативи
у власні руки, оскільки, відповідно до його спостережень, вона перебувала в руках ук%
раїнців42.
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Лише офіційне остаточне визнання факту національної окремішності українців та
їхнього права на всебічний саморозвиток повинно було створити, на думку графа,
платформу для вирішення українського питання43. В одному з листів до О. Назарука
(грудень 1938 р.) Я. С. Лось окреслював українське населення у Польщі як подвійну
меншість по відношенню і до всього українства, і до польського населення44. Вихована
на католицьких та західноєвропейських традиціях, а також легітимізмі Австро%Угор%
ської імперії, ця гілка українського народу, за словами графа, “становить […] групу з
дуже виразно окресленим, лише їй притаманним обличчям”45.

Згідно з концепцією Я. Лося, Східна Галичина була покликана виконати “місію П’є%
монту” для майбутньої України та перенести на спустошену більшовизмом землю кра%
щі зразки християнської європейської культури46. Роль галицьких українців, на його
думку, полягала у забезпеченні альтернативи розвитку української нації, що своїм по%
рядком мало послужити поштовхом до відродження Української держави47. Активна
участь західних українців у побудові як власного, так і державного добробуту Польщі,
з точки зору Я. Лося, повинна була стати не тільки доказом лояльності до польської
влади, а й гарантією польської підтримки на майбутнє48 .

Ідею узалежнення реалізації законних прав українців від їхньої заяви про лояль%
ність щодо Польщі польський історик Влодзімєж Міх окреслював не інакше, як вияв
польського націоналізму49. Граф, своєю чергою, вважав такий підхід єдиною гарантією
національної безпеки Польщі не лише на зламі 20–30%х років, а й на перспективу50. Під%
креслимо, що концепція “конструктивної політики” Я. Лося передбачала рідкісне для
польської політичної думки поєднання ідеї лояльності із запровадженням територіаль%
ної автономії для українського населення. Подібна вимога зустрічалась ще тільки у про%
грамі впливової націоналістичної партії – Загальностанової Монархічної Організації51.

Наголошуючи на необхідності утримання ініціативи на західноукраїнських землях
польськими політичними силами, граф у статті “Caeterum cenceo” (1936) закликав до
обов’язкового дотримання польських державних зобов’язань щодо національних мен%
шин52, оскільки, згідно з думкою Я. С. Лося, висловленою у публікації “Без недомовок
та непорозумінь” (1932), держава “не може керуватись двома взаємно ворожими наро%
дами”53. У листі до О. Назарука від 8 січня 1934 року польський аристократ підтвер%
див свою думку, висловлену ним на дискусійних зборах консервативних сил у Вар%
шаві (1933), що стратегічною метою польсько%українських взаємин повинно стати
прагнення до спокою на південно%східних землях та реалізації життєвих інтересів обох
народів54. Додатковим нагадуванням історично зумовленої спільної належності “схід%
них кресів” польській та українській спільнотам (без права будь%чиєї переваги), за кон%
цепцією Я.С. Лося, мала стати назва території – “Червона Русь”, яку він пропонував
закріпити на офіційному рівні55.

Проте польський політик усвідомлював, що на шляху до польсько%українського
мирного співжиття перешкодою лежав тягар взаємної ненависті та стереотипів сприй%
няття, культивованих на рівні підсвідомості обох народів56. У брошурі “За конструк%
тивну політику на Червоній Русі” він зазначав, що “на полудневім сході” маємо до діла
з проблемою характеру тривалого, що вимагатиме поступової “терапії”57.

Переконання графа у негативному, а часом ненависному ставленні значної частини
української політичної еліти до Польщі, особливо після польсько%радянського Ризь%
кого договору 1921 року, привело його до думки про необхідність формування образів
позитивного сприйняття між українцями і поляками58. З цієї причини Я.С. Лось доклав
чимало зусиль для вирішення справи відкриття українського університету ім. короля
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Данила Галицького. Саме він переконав тодішнього міністра освіти Владислава Граб%
ського (1924) у доцільності вищої української школи, особливо з метою послаблення
радикалізму в українському суспільстві та контролю держави за громадською благо%
надійністю окремих українських діячів59. Польський консерватор був переконаний
в існуванні глибокого конфлікту між інтересами українців на тогочасному етапі та ук%
раїнською політичною доктриною60. На його думку, українська вища школа повинна
була дати українцям відчуття визнання їх національно%культурної повноцінності та
служити засобом до партнерської співпраці з поляками. Важливо, що Я. С. Лосеві все
ж вдалося у 1924 році отримати офіційну згоду польського уряду на відкриття такого
навчального закладу, але не у Львові, а у Варшаві61. Проте цей проект так і не було реа%
лізовано, тому що, згідно з даними джерел, українська спільнота сприйняла такий варі%
ант украй негативно і відмовилася від співпраці62.

Але польський консерватор не полишав спроб налагодити позитивні контакти з ук%
раїнськими поміркованими силами і впродовж 1931–1935 років. Хоча саме на цьому
етапі винятково загострились польсько%українські стосунки, до чого прислужились
терористичні акти ОУН проти польських урядовців та репресії польської влади проти
українського населення63. Далекоглядні помірковані сили з обох сторін: з української –
Українське Національно%Демократичне Об’єднання та з польської – консерватори на
чолі з Я. Лосем – навіть в умовах зростаючої протидії польської та української спільнот
проводили таємні переговори про необхідність порозуміння. Важливим досягненням
для польського та українського політикуму стала організована за протекцією графа
зустріч української делегації з польським прем’єром у середині 1933 року, на якій ук%
раїнці представили власну програму польсько%української співпраці64. Авторитет Я. Ло%
ся відігравав неостанню роль у так званій польсько%українській “нормалізації” взає%
мин – усній домовленості обох сторін про взаємне порозуміння на рівні урядових
структур.

Вищевисловлене свідчило не лише про дипломатичний хист графа, а й про широкі
та плідні особисті контакти в українському середовищі. Зокрема, слід наголосити на
його співпраці з редакцією “Нової Зорі” та листуванні з О. Назаруком, а також кон%
тактах з тижневиком Українського Католицького Союзу “Мета”, близького до особи
митрополита Андрея Шептицького65.

Політична криза в Польщі, поглиблена змінами у владних структурах у зв’язку зі
смертю керівника держави Ю. Пілсудського у 1935 році не дозволила закріпити до%
сягнуті польсько%українські угоди. Проте польський аристократ, вбачаючи в україн%
ській поміркованій інтелігенції майбутню гарантію відповідального підходу українців
для вдалої реалізації “конструктивної політики”, продовжував плідні контакти з укра%
їнцями66. У статті “Caeterum cenceo” він стверджував, що в українському суспільстві
присутній сильний консервативний чинник, завдяки якому вдалося вистояти після ка%
тастрофи 1918–1919 років67. Проте цей факт був, на його думку, лише незначним
моментом у порівнянні з потенційними можливостями українців, які могли б розкри%
тися за умови правильного підходу до українського питання і принести значну ко%
ристь Польщі.

Концепція “конструктивної політики” передбачала скасування обмежувальних за%
ходів польської влади в усіх сферах суспільно%культурного та господарського життя
української спільноти. Граф наголошував, що в інтересах Польщі розглядати її як окре%
мий народ з правом обстоювання своєї національної відрубності. Саме ця вимога за%
значена першою у списку поетапного вирішення українського питання68.



384

Оксана ЮРЧУК

Факт швидкого зростання самосвідомості українців найкраще, з точки зору Я. Ло%
ся, засвідчував провал політики асиміляції, яку проводили польські уряди після
1921 року69. Він пропонував відкинути утопічну ідею полонізації українського на%
селення і створити йому умови для розбудови власного “стану посідання”, що, своєю
чергою, виховуватиме відповідальність за долю держави та лояльне ставлення до неї70.
“Не асиміляція […], а національний спокій має стати нашою метою, а методом […] є па%
ралелізм і, де вдасться, національний паритет”71.

Мирного польсько%українського співіснування на західноукраїнських землях, на
думку польського консерватора, можна було досягти лише із запровадженням тери%
торіальної автономії для українського населення внаслідок певною мірою умовного
поділу “східних кресів” на дві частини: одну – з переважно польським, іншу – з пере%
важно українським елементом72.

Особливе місце у концепції “конструктивної політики” займала ідея паралелізму –
рівнобіжного безпосереднього культурно%національного та суспільно%господарського
розвитку обох народів з гарантованою можливістю прямого контакту українців з дер%
жавною владою при вирішенні власних справ73. У своєму листі до О. Назарука (гру%
день 1935 р.) граф наголошував на необхідності створення своєрідного представниць%
кого органу всієї української спільноти, котрий би мав, на його переконання, очолити
“Голова Речі Посполитої”74. Такий підхід, на думку Я. С. Лося, мав би забезпечити ук%
раїнцям передбачуваний паралелізмом контакт з державою. У листі від лютого 1939 року
О. Назарук назвав пропозицію польського аристократа “планом персональної унії”, яка
у спільних польсько%українських справах повинна була доповнюватись паритетом –
умінням досягати компромісу75.

Потреба забезпечення обом народам “рівнобіжного, згідного і взаємно незалежного
від себе співжиття”, з позицій польського консерватора, могла стати реальністю лише
за умови зміни підходів польської держави до важливих складових національної по%
літики. У концепції “конструктивної політики” автор запропонував такі зміни: 1) сприяти
позитивній налаштованості української інтелігенції до Польщі, враховуючи її винят%
ковий вплив на населення; 2) вирівняти викривлену соціальну структуру українського
населення шляхом залучення української інтелігенції до досі закритих для неї служ%
бових посад; 3) сприяти державному кредитуванню українських господарств з метою
обмеження іноземних впливів; 4) відмовитись від примусового утраквізму в школах
та господарських організаціях з огляду на посилення викликаної цим фактором ради%
калізації українства тощо76.

Важливо підкреслити, що окремим пунктом Я.С. Лось виділив думку про необхід%
ність розвивати позитивні взаємини між поляками та українцями, оскільки “українці
покликані нарівні з Польщею рішати долю Червоної Русі”77. Слід наголосити, що по%
дібні заклики до взаємної толерантності звучали у листах графа до О. Назарука і від
грудня 1938 та березня 1939 років, що свідчило про невирішеність українського пита%
ння в Речі Посполитій і напередодні Другої світової війни78.

Політична і публіцистична спадщина польського консерватора%державника Я.С. Лося
являла собою спробу поєднання різновекторних явищ – української та польської полі%
тичної доктрини, що докладно простежувалось у створеній ним концепції “конструк%
тивної політики”. Сучасники справедливо зараховували графа до когорти “українофілів”
у польському консерватизмі, оскільки він намагався використати свій публіцистичний
та дипломатичний хист для максимально можливого узгодження польських інтере%
сів з національними прагненнями українців. На наш погляд, за умови сприятливих
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політичних обставин у 20–30%і роки в польській державі цілком реальним могло стати
втілення окремих складових концепції “конструктивної політики” (пов’язаних з соці%
альною та культурно%громадською сферами). Проте очевидно, що ідея територіальної
автономії для українського населення належала до низки проблем стратегічного харак%
теру та національної безпеки Польщі, вимагаючи перегляду міту “історичної Польщі” –
основи польської політичної доктрини. З цього погляду перша і основна засада концепції
Я.С. Лося являла собою утопію, що, зрештою, було підтверджено наступними подіями.

Реальні тендеції суспільно%політичного життя II Речі Посполитої розходилися з кон%
цепцією Я.С. Лося у справі вирішення української проблеми. Незважаючи на те, що
окремі конкретні пропозиції графа могли бути реалізовані, принципове положення
концепції “конструктивної політики” було приречене залишитися теорією. Адже йшло%
ся про швидку зміну столітніх польсько%українських стереотипів взаємного сприйня%
ття – чинника, який мав винятково важливий вплив на суспільну свідомість населення
Польщі міжвоєнного періоду. Проте активні спроби польського аристократа досягти
польсько%українського порозуміння були високо оцінені українською політичною елі%
тою, представники якої наголошували на винятковому розумінні автором значення
української проблеми для майбутнього Польської держави.
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Оксана ЮРЧУК

Оксана Юрчук.
Українське питання в політичній публіцистиці та діяльності
польського консерватора Яна Станіслава Лося (1918–1939).
Українська тематика займала провідне місце у публіцистичній та політичній діяль%

ності польського консерватора Яна Станіслава Лося. Дипломатичний хист дозволив
графові відіграти важливу роль у складні періоди польсько%українського протистояння
1921–1924 років та польсько%українського зближення 1933–1935 років. Польський
діяч розробив концепцію “конструктивної політики” – орієнтовної програми поетап%
ного врегулювання відносин між польською та українськими спільнотами у Польщі
1918–1939 років. Зміна політичної ситуації у державі після 1935 року завадила вті%
ленню задумів Я. С. Лося в напрямку реалізації польсько%української угоди на основі
згаданої концепції. Науковцям з обох сторін ще належить гідно оцінити значення полі%
тико%публіцистичної діяльності графа Я. С. Лося для минувшини та сучасних стосун%
ків Польщі та України.

Oksana Jurczuk.
Ukrainian question in the political publicistic and work
of the polish concervative Jan Stanislav Los’ (1918–1939).
Ukrainian theme took a main place in the publicistic and political activity of the polish

conservative Jan Stanislav Los’. His diplomatic ability allowed the count to play an important
role in the compex moment of the polish%ukrainian opposing in 1921–1924 and rapproche%
ment in 1933–1935. The polish statesmen elaborated the “constructive policy” conception –
the reference program of the stage%by%stage settlement of the relations between ukrainian
and polish commons in Poland 1918–1939. The change of the political situation in the state
after 1935 prevented the implementation of Jan S. Los’s intentions in the direction of polish%
ukrainian agreement on the base of the above – mentioned conception. The importance of
the political – publicist, count Jan S. Los’s activity for the past and contemporary relations
of Poland and Ukraine shoold undoubtedly be given a high opinion by the researchers from
both sides.


