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Передмова

За таких умов проблематика української політичної емігра-
ції посідала маргінальне місце в розробках польсько-українсь-
кої історії вже через ту обставину, що табір Української На-
родної Республіки загалом залишився послідовним прибічником 
політичної орієнтації на польсько-українське порозуміння. 
Через вказані нюанси, а також брак доступу до радян ських 
архіво сховищ і розпорошеності документальних збірок укра-
їнської еміграції на Заході, українські діаспорні вчені мали 
змогу лише частково дослідити багату інтелектуальну спадщи-
ну міжвоєнних часів. Водночас, у Радянській Україні пробле-
матика української національної еміграції перебувала під іде-
ологічною забороною, що, насамперед, стосувалося її культур-
ного та наукового доробку.

Перші важливі кроки до підваження обопільних стерео-
типів і узгодження історичних інтерпретацій були зроблені 
ще на еміграції, передусім, завдяки часопису «Культура» за 
редакцією Єжи Ґєдройца. Значна частина польських інтелек-
туалів свідомо зреклася давніх претензій до Львова, Вільнюса 
і Гродна заради розбудови конструктивної співпраці з неза-
лежними Україною, Білоруссю й Литвою. Заклик «Культури» 
підхопила частина української діаспорної спільноти. Важливі 
кроки до порозуміння з польськими колегами, а також прин-
ципового, не обтяженого вузькими партійними міркуваннями, 
аналізу історії польсько-українських взаємин були зроблені 
на шпальтах таких видань, як «Сучасність», «Листи до при-
ятелів», «Віднова».

У пострадянській Україні в центрі уваги вчених опинилися 
питання політичної історії, оцінка природи польсько-україн-
ського союзу 1920 року, пізнішої діяльності українсь ких урядів. 
З’явилися численні персоналійні дослідження, які повернули до 

nich dawnej Rzeczypospolitej jako część «wojny ideologiznej» w okresie lat 
1930–1950-tych//Tygiel narodόw: Stosunki społeczne i etniczne na dawnych zi-
emiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953. — Warszawa–Londyn, 2002. — 
S. 559–560. 

ПередмоВа

Iсторики прагнуть почути і донести до своїх сучасників голос 
минулого, щоразу чіткіше усвідомлюючи, що спроможні вло-
вити лише окремі його хвилі, суголосні нашим уявленням 
і очікуванням. Як зрозуміти і описати чужий досвід, не спро-
щуючи і не викривляючи його? Як збагнути феномен міжво-
єнної еміграції — для більшості її членів несподіваної, непла-
нованої, непевної, сповненої різних ідеологічних спокус і мо-
ральної розпуки? Політична еміграція — одне з давніх явищ 
світової історії (в українському випадку досить згадати хоча б 
мазепинську еміграцію початку XVIII ст.), але щоразу неочіку-
ване для людей, охоплених нею. Від 20–30-х років ХХ століт-
тя нас віддаляють неповні 80 років, але Друга світова війна 
зробила міжвоєнний досвід Європи світоглядно далеким. По-
воєнний світ, у якому ми живемо, накинув нам параметри 
прочитання світу довоєнного.

Польській та українській науковій літературі і суспільній 
думці міжвоєнного періоду та перших років після Другої світо-
вої війни були властиві зосередженість на власній національній 
мартирології, брак емпатії до мотивів діяльності та настроїв 
протилежної сторони, спрямованість на створення національ-
ного наративу, який, паралельно з істотними типологічними 
подібностями, у польському випадку був, насамперед, дискур-
сом колоніальним, а в українському — дискурсом національної 
емансипації й етнічної автохтонності 1.

1 Stryjek T. Historiografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939–1953: 
Radzieckie, rosyjskie, ukraińskie і polskie prezentacji dziejόw ziem wschod-
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наукового обігу чимало імен еміграційних вчених. Водночас, 
знач но менша увага була приділена вивченню розмаїтих орга-
нізаційних структур української еміграції, аналізові складного 
мережива їхніх взаємин з польським урядом, польським суспіль-
ством і, що не менш істотно, західноукраїнськими науковими 
елітами. Виходячи з цього, а також наявності численних 
неопрацьованих джерельних комплексів, була визначена тема цього 
дослідження — історія науково-освітньої діяльності української 
еміграції у міжвоєнній Польщі.

Моя розвідка має на меті висвітлити роз ви ток наукової та 
освітньої діяльності української («наддніпрянсь кої») еміграції 
в міжвоєнній Польщі в контексті національної політики поль-
ського уряду і становища українського населен ня Східної 
Галичини і Волині. Мені йшлося про характеристику міжво-
єнної політичної ситуації як тла розвитку наукової діяльності 
еміграції; аналіз взаємин уряду з українською еміграцією 
в контексті політики Польщі щодо українського населення; 
опис причин і перебігу створення установ, в межах яких роз-
горталася науково-освітня праця емігрантів — таборових за-
кладів освіти, Студіум православного богослов’я Варшавсько-
го університету, Українського Наукового Інституту; виявлен-
ня характерних рис і специфіки розвитку української науки 
в еміграції, особливостей наукової взаємодії еміграційних 
і західноукраїнських вчених в контексті ідеологічних супер-
ечок в українських колах міжвоєнної Польщі.

Працюючи над темою, я намагався зрозуміти природу 
створен ня наукового знання в умовах вигнання, інтелектуаль-
ну напругу між ідеологічною відданістю українській справі 
і необхідною лояльністю до Польщі, описати наукову діяль ність 
в еміграції як засіб підтримання ідентичності, а сам стан емі-
грації — не тільки як нещастя, а й як виклик, як джерело роз-
пачу і, водночас, болісне заохочення 2.

2 Див. вдумливі думки з приводу природи вигнання: Колаковський Л. Мої 
правильні погляди на все/Пер. з пол. С. Яковенка. — К., 2005. — С. 204–208.

Втім, наявні джерела і стан історіографічної розробки проб-
леми зумовили позитивістично-описовий характер моєї праці, 
її посилену увагу до інституційної історії наукового життя 
еміграції. Тож написана розвідка видається своєрідним карка-
сом подальших глибших й амбітніших досліджень інтелекту-
альної історії міжвоєнної доби. Водночас, в тексті приділено 
спеціальну увагу характеристиці політичного і геополітичного 
контексту, без чого зрозуміння історії наукової діяльності просто 
неможливе.

Окремого обговорення вимагає термінологічний апарат дано-
го дослідження, адже не таємниця, що в наукових працях, і не 
лише з історії польсько-українських взаємин міжвоєнного часу, 
позірно нейтральні терміни майже завжди несуть потужне ідео-
логічне навантаження й імпліцитно віддзеркалюють політичні 
уподобання авторів і глибоку політизованість самої мови.

Перша така проблема — розрізнення української еміграції 
(яку також часто називають «наддніпрянською» або «петлю-
рівською») та українського населення Східної Галичини і Во-
лині. Під українськими емігрантами я розумію осіб, що опи-
нилися на території Польщі за політичними мотивами (непри-
йнятність радянської влади) і мали відповідний юридичний 
статус, визначений у низці польських і міжнародних докумен-
тів (докл. див. розділ 2). При цьому, активними співробітника-
ми еміграційних наукових установ були поодинокі постаті, що 
не належали до еміграції і не походили зі Східної України, як, 
наприклад, Роман Смаль-Стоцький або Мирон Кордуба. Беру-
чи до уваги, що їхня діяльність є органічною частиною історії 
наукових і освітніх установ української еміграції, їй приділене 
відповідне місце в даному дослідженні.

Друга істотна проблема — географічні і територіально-
адміністративні назви, що були предметом запеклої ідеологіч-
ної боротьби ще за міжвоєнних часів. Як називати польську 
державу міжвоєнного часу — Польща чи Друга Річ Посполита? 
Остання назва була офіційною, ідеологічно відбивала тезу 
про спадкоємність з Першою Річчю Посполитою, що зникла 
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внаслідок поділів у ХVІІІ столітті. Українські автори віддавали 
перевагу терміну «міжвоєнна Польща», аби наголосити на за-
садничій відмінності домодерної «Першої» Речі Посполитої 
і побудованої за засадами модерного націоналізму Польщі між-
воєнної. Вважаю таке розрізнення сенсовним. У цій праці 
я також віддаю перевагу окресленню «міжвоєнна Польща», 
зрозуміло, зберігаючи термін «Друга Річ Посполита» в цитатах 
із джерел або наукових праць.

Запеклі дискусії ще за міжвоєнної доби точилися навколо 
питання назви для включених до складу міжвоєнної Польщі 
Східної Галичини і Волині. Більшість польської політичної 
еліти послуговувалася терміном «Креси» 3 та новотвором для 
позначення Східної Галичини — «Східна Малопольща». Поряд 
із цими назвами польський уряд послідовно дотримувався 
терміну «русини» щодо українського населення й заперечував 
термін «Західна Україна» на позначення приєднаних до поль-
ської держави внаслідок українсько-польської війни 1918–
1919 років східних воєводств. Терміни «Східна Малопольща», 
«Креси», «русини» мали на меті підкреслення історичних прав 
Польщі на вказані землі й викликали гостре заперечення 
українських еліт. Деякі сучасні польські науковці тримаються 
цих термінів, як нібито нейтральних та історично адекватних 4 
або вживають їх нарівні з терміном «Східна Галичина». Інші 
польські вчені наголошують на політичній зумовленості по-
няття «Західна Україна», «спродукованого радянською про-
пагандою» 5. Погоджуючися з тим, що пропаганда активно 

3 Про ідеологічні конотації цього терміна див.: Бовуа Д. Міф «східних 
окраїн», або як йому покласти край//Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. — Львів, 1998. — Вип. 5. — С. 125–138

4 Див. матеріали дискусії польських і українських істориків у: Polska–
Ukraina: Trudne pytania. — Warszawa, 1998. — T. 1–2. — S. 120, 138, 146.

5 Jasiewicz K. Obok wstępu. O potrzebie refleksji nad niektόrymi stereo-
typami i dogmatami w historiografii XX wieku w zbiorowej świadomości 
//Tygiel narodόw… — S. 32.

послуговувалася терміном «Західна Україна», коректніше таки 
говорити про його запозичення з українського національного 
дискурсу. Достатньо нагадати про Західно-Українську Народ-
ну Республіку або жваву реакцію 1928 року голови польсько-
го сейму Іґнаци Дашинського на вживання одним з україн-
ських послів терміну «Західна Україна»: «Західна Україна 
знаходиться за Збручем» 6.

Подібні термінологічні війни віддзеркалюють боротьбу 
політично-історичних легітимізацій. Історик може обирати між 
офіційною адміністративною назвою; назвами, яким віддає 
перевагу більшість населення певного регіону та сучасними 
термінами на його позначення. При цьому досягти повної ней-
тральності авторові, що таки мусить визначитися з терміноло-
гією, неможливо, тож залишається прагнути постійно пам’ятати 
про ідеологічну насиченість усіх окреслень.

Завершити цю передмову хочу словами подяки усім тим, 
завдяки кому була написана дисертація, а згодом — і книжка. 
Насамперед, йдеться про мого вчителя і автора ідеї такої пра-
ці Ярослава Ісаєвича. Більша частина книжки написана у Вар-
шаві, де автор користувався підтримкою, заохоченням і по-
радами Валерії Радзейовської (яка допомогла впорядкувати 
бібліотеку свого батька — Януша Радзейовського, книжки 
і рукописи з якої істотно збагатили зміст моєї праці); Романа 
Шагали і його дружини — Еви, завдяки яким під час тривало-
го перебування у Польщі я почувався як вдома; Олі Гнатюк, 
якій я вдячний за цінні поради і критичні зауваження; моїм 
колегам і друзям часів навчання на Студіум Східної Європи 
Варшавського університету — Ґаборові Лаґзі, Наталці Дмитри-
шин, Тадеушові Іванському, Анджеєві Тихомирову, Войткові 
Янковському. Осібна подяка належить відділові новітньої іс-
торії Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН 
України у Львові, в якому була написана моя дисертація, та її 

6 Кедрин І. Життя—Події—Люди: Спомини і коментарі. — Нью-Йорк, 
1976. — С. 284.
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1931 року Василь Кучабський в полеміці з польським консер-
вативним публіцистом Яном Бобжинським зазначив:

Погляди про українсько-польські відносини… є настільки викрив-

лені десятками літ вічевих агітацій, вони настільки поверхові 

й плітки, що вже ж нарешті був би останній час, щоб не збувати 

польсько-українське питання легкою рукою в одній-двох статтях, 

тільки поважними… працями, в яких громадянства могли хоч чого-

небудь нового навчитись 1.

Слушність цієї тези неважко довести на прикладі розвитку 
історіографії польсько-українських взаємин, яка, за незначни-
ми винятками, до початку 90-х років ХХ століття залежно від 
національності автора призначалася для певного адресата й 
була розрахована на певні суспільні очікування. На таку ситу-
ацію вплинула заплутаність і суперечливість історичної долі 
українського та польського народів впродовж ХХ століття, що 
визначила неминущу важливість дискусій, ідеологічної бороть-
би та критичних рефлексій навколо їхньої історичної спадщи-
ни. Своє місце у цих дискусіях посіла й проблема наукової 
діяльності української еміграції у міжвоєнній Польщі.

1 Цит. за: Гелей С. Василь Кучабський про українське питання в по-
літиці Польщі//Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 284.

офіційним опонентам — Миколі Литвину і Ігореві Гиричу. Під-
готування рукопису до друку й опрацювання польських архівів 
уможливила двомісячна стипендія Каси ім. Юзефа Мяновсько-
го Польської Фундації Сприяння Науці. Марта Олійник та 
Івона Волошиновська люб’язно і безкорисливо допомогли із 
перекладом анотацій книжки англійською і польською мовами. 
Нарешті, хочу подякувати усім, хто спонукав мене до видання 
дисертації друком, а передусім моїм батькам, без заохочення 
яких цей текст ніколи не став би книжкою. Цю працю я при-
свячую їм.
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Початок дослідження активності української еміграції закла-
ли огляди її становища пера Дмитра Дорошенка, Олександра 
Лотоцького, Олександра Саліковського 2, які, попри приналеж-
ність самих авторів до еміграції, відзначаються критичністю 
й аналітичним підходом. Серед публікацій ще міжвоєнних часів 
на увагу заслуговує збірник «Пам’яти проф. Василя Біднова», 
виданий Українським Історично-Філологічним Товариством 
у Празі, в якому ґрунтовні статті Дмитра Дорошенка і Симона 
Наріжного, присвячені аналізові наукового доробку історика, 
доповнює найповніша на той час бібліографія друкованих праць 
В. Біднова 3. Іншим за змістом є «Науковий збірник в 30 річницю 
наукової праці проф. д-ра Івана Огієнка», виданий 1937 року 
в Варшаві, в якому вступні статті Геннадія Которовича та Івана 
Коровицького носять суто ювілейний характер.

Найбільшим науковим досягненням міжвоєнного часу у вив-
ченні культурної праці еміграції стало фундаментальне дослі-
дження українського історика-емігранта, що працював 
у Празі, Симона Наріжного, яке вийшло друком 1942 року 
під егідою Музею визвольної боротьби 4. Написана про су-
часників і колег книжка С. Наріжного охоплювала усі най-
більші українські еміграційні спільноти міжвоєнного часу, 
налічувала 600 сторінок і 830 фотографії, була ґрунтовним 
енциклопедичним довідником й історичною хронікою водночас. 

2 Дорошенко Д. Справа організації української праці на еміграції 
//Український історик. — 2001. — № 1–4. — С. 84–86; Він само. Українське 
літературне життя на еміграції//Трибуна України. — 1923. — № 1–3; 
Лотоцький О. Батьки й діти на еміграції. — Львів, 1937; Він само. Українська 
еміграція як явище соціяльне//Тризуб. — 1933. — № 12. — С. 3–7; 
Саліковський О. Українська політична еміграція//Наш світ. — 1924. — 
№ 17–18. — С. 2–4.

3 Памяти проф. Василя Біднова. Засідання Укр. Історично-Філо-
логічного Тов-ва у Празі дня 30 квітня 1935 року. — Прага, 1936.

4 Наріжний С. Українська еміграція: Культурне життя української 
еміграції 1919–1939. — Прага, 1942. — Т. 1.

За трагічною іронією, «Українська еміграція» С. Наріжного 
стала настільною книжкою радянської контррозвідки під час 
виявлення й знищення української еміграційної еліти, коли 
1945 року радянські війська вступили до Праги 5. Через це до 
кінця життя над С. Наріжним тяжіли звинувачення в шпигун-
стві й зраді, він мусив триматися осторонь українського діа-
спорного життя, працював чорноробом в Австралії й помер 
у забутті 6. 1999 року у Києві окремою книжкою були видані 
матеріали, зібрані С. Наріжним для другої частини його моно-
графії, що збереглися в персональному фонді вченого.

Таким чином, перші кроки до зібрання та впорядкування 
інформації про наукову діяльність української еміграції були 
зроблені самими емігрантами. Саме на ці традиції спиралася 
українська закордонна (діаспорна) історіографія, яка також 
не оминула це питання увагою.

Після Другої світової війни колишні емігранти в міжвоєнній 
Європі зробили кілька спроб заснувати інституції, що видавали 
б книжки, передусім, присвячені науковому доробкові міжво-
єнних часів. Український Суходоловий Інститут у Женеві опу-
блікував, зокрема, розвідки Лева Биковського про еміграційного 
поета, що мешкав у Варшаві, Юрія Липу 7, Максима Сухого про 
голову варшавської Української Студентської Громади Тиміша 
Олексіюка 8. Український воєнно-історичний інститут у Нью-Йорку 
видав нарис Михайла Садовського про одного з керівників 

5 Мушинка М. Симон Наріжний — літописець української еміграції 
міжвоєнного періоду//Наріжний С. Українська еміграція: Культурна 
праця української еміграції 1919–1939. Матеріали, зібрані до частини 
ІІ-ої. — К., 1999. — С. 253.

6 Див.: Портнов А. Заручник великої книги (Нотатки про Симона 
Наріжного)//Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — 
Харків, 2005. — Т. 11. — С. 245–248. 

7 Биковський Л. До проблематики життя й творчости Юрія Липи. — 
Женева, 1948.

8 Сухий М. Тиміш Гнатович Олексіюк-Олесевич. — Женева, 1948.
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Українського Центрального Комітету Миколу Ковальського 9. Ці 
праці поєднували персоналійне дослідження з мемуарними від-
ступами. Через фінансові труднощі названі інституції швидко 
занепали й не змогли розвинути наукової діяльності.

Проте, започаткований цими публікаціями персоналійний 
підхід, поєднаний з мемуарними нотатками, властивий також 
більшості пізніших розвідок діаспорних вчених. Окремі нариси 
про Дмитра Дорошенка 10, Євгена Ґловінського 11 увиразнили брак 
загальних праць з цього періоду, що значною мірою випливав 
також з недоступності радянських архівів. Тому не дивно, що 
в «Нарисі української воєнної історіографії», описуючи доробок 
української військової еміграції у міжвоєнній Польщі, Лев Шан-
ковський додав: «Було б добре, якщо б читачі моєї статті могли 
доповнити подані мною інформації» 12. А автори, що наважува-
лися писати синтетичні праці, наражали себе на неуникненну 
небезпеку численних фактографічних помилок 13.

До проблеми джерел долучалися ідеологічні міркування: 
гостро емоційне ставлення до Польщі з часу включення до її 
складу Східної Галичини й протестаційної кампанії 20-х років 
ХХ століття, в якій активну роль відіграли закордонні укра-
їнці 14. Ці настрої лише зміцніли під впливом досвіду Другої 
світової війни, а також природного для діаспорної історіографії 

9 Садовський М. Микола Ковальський (1885–1944). — Нью-Йорк, 
1954.

10 Кох Г. Дмитро Дорошенко як історик церкви//Український літо-
пис. — 1953. — № 1. — С. 23–26; Крупницький Б. Дмитро Дорошенко — 
піонер історичної науки//Там само. — С. 91–96.

11 Винар Б. Євген Ґловінський //Український Історик. — 1963–1964. — 
№ 4. — С. 48–49.

12 Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії//Український 
Історик. — 1971. — № 3–4. — С. 79.

13 Як приклад див. перевидану працю діаспорного автора: Животко 
А. Історія української преси. — К., 1999. 

14 Soborny V., Bukata W. The Truth About Poland. — New-York, 1938.

зосере дження на історії націоналістичного руху, а не схиль-
них до компромісів з Польщею середовищ наддніпрянської 
еміграції.

Зазначені чинники брав до уваги Іван Лисяк-Рудницький, 
який у статті «Польсько-українські взаємини: Тягар історії» 
спробував відповісти на питання про «відповідальність за не-
щасний і нищівний напрям польсько-українських взаємовідно-
син впродовж століть» 15. Переглянувши історичний перебіг 
двосторонніх контактів, український історик твердив, що голо-
вна відповідальність лягає на поляках, які, «на жаль, використо-
вували свою відносну перевагу над українськими сусідами, 
виявляючи мало політичного почуття та далекозорості».

Вчений, який походив з родини, що брала активну участь 
в українському житті міжвоєнної Польщі й тяжіла до порозу-
міння з налаштованими на діалог польськими колами, спеці-
ально наголосив на важливості глибокого наукового вивчення 
саме міжвоєнної Польщі 16. Можна додати, що Лисяк-Рудницький 
належав до українських діаспорних інтелектуалів, які спів-
працювали із паризькою «Культурою», ініціювали видання 
спеціального випуску часопису «Віднова» про історію польсько-
українських взаємин (1985. № 3) та двох польськомовних зо-
шитів «Сучасності» (1985. № 1–2; 1989. № 3–4).

Закордонними українськими істориками були видані кілька 
збірників документів. У другому томі впорядкованої Тарасом 
Гунчаком і Романом Сольчаником книжки «Українська суспільно-
політична думка в 20 столітті» наведена добірка текстів міжвоєн-
ного часу, яка презентує, зокрема, погляди еміграційного середо-
вища 17. Тарас Гунчак також впорядкував одну з найповніших 
збірок документів мовами оригіналу про польсько-українські 

15 Лисяк-Рудницький І. Польсько-українські стосунки: тягар історії 
//Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1. — С. 84.

16 Там само. — С. 104–105.
17 Українська суспільно-політична думка в 20 ст.: Док-ти і матеріали. — 

Мюнхен, 1983. — Т. 1–3.
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взаємини 1918–1922 років 18. Фактографічний опис польсько-
українського союзу 1919–1921 років з найповнішою в англомовній 
літературі бібліогра фією проблеми запропонував Михайло Палій, 
який у висновку зазначив, що «ідея союзу двох великих 
слов’янських націй залишається живою» 19.

Загалом проблема української політичної еміграції у між-
воєнній Польщі перебувала на марґінесі уваги діаспорної 
історіографії, що випливало як з політико-ідеологічних 
міркувань, так і зі специфіки доступної закордонним вченим 
джерельної бази. Попри це, були зроблені істотні кроки до 
історичного порозуміння й переоцінки польсько-українських 
взаємин і підготовані збірки документів з політичної історії цих 
взаємин у ХХ столітті.

Вивчення української еміграції в українській радянській 
історіографії стикалося з поважними ідеологічними перешко-
дами. З часів радянсько-польської війни 1920 року в СРСР 
запанували мітингово-негативні оцінки міжвоєнної «панської» 
Польщі та її «прислужників-запроданців» — українських 
емігрантів, які, за афористичним формулюванням назви спогадів 
Юрка Тютюнника, воювали «з поляками проти Вкраїни».

Вимоги до висвітлення українсько-польських взаємин першої 
половини ХХ століття відбивали загальне жорстке ідеологічне 
нормування новітньої історії. Синтетичні курси містили 
обов’язкові стандартні тези про «поневолення українських 
земель» внаслідок «антирадянської політики країн Заходу 
і зради української буржуазії» 20. При цьому «История 
Украинской ССР» взагалі не згадувала про наявність в міжвоєн-
ній Польщі української еміграції та її культурний до ро бок, 
зазначаючи, натомість, що трудящі Західної України «пишалися 

18 Ukraine and Poland in Documents: 1918–1922. — New York, 1983. — 
Vol. 1–2.

19 Palij M. The Ukrainian-Polish Defensive Alliance 1919–1921: An Aspect 
of the Ukrainian Revolution. — Edmonton–Toronto, 1995. — P. 202.

20 История Украинской ССР. — К., 1984. — Т. 7. — С. 517.

досягненнями Радянської України й мріяли про возз’єднання» 21. 
В узагальнюючій праці «Историография истории Украинской 
ССР» про доробок еміграційних вчених сказано лише, що 
«українські буржуазно-націоналістичні історики» «усіляко 
намагалися виправдати окупаційний режим на західноукраїнських 
землях» 22. За інерцією рудименти войовничо-пропагандистської 
риторики радянської пропаганди виринають і в деяких сучасних 
виданнях. Наприклад, В. Ф. Сол датенко в книзі про Миколу 
Скрипника безапеляційно пише про «не милосердне нищення 
всього українського: науки, культури, освіти» в міжвоєнній 
Польщі 23.

Варто наголосити, що, відтворюючи обов’язкові фразеоло-
гічні кліше («польська буржуазно-поміщицька політика націо-
нального гніту», «національна зрада під виглядом бороть би за 
інтереси українського народу»), у монографіях С. А. Макарчу-
ка 24, Ю. Ю. Сливки 25 з проблем національних відносин у За-
хідній Україні і внутрішньої політики міжвоєнної Польщі на-
ведено важливий фактографічний матеріал. Натомість питання 
наукової і культурної праці еміграції українські радянські іс-
торики просто не могли порушити.

Сучасна українська історіографія після суспільно-полі-
тичних змін кінця 80—початку 90-х років ХХ століття, розпаду 

21 История Украинской ССР. — К., 1984. — Т. 7. —С. 522.
22 Историография истории Украинской ССР. — К., 1986. — С. 334. Пор.: 

Kuczerepa M. Stosunki ukraińsko-polskie w II Rzeczypospolitej we 
wspόłczesnej historiografii ukraińskiej//Historycy polscy i ukraińscy wobec 
problemόw XX wieku. — Krakόw, 2000. — S. 148.

23 Солдатенко В. Ф. Незламний: Життя і смерть Миколи Скрипника. — 
К., 2002. — С. 182.

24 Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отноше-
ния на западноукраинских землях в период империализма. — Львов, 
1983.

25 Сливка Ю. Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іно-
земного поневолення. — К., 1973.
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Радянського Союзу та створення незалежної держави постала 
перед численними викликами. З одного боку, політична лібера-
лізація, відкриття архівів, розвиток взаємин із закордонною 
україністикою й методологічний плюралізм створили сприятливі 
умови для заповнення «білих плям» української історії, в тому 
числі історії української еміграції. З другого боку, потреба в опра-
цюванні значних масивів джерел і введення до наукового обігу 
нової інформації, а також природнє відставання від теоретичних 
дискусій світової науки відсувала на другий план пошук нових 
інтерпретаційних підходів. Не менш складним викликом була 
необхідність усвідомлення ідеологічних обмеженостей не лише 
радянської, а й діаспорної історичної літератури, пошук макси-
мально безсторонніх оцінок дражливих історичних питань і діалог 
з польською та, ширше, світовою історичною наукою.

Доробок сучасної української історіографії з тематики цієї 
книжки можна поділити за тематичним принципом на: уза-
гальнюючі розвідки з історії української еміграції; спеціальні 
дослідження наукової діяльності української еміграції в між-
воєнній Польщі; праці з українсько-польських взаємин першої 
половини ХХ століття та національної політики міжвоєнної 
Польщі; синтетичні курси та підручники.

Передумовою вивчення наукового доробку еміграції стало 
його повернення до наукового обігу, перевидання в Україні 
книжок еміграційних авторів. Визначною подією стало, зокре-
ма, перевидання «Нарису історії України» Дмитра Дорошенка, 
вперше опублікованого під егідою Українського Наукового 
Інституту у Варшаві. Втім, загалом, процес перевидання не 
охопив більшості наукової спадшини міжвоєнного часу.

Першою узагальнюючою працею стала монографія В. П. Тро-
щинського «Міжвоєнна українська еміграція в Європі як іс-
торичне та соціально-політичне явище» 26. Автор спробував 
синтетично представити ситуацію українських еміграційних 

26 Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як 
історичне та соціально-політичне явище. — К., 1994.

спільнот у міжвоєнній Європі, висвітлити їхні взаємини з краї-
нами перебування та зміст їхньої діяльності.

З проблематики української еміграції в Польщі найґрун товніше 
вивчений її військовий складник і питання таборів інтернування 
армії УНР. Олександр Колянчук у праці «Україн ська військова 
еміграція у Польщі: 1920–1939» на матеріалах мемуарних видань 
і преси, а також польських та українських архівів створив син-
тетичний опис історії військової еміграції, схарактеризувавши 
кожен з таборів інтернування і перебіг суспільно-політичного 
життя та військової служби емігрантів після ліквідації таборів. 
Приділяючи особливу увагу культур но-освітній праці в кожному 
з таборів, у висновках автор зазначив, що українська військова 
еміграція міжвоєнного часу була, з одного боку,

частиною розшматованої нації, складовою етнополітичного про-

цесу України, а з другого — невід’ємним компонентом історії 

країни вимушеного поселення — Польщі 27.

Наступна книжка О. Колянчука «Увічнення нескорених» 28 
стосувалася історії українських військових меморіалів 20–
30-х років ХХ століття на території Польщі. Надзвичайно важ-
ливим додатком до неї є біографічні довідки про старшин армії 
УНР, значна частина яких брала також активну участь в куль-
турному й науковому житті української спільноти в міжвоєнній 
Польщі. Станові інтернованої армії УНР у міжвоєнній Польщі 
та культурно-освітній діяльності в таборах інтернування при-
свячені спеціальні розвідки І. Срібняка 29. Порівняльне досліджен-
ня умов перебування інтернованих в Польщі, Чехословаччині 

27 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). — 
Львів, 2000. — С. 200.

28 Колянчук О. Увічнення нескорених: Українські військові меморіали 
20–30-х рр. ХХ ст. у Польщі. — Львів, 2003.

29 Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована армія УНР 
у Польщі і Румунії (1921–1924). — К.—Філадельфія, 1997; Він само. 
Культурно-освітня робота в Армії УНР у 1921–1923 рр. — Торонто, 1997. 
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і Румунії написав М. Павленко 30. Порівнюючи ставлення влади 
перелічених держав до інтернованих українців, автор пише 
про фінансові труднощі запевнення інтернованих усім необ-
хідним, спроби кожної з держав використати українське вій-
сько задля власної політичної мети, додаючи, водночас, що

таборовому середовищу були притаманні вади всього українсько-

го суспільства: постійна боротьба за булаву, політичні протиборства 

й суперечності, чвари і взаємозвинувачення 31.

Спробу аналізу політичних поглядів української еміграції 
в міжвоєнній Європі запропоновано в монографії В. Піскун, 
найважливішою частиною якої видається аналіз явища емігра-
ційного «радянофільства». На думку авторки, українське «змі-
новіхівство», на відміну від російського, було ідеологічно, 
стратегічно й тактично спровоковане й сплановане більшови-
ками, які в такий спосіб шукали (і вельми успішно) додаткової 
легітимізації Радянської України 32.

Спеціальні дослідження наукової діяльності української 
еміграції здебільшого, як і в діаспорній історіографії, носять 
персоналійний характер. При чому саме еміграційний пе-
ріод в сучасних біографіях багатьох українських науковців 
посідає марґінальне місце, чималій частині таких публікацій 
притаманний компліментарно-ювілейний стиль й вузьке 
зосередження на особі, яка досліджується, що інколи при-
зводить до кумедних помилок. Прикладом може бути книж-
ка про Івана Огієнка, в якому про колегу головного героя — 

30 Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані у таборах 
Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебу-
вання (1919–1924 рр.). — К., 1999.

31 Павленко М. Допомога урядів Польщі і УНР біженцям з України 
(1921–1923 рр.)//Україна і Польща — стратегічне партнерство на зламі 
тисячоліть. — К., 2001. — Ч. 1. — С. 313.

32 Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки 
ХХ ст.). — К. — Нью-Йорк, 2006. — С. 487.

також еміграційного історика В’ячеслава Заїкина — написа-
но як про жінку 33. Загалом, саме Заїкину «пощастило» з до-
слідницькою недбалістю. В одних текстах він стає «Володи-
миром» 34, в інших його мати і співавтора кількох статей 
Олександру Заїкину називають «дружиною».

Більшості найвідоміших українських вчених-емігрантів вже 
присвячені персоналійні дослідження. Життєпис і творчість 
Богдана Лепкого стали предметом опису в книжках Н. Білик, 
Ф. Погребенника, М. Сівицького 35. Постаті Лева Биковського 
присвячена стаття Н. Казакової 36 та передмова Л. Винара до 
українського перевидання праці історика-книгознавця «У службах 
українській книжці». Любомир Винар є також автором біо-
графічної статті про Дмитра Дорошенка, в якій історик спеці-
ально наголосив, що «праця Д. Дорошенка у Варшавському 
університеті й Українському Науковому Інституті вимагає 
окремого дослідження» 37.

Найбільше персоналійних досліджень присвячено постаті й на-
уковій спадщині Івана Огієнка. Зокрема, книжки М. Тимо шика 
«Голгофа Івана Огієнка: Українознавчі проблеми в державотворчій, 
науковій, редакторській та видавничій діяльності» й «Лишусь 

33 Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною…» Митрополит Іларіон 
(Іван Огієнко) і українське відродження. — Вінніпег—К., 2000. — С. 33, 
96.

34 Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька 
церква в суспільному житті України ХХ ст. — Івано-Франківськ, 2004. — 
С. 10.

35 Білик Н. Богдан Лепкий: Життя і діяльність. — Тернопіль, 2001; 
Погребенник Ф. Богдан Лепкий. — К., 1993; Сівицький М. Богдан Лепкий: 
життя і творчість. — К., 1993.

36 Казакова Н. В. Український книгознавець Лев Биковський — корес-
пондент Українського наукового інституту книгознавства//Історія бібліо-
течної справи в Україні. — К., 1995. — Вип. 1. — С. 67–73.

37 Винар Л. Дмитро Іванович Дорошенко: Життя і діяльність (у 50-ліття 
смерти)//Український Історик. — 2001. — № 1–4. — С. 42.
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навіки з чужиною… Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і україн-
ське відродження» розглядають життєвий шлях і наукову спад-
щину вченого під кутом її внеску до українського національного 
руху, в оцінках якого автор схильний до патетичних перебіль-
шень 38. «Польський період» біографії І. Огієнка виокремлює 
в біографічному нарисі про науковця З. Тіменик, переказуючи 
богословські дискусії, в яких брав участь вчений 39, при цьому, за 
влучним спостереженням критика, виявляючи зворушливу схиль-
ність до «беззастережної підтримки будь-якої тези і позиції 
свого героя» 40.

Монографії В. Ляхоцького «Просвітитель» і «Тільки книж ка 
принесе волю українському народові…» стосуються праці І. Огі-
єнка в царинах редакційно-видавничої діяльності, архівістики, 
бібліографії та бібліографознавства, бібліотечної справи і кни-
гознавства. Опис особистої справи Огієнка з варшавського 
Головного архіву нових актів зробив Микола Ковальський. На 
увагу заслуговує висновок автора, що «в майбутньому було б 
важливим і цікавим дізнатись детальніше про дидактичну пра-
цю І. Огієнка у Варшавському університеті» 41.

Серед біографічних нарисів про вчених-емігрантів за дже-
релознавчою й історіографічною культурою, аналітичністю й 
виваженістю вирізняються публікації Василя Ульяновського 42. 

38 Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною…». — С. 489–498.
39 Тіменик З. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): 1882–1972. Жит-

тєписно-бібліографічний нарис. — Львів, 1997.
40 Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському наро-

дові… Книга, біліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка. — К., 
2000. — С. 78.

41 Ковальський М. Персональна справа Івана Огієнка в Архіві нових 
актів у Варшаві//Український Історик. — 1995. — № 1–4. — С. 267.

42 Ульяновський В. В. О. Біднов//Український історичний журнал. — 
1992. — № 10–11. — С. 80–94. А також нариси В. і С. Ульяновських про 
вчених-емігрантів в додатку до видання: Українська культура. Лекції за 
ред. Дмитра Антоновича. — К., 1993.

У статті про Василя Біднова історик фактично вперше в укра-
їнській історіографії порушив важливі питання впливу умов 
еміграційного життя на наукову творчість вченого, на обрання 
ним відповідної методологічної й тематичної ніші, заторкнув 
проблему мотивацій наукової діяльності В. Біднова 43.

На тлі досить значної кількості персоналійних розвідок від-
чутніший брак досліджень інституційного життя україн ської 
еміграції. Винятком є оглядова стаття В. Потульницького про 
Український Науковий Інститут, написана на основі опублікова-
них звітів УНІ та матеріалів, що збереглися в празьких архівах 44. 
Також В. Потульницькому належить неоднозначна спроба істо-
ріософського аналізу кількох історичних праць вчених-емігрантів 
у контексті творення концепції «України між Сходом і Заходом» 45 
та впливів «культурно панівних націй» на українську науку 46.

Публікації з історії українсько-польських взаємин першої 
половини ХХ століття і національної політики міжвоєнної 
Польщі переважно зосереджуються на західноукраїнських 
землях, зазвичай не приділяючи більшої уваги еміграції. 
Серед розвідок, присвячених різним проблемам окресленої 
тематики: публікації М. Литвина з історії українсько-
польської війни 47, монографія О. Рубльова про західно-
українську інтелігенцію міжвоєнного часу 48, агіографічна 

43 Ульяновський В. Історик церкви Василь Біднов//Дніпропетровський 
історико-археографічний збірник. — 1997. — Вип. 1. — С. 434–461.

44 Потульницький В. А. Український науковий інститут у Варшаві 
(1930–1939)//Український археографічний щорічник. — К., 1999. — 
Вип. 3–4. — С. 356–369.

45 Потульницький В. А. Нариси з української політології (1918–1991). — 
К., 1994. — С. 301–309.

46 Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової 
та української історії XVII—ХХ ст. — К., 2002. — С. 307–322.

47 Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. — Львів, 1998.
48 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних 

політичних та культурних процесах (1914–1939). — К., 2004.
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Українські історики загалом згідні в оцінці польського ре-
жиму в Східній Галичині як окупаційного та національної 
політики Польщі щодо українців як «дискримінаційно-
асиміляційної» 53. Водночас, помітна тенденція до зрозуміння 
важливості й необхідності діалогу з польськими чинниками. 
Звідтки випливає, зокрема, висновок, що позиція уряду ЗУНР 
Є. Петрушевича на заперечення будь-яких переговорів з по-
ляками «не в усьому відповідала інтересам українського на-
роду» 54.

Загальну оцінку національної політики Польщі запропонував 
Ярослав Ісаєвич:

Польська влада трактувала українських співгромадян у спосіб, 

вельми подібний до того, як самих поляків трактували прусські 

або російські окупаційні власті перед Першою світовою війною… 

Водночас, правдою є те, що становище українців під Польщею не 

було таке трагічне, як становище українців та інших націй під 

радянським пануванням у 30-ті роки ХХ століття 55.

Подібні оцінки містяться і в синтетичних курсах україн-
ської історії. У «Нарисі історії України» Ярослава Грицака 
стверджується, що національну політику міжвоєнної Польщі 
можна схарактеризувати одним словом: асиміляція, наслідком 

Warszawa, 1998. — T. 1–2. — S. 29–46; Макар Ю. Становище українців 
у міжвоєнній Польщі//Четвертий міжн. конгрес україністів. Доповіді 
і повідомлення. Історія. — Одеса—Київ—Львів, 1999. — Ч. 2. — С. 480–
486. 

53 Баран З. А. Українське питання в політиці польських партій 
міжвоєнного періоду (1918–1939)//Вісник Львівського університету. Серія 
історична. — Львів, 1995. — Вип. 30. — C. 67.

54 Макарчук С. А. Ставлення української громадськості… — С. 73.
55 Isaievych I. Ukrainians and Poles: Recent Developments in Politics and 

National Historiographies//Journal of Ukrainian Studies. — 1996. — Vol. 21. — 
No. 1–2. — P. 70. Пор.: Kuczerepa M. Polityka nadrodowościowa Drugiej 
Rzeczypospolitej wobec Ukraińcόw… — С. 30.

розвідка С. Литвина про державницьку діяльність Симона 
Петлюри 49, публікації В. Голубка, О. Зайцева, С. Макарчука, 
І. Соляра про оцінку західноукраїнськими політичними елі-
тами Варшавського договору, реакцію на інкорпорацію 
Східної Галичини до Польщі та ставлення українського на-
селення Західної України до новопосталої польської держа-
ви, українське політичне і парламентське життя 50; досліджен-
ня Л. Зашкільняка і М. Швагуляка про складні політичні 
дискусії, спроби польсько-українського компромісу та їхній 
внутрішньо- і зовнішньополітичний контексти 51. Спроби 
загальної оцінки національної політики міжвоєнної Польщі 
щодо української меншини наведені в розвідках М. Кучере-
пи і Ю. Макара 52.

49 Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. — К., 2001.
50 Голубко В. Варшавська угода 1920 року та її перспективи у візії 

західноукраїнських політиків//Україна модерна. — 2002. — Ч. 7. — С. 91–102; 
Зайцев О. Вибори 1922 року у Західній Україні//Там само. — 1999. — 
Ч. 2–3. — С. 194–205; Макарчук С. А. Ставлення української громадськості 
Галичини до польської держави (1918–1923)//Вісник Львівського універ-
ситету. Серія історична. — Львів, 1995. — Вип. 30. — С. 63–74; Соляр І. 
Українське національно-демократичне об’єднання: Перший період 
діяльності (1925–1928). — Львів, 1995 та інші.

51 Зашкільняк Л. Генеза і наслідки українсько-польської нормалізації 
1935 року//Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku i jego następstwa. — To ruń, 1997. — 
S. 431–454; Швагуляк М. До історії українсько-польсь ких переговорів 
у 1921 році. Місія Тита Войнаровського//Записки Наукового Тов-ва ім. 
Шевченка. — Праці історично-філософської секції. — Львів, 1997. — 
Т. CCXXXIII. — С. 126–147; Він само. Сте пан Томашівський і західноукраїнський 
консерватизм//Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. — Львів, 1997. — Вип. 3–4. — С. 308–336; Він само. Українські 
консерватори і справа українсько-польських взаємин (1921–1939 рр.)//
Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku… — С. 371–394 та інші.

52 Kuczerepa M. Polityka nadrodowościowa Drugiej Rzeczypospolitej 
wobec Ukraińcόw w latach 1919–1939//Polska–Ukraina: Trudne pytania. — 
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якої було «тотальне відчуження українців від Польської дер-
жави» 56.

Питання української еміграції неминуче опинялося на мар-
ґінесі великих синтез, що є загальним явищем при написанні 
національної історії. Подією, що неминуче з’являється на сто-
рінках таких книжок, є вбивство С. Петлюри й традиційне 
порівняння умов перебування українських емігрантів в Поль-
щі, Румунії і Чехословаччині на користь останньої 57.

Годі заперечити влучне спостереження Томаша Стриєка, 
що «…у випадку інтерпретації міжвоєнного періоду можна 
го вори ти про найвищий ступінь згоди між українськими іс-
ториками» 58. Інша річ, що подеколи у пострадянських публі-
каціях трапляються відчутні відголоси войовничої фразеоло-
гії сталінсько-брежнєвського стилю. Наприклад, у нарисі 
Р. Г. Симоненка у книзі «Історія України: Нове бачення» 
стверджується, що «найповчальніший урок неможливості 
втримання українців у чужому ярмі отримала Польща», а на-
магання влади використати конфлікти й суперечності всере-
дині українського суспільства названо «одвічною зброєю 
експлуататорів» 59.

56 Грицак Я. Й. Нарис історії України. — К., 1996. — С. 189, 191. Польські 
рецензенти книжки Я. Грицака (загалом дуже прихильні до його підходу), 
наголошували, що оцінка ним Другої Речі Посполитої надто однобічна. 
Див. рец. Барбари Сточевської в: Przegląd Historyczny. — 2001. — No. 1. — 
S. 106. Пор.: Stryjek T. Problem stosunkόw polsko-ukraińskich i drogi 
wspόłczesnej historiografii ukraińskiej//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 
2002. — T. 13–14. — S. 121–122. 

57 Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1992. — С. 475; Турченко Ф. Г. 
Новітня історія України (1917–1945). — К., 1994. — С. 265; Historia Europy 
Środkowo-Wschodniej. — Lublin, 2000. — T. 1. — S. 189.

58 Stryjek T. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów 
narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie: 1991–2004. — 
Warszawa, 2007. — S. 547.

59 Історія України: Нове бачення. — К., 1995. — Т. 2. — С. 260–261.

Перша в сучасній українській історіографії синтеза історії 
Польщі пера Миколи Крикуна і Леоніда Зашкільняка засвідчує 
настанову авторів на діалог з польською історіографією, 
узгодження оцінок дражливих аспектів історії двосторонніх 
взаємин, пошук виваженої мови опису національної політики 
міжвоєнної Польщі, з увагою й до української еміграції та її 
політичних структур 60.

Найбільше публікацій у пострадянській Україні присвя-
чено політичній історії польсько-українських взаємин (які 
здебільшого зосереджуються на західноукраїнських землях) 
та персоналіям найвідоміших вчених-емігрантів. Водночас 
надалі бракує синтетичних розвідок з історії української 
еміграції у міжвоєнній Польщі, причинами чого є «білі пля-
ми» у фактографії питання (біографії багатьох українських 
емігрантів обмежуються куцими енциклопедичними довід-
ками, відсутні студії з історії основних інституцій української 
еміграції, внутрішніх конфліктів і суперечностей у них) 
і необхідність порушення нових аналітичних питань (ви-
вчення специфіки еміграційної науки, відтворення зовніш-
ньополітичного контексту діяльності еміграції, поглиблене 
вивчення розмаїтих стосунків емігрантів з поль ським інте-
лектуальним середовищем, українським населенням та ін-
шими еміграційними спільнотами). На окрему згадку заслу-
говує вивчення культурного аспекту діяльності еміграції, на 
важливість чого, зокрема, звернули уваги автори оглядів 
української історіографії 61.

У польській історіографії традиція вивчення міжвоєнної 
доби сягає повоєнних часів. Сам факт постання комуністичної 

60 Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі. — Львів, 2002. — 
С. 460–463, 494–495.

61 Kuczerepa M. Stosunki polsko-ukraińskie w II Rzeczypospolitej we 
wspόłczesnej historiografii ukraińskiej//Historycy polscy i ukraińscy wobec 
problemόw XX wieku. — Krakόw, 2000. — S. 16; Винар Л. Дмитро Іванович 
Дорошенко… — С. 42.
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Польщі у новому територіальному й національному вигляді, 
сталінський ідеологічний тиск 1945–1956 років і наявність 
сильної антикомуністичної течії у суспільній думці спричинили 
гостро політичний характер суперечки про міжвоєнну Польщу, 
учасники якої рівною мірою, але з діаметрально протилежних 
позицій, протиставляли Польщу міжвоєнну Польщі комуніс-
тичній. Натомість, починаючи з 70-х ро ків ХХ століття, дис-
кусії поступово втратили політичне забарвлення, а комуністич-
не керівництво Польської Народної Республіки, шукаючи на-
ціоналістичної леґітимізації своєї влади, визнало позитивну роль 
міжвоєнної Польщі й 1978 року гучно відсвяткувала 60-річ чя 
Незалежності. Після 1989 року, за спостереженням Влодзімєжа 
Менджецького, не з’явилося жодної спроби синтезу історії 
міжвоєнної Польщі, що істотно відрізнялася б від попередніх 
інтерпретацій доби 62.

За тематичним принципом доробок польської історіографії 
з даної теми можна поділити на: дослідження національно-
культурної політики міжвоєнної Польщі; загальні праці з іс-
торії української національної меншини; спеціальні досліджен-
ня, присвячені українській політичній еміграції; розвідки з іс-
торії освітнього, церковного і наукового життя українців; 
синтези та підручники з історії України.

Національно-культурна політика міжвоєнної Польщі стала 
предметом кількох монографічних досліджень. 1971 ро ку 
вийшла книжка Сергіюша Мікуліча «Прометеїзм в політиці 
Другої Речі Посполитої», яку більшість польських авторів 
піддають досить жорсткій критиці. Насамперед це стосуєть-
ся вельми спрощеного потрактування автором усього про-
метейського руху як антирадянської операції й твердження, 
що Пілсудському в його українській політиці йшлося лише «про 
реалізацію двох моментів — створення контрреволюційної 

62 Mędrzecki W. Druga Rzeczpospolita w historiografii polskiej po 1989 roku 
//Historycy polscy i ukraińscy wobec problemόw XX wieku. — Krakόw, 2000. — 
S. 12–13.

України й узалежнення її від Польщі» 63. Не менш рішуче 
С. Мікуліч трактує політичні спроможності української емі-
грації, подаючи і фактографічний матеріал про діяльність 
Українського Центрального Комітету, його персональний 
склад.

Інший, значно вищий рівень наукового аналізу, презентує 
перше й дотепер найкраще 64 узагальнююче дослідження кон-
цепцій і практик національної політики польських урядів пера 
Анджея Хойновського 65. Історик підкреслює об’єктивний ха-
рактер національних конфліктів у міжвоєнній Польщі, що 
випливав з неможливості дотримання за тодішніх міжнарод-
них умов етнографічного принципу визначення державних 
кордонів, накладанні суспільних протиріч на національні. 
Ретельно розглянувши підходи до національного питання різ-
них польських урядів, відмінності у трактуванні ними меншин 
й відмінності в прагненнях самих меншин, автор зазначає, що 
влада боялася політичних рішень, воліючи вгамувати суспіль-
не невдоволення репресіями, що було приречене на невдачу 
через саму територіальну, економічну й суспільну структуру 
держави 66.

Поряд із узагальнюючою книжкою А. Хойновського з’яви-
лися дослідження, присвячені формуванню національних 
програм основних течій польської політичної думки. Розгляд 
доробку польської національної демократії на чолі з Романом 
Дмовським в національному питанні належать перу Романа 

63 Mikulicz S. Prometeizm w poltyce II Rzeczypospolitej. — Warszawa, 
1971. — S. 8.

64 Оцінка Ришарда Тожецького, з якою цілком погоджуюся. 
Torzecki R. Na temat historiografii stosunkόw polsko-ukraińskich w latach 
1918–1956//Dzieje najnowsze. — 1998. — No. 3. — S. 106.

65 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządόw polskich 
w latach 1921–1939. — Wrocław—Warszawa—Krakόw, 1979.

66 Ibid. — S. 240–241.
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Вапінського 67; аналіз національної програми соціалістичного 
табору — пілсудчиків запропоновано в монографіях Еугеніюша 
Коко, Вальдемара Паруха, Пьотра Окулевича 68; погляди провідних 
представників соціалістичного табору — Леона Василевського 
і Тадеуша Голувка систематизовано в книжках Барбари 
Сточевської 69 та Іво Вершхлера 70. Мирослав Борута у книжці 
«Вільні з вільними, рівні з рівними» 71 зібрав приязні до 
національних меншин та справи їхньої державності висловлювання 
різних польських політичних мислителів, щоправда, не згадавши 
при цьому про часто-густо марґінальний або тактичний характер 
таких оцінок й не подавши ширшого контексту польської 
політичної думки міжвоєнного часу, в якій виразно домінували 
неприхильні до національної емансипації меншин концепції 
Р. Дмовського, Є. Ґєртиха та інших ендеків.

У науково-популярному нарисі під промовистою назвою 
«Вітчизна не лише поляків» Єжи Томашевський стисло розглянув 

67 Wapiński R. Narodowa demokracja 1893–1939: Ze studiόw nad dziejami 
myśli nacjonalistycznej. — Wrocław–Warszawa–Krakόw, 1980; Wapiński R. 
Endecja wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej//Słowianie w dziejach Europy. — 
Poznań, 1974. — S. 301–308; Wapiński R. Endecka koncepcja polityki wschod-
niej w latach II Rzeczypospolitej//Studia z dziejόw ZSSR i Europy Środkowej. — 
1969. — T. 5. — S. 55–100.

68 Koko E. Wolni z wolnymi: Polska Partia Socjalistyczna wobec kwestii 
ukraińskiej w latach 1918–1925. — Gdańsk, 1991; Paruch W. Od konsolidacji 
państwowej do konsolidacji narodowej: Mniejszości narodowe w myśli 
politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939). — Lublin, 1997; Okuliewicz 
P. Koncepcja “miedzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Jόzefa 
Piłsudskiego w latach 1918–1926. — Poznań, 2001. 

69 Stoczewska B. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona 
Wasilewskiego. — Krakόw, 1998.

70 Wershler I. Z dziejόw obozu belwederskiego. Tadeusz Hołόwko: życie 
i działalność. — Warszawa, 1984.

71 Boruta M. Wolni z wolnymi, rόwni z rόwnymi: Polska i Polacy 
o niepodległości sąsiadόw Rzeczypospolitej. — Krakόw, 2002.

життя кожної з національних меншин у міжвоєнній Польщі. 
Вельми критично оцінюючи конкретні заходи, що їх вживав 
уряд для розв’язання національного питання, автор наголосив 
на історичній зумовленості національних протиріч, акцентуючи 
відмінності в «соціально-економічних стратегіях» кожної 
з меншин 72.

Вивченню життя української національної спільноти як 
найчисельнішої у міжвоєнній Польщі присвятили свої 
монографічні дослідження Мірослава Папєжинська-Турек 
і Ришард Тожецький. Книжка М. Папєжинської-Турек 
«Українська справа в Другій Речі Посполитій: 1922–1926», що 
вийшла друком 1979 року, розглядає демографічні, юридичні, 
господарські й культурні аспекти життя українців, особливу 
увагу приділяючи дискусіям навколо українського питання 
в сеймі (на підставі сеймової документації, яку авторка вводить 
до наукового обігу) 73.

Монографія Ришарда Тожецького «Українське питання 
в Польщі в 1923–1929 роках» є найдокладнішим й найвива-
женішим синтетичним дослідженням проблеми. Історик 
розглянув політичне, економічне й культурне життя українців 
у Польщі, національні програми й урядову політику, а також 
ставлення до неї меншин і польської більшості. Автор не лише 
критично проаналізував політику уряду, а й зауважив, що 
ендецька політична діяльність «зробила все, аби до краю 
посварити два братні народи — українців і поляків» 74. Окремий 
розділ Р. Тожецький присвятив культурно-освітнім проблемам, 
описові організаційних структур україн ської спільноти, приді-
лив спеціальну увагу студентським товариствам, наголошуючи, 

72 Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polakόw: Mniejszości narodowe w 
Polsce w latach 1918–1939. — Warszawa, 1985. — S. 191–192.

73 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej: 
1922–1926. — Krakόw, 1979.

74 Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. — Krakόw, 
1989. — S. 131.
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що саме в міжвоєнній Польщі була найчисельніша на той час, 
поза Радянською Україною, кількість українських студентів — 
близько 2 тисяч 75. Як зазначає сам історик, він прагнув подати 
нарис функціонування й прагнень української спільноти, 
висвітлити її організаційне життя, зосередившися переважно 
на політичних рухах і програмах. У додатку до основного тексту 
подано 80 стислих біографічних довідок українських діячів.

Серед спеціальних досліджень української еміграції у Польщі 
важливою науковою подією став вихід монографії Яна Яцека 
Брусь кого «Петлюрівці», в якій краківський історик запропону-
вав наукову, оперту на широкому вивченні джерел, реконструкцію 
перших п’яти років існування Державного центру УНР 
в еміграції. Широко залучаючи аналіз міжнарод ного контексту, 
прискіпливо відтворюючи перебіг становлення еміграційного 
осередку УНР з особливою увагою до його зовнішньополітичної 
активності, демонструючи прагнення й здатність зрозуміти 
мотивації поведінки українських емігрантів, Я. Я. Бруський 
створив взірцеве дослідження, що поєднує в собі ґрунтовну 
джерельну евристику з аналітичністю викладу. Дослідник 
наголошує на важливості «самого збереження державницької 
ідеї, послідовно відстоюваної еміграцією» і наявної в спадщині 
цієї еміграції концепції польсько-української співпраці 76.

Оглядові різнобічної діяльності еміграційних структур УНР 
присвячена праця Роберта Потоцького, назва якої («Ідея 
відродження Української Народної Республіки, 1920–1939») 
не надто вдало відбиває її зміст. Фактично автор поставив 
собі за мету комплексно вивчити доробок УНРівської чи 
«петлю рівської» орієнтації в українському суспільно-
політичному житті, тобто орієнтації, яка 1920 року пішла на 
союз з Польщею. Автор почергово розглядає різні ініціативи 

75 Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. — Krakόw, 
1989. — S. 297–298.

76 Bruski J. J. Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na wychodźtwie (1919–1924). — Krakόw, 2000. — S. 530.

петлюрівської еміграції: політичні, суспільні, освітні, наукові, 
подає стислий огляд літературного життя, преси, описує 
структуру і регіональну мережу осередків Українського Цен-
трального Комітету — головної координаційної організації 
наддніпрянської еміграції. Вже наприкінці книжки автор 
запитує: а чи ці позірно відокремлені ініціативи не становили 
частини одного великого стратегічного плану, а саме при-
готування цивільних і військових кадрів для розбудови 
майбутньої незалежної держави 77?

Р. Потоцький відповідає на це питання позитивно, ха-
рактеризуючи стратегію проводу української еміграції як «втечу 
в майбутнє», стратегію зваженого шляху до власної держав-
ності, елементами якої були лояльність до польської влади 
і співпраця з нею й, водночас, опір тенденціям асиміляції до 
польського суспільства, що випливав з віри у швидке повер-
нення в Україну. Цей амбітний висновок спирається на надто 
недбале опрацювання джерел, книжка перенасичена факто-
рафічними і мовними помилками й залишає у фахівця відчут- залишає у фахівця відчут-
тя «повного розчарування» 78.

Проблемі інтернованих українських і російських вояків 
присвячені дослідження Збіґнєва Карпуса. Його монографія 
«Українські та російські полонені й інтерновані на території 
Польщі в 1918–1924 роках», видана польською, російською 
і англійською мовами, постала як реакція на пропагандистські 
твердження окремих російських видань, що «до Катині були 
польські табори для військовополонених 1918–1924 рр.» 79. 

77 Potocki R. Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939). — 
Lublin, 1999. — S. 318.

78 Див. критичну рецензію О. Вішки, який наводить десятки не-
припустимих для серйозної наукової праці помилок в тексті Р. По-
тоцького: Wiszka E. Nieudana próba//Zeszyty Historyczne. — Paryż, 2001. — 
T. 136. — S. 206–217.

79 Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski 
w latach 1918–1924. — Toruń, 1999. — S. 4.
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На відміну від цих текстів книжка З. Карпуса наукова, автор 
зосереджує свою увагу на ставленні Польщі до інтернованих, 
українська частина яких були нещодавно її союзниками, на 
основі ретельних архівних досліджень визначає кількість ін-
тернованих (на 1921 рік — близько 30 тисяч, з яких приблиз-
но 15.500 українці), описує труднощі й негаразди таборового 
побуту, віднотовуючи як окрему тему національно-культурне 
життя полонених 80. Дослідник наводить відомості про таборо-
ві школи і видання, Український Народний Університет 
в Ланцу ті тощо. Однак, дотримуючися пріоритету висвітлен-
ня політики польської влади щодо інтернованих, З. Карпус 
обмежується «зовнішнім» висвітленням таборового життя, 
залишаючи поза увагою внутрішні конфлікти й проблеми 
таборів, боротьбу політичних орієнтацій, про що, зокрема, 
дуже багато писала тодішня українська преса. Продовженням 
цих досліджень є розвідки того-таки З. Карпуса і О. Колян-
чука про Українську Станицю в Каліші (1924–1939), в якій 
мешкали військові інваліди й вищі українські офіцери з ро-
динами після офіційної ліквідації таборів інтернування 81.

Монографічне дослідження Омеляна Вішки «Українська 
еміграція в Польщі (1920–1939)» становить ретельну хроні-
ку різнобічної діяльності української еміграції крізь призму 
історії та документації її офіційної репрезентації — Україн-
ського Центрального Комітету82. Учений вперше в науковій 
літературі систематизував джерельні звістки про діяльність 
Комітету, приділивши особливу увагу його регіональним 

80 Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski 
w latach 1918–1924. — Toruń, 1999. — S. 144–148.

81 Karpus Z. Stanica Ukraińska w Kaliszu: Centrum ukraińskiego życia 
społeczno-wojskowego na emigracji w Polsce w latach 1924–1939//Na przełomie 
stuleci. Narόd-Kościόł-Państwo w XIX i XX wieku. — Lublin, 1997. — S. 407–414; 
Kolańczuk A. Ukraińcy i ich życie w Kaliszu w latach 1920–1939//Kalisz — mi-
asto otwarte. — Kalisz, 2003. — S. 60–79. 

82 Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce: 1920–1939. — Toruń, 2004.

представництвам, що залишалися поза увагою попередніх 
до слідників.

З-поміж різних царин культурно-освітнього життя українців 
у міжвоєнній Польщі найкраще вивчена справа шкільництва. 
Ще 1968 року побачила світло денне книга Станіслава Мауер-
сберга «Загальне шкільництво для національних меншин 
у Польщі, 1918–1939 рр.». Автор аналізує полонізаційну по-
літику стосовно різних національних меншин, зазначає, що 
найбільшою свободою розвитку національної освіти, яка навіть 
перевищувала зобов’язання Польщі за Версальським трактатом, 
користувалася німецька меншина, що значною мірою поясню-
валося намаганням Варшави підтримувати добрі стосунки 
з німецьким Райхом (зазначимо, що на гостроту цієї тези міг 
вплинути політичний клімат часу видання книги, що характе-
ризувався ідеологічним протистоянням з польським західним 
сусідою — Німеччиною). Найменше ж свободи мала меншість 
білоруська, одна з найслабших. Стосовно українців Польща не 
дотримала своїх версальських зобов’язань. С. Мауерсберг до-
ходить таких висновків: 1) освітня політика Польщі різнилася 
залежно від того, на яку з меншин була скерована; 2) обме-
ження в правах і ліквідація національного шкільництва мали 
зазвичай ефект, зворотній до того, на який очікувала влада; 
3) міжвоєнна Польща будувала свою національну політику на 
ілюзії можливості національної асиміляції, яка виявилася без-
успішною щодо всіх національних меншин 83.

Дослідження Мечислава Іваницького стосується лише укра-
їнського шкільництва в міжвоєнній Польщі. Загалом підтриму-
ючи й розвиваючи думки С. Мауерсберга, автор переконливо 
показує, що політика утраквізму (двомовності) шкільної осві-
ти, започаткована у 1924 року, була засобом полоніза ції, 
наводячи статистичні підрахунки, за якими у 1918 року на 

83 Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych 
w Polsce w latach 1918–1939. — Wrocław—Warszawa—Krakόw, 1968. — 
S. 211.



38

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

39

1. історіографія проблеми

території Польщі було 3600 україномовних шкіл, у 1921 — 3000, 
а у 1939 — лише 450 84. Також дослідник узагальнює дані про 
українські освітньо-культурні організації й видавництва на 
основі наявних тоді джерел.

Довідковий характер має книжка, присвячена українській 
освіті у міжвоєнній Польщі, пера Марека Сирника. Автор до-
речно розглядає у своїй праці і ситуацію шкільництва на західно-
українських землях і розвиток освітніх установ української 
еміграції, щоправда, припускається кількох прикрих помилок, 
наприклад, плутає Олександра і Антіна Лотоцьких 85.

Церковний аспект еміграційного життя проаналізовано у низ-
ці спеціальних публікацій. Вже у монографії Р. Тожецького 
описана роль різних конфесій у житті української спільноти. 
Історик, зокрема, звертав увагу на нез’ясованість ставлення 
польської римо-католицької церкви до церкви греко-католицької, 
хоча й наголосив, що влада всіляко блокувала місійну діяльність 
греко-католиків поза Східною Галичиною 86.

1989 року з’явилося дослідження «Між традицією та реаль-
ністю: державна політика щодо православ’я» Мірослави 
Папєжинської-Турек, присвячене православній церкві у між-
воєнній Польщі. Зразкова з погляду історіографічної еруди-
ції і джерелознавчої культури розвідка пропонує не лише 
ґрунтовний фактографічний опис, але й цікаве концептуаль-
не узагальнення проблеми. Авторка прагне подивитися на 
взаємини церкви і держави з обох боків, з боку католицької 
Польщі, що трактувала проблеми православ’я як складову 
і одне зі знарядь вирішення національного питання, і з боку 
православної церкви, обтяженої комплексами загрози й во-
рожого оточення, а також співвідповідальності за недавню 

84 Iwanicki M. Oświata i szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1918–
1939. — Siedlce, 1975. — S. 199.

85 Syrnyk M. Ukraińcy w Polsce 1918–1939: Oświata i szkolnictwo. — 
Wrocław, 1996. — S. 114.

86 Torzecki R. Kwestia ukraińska… — S. 345.

політику російського царату. М. Папєжинська-Турек аналізує 
процес отримання православною церквою Польщі автоке-
фалії, малоуспішну неоунійну акцію, боротьбу за національ-
не обличчя церкви.

Культурну політику міжвоєнної Польщі авторка трактує як 
пошуки «шляхів інтеграції східних земель», пошуки, в яких 
домінує концепція національної асиміляції (за винятком волин-
ських експериментів Генриха Юзефського), що зазнає невда-
чі. Дослідниця підкреслює, що за тодішніх суспільно-політичних 
умов не існувало такої площини інтеграції, яка б не вимагала 
від багатонаціонального населення відмови від важливих для 
нього вартостей87. Водночас, держава, що вимагала від право-
славного населення лояльності, не усвідомила, що стабільність 
політичного ладу неминуче змушувала б церковну ієрархію 
шукати компромісів з владою, а постійні репресії лише стри-
мували цей процес. Єдине, за висловом дослідниці, чого «вда-
лося» осягнути — це створити за кордоном переконання, що 
в Польщі існують релігійні утиски 88.

М. Папєжинська-Турек спеціальну увагу приділяє Студіум 
православного богослов’я Варшавського університету (постав 
у 1925 році), що перетворився на важливий осередок україн-
ської освітньої і наукової діяльності. Вельми важливою вида-
ється теза дослідниці, що, хоча держава воліла полонізувати 
цей заклад, а вища православна ієрархія намагалася зберегти 
його нейтральний характер, починаючи з 1926 року, наявною 
стає тенденція до українізації факультету 89.

Цікаво, що справа національного обличчя Студіум право-
славного богослов’я взагалі не з’являється на сторінках до-
тепер єдиної публікації, спеціально присвяченій цій інститу-
ції — брошури о. Миколая Ленчевського, випускника Студіум. 

87 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją a rzeczywistością: Państwo 
wobec prawosławia. 1918–1939. — Warszawa, 1989. — S. 443.

88 Ibid. — S. 450.
89 Ibid. — S. 443.
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Праця о. Ленчевського, видана Християнською богословською 
академією у Варшаві, що твердить про свою спадкоємність зі 
Студіум, свідомо чи несвідомо претендує бути його офіційною 
історією. Написана на основі архівних матеріалів і опубліко-
ваних звітів, книжка детально описує процедуру відкриття 
Студіум, структуру навчального процесу без наукової рефлек-
сії над церковно-політичним контекстом функціонування ін-
ституції. Також о. Ленчевський креслить сильветки кількох 
професорів, зокрема, Василя Біднова 90.

Проблемам наукової діяльності української еміграції в поль-
ській історіографії присвячені лише кілька окремих публікацій. 
Ще 1987 року в межах серії наукових конференцій «Середови-
ща істориків ІІ Речі Посполитої» Владислав Серчик підготував 
доповідь «Українські історики в міжвоєнній Польщі». Інфор-
маційно насичений нарис передусім стосувався західноукра-
їнських земель. Дуже критично оцінюючи наукову безсторон-
ність і сумлінність доробку міжвоєнної української історіогра-
фії, автор наголошує на важливості тих праць як «документів 
національної самосвідомості», вважаючи їхньою найбільшою 
помилкою «спробу формування суспільної думки… в напрямку, 
який за тогочасних умов був дорогою в нікуди» 91.

Справі постання, структури і видавничої діяльності Україн-
ського Наукового Інституту у Варшаві (1930–1939) присвятив 
статтю Роберт Потоцький. Згадавши про боротьбу за відкрит-
тя українського університету у Львові, пропозиції польської 
влади про створення Studium Rhutenicum при Ягеллонському 
університеті й ініціативу українського емігрантського проводу 
заснувати університет у Луцьку, автор вважає, що питання 
створення українського наукового осередку було справою «вну-
трішньої безпеки Другої Речі Посполитої», позаяк українська 

90 Lenczewski M. Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie War-
szawskim w latach 1925–1939. — Warszawa, 1992. — S. 49.

91 Serczyk W. Historycy ukraińscy w Polsce międzywojennej//Środowiska 
historyczne II Rzeczypospolitej. — Warszawa, 1987. — Cz. 2. — S. 302, 305.

молодь, що поверталася з навчання в Празі, становила в Поль-
щі осердя ОУН 92. Р. Потоцький звертає увагу саме на політич-
ні передумови постання Інституту й пропонує висновок, що 
профіль наукових зацікавлень і публікацій УНІ свідчить про 
роль Інституту як «відділення міністерства внутрішніх справ 
УНР», подібно до аналогічної ролі в Польщі Східного Інститу-
ту у Варшаві 93. Варто також додати, що у публікації Марка 
Корната УНІ згадується у контексті східних досліджень у між-
воєнній Польщі 94, але автор обмежується фактографічними 
констатаціями, залишаючи для наступних дослідників плідну 
проблему — аналіз наукового доробку УНІ в контексті того-
часної польської совєтології.

Одним із проявів культурного життя кожної спільноти є преса. 
Періодичні видання української еміграції у міжвоєнній Польщі 
є унікальним комплексом джерел. Першими спробами система-
тизації й укладення переліку українських видань стали каталоги 
Євгена Місила 95. На основі цих публікацій й поновного глибоко-
го вивчення бібліотечних фондів книгозбірень кількох держав 
Омелян Вішка склав найповніший на сьогодні каталог преси 
української еміграції в Польщі, додавши до нього аналітичну роз-
відку. Здаючи собі справу, що польські історики не завжди роз-
різняють культурну діяльність українців, що історично заселяли 
терени Західної України й української еміграції, що опинилася 
у Польщі внаслідок політичних катаклізмів 1917–1921 років, автор 
зазначає, що під пресою української еміграції він розуміє українські 
видання, що виходили на «етнічних польських землях», а також 
періодики, що друкувалися в Галичині і Волині, коли їх видавцями 

92 Potocki R. Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930–1939) 
//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 1998. — T. 6–7. — S. 257.

93 Ibid. — S. 265.
94 Kornat M. Sowietologia i studia wschodoznawcze w Polsce 

międzywojennej//Zeszyty Historyczne. — 2000. — T. 140. — S. 67–68.
95 Misiło E. Spis tytułόw prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej: 

1918–1939. — Warszawa, 1983.
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були емігранти з Наддніпрянщини96. Дослідник стисло характе-
ризує зміст видань, умови їх виходу, видавничі центри, виокремлює 
періоди розвитку еміграційної преси, що становить 15 % загалу 
української преси в Польщі, й порівнює її з українською пресою, 
що виходила у Західній Україні. О. Вішка нараховує 164 назви 
періодичних видань (з яких 35 виявити не вдалося), твердить, що 
коло творців і співробітників еміграційної преси сягало 1000 осіб 
(на загальну кількість політичної еміграції у 15.000) 97.

Узагальнений образ польсько-українських взаємин у між-
воєнній Польщі презентують синтетичні праці з історії України, 
написані польськими авторами. Ще за часів ПНР вийшла друком 
«Історія України» Владислава Серчика, де з виваженим викладом 
давньої та середньовічної історії яскраво контрастувала заідео-
логізована презентація історії новітньої 98. У найновішому ви-
данні цього підручника попередня структура, стиль й інтерпре-
таційні схеми виразно проглядають за осучасненою стилістикою 
викладу й зміненими назвами параграфів: з «Приєднання західно-
українських земель до СРСР» на «Після нападу на Польщу» 99.

У синтезі Тадеуша Анджея Ольшанського «Історія України 
ХХ століття» впадає в око свідома настанова автора на діалог 
і узгодження історичних візій українців і поляків. Визнаючи, що 
Польща не дотримала своїх міжнародних зобов’язань щодо га-
рантій національно-культурного розвитку української меншини, 
автор додає, що чимало українських досягнень міжвоєнного часу 
«випливали з демократичного характеру польської держави» 100.

96 Wiszka E. Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce: 1920–1939. — Toruń, 
2001. — S. 8.

97 Ibid. — S. 96, 110.
98 Див. рецензію: Lobodowski J. Fałszywa historia Ukrainy//Zeszyty His-

toryczne. — Paryż, 1981. — T. 338. — S. 205–209.
99 Serczyk W. Historia Ukrainy. — Wrocław—Warszawa—Krakόw, 

2001. — S. 329.
100 Olszański T. A. Historia Ukrainy XX wieku. — Warszawa, 1993. — 

S. 157.

Історичний нарис новітньої історії України пера Анджея Хой-
новського, що, як вказав сам автор, був інспірований «Історією 
України» Ореста Субтельного, відзначається послі довним прагнен-
ням до виваженості. Приділяючи особливу вагу міжвоєнній Поль-
щі — колу своїх спеціальних зацікавлень, Хойновський підкреслює, 
що, на його думку, українці зазвичай «перебільшують негативні 
риси Другої Речі Посполитої», а чинником радикалізації україн-
ського політичного руху була не так політика Польщі, як відчуття 
провідниками українських сил браку перспективи 101.

Наведений висновок яскраво ілюструє значення міжвоєн ної 
Польщі для польської історичної свідомості. І хоча в еміграційних 
виданнях такі польські історики, як Януш Радзейовський 102, 
Анджей Суліма Камінський 103 започаткували обговорення 
українсько-польських історичних стереотипів, прагнучи зрозумі-
ти позицію кожної зі сторін, сила національної міфології подеко-
ли бере гору і дається взнаки також у сучасних наукових дис-
кусіях. Згаданий А. С. Камінський намагався донести до поль-
ського читача той образ, який поляки мали для східного сусіди:

В очах українців ми, поляки, є окупантами… Для українців, які 

1918 року відбудовували свою державу, ми були тим, чим для си-

лезьких повстанців була Німеччина104.

Проте, під час міжнародного польсько-українського історич-
ного семінару, що відбувся 1997 року, знову виринула теза про 

101 Chojnowski A. Ukraina. — Warszawa, 1997. — S. 115–116.
102 Radziejowski J. Ukraińcy i Polacy — kształtowanie się wzajemnego 

obrazu i stereotypu//Znak. — 1984. — No. 11–12. — S. 1468–1486. 
(україномовна версія статті: Радзейовський Я. Українці та поляки — 
формування взаєм ного образу і стереотипу//Віднова. — 1985–1986. — 
№ 4. — С. 147–168). 

103 Kamiński A. S. W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy 
w oczach Polakόw//Suczasnist’. Zeszyt w języku polskim. — 1985. — No. 1–2. — 
S. 7–19.

104 Ibid. — S. 9–10.
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«невдячність» українців 105 і коректність термінів «русин» і «Схід-
на Малопольща» 106. Відбиттям важливості проблеми юридичної 
природи включення західноукраїнських земель стала дискусія на 
засіданні українсько-польської комісії з узгодження підручників 
історії, де деякі польські історики висунули тезу, що

не можна розглядати польської присутності на українських землях 

як окупації, оскільки вона була санкціонована умовами між Поль-

щею та СРСР і визнана міжнародною спільнотою 107.

Варто додати, що значний внесок до вивчення міжвоєнної 
української еміграції й, водночас, до наголошення важливості 
польсько-українського порозуміння зробили польські українці. 
Серія статей про поодиноких представників української еміграції 
і традиції польсько-українського порозуміння належить перу 
Антона Середницького 108, путівник по українських похованнях 
на варшавському православному Вольському цвинтарі уклали 
і видали Роман Шагала і Олександр Колянчук 109, розвідки про 
міжвоєнну еміграцію регулярно з’являються на шпальтах щоріч-
ника Об’єднання українців Польщі «Україн ський альманах». 
«Білою вороною» на цьому тлі видається зредагований Миколою 
Сівицьким збірник документів з історії польсько-українських 
взаємин, які автор невиправдано зводить до суто конфронтацій-
ної моделі: «Поляки впродовж віків гнобили українців. А коли 
тиск досягав апогею, українці різали поляків» 110.

105 Polska–Ukraina: Trudne pytania. — Warszawa, 1998. — T. 1–2. — S. 146.
106 Ibid. — S. 120, 138.
107 Maciak D. Polska a Ukraina w ukraińskich podręcznikach historii 

//Biuletyn Ukraiński. — 1996. — No. 2. — S. 29.
108 Serednicki A. Tradycje pojednania polsko-ukraińskiego. — Warszawa, 

1998; Serednicki A. Z sąsiedztwa polsko-ukraińskiego. — Warszawa, 2000.
109 Szagała R., Kolańczuk A. Cmentarz Prawosławny na Woli w Warszawie. 

Groby ukraińskie: Przewodnik. — Warszawa, 2002.
110 Siwicki M. Dzieje konfliktόw polsko-ukraińskich. — Warszawa, 1992. — 

T. 1. — S. 5.

Загостреність таких національно зорієнтованих оцінок ви-
значила появу перших спроб виходу за обмежувальні кордони 
національних історіографій. Саме такий намір декларує Томаш 
Стриєк, пропонуючи деконструкцію п’яти національних історіо-
графій історії спірних територій, званих в польській традиції 
«кресами»111. Показуючи різниці спрямованості й ідеологічної 
мотивації української діаспорної, української радянської, ро-
сійської еміграційної, польської історіографій, автор формулює, 
але залишає без відповіді, запитання:

Як вийти поза схему національної історії? Чи можливе цілісне 

висвітлення минулого континенту, на яке погодилися б представ-

ники різних націй? Як надати історії сенсу, якщо ми маємо від-

мовитися від інтерпретаційного ключа, що тримається на ідеї ти-

сячолітньої тяглості націй 112?

Значний інтерес польських дослідників до українського пи-
тання в міжвоєнній Польщі і, зокрема, до української еміграції, 
випливає з того факту, що ці проблеми є невід’ємною частиною 
польської історії, а також тієї обставини, що саме в Польщі 
збереглися цінні архіви та книгосховища з даної теми. Додат-
ковими стимулами є інтерес до східного сусіди та неоднозначної 
історії польсько-українських взаємин, а також, у випадку ви-
вчення еміграції, усвідомлення того, що саме вона була творцем 
концепції українсько-польської співпраці та угоди.

При цьому впадає в око брак синтетичних праць з істо рії 
культурного життя української еміграції 113, а в наявних розвід-
ках висвітлення цієї проблеми здебільшого підпорядковується 
сюжетам з політичної історії. Такий кут зору формує не лише 
традиційний тематичний пріоритет політичних проблем, 

111 Stryjek T. Historiografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939–
1953…

112 Ibid. — S. 564.
113 Відзначена, зокрема, Р. Тожецьким: Torzecki R. Na temat histo-

riografii… — S. 108.
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а й властивості джерельної бази, яку в усіх дослідженнях, що 
розглядалися, склала передусім офіційна документація, як прави-
ло, створена польськими адміністративними структурами різного 
рівня. Цей комплекс джерел, що найкраще зберігся, визначив 
також домінування в історичних дослідженнях аналізу державної 
політики й майже повний брак персонологічних сюжетів.

У концептуальних оцінках культурної політики польського 
уряду в польській історіографії немає принципових дискусій, 
загалом дослідники погоджуються у ствердженні об’єктивного 
характеру національних протиріч за часів міжвоєнної Польщі 
й критичних оцінках концепцій і заходів уряду щодо інтеграції 
меншин до польського суспільства. Водночас, для польської 
історіографії властива загальна позитивніша оцінка міжвоєнної 
Польщі, наголос на наявності хай і обмежених, але суттєвих 
можливостей для національного розвитку меншин та елементів 
демократичних процедур. Ця слушна теза, часто підкріплюва-
на порівнянням з національними репресіями в Радянській 
Україні, є, втім, історично ретроспективною й часто нехтує або 
не розуміє ставлення українців до польської держави саме за 
міжвоєнних часів й не враховує його еволюції.

У західній історіографії існує кілька розвідок, що істотно 
доповнюють наше розуміння історії міжвоєнної Польщі, на-
голошують на важливості вивчення її національної політики, 
що є прикладом «невдалої організації модерної поліетнічної 
держави і суспільства» 114. На особливу увагу заслуговує декон-
струкція міфу «кресів» у статті французького історика Даніе-
ля Бовуа, в якій автор не лише принципово критикує цей 
ідеологічний конструкт, а й саму переконаність в існуванні 
«національної істини» або єдиної, одностайної, однонапрямної 
історії 115. Своєрідним продовженням цієї публікації є інша 
стаття Д. Бовуа «Вони та інші: польські мемуаристи на східних 

114 Simoncini G. The Polyethnic State: National Minorities in Interbellum 
Poland//Nationalities Papers. — 1994. — Vol. XXII. — No. 1. — P. 23. 

115 Бовуа Д. Міф «східних окраїн»… — С. 138.

кресах у ХХ столітті», в якій автор, розглянувши 22 тексти 
польських спогадів про «креси», виокремлює автостереотипи 
«щасливого острова» (wyspa szczęśliwa) і «оточеної фортеці» 
(oblężona forteca), підкреслюючи, що тамтешнє сусідство культур 
не доповнювалося жодним взаємопроникненням 116.

Степан Величенко у своїй монографії «Формування іден-
тичності в Східній Європі і Росії» проаналізував російсько-
радянські й польські інтерпретації українського минулого. 
Важливим видається висновок історика, що в міжвоєнній поль-
ській історіографії не відбулося дискусій про розмежування 
історії польської держави та історій націй, що входили до її 
складу 117.

Дослідження «Коли націоналізм починає ненавидіти» Роя 
Портера аналізує формування політичної програми польської 
національної демократії в контексті перетворення націоналізму 
еліт на націоналізм мас. Автор зазначив, що, на відміну від 
польської історіографії, для американського вченого «порів-
няння німецького націонал-соціалізму з польською національ-
ною демократією видається чимось цілком природнім» 118, чим 
одразу викликав запеклі заперечення польських колег 119.

Террі Мартин у книзі «Імперія позитивної дискримінації» 
концептуалізує радянську національну політику 20–30-х років 
ХХ століття у надзвичайно важливому для даної теми контек-
сті. Автор розглядає радянську політику як конфронтацію 
з націоналізмами націй, що потрапили під владу більшовиків, 
знаряддям якої була «стратегія роззброєння націоналізму» 

116 Beauvois D. Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w 
XX wieku//Przegląd Wschodni. — 2000. — T. VII. — Zesz. 1. — S. 194–197 

117 Velychenko S. Shaping Identity in Eastern Europe and Russia. Soviet-
Russian and Polish Accounts of Ukrainian History: 1914–1991. — P. 87.

118 Porter B. When Nationalism Began To Hate: Imagining Modern Politics 
in Nineteenth-Century Poland. — Oxford–New York, 2000. — P. 11.

119 Див., напр.: Nowak A. Od Imperium do Imperium. Spojrzenia na 
historię Europy Wschodniej. — Krakόw, 2004.
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шляхом наданням республікам національної форми. Одним 
з аспектів цієї стратегії були спроби радянської влади вико-
ристати надкордонні етнічні зв’язки для проекції на сусідні 
держави політичного впливу, які історик, послуговуючися ви-
словом наркома освіти УСРР М. Скрипника, називає «принци-
пом П’ємонту» 120.

На початку 70-х років ХХ століття в західній історіографії 
пролунали голоси про важливість вивчення саме історії емі-
грацій. Роберт Вільямс у статті «Європейська політична емі-
грація: втрачений сюжет» підкреслював, що історики, які 
займаються «загальноприйнятою національною історією», 
зазвичай залишають поза своєю увагою розгляд «позанаціо-
нальних або наднаціональних груп», хоча насправді саме вони 
заслуговують на поглиблене вивчення заради кращого зрозу-
міння функціонування суспільства й повноти історичної кар-
тини, зокрема, розуміння природи взаємовпливів еміграції 
і Батьківщини 121.

Нечисленним спеціальним західним публікаціям про між-
воєнну еміграцію властиве зосередження лише на російській 
еміграції 122. Цю рису, а також звичку ототожнювати усіх ко-
лишніх підданих Російської імперії з російською еміграцією та 
виключати з оповіді емігрантів-українців, вірменів, грузинів, 
євреїв, помітив і піддав критиці автор однієї з найважливіших 

120 Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in 
the Soviet Union, 1923–1929. — Ithaca–London, 2001. — P. 9.

121 Вильямс Р. Европейская политическая эмиграция: Потерянный 
сюжет//Ab Imperio. — 2003. — Т. 2. — С. 33.

122 Williams R. Culture in Exile: Russian Émigrés in Germany, 1881–1941. — 
Ithaca, 1972; Glad J. Russia Abroad: Writers, History, Politics. — Tenafly, 1999; 
Dodenhoeft B. Lass mich nach Russland heim: Russische Emigranten in 
Deutschland von 1918 bis 1945. — Frankfurt am Main, 1993; Der grosse Exodus: 
Die russische Emigration und ihre Zentren, 1917 bis 1941/Hrgs. K. Schlögel. — 
München, 1994; Robinson P. The White Russian Army in Exile, 1920–1941. — 
Oxford–New York, 2002. 

англомовних праць у цій сфері 123 — Марк Раев. За його влуч-
ним спостереженням, такий підхід спричи няє «деісторизацію 
російської еміграції ХХ століття» 124.

У російській історіографії існувала серйозна традиція опи-
сового вивчення російської міжвоєнної еміграції 125. Водночас, 
більшість пострадянських російських видань з даної теми 
теоретично стерильні, зорієнтовані на археографічність, вжи-
вають патетичну мову й стоять осторонь світових дискусій 
про міграції, транснаціональність і асиміляцію 126. Втім, кілька 
істориків зробили переконливі спроби вийти за межі суто 
описових розвідок.

Ігор Мартинюк, аналізуючи історіографічну традицію ви-
вчення російської еміграції, сформулював кілька дуже важ-
ливих дослідницьких завдань: аналіз вибору еміграцією 
стратегії існування (збереження власного потенціалу, асимі-
ляція, репатріація); проблема коректності протиставлення 
збереження національних рис інтеграції до нового суспільства; 
конструювання національних міфологем всередині самої 

123 Raeff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration, 
1919–1939. — New York, 1990.

124 Raeff M. Recent Perspectives on the History of the Russian Emigration 
//Kritika. — 2005. — Vol. 6. — No. 2. — P. 334.

125 Див.: Бочарова З. С. Современная историография российского 
зарубежья 1920–1930-х годов//Отечественная история. — 1999. — № 1. — 
С. 91–102.

126 Военная мысль в изгнании: Творчество русской военной эмиграции 
/Ред. И. В. Домнин. — М., 1999; Шинкарук И. С., Ершов В. Ф. Российская 
военная эмиграция и ее печать: 1920–1939 гг. — М., 2000; Русские без Оте-
чества: Очерки антибольшевистской эмиграции 20–40-х гг. — М., 2000. Гостру 
критику цих видань див.: Shmelev A. Extremists and Swindlers 
//Kritika. — 2005. — Vol. 6. — No. 2. — P. 335–344. Пор. також: Россия в из-
гнании: Судьбы российских эмигрантов за рубежом/Ред. Е. И. Пивовар. — М., 
1999; Национальные диаспоры в России и за рубежом в ХІХ—ХХ вв./Ред. 
Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. — М., 2001. 



50

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi… 1. історіографія проблеми

еміграції й інтерпретація істоти еміграційного розуміння 
патріотизму 127.

Александр Дмітрієв розглянув явище «націоналізації на-
у ки» на матеріалі російського еміграційного середовища в Ні-
меччині, яке, на його думку, є прикладом загальноєвропейсько-
го процесу «консолідації державних суспільств» і паралельною 
до радянської формою наукового розвитку 128.

Єлєна Борісьонок у монографії про радянську україні зацію 
20–30-х років ХХ століття слушно приділила істотну увагу зо-
внішньополітичному вимірові національної політики більшови-
ків. Авторка вправно змалювала взаємовплив внутрішньої 
і зовнішньої політики партії, зазначивши, що зовнішній чинник 
відіграв не останню роль у «неможливості зібрати імперію на 
колишній унітаристській основі» 129.

З російських досліджень еміграції на окрему згадку заслу-
говує книжка Юрія Лабинцева і Людмили Щавинської, що 
постала за матеріалами наукової експедиції 1996 року з метою 
вивчення білоруської, російської та української православної 
книжності міжвоєнної Польщі. Російські істори ки написали 
серію нарисів (один з яких присвячений Іванові Огієнку), 
об’єднаних ідеєю «багатомовності православної літератури 
Польщі» й ролі Варшави як «місця тяжіння всіх літературно-
мовних орієнтацій» 130.

127 Мартинюк И. Потускневшее «золото» русского за рубежья: опыт 
критического очерка новейшей историографии межвоенной европей-
ской эмиграции//Ab Imperio. — 2003. — Т. 2. — С. 551–556.

128 Дмитриев А. Национализация науки и фактор эмиграции: русские 
гуманитарии в Германии (1920–1930-е гг.)//Ab Imperio. — 2003. — Т. 2. — 
С. 252.

129 Борисенок Е. Феномен советской украинизации: 1920–1930-е годы. — 
М., 2006. — С. 239. 

130 Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л. Белорусско-украинско-русская 
православная книжность межвоенной Польши. — Москва, 1999. — 
С. 15.

Загалом для сучасної інтелектуальної ситуації властиві по-
шуки альтернативних до національного наративу схем і кон-
цепцій написання історії, пошуки максимально нейтральної 
мови опису минулого, а також інтерес до інтерпретації суспіль-
них явищ, а не лише їхнього фактографічного опису. Звернен-
ня уваги до феномену політичної еміграції за такого підходу 
невіддільне від критичної рефлексії про саму природу гумані-
тарного пізнання людиною світу.



52 53

2. Польська держава і українська еміграція: загальна характеристика…

2 
Польська дерЖаВа  

і україНська еміГрація:  
ЗаГальНа ХаракТерисТика ВЗаЄмиН

Від часу «національного відродження» ХІХ століття україн-
ський проект націотворення принципово відштовхувався від 
польського, при цьому запозичуючи в нього чимало компо-
нентів. Попри ці запозичення український народницький 
підхід («етнографічний детермінізм») принципово відрізняв-
ся від польського, який вже у ХІХ столітті охоплював усі на 
той час поділені польські землі й усі стани польського сус-
пільства 1.

З усвідомлення і перенаголошення цієї відмінності зро-
дився комплекс польської вищості, що міцно ґрунтувався 
на традиціях Речі Посполитої. Цей комплекс, одне з підста-
вових переконань якого полягало в культурній і політичній 
неспроможності східних сусідів Польщі до державного само-
розвитку й, відповідно, наголошенні культурної ролі поль-
ської присутності на «кресах», зіткнувся з  етнографічним 
принципом, на якому наголошували діячі українського руху. 
Це протиріччя між різними способами леґітимізації своїх 
прав на ті самі терени визначили гостроту модерного 
польсько-українського конфлікту.

1 Szporluk R. Stosunki polsko-ukraińskie w 1918 roku: uwagi do dyskusji 
//Szporluk R. Imperium, komunizm, narody: Wybόr esejόw. — Krakόw, 
2003. — S. 66–69.

Цей конфлікт розгортався на тлі й істотно залежав від 
«третіх сил» — регіональних наддержав — Німеччини і Ро-
сії. Саме різне розуміння польської стратегії у такій геопо-
літичній ситуації визначили різні підходи до українського 
питання в польській політичній думці. Останнє трактувало-
ся здебільшого суто інструментально, з огляду на конкретну 
геополітичну конфігурацію.

Національні демократи (ендеки) вважали головною загрозою 
для Польщі Німеччину, а протистояння з нею розглядали як 
«головний момент боротьби за існування і майбутність нації». 
З цієї тези випливало ставлення до Росії та українського питан-
ня 2. Ендеки відмовляли українцям і білорусам в національному 
обличчі, визнаючи за ними лише етнографічні відмінності 3 
і вважали, що Польща і Росія мають засимілізувати частини цих 
груп, що мешкають на їхніх «окраїнах». Поширення національ-
них рухів «кресових» народів ендеки пояснювали послабленням 
польської держави 4, зовнішніми впливами та ототожнювали їх 
з «гайдамацькими бунтами і різаниною» 5.

Натомість на думку польських соціалістів, провідником 
яких був Юзеф Пілсудський, головною і сталою загрозою 
для Польщі була Росія, в можливість неімперіалістичного 
буття якої прихильники цієї течії не вірили. Відповідно Піл-
судський і його прибічники наголошували на необхідності 
підтримки поляками постання незалежної України (без «кре-
сів») як бар’єру чи буферу між Польщею і Росією. Максимум 

2 Dmowski R. Niemcy, Rosja i sprawa polska. — Wrocław, 2000. — S. 31.
3 Wapiński R. Endecja wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej//Słowianie 

w dziejach Europy: Studia historyczne ku uczczeniu… Henryka Łowmiańskiego. — 
Poznań, 1974. — S. 304; Walendziak W. Narodowa Demokracja wobec kwestii 
ukraińskiej: Problem geopolityki czy nacjonalizmu//Ukraina i Polska po I wojnie 
światowej. — Gdańsk, 1987. — S. 76–85.

4 Dmowski R. Myśli nowoczesnego Polaka. — Wrocław, 1996. — S. 105.
5 Stoczewska B. Źrόdła i głόwne idee nacjonalizmu polskiego//Przegląd 

Wschodni. — 2000. — T. VII. — Zesz. 1. — S. 241, 245.
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територіальних поступок на користь майбутньої України, які 
розглядалися, і то лише окремими речниками цієї течії, була 
Східна Галичина без Львова і Дрогобича 6. Польські соціалісти, 
як і ендеки, відчували зверхність і польську перевагу над схід-
ними сусідами, не вірили в їхні державотворчі спроможності. 
Висуваючи проекти східноєвропейських федерацій поневолених 
Росією народів на чолі з Польщею 7, вони фактично повертали-
ся до окремих елементів річпосполитської традиції, щоправда, 
не до кінця усвідомлюючи проблематичність узгодження їх із 
постулатами модерного етнічного націоналізму.

Поряд із шляхетними гаслами «За нашу і вашу свободу», 
«Вільні з вільними, рівні з рівними» провідні польські соціалісти 
окреслювали мету своєї української політики й набагато праг-
матичніше. На прес-конференції 17 грудня 1918 року Леон Ва-
силевський заявив: «Ми дотримуємося думки, що кордони Росії 
слід відсунути якнайдалі на схід», а Станіслав Осецький твердив, 
що з України, Литви і Білорусі слід створити «вал, що захища-
тиме нас від Росії» 8.

Невіра в державотворчі здібності українців, білорусів і ли-
товців була однією з передумов народження концепції «про-
метеїзму» — польської допомоги східним сусідам у створенні 
незалежних держав, зрозуміло, в кордонах, прийнятних і ба-
жаних для польської рації стану. Вже у 30-ті ро ки ХХ століття 
один з провідних прибічників цієї лінії Влодзімєж Бончковський 

6 Wandycz P. Z zagadnień wspόłpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919–
1920//Wandycz P. Polska a zagranica. — Paryż, 1986. — S. 20. Пор.: Figura M. 
Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918–1923. — 
Poznań, 2001. — S. 23.

7 Hauzer P. Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w poglądach Jόzefa 
Piłsudskiego i prόba jej urzeczywistnienia w latach 1918–1921//Polska i 
Ukraina: Sojusz 1920 і jego następstwa. — Toruń, 1997. — S. 29.

8 Boruta M. Wolni z wolnymi, rόwni z rόwnymi: Polska i Polacy 
o niepodległości wschodnich sąsiadόw Rzeczypospolitej. — Krakόw, 2002. — 
S. 131, 140.

наголошував: «Україна має бути вільна», одразу додаючи, що 
він «не українофіл», наводячи, зокрема, тезу, що польські 
«креси» в перспективі буде легше захищати перед «порів-
няно слабкими» Україною і Білоруссю, ніж перед «сильною 
160-мільйонною Росією» 9. Гасла «прометеїзму» залишилися 
деклараціями, хоча, і в такій якості, не сприймалися більшіс-
тю польського суспільства, що поділяла погляди національних 
демократів на необхідність якнайпослідовнішої асиміляції 
національних меншин.

Як зауважив Іван Лисяк-Рудницький, для концепції соціа-
лістів було властиве принципове протиріччя: з одного боку, 
вони виступали на підтримку самостійної України, а з другого, 
завоювавши Східну Галичину, знищили «шанси на українську 
самостійність». За спостереженням історика, концепція енде-
ків, «хоч як нереалістична і навіть моральна відразлива», була 
послідовніша й, зрештою, взяла гору в політиці міжвоєнної 
Польщі 10.

Але цьому передувала трагічна історія польсько-українського 
союзу 1920 року. Одним з провідних зовнішньополітичних 
чинників поразки української революції було відмінне бачення 
провідниками Української та Західноукраїнської Народних 
Республік своїх союзників і ворогів (Польщі і Росії). Паралель-
но з боротьбою Центральної Ради за опанування території 
Наддніпрянщини, у Східній Галичині спалахнула українсько-
польська війна, наслідком якої було послідовне трактування 
елітою українського суспільства Галичини (й не лише нею) 
польської держави як окупаційної. Натомість для уряду УНР 
С. Петлюри, який навесні 1920 року залишився без території, 
без міжнародних союзників і політичних друзів, а також без 

9 Boruta M. Wolni z wolnymi, rόwni z rόwnymi: Polska i Polacy 
o niepodległości wschodnich sąsiadόw Rzeczypospolitej. — Krakόw, 2002. — 
S. 221, 121.

10 Лисяк-Рудницький І. Польсько-українські стосунки: тягар історії 
//Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. К., 1994. — Т. 1. — С. 101.
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перспектив самостійного повернення в Україну, Польща була 
не лише потенційним союзником у боротьбі з більшовиками, 
а фактично єдиним шансом на вихід з патової ситуації 11. Ціною 
такого союзу ставала юридична відмова УНР від претензій на 
західноукраїнські землі. Ціну такої відмови для політичного 
образу Петлюри чудово розуміла польська сторона. Високо-
посадовець Міністерства закордонних справ Владіслав Скши-
шинський твердив:

Ми не можемо розмовляти з Петлюрою, який би не відмовився 

від Східної Галичини, але Петлюра, який відмовляється від неї, 

втрачає довіру трьох четвертих свого війська 12.

Сам перебіг підписання таємної Варшавської угоди 22 квіт-
ня 1920 року з огляду на реальний розподіл сил сторін засвід-
чив химерність припущення про можливість переговорів на 
засаді «вільні з вільними», що польська сторона відверто ви-
словила українській 13. На підписання дискримінаційного до-
кументу українська делегація пішла через безнадійну ситуацію 
на фронті, поляки ж успішно використали цей текст на Паризь-
кій мирній конференції під час дискусії про майбутню держав-
ну приналежність Східної Галичини 14. Частина політичної еліти 
УНР сприйняла таку угоду з Польщею вельми критично. Зо-
крема, в заяві Бориса Матюшенка про вихід з Кабінету Міністрів 
УНР, надісланій на ім’я в. о. міністра закордонних справ УНР 

11 Пор.: Bruski J. J. Petlurowcy. — Krakόw, 2000. — S. 162.
12 Цит. за: Pisuliński J. Józef Piłsudski a Ukraina (1918–1922)//Arcana. — 

2006. — No. 2 (68). — S. 111.
13 Див.: Мазепа І. Україна в огні й бурі революції: 1917–1921. К., 2003. — 

С. 404; Кедрин І. Життя–Події–Люди: Спомини і коментарі. — Нью-Йорк, 
1976. — С. 59; Mikulicz S. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej 1918–
1939. — Warszawa, 1971. — S. 93–94; Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра 
і петлюріана. — К., 2001. — С. 341–400. 

14 Лісевич І. Політичні аспекти українсько-польського союзу 1920 року 
//Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku… — С. 82.

Андрія Лівицького стверджувалося: «…договір не приносить 
українському народові користи, а навпаки несе за собою зболь-
шевичення пригнічених поляками народних мас» 15.

Можна погодитися, що угода була своєрідним «експеримен-
том», який, як з’ясувалося, не відповідав способові мислення 
ані українців, ані поляків 16. Лише перемога у війні могла б 
давати надії на хоча б часткову реалізацію постулатів Варшав-
ської угоди. За спогадами Івана Огієнка, сам Симон Петлюра 
говорив про угоду таке:

Чи Ви самі добре не знаєте, що з поляками треба бути або прияте-

лями, або ворогами — невтральними з ними нам бути не можна? 

Я вибрав першу конечність, бо на другу в нас нічого нема… 17

Неминучу залежність програм східної політики Польщі від 
конкретної геополітичної ситуації та співвідношення сил за-
свідчила, зокрема, еволюція поглядів одного з провідних при-
бічників «прометеїзму» Тадеуша Голувка, який початково ви-
ступав за територіальну автономію Волині, а після невдачі УНР 
у викликанні антирадянського повстання в жовтні-листопаді 
1921 року — вже за воєводське самоуправління 18.

А 18 березня 1921 року Польща уклала Ризький мир з Ра-
дянською Росією, що позначив поразку ідеології «прометеїз-
му» в східній політиці Ю. Пілсудського 19 й викликав глибоке 

15 ЦДАВОУ. — Ф. 3956. — Оп. 2. — Спр. 46. — Арк. 130.
16 Wandycz P. Z zagadnień wspόłpracy polsko-ukraińskiej… — S. 35–36; 

Голубко В. Варшавська угода 1920 року та її перспективи у візії західно-
українських політиків//Україна модерна. — 2002. — Ч. 7. — С. 96.

17 Огієнко І. Урочистий в’їзд Симона Петлюри до Кам’янця-
Подільського 1-го травня 1920 року: Уривок споминів//Наша культура. — 
1936. — Ч. 5. — С. 330. Пор.: Син України. 1920. — Ч. 11. — С. 2.

18 Koko E. Wolni z wolnymi: PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 
1918–1925. — Gdańsk, 1991. — S. 87.

19 Okuliewicz P. Koncepcja “międzymorza” w myśli i praktyce politycznej 
obozu Jόzefa Piłsudskiego w latach 1918–1926. — Poznań, 2001. — S. 5.
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розчарування в середовищі УНР, започаткувавши еру еміграції 
в житті українців, що опинилися на території недавнього вій-
ськового союзника. Укладаючи мир, польська сторона досить 
легко погодилася на усі радянські вимоги (як-от заборона ор-
ганізованої діяльності політичних емігрантів) й трактувала до-
говір як тимчасовий, бо не вірила у мирні наміри більшовиків 
і сподівалася нового радянського нападу наступного року 20. 
Попри болюче розчарування, завдане Польщею українському 
союзникові, концепція польсько-української співпраці пере-
жила «випробування Ригою» 21, а вимоги миру щодо заборони 
діяльності еміграції фактично ніколи не дотримувалися.

Міжвоєнна Польща дивилася на українське населення як 
на потенційну загрозу територіальній цілісності держави, але 
не могла відмовитися від «кресових» земель з огляду на настрої 
суспільства і символічне значення тих теренів для польської 
історії і культури. 15 березня 1923 року Рада послів Антанти 
визнала Східну Галичину частиною польської держави, тим 
самим юридично підтвердивши статус-кво, що встановився 
внаслідок польсько-української війни. Таким чином, в межах 
Польщі опинилося близько 5 млн українців, що компактно за-
селяли її східні терени. Українці були найчисельнішою менши-
ною відродженої Польщі, до того ж на «кресових» землях вони 
становили абсолютну більшість, зокрема, у станіславівському 
(72 %) і волинському (понад 68 %) воєводствах 22.

Чи не єдиний зовнішній протест проти такого рішення Ради 
послів пролунав з радянського Харкова, де голова Раднаркому 
і нарком зовнішніх справ УСРР Християн Раковський на сесії 
ВУЦВК у квітні 1923 року згадав про постанову Ради послів Ан-
танти від 25  червня 1919 року, що долю Східної Галичини має 
вирішувати населення регіону; 87-й пункт Версальського мирно-

20 Pisuliński J. Józef Piłsudski a Ukraina… — S. 123.
21 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 237.
22 Chałupczak H., Browarek T. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. — 

Lublin, 2000. — S. 56.

го договору від 28 червня 1919 року, за яким Польська держава 
мала утворитися лише у межах етнографічно польських терито-
рій, і Севрський мир 10 червня 1920 року, в якому кордони Схід-
ної Галичини визначалися як окрема міжнародна територія 23.

Для життя української еміграції засадниче значення мала 
кількість і вплив української етнічної спільноти, що опинилася 
у складі Польщі. Під цим кутом зору ситуація тут докорінно 
відрізнялася від Чехо словаччини, де практично не було україн-
ського населення (поза Закарпаттям). Це, а також стан відро-
дженої польської держави — зруйнована економіка, постійні 
зміни урядів, численні зовнішні загрози, масова ідеологізація 
життя, пов’язаність національних конфліктів з суспільними 
і економічними 24, — робили обережність і непослідовність на-
ціональної політики Варшави неуникненними.

Ставлення українського населення (з урахуванням відмін-
ностей в рівні національної свідомості) до Польщі визначалося, 
насамперед, політикою останньої. 26 червня 1919 року в листі 
до Юзефа Пілсудського митрополит Андрій Шептицький з гір-
котою константував:

…у політиці місцевої влади не бачимо ані найменшого прагнення 

показати українському населенню, що в стосунку до нього вона 

хоче бути справедливою 25.

Знаний зі своєї «угодової» позиції й рішучої критики укра-
їнського радикального націоналізму єпископ Григорій Хомишин 
звертався до Польщі:

23 Кульчицький С. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919–
1928). — К.,1996. — С. 164.

24 Landau Z., Tomaszewski J. Zarys historii gospodarczej Polski 1918–
1939. — Warszawa, 1999. — S. 32–61; Chojnowski A. Koncepcje polityki 
narodowościowej… — S. 27; Kawalec K. Wizje ustroju państwa w polskiej 
myśli politycznej lat 1918–1939. — Wrocław, 1995. — S. 17–18.

25 Ukraine and Poland in Documents 1918–1922/Ed. by T. Hunczak. — New 
York, 1983. — Vol. 1. — P. 210.
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…нехай польська держава і суспільство не трактує українців, ви-

ходячи з власної сили і переваги, як невільників або прислужників, 

що їх можна легковажити або гнобити 26.

1922 року західноукраїнські політичні партії бойкотували 
вибори до польського сейму, участь в яких вони прирівнюва-
ли до визнання польського суверенітету над Східною Галичи-
ною 27. Попри величезний розмах бойкоту він не вплинув на 
рішення Ради послів, а українське населення позбулося бага-
тьох місць у парламенті, що було лише «на руку польським 
великодержавним силам» 28.

Реагуючи на рішення Антанти, у Львові відбулася україн-
ська маніфестація за участю майже 20 000 осіб, під час якої 
82-літній політик, колишній віце-президент австрійського 
парламенту Юліян Романчук зачитав текст присяги, що його 
повторював натовп:

Ми, український нарід, клянемося, що ніколи не погодимося на 

панованнє Польщі над нами й кожну нагоду використаємо, щоб 

ненависне нам ярмо неволі зі себе скинути, та злучитися з цілим 

великим українським народом в одній, незалежній, соборній 

державі 29.

За звістками розрізнених джерел, неприйняття польської 
влади серед українського населення було загальним явищем 30, 

26 Chomyszyn G. Problem ukraiński. — Warszawa, 1933. — S. 98.
27 Див.: Зайцев О. Вибори 1922 року у Західній Україні//Україна 

модерна. — 1999. — Ч. 2–3. — С. 194–205; 
28 Зашкільняк Л. Генеза і наслідки українсько-польської нормалізації 

1935 року//Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku… — С. 436.
29 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Док-ти і мате--ти і мате-

ріяли. — Мюнхен, 1983. — Т. 2. — С. 52.
30 Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня. — К., 

2002. — С. 35, 71; Крушельницька Л. Рубали ліс… (Спогади галичанки). — 
Львів–Нью-Йорк, 2001. — С. 38; 

що визнавали й найкритичніші з польських політиків 31. Водно-
час, серед української еліти були постаті, які вбачали загрозу 
в поширенні прорадянських настроїв, спробах західноукраїн-
ських політиків шукати підтримки в Радянської України ще під 
час бойкоту виборів 1922 року  32.

Усі спроби порозуміння закінчувалися невдачею; замість надан-
ня автономії та відкриття українського університету польська 
влада заохочувала осадництво на теренах Східної Галичини 33. 
А спроби політичної асиміляції українців, символом яких стала 
волинська політика наближеного до Пілсудського воєводи Генри-
ха Юзефського, не знаходили відгуку й підтримки в польському 
суспільстві 34. Не маючи адміністративних можливостей послідовно 
проводити жорстку асиміляційну лінію, польський уряд не нава-
жувався і на ліберальну політику щодо меншин, тим самим лише 
радикалізуючи їхні настрої й заганяючи себе у глухий кут.

Попри всю непослідовність національної політики Польщі, 
у країні послідовно зменшувалася кількість україномовних шкіл. 
1918 року їх було 3600, 1921 року — 3000, а 1939 року — лише 
450 35. Українське населення гостро відчувало, що належить до 

31 Bocheński A., Łoś St., Bączkowski W. Problem polsko-ukraiński w Ziemi 
Czerwieńskiej. — Warszawa, 1938. — S. 11.

32 Зайцев О. Вибори 1922 року у Західній Україні… — С. 199; 
Papierzyńska-Turek M. Lekcja przegranej: Ukraińska myśl polityczna w Polsce 
wobec doświadczeń lat 1917–1920//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 
1996. — T. 3. — S. 175.

33 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządόw pols-
kich… — S. 46–47.

34 Докл. див.: Mędrzecki W. Wojewodztwo wołyńskie 1921–1939: Elemen-
ty przemian cywilizacyjnych, społecznych і politycznych. — Wrocław—
Warszawa—Krakόw, 1988.

35 Iwanicki M. Oświata i szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1918–
1939. — Siedlce, 1975. — S. 199; Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla 
mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939. — Wrocław—
Warszawa—Krakόw, 1968. — S. 68–86.
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громадян «другої категорії». Польська політика штовхала чи-
малу частину західноукраїнських еліт до радянофільства. Іван 
Крушельницький 26 жовтня 1926 року в розпачі писав: «Або 
знайду яку працю, або поїду світ за очі» 36. Польський публіцист, 
прибічник політики «прометеїзму» Адольф Бохєнський твердив, 
що українці «просто мусять вороже ставитися до нашої дер-
жави, поки ми не змінимо умови, в яких вони живуть» 37, 
а український автор, також прихильник порозуміння Іван Ке-
дрин додавав, що польська політика була «рідким в історії 
зразком повної відсутності почуття реалізму і простого здо-
рового глузду» 38. Неможливістю працевлаштування й почуттям 
упослідженості в Польщі (символами чого стало наполягання 
влади на образливих для українських національних почуттів 
назвах «русин» і «Східна Малопольща») західноукраїнської 
інтелігенції вправно скористалася радянська влада, що при-
звело до трагічної загибелі тих, хто наважився на переїзд до 
УСРР 39.

Ситуація і настрої українського населення Польщі завжди 
були тлом діяльності української еміграції, що її також часто 
називали «наддніпрянською» або «петлюрівською». Докладних 
матеріалів, що дозволяли б соціологічно проаналізувати склад 
української еміграції в міжвоєнній Польщі, не залишилося. На-
віть точна чисельність її невідома. 1920 року офіційні емігрант-
ські видання подавали її як 43 тисяч осіб 40, правдоподібнішою 
сучасні дослідники вважають цифру 35 тисяч, з яких близько 
27 тисяч були військові і 7 тисяч — цивільні особи (серед 

36 Крушельницька Л. Рубали ліс… — С. 63.
37 Bocheński A., Łoś St., Bączkowski W. Problem polsko-ukraiński… — 

S. 51.
38 Кедрин І. Життя-Події-Люди… — С. 136.
39 Докл. див.: Рубльов О. С., Черненко Ю. А. Сталінщина й доля 

західноукраїнської інтелігенції: 20–50-ті роки ХХ ст. — К., 1994. 
40 Вісті УЦК в Польщі. — 1927. — № 18–19. — С. 49.

останніх: 2,5 тисяч урядовців) 41. 1929 року голова Українського 
Центрального Комітету М. Ковальський окреслив чисельність 
еміграції так: загальна чисельність — 22 тисячі, з них 15 тисяч 
чоловіки, 2250 жінки і 4650 діти 42. 1936 року офіційна кількість 
українських емігрантів в Польщі становила 12 тисяч осіб.

У грудні 1919 року на територію Польщі виїхав Головний 
Отаман С. Петлюра, а в ніч з 14 на 15 липня 1920 року в бру-
тальний спосіб під військовим конвоєм (за що згодом польське 
Міністерство закордонних справ офіційно перепросило) спе-
ціальним потягом до Тарнова були вивезені працівники дер-
жавних установ УНР з родинами (близько 1,2 тисяч осіб), що 
початково розмістилися в тарнівському готелі «Бристоль» 43. 
В листопаді 1920 року до цієї групи долучилися цивільні біжен-
ці, студенти та викладачі Кам’янець-Подільського університету. 
У січні 1921 року постала Рада Республіки — передпарламент, 
що мав на меті політичну консолідацію українських сил на-
вколо еміграційного уряду, але вже у квітні 1921 року, після 
ратифікації польським сеймом Ризького миру з Радянською 
Росією, усі політичні структури української еміграції ставали 
де-юре нелегальними й не могли офіційно діставати фінансу-
вання з державних джерел. А в червні того самого року у Льво-
ві виник Тимчасовий комітет втікачів (згодом перейменований 
на Українське товариство допомоги емігрантам), що мав на 
меті підтримку усіх емігрантів з України, які стояли на держав-
ницьких позиціях 44.

Поступово розпорошена еміграція консолідувалася. У Чен-
стохові постав Комітет українських емігрантів, що опікувався 
цивільними емігрантами, які потрапили до табору в Страдомі, 
де мусили виконувати тяжку фізичну роботу з розвантаження 

41 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 239–240.
42 Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939. — Toruń, 2004. — 

S. 111.
43 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 176.
44 Wiszka E. Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939… — S. 45.



64

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

65

2. Польська держава і українська еміграція: загальна характеристика…

вугілля та будівельних матеріалів. А в серпні 1921 року у Вар-
шаві виник Український Центральний Комітет (УЦК), що мав 
на меті координоване представництво інтересів українських 
емігрантів перед центральною та місцевою польською владою 
й був де-факто урядом УНР під виглядом громадської організа-
ції. Офіційний статус Комітету засвідчило фінансування його 
діяльності з польських урядових джерел, а також покладення на 
нього роботи з прийому прохань емігрантів щодо дозволу на 
проживання у східних воєводствах, а згодом — видачі підтвер-
джень приналежності певної особи до політичної еміграції 45.

Радянська розвідка здавала собі справу з квазіурядового 
статусу УЦК. Свідченням цього стало викриття шпигунської 
діяльності на користь Совєтів дружини секретаря Комітету 
Павла Зайцева Валентини, про яку, як з’ясувалося, знав чоло-
вік 46. Відлунням цієї історії, що завершилася відставкою П. Зай-
цева у січні 1924 року, став запис в «Щоденнику» Сергія Єф-
ремова. 1924 року в радянській пресі вмістили звістку про 
арешт П. Зайцева буцімто за співпрацю з польською комуніс-
тичною партією. Єфремов зазначає, що П. Зайцев провів вісім 
місяців у в’язниці через те, що «жінка його зійшлась з кому-
ністом. П[авло] І[ванович] пішов, щоб з ним поговорити і його 
арештовано за «зносини» з комуністами» 47. Попри цей скандал, 
який став лише найгучнішим прикладом ефективної радянської 
агентурної роботи в еміграційному середовищі, УЦК вдалося 
залишитися єдиною офіційною репрезентацією емігрантів 
у Польщі, утримати тісні взаємини з польським урядом.

Характеризуючи взаємини емігрантів з українським насе-
ленням Польщі, перший голова УЦК Андрій Лукашевич зазна-
чав: «Українське і білоруське населення східних теренів — нема 
чого й казати — ставиться до емігрантів цілком прихильно, 

45 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 21–23, 49.
46 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина 

Миколи Чеботаріва). — К., 2003. — С. 184–191. 
47 Єфремов С. Щоденники: 1923–1929. — К., 1997. — С. 162.

як до рідних братів» 48. Вочевидь, це було однією з причин об-
меження з боку польської влади свободи вибору емігрантами 
місця свого поселення. Підтвердженням цього припущення 
є непоодинокі приклади обопільної допомоги у стосунках 
західноукраїнського населення і емігрантів. Зокрема, на 
Волині саме за участю емігрантів були створені 40 % тамтеш-
ніх кооперативів. Переважно православні за віровизнанням 
емігранти відіграли також помітну роль в церковному житті 
регіону 49. Водночас, на західноукраїнських землях поставали 
товариства й комітети допомоги емігрантам: вже 1919 року 
виник Український Громадський Комітет у Львові, 1921 року 
у Перемишлі була створена організація з промовистою назвою 
«Брат братові» 50. Попри чималу символічну й практичну роль 
такої взаємодопомоги провід української еміграції рішуче за-
перечував ідею асиміляції з українським населенням Східної 
Галичини і Волині, вважаючи, що майбутнє еміграції пов’язане 
із землями, які вона мусила полишити.

Юридичний статус і права українських емігрантів у Польщі 
залишалися істотною проблемою впродовж усього міжвоєнно-
го періоду. За наказом Міністерства внутрішніх справ Польщі 
від 8 червня 1921 року усі іноземці, що прибули в країну до 
12 листопада 1920 року (а в випадку українців це стосувалося 
вельми незначної кількості урядовців, що лишилися в Польщі 
після евакуації в липні 1920 року), мали право на червоні кар-
ти перебування. Інші особи (також інтерновані вояки) дістава-
ли білі карти перебування, що дозволяли тимчасове проживання 
в Польщі за винятком східних воєводств, де переважало україн-
ське або білоруське населення, та міст Львова, Варшави і Лодзі. 
Проживання особи з білою картою перебування на тих теренах 
було можливе лише за спеціальним дозволом місцевої влади. 

48 Лукашевич А. Українська еміграція в Польщі//Трибуна України. — 
1923. — № 1. — С. 20.

49 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 179.
50 Ibid. — S. 181.
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Навіть більше, біла карта перебування передбачала (принаймні, 
де-юре) пізнішу рееміграцію 51.

Саме остання вимога кількаразово ставала офіційною під-
ставою депортації до СРСР, де на емігрантів чекала неминуча 
смерть. Самовільні рішення місцевої влади кількаразово при-
звели до трагічної загибелі українських біженців: у травні 
1922 року вивезено на кордон кількадесят старшин і вояків 
з табору в Стшалкові, які були на місці розстріляні більшовика-
ми; така сама доля спіткала у липні 1922 року професора Ми-
колу Безбородька, якому місцева влада, попри численні клопо-
тання українських установ, відмовила в статусі біженця 52.

У січні 1924 року польський уряд спробував уніфікувати 
документи іноземців. Тепер усі без винятку українські емігран-
ти мали отримати карти біженців терміном на 1 рік, що до-
зволяли вільне пересування Польщею, крім східних воєводств, 
де надалі була потрібна відповідна згода місцевої адміністрації. 
Зміна карт перебування на карти біженця відбувалася на під-
ставі доказів про те, що дана особа є політичним емігрантом. 
Політичні біженці в міжвоєнній Польщі не підлягали призову 
на військову службу і не могли створювати торговельні чи 
фінансові фірми без співвласника з польським громадянством. 
Заборона проживання у східних воєводствах з 1924 року втра-
тила свою гостроту, а 1 січня 1927 була взагалі формально 
скасована, щоправда ненадовго (рішення відновити цю забо-
рону Рада Міністрів ухвалила 18 листопада 1927 року) 53.

У середині 20-х років ХХ століття українська еміграція зіт-
кнулася з проблемою т. зв. нансенівських паспортів, що мали 
уніфікувати документи політичних біженців в усій Європі. Ви-
сокий комісар з питань біженців Фрітьоф Нансен був знаним 
русофілом, тому, за визначенням Ліги Націй, політичним емі-
грантом ставала

51 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 49.
52 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 457.
53 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 77, 139.

…особа російської національності (походження), що опинилася за 

кордонами СРСР найпізніше 5 липня 1922 року, не посідала перед 

тією датою громадянства третьої держави і не дістала після тієї 

дати ані радянського, ані іншого громадянства 54.

Українці протестували проти такого визначення, що стосу-
валося лише росіян, тому польське Міністерство внутрішніх 
справ ствердило, що з проханням про надання статусу полі-
тичного біженця можуть звертатися піддані колишньої Росій-
ської імперії (до 1914 року), які внаслідок історичних подій 
втратили цей статус й не дістали ані радянського (до 5 липня 
1922 року), ані іншого громадянства.

Видача нансенівських паспортів почалася в Польщі 1 липня 
1925 року й початково стосувалася осіб, що виїздили з країни 
за кордон. Паспорти давали право виїзду з Польщі, але не по-
вернення до країни, тож українці емігранти-студенти чехосло-
вацьких університетів мусили згодом боротися за право повер-
нення до Польщі. З початку 30-х років ХХ століття Ліга Націй 
нарешті дозволила країнам перебування біженців записувати 
до паспорту національність на власний розсуд, а з 16 листопада 
1929 року польське Міністерство внутрішніх справ зобов’язало 
емігрантів до одержання нансенівських паспортів, незалежно 
від того, чи йшлося про закордонну поїздку, чи ні. Українцям 
в таких паспортах, термін дії яких не перевищував двох років, 
можна було робити позначку про право на політичний притулок 
(адже карти біженців вилучалися з обігу).

Ситуація еміграції була несподіваною для багатьох україн-
ців, чимало з них опинилося в Польщі, спішно втікаючи від 
радянських військ, але живучи вірою в швидке повернення 
в Україну. Особлива роль у справі запобігання апатії і підтрим-
ки духу емігрантів належала інтелігенції. Стан і перспективи 
діяльності у вигнанні стали предметом гострих дискусій, що 

54 Potocki R. Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939). — 
Lublin, 1999. — S. 188.
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неминуче зверталися до оцінки самих українських визвольних 
змагань.

З вельми гострою оцінкою стану української еміграції ви-
ступив 1923 року Дмитро Дорошенко. Порівнюючи «великий 
«ісход» української інтелігенції з рідного краю» з польською 
еміграцією 1831 року, історик підкреслював, що порівняння це 
не на користь українців: «…аж сумно робиться і боляче, коли 
подумаєш, які можливості були у нас, і що ми зробили!». На 
думку Д. Дорошенка, українська еміграція несла за кордон «зер-
на розкладу й упадку», і лише твори В’ячеслава Липинського 
вирізняються на загальному тлі масштабністю критичної оцін-
ки пройденого шляху, оригінальністю мислення й справжнім 
духовним почуттям 55.

Начерк програми діяльності еміграції накреслив Симон 
Петлюра у брошурі «Сучасна українська еміграція та її завдан-
ня» (1923), виданій під псевдонімом «О. Ряст». Наголошуючи 
передусім на потребі згуртування еміграції навколо уряду УНР, 
С. Петлюра накреслює перспективні напрямки діяльності емі-
грації: послідовну маніфестацію своїх вимог перед міжнарод-
ною громадськістю, пошук прихильників української незалеж-
ності в кожній країні, наукова працю на міжнародному рівні, 
участь в європейському пресовому, літературному житті, про-
ведення публічних лекцій, дискусій. Закликаючи емігрантів 
вивчати мови, долати традиційне «безязичіє», працювати над 
перекладами найкращих взірців європейської літератури, Пет-
люра відверто визнавав значно більші успіхи в цій царині 
російської еміграції 56.

Головний Отаман зауважував, що еміграція мусить про-
довжувати боротьбу за українську державу на різні способи — 
створюючи проукраїнське лобі в Європі, працюючи серед 

55 Дорошенко Д. Українське літературне життя на еміграції//Трибуна 
України. — 1923. — № 1. — С. 24–25.

56 Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання//Петлюра 
С. Статті. — К., 1993. — С. 261.

еміграцій національних меншин з України, інформуючи між-
народну громадськість про Україну, що передбачало також 
боротьбу з концепцією «великої єдиної Росії» у її різних ви-
даннях (зокрема, федеративному). Не менш істотним завданням 
еміграції було створення оригінальної літератури високого 
ґатунку, збирання книжок для майбутньої національної біблі-
отеки, вивчення закордонних архівів про Україну 57.

С. Петлюра особливо наголошував на доконечності піклу-
ватися і підтримувати інтернованих вояків армії УНР та україн-
ського студентства. Звертаючися до останнього, Головний Ота-
ман закликав використати час еміграції на здобуття освіти 
в найкращих європейських університетах, й до продовження 
у такий спосіб традиції «безпосереднього контакту України 
з культурними країнами на ґрунті науки і освіти» 58.

Програмова праця С. Петлюри порушила коло засадничих 
проблем, що стали предметом обговорення на Першому з’їзді 
української еміграції, який відбувся 15–18 серпня 1923 року 
у Варшаві. Як підкреслювали організатори з’їзду, це зібрання 
мало принципово аполітичний характер, адже йшлося про «утво-
рення громадської, а не політичної організації емігрантів-
українців» 59.

На з’їзд прибув 61 представник від усіх організацій україн-
ської еміграції. Привітання з’їздові надіслали Головний Отаман 
С. Петлюра, товариство грузинської еміграції в Польщі, укра-
їнська громада в Марокко. Особисто з привітаннями виступи-
ли сенатор С. Седлецький, який патетично порівняв українську 
еміграцію з образом Ярославни зі «Слова о полку Ігоревім», та 
Т. Голувко, який запевнив, що польський народ «не забуде 
братньої військової допомоги у антибільшовицькій війні» 60. 

57 Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання//Петлюра 
С. Статті. — К., 1993. — С. 262.

58 Там само. — С. 269.
59 Українська суспільно-політична думка… — Т. 2. — С. 80. 
60 Трибуна України. — 1923. — № 5–7. — С. 141.
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Водночас, відсутність представників російських та єврейських 
емігрантських спільнот засвідчило проблематич ність реалізації 
заклику С. Петлюри до співпраці із товариствами інших ви-
хідців з України.

За рішенням з’їзду Український Центральний Комітет став 
«єдиним репрезентативним органом української еміграції в Поль-
щі», а Товариство допомоги біженцям мало надалі працювати 
у тісному зв’язку з ним. Як стверджувалося в статуті, УЦК «має 
на меті забезпечення усіх матеріальних і духовних потреб емі-
грантів з України, що перебувають на території Польщі». Статут 
визначив, хто є українським політичним емігрантом:

…кожна особа української національності, яка емігрувала з Укра-

їни через політичні причини або через ті самі причини не може 

повернутися до своєї держави 61.

Ухвалено також рішення про обов’язковий національний 
податок, який залежав від доходів певної особи й мав скеро-
вуватися на потреби найменш забезпечених емігрантів, хворих, 
студентів.

Найболючішим було питання про правний статус еміграції. 
Покликаючися на те, що українські біженці прибули до Поль-
щі як до союзної держави, що підтверджував міждержавний 
трактат, з’їзд висловив переконання, що

державна влада Річ Посполитої Польської має за моральний 

обов’язок та обов’язок чести опреділити правний стан української 

еміграції відповідно тим жертвам, які поніс український нарід 

в спільній боротьбі плече в плече з народом польським проти 

спільного ворога — Москви 62.

Цікаво, що пропозиції видачі окремих паспортів для укра-
їнських емігрантів, права вільного виїзду за межі Польщі та 

61 Statut Stowarzyszenia p.n. “Ukraiński Komitet Centralny w Rzeczypospolitej 
Polskiej”. — Warszawa, 1930. — S. 3–6.

62 Трибуна України. — 1923. — № 5–7. — С. 152.

права без територіальних обмежень оселятися на всій терито-
рії міжвоєнної Польщі підтримав Т. Голувко 63, але юридичною 
сили вони так і не набули.

У документах з’їзду особливу увагу приділено культурно-
освітній праці, за якою визнано «першорядну» вагу. 1923 року 
почала діяти культурно-освітня секція Українського Централь-
ного Комітету, яку очолив Олександр Саліковський. Він наро-
дився 1886 року на Вінничині, в священичій родині, працював 
у сільській школі, губерніальному управлінні. З молодості Салі-
ковський був пов’язаний з російським соціалістичним рухом, 
початково виявив себе як російський публіцист, й лише згодом, 
за висловом О. Лотоцького, з «російського Савла стає українським 
Павлом» 64. О. Саліковський разом з С. Петлюрою редагував 
у Москві газету «Украинская жизнь», пізніше співпрацював 
з Центральною Радою, після вступу до Києва польсько-українських 
військ став міністром внутрішніх справ уряду УНР 65.

О. Саліковський був справжнім ентузіастом української куль-
турної праці, редагував провідні еміграційні видання «Українська 
трибуна», «Українська справа», «Трибуна України», активно 
працював над створенням бібліотеки УЦК. Відверто стверджу-
ючи, що більшість українців-емігрантів є «мартовськими» укра-
їнцями, що не знали української історії і культури, О. Саліков-
ський зорганізував Вищі Академічні Курси Українознавства для 
емігрантів, на яких викладали Леонід Білецький, Іван Огієнко, 
Іван Фещенко-Чопівський, Дмитро Дорошенко, В’ячеслав Заїкин, 
Павло Зайцев, Валентин Садовський та інші.

Український Центральний Комітет став головним осердям 
української еміграції в міжвоєнній Польщі. 1934 року він 
нараховував 3702 члени і 54 відділення, з яких найчисельніші 

63 Potocki R. Idea restytucji URL… — S. 190.
64 Лотоцький О. Сторінки минулого. — Варшава, 1932. — Ч. 2. — 

С. 162.
65 Саліковський О. Автобіографія//Тризуб. — 1926. — 21 листопада. — 

С. 12.
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були варшавське (620 осіб), каліське (330), познанське (180), 
львівське (169), луцьке (163), рівненське (150), костопільське 
(150), гайнівське (140) і ковельське (113) 66.

Щороку еміграція стикалася з новими проблемами, які става-
ли предметом дискусій в її середовищі. Одним з найповажніших 
зовнішніх викликів стала агітаційна діяльність радянського уряду. 
Вже наприкінці 1920 року був створений Закордонний відділ ЦК 
КП(б)У на чолі з Ф. Коном, який мав за завдання поширення 
радянської влади у світі, що передбачало також розклад україн-
ських еміграційних осередків. Через дипломатичні представництва 
СРСР в Польщі працівники відділу мали агітувати рядових вояків 
і представників еміграційної еліти до повернення в Україну, ви-
користовуючи «розбіжності політичних інтересів» наддніпрянців 
і галичан та «ненависть маси до поляків» 67. У звітах «Закордоту» 
з межовою відвертістю стверджувалося:

…більша частина українців під впливом приходу поляків відверну-

лася від петлюрівщини й охоче підтримувала би Радянську владу, 

якби остання стала на точку зору Української державності 68.

Характеризуючи становище Тарнівського еміграційного 
центру УНР радянський шпигун звітував:

…це група нездарних інтелігентів, що зупинилася на революції 

1917 року, вони й до сих пір скликають різноманітні фракційні збо-

ри, де до рана говорять про міжнародне становище і про Україну69.

66 Mikulicz S. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej … — S. 116–
117.

67 Піскун В. Більшовицький уряд УСРР у боротьбі з українською 
політичною еміграцією в Польщі (поч. 20-х рр. ХХ ст.): загальні тенденції 
//Україна і Польща — стратегічне партнерство на зламі тисячоліть. К., 
2001. — Ч. 1. — С. 260.

68 Сидак В. В., Козенок В. А. Революцию назначить… Экспорт револю-
ции в операциях советских спецслужб. — К., 2004. — С. 111–112.

69 Там само. — С. 156.

Вже 30 листопада 1921 року ВУЦВК ухвалив декрет про амністію, 
що звільняла від карної відповідальності усіх рядових військових 
антибільшовицьких формувань, а 17 березня 1922 року Політ-
бюро ЦК КП(б)У проголосила «амністію солдатам Врангелівської 
і Петлюрівської армій». З метою пропаганди цих заходів радян-
ська влада максимально популяризувала історію отамана Мор-
далевича (Юліана Мордалевича-Головаць кого), який перейшов 
на радянський бік вже 1921 року й рішуче засудив своє «контр-
еволюційне» минуле. Паралельно радянська влада почала суб-
сидіювати прорадянські періодичні видання в еміграційному 
середовищі: спеціально створену у Відні як противагу до Вин-
ниченкової «Нової доби» газету «Нова громада», «Українські 
вісті», редаговані в Парижі Ільком Борщаком, з кінця 20-х років 
ХХ століття фінансували журнал «Нові шляхи», який редагував 
у Львові Антін Крушельницький 70.

На початку 20-х років ХХ століття у середовищі російської 
еміграції поширилася течія, що швидко здобула ім’я «зміно-
віхівства» (від назви видання «Смена вех»). Її прихильники 
проголошували визнання Радянської Росії і припинення анти-
радянської праці на тій підставі, що більшовизм довів свої 
«національні коріння» і відродив колишню державну потугу Росії. 
Український різновид «зміновіхівства» (або «поворотництва» за 
словами повноважного представника УСРР в Польщі Олексан-
дра Шумського чи «перекинчицтва» за висловом Дмитра Дон-
цова) ґрунтувався на цілковито інакшій оцінці природи біль-
шовицького режиму (в Україні). А саме — довірою до «украї-
нізаційної» політики. За висловом Надії Суровцової, «комуністи 
двадцятих років… просто поглинули своєю програмою все те, 
що виставляли ми» 71.

Зрозуміло, що мотивації «зміновіхівства» емігрантів і західно-
українських інтелектуалів різнилися. Якщо сподіван ня кращої, 

70 Докл. див.: Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті ро  ки 
ХХ ст.). — К.–Нью-Йорк, 2006. — С. 479, 471, 515–516.

71 Суровцова Н. Спогади. — К., 1996. —  С. 142.
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престижнішої праці на благо власному народові та вищих со-
ціальних гарантій (які свідомо підтримувалися радянською 
владою) були спільні, то гострота політичного неприйняття 
польської влади була істотніша для галичан і зміцнювалася 
браком особистих вражень і ширшої інформації про реалії 
«Великої України». Натомість, для емігрантів часто вагомий вплив 
мали родинні міркування (у багатьох в Україні залишилися 
дружини та діти).

Еміграційна преса послідовно підкреслювала, що «зміно-
віхівство» «можна сміливо назвати зрадою» 72, наголошувала, 
що «всі ці амнестії, заклики, запевнення в блаженому життю 
на Богом спасаємій Україні, але тільки радянській — чим це 
не доказ якоїсь вартости еміграції» 73, звертаючи увагу, що саме 
реагуючи на еміграційне видання «Нової України» в радян-
ському Харкові заснували «Червоний шлях» 74.

Істотною проблемою був психологічний стан емігрантів, 
особливо перед обличчям подовження перебування в Польщі 
й поступовим згасанням надії на повернення. 1921 року табо-
рова газета «Син України» писала, що найгірший ворог — 
«хробак сумніву, коли він закрадеться в душу і серце» 75. На-
ступного року інша таборова газета «Український сурмач» 
константувала: «Все менше й менше залишається міцних ду-
хом… Розклад йде проґресуючи…» 76.

Провід еміграції намагався боротися з такими настроями, 
наголошуючи на потребі постійної готовності до повернення 
в Україну. Саме тому навіть 1929 року в статті «Завдання воя-
ків армії УНР на еміграції» В. Прохода дуже негативно поста-
вився до розважань про можливість натуралізації в Польщі: 

72 Український сурмач. — 1922. — Ч. 32. — С. 3. 
73 Ковальський М. Caeterum censeo//На чужині. — 1924. — С. 9.
74 Саліковський О. Українська політична еміграція//Наш світ. — 

1924. — № 17–18. — С. 3.
75 Син України. — 1921. — Ч. 2. — С. 1.
76 Український сурмач. — 1922. — Ч. 42. — С. 1.

«Той, хто натуралізується, перестає бути громадянином своєї 
Батьківщини й поставив хрест на визвольних змаганнях своєї 
нації» 77. У зверненнях еміграційних організацій наголошува-
лося: «Кожна еміграція, наколи вона відірветься від свого пня, 
від краю, стане самозамкнутою й самовдовольняючою, засуджує 
себе на розклад і загибель» 78.

Особливо гострою була проблема національного виховання 
наймолодшого покоління емігрантів. Олександр Лотоцький 
у статті «Батьки й діти на еміграції» описав ситуацію, коли 
українська молодь, що вже студентами опинилася на чужині, 
після закінчення навчання «розпорошилася, пасивно ставиться 
до емігрантської місії.., якось відразу з головою пірнула в тихе 
буденне життя». Констатуючи, що молоде покоління, яке на-
родилося вже на еміграції або виїхало з України в дитячому 
віці, «виросло таки на чужому ґрунті» й вимагає особливої 
уваги з боку старшої еміграції 79.

Важливим викликом для української еміграції були також 
взаємини з іншими еміграційними спільнотами. Не менш іс-
тотним було і порівняння різних еміграційних середовищ. Що 
стосується білорусів, то варто пам’ятати, що польсько-білоруські 
історичні взаємини не набули гостроти стосунків польсько-
українських, а рівень національної свідомості білоруського 
населення міжвоєнної Польщі істотно поступався рівневі сві-
домості українців. В середовищі білоруської еміграції не існу-
вало розмаїття течій, що, разом з переліченим вище, спричи-
нилося до того, що еміграційний уряд Білоруської Народної 
Республіки на чолі з Александром Цвікєвичем погодився при-
пинити свою діяльність й визнати Мінськ єдиним осередком 
«національного відродження Білорусі» 80.

77 Прохода В. Завдання вояків армії УНР на еміграції//Табор. 1929. — 
№ 10. — С. 21.

78 ЦДАВОУ. — Ф. 3830. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 12.
79 Лотоцький О. На ріках вавілонських. — Львів, 1938. — С. 91–93.
80 Szybieka Z. Historia Białorusi 1795–2000. — Lublin, 2002. — S. 288.
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Іншою була традиція російської еміграції, що відзначалася 
браком нахилу до співпраці і з польською владою, і з іншими 
еміграціями та меншинами (корінного російського населення 
в Польщі практично не було). 1922 року під час виборів до 
сейму російська еміграція не приєдналася до Блоку національ-
них меншин, а єдиний обраний депутат-росіянин Н. Серебря-
ніков заявив: «Ми називаємо себе українцями, поліщуками, 
навіть «тутешніми», аби не росіянами!» 81. Брак активної діяль-
ності російські емігранти поєднували з переконаністю, що 
польський уряд фаворизує українців і грузинів 82. У доволі рід-
кісному зверненні до українського питання один з лідерів 
російської еміграції Боріс Савінков наголошував, що «в жит-
тєвих інтересах і України, і Росії лежить добровільна між обо-
ма народами згода», закликаючи до створення «Слов’янських 
Сполучених Штатів» 83.

Символом розбіжності політичних орієнтацій російської та 
національних еміграцій з інших регіонів колишньої імперії 
стало відкриття, за ініціативою української еміграції, напри-
кінці 1928 року варшавського клубу «Прометей», що об’єднав 
емігрантів з України, Азербайджану, Грузії, Кубані, Криму, 
Північного Кавказу, Туркестану. Головою клубу став Роман 
Смаль-Стоцький. Починаючи з 1929 року, в «Прометеї» від-
бувалися публічні лекції (з першим викладом на тему «Підста-
ви української державної політики» виступив О. Лотоцький), 
з 1930 року виникли жіноча і студентська секції, що її очолили, 
відповідно, Валентина Завадська й Іван Липовецький. 
31 травня—1 червня 1936 року при клубі відбувся «Лінґвістичний 
конгрес» — конференція, присвячена русифікаційній політиці, 
на якій мовилося про сучасність й історію русифікаційної 

81 Stanisławski W. Emigracja i mniejszość rosyjska w II Rzeczypospolitej: 
Prόba charakterystyki społeczności//Sprawy Narodowościowe. — 1996. — 
T. V. — Zesz. 2. — S. 34.

82 Ibid. — S. 58.
83 За год. Сб. статей и материалов. — Варшава, 1921. — С. 117.

політики Росії, а Леон Василевський розповів про методи бо-
ротьби з русифікацією поляків 84.

На тлі фактичної відсутності контактів між українською та 
російською еміграціями українські діячі послідовно наголо-
шували на перевагах власної організаційної праці порівняно 
з росіянами. Олександр Саліковський підкреслював, що укра-
їнська еміграція «зробила значно більше за російську» 85, 
а Олександр Лотоцький звертав увагу на засадничу відмінність 
ідеологічної мотивації російської та української еміграції: коли 
першій, на його думку, йшлося про захист і відродження імпе-
рії, то другій — про виборення «своєї власної національної 
культури та власної національної держави» 86.

Проте, значно важливішим за протистояння з російською 
еміграцією були внутрішні протиріччя еміграції української 
(і ширше — українського суспільства), в яких більшість авто-
рів зауважувала винятково негативні риси 87, не добачаючи 
того, що ці конфлікти також сприяли стійкості й відпорнос-
ті еміграції на розмаїті зовнішні виклики. За слушним спо-
стереженням Томаша Стриєка, переважна більшість україн-
ських публіцистів міжвоєнної доби розглядала власну позицію 
як безальтернативну, а всередині мислення, що аналізує світ 
в категоріях національних поділів, поширилося поняття «на-
ціональної зради» 88. Старшина армії УНР В. Прохода навіть 

84 Wiszka E. Emigracja ukrainska… — S. 151–155.
85 Cаліковський О. Українська політична еміграція… — С. 3.
86 Лотоцький О. На ріках вавілонських… — С. 63. 
87 Напр.: Павлович В. Відосередкові сили в житті політичному, 

громадському й церковному//Наша бесіда. — 1926. — № 4. — С. 1.
88 Stryjek T. Historiografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939–

1953: Radzieckie, rosyjskie, ukraińskie i polskie prezentacje dziejόw ziem 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jako część “wojny ideologicznej” 
w okresie lat 1930–1950-tych//Tygiel narodόw: Stosunki społeczne i etniczne na 
dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953. — Warszawa—Londyn, 
2002. — S. 398–400.
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навів перелік «внутрішніх ворогів нашої Державності», до 
якого потрапили гетьманці, група Шаповала, «націоналісти», 
«зміновіхівці» 89. На шпальтах емігрантського часопису «Та-
бор» постійним об’єктом нетерпимої критики були погляди 
В. Липинського 90.

Уряд УНР із самого початку еміграції зіткнувся з проявами 
внутрішньої опозиції, інспірованої також зовнішніми силами. 
Ще 1920 року члени Директорії Андрій Макаренко і Федір 
Швець виїхали з Польщі, заснувавши у Відні власну Канцеля-
рію, що проводила жорстку антипольську й антипетлюрівську 
пропаганду, зокрема, на міжнародній арені 91.

2 червня 1930 року інженер Віктор Приходько написав лис-
та до Голови Ради Народних Міністрів УНР В’ячеслава Про-
коповича з критикою діяльності еміграційного уряду, в якому 
узагальнив причини відчутного невдоволення емігрантської 
спільноти своїм проводом. Стверджуючи, що «ціла наша на-
ціональна справа провадиться нашим Урядом, на чолі якого Ви 
стоїте й за працю якого відповідаєте — у високій мірі ненор-
мально», В. Приходько згадував, що поширюється обґрунтова-
не переконання, що «наш Державний Центр рішуче уникає 
свого громадянства», що «в нас, властиво, ніякого центру 
нема» 92. Автор листа наводить «вже крилатий» вислів «група 
Лівицького», дорікаючи проводові УНР, який «всенародне ве-
лике діло великої Нації звів до дрібненького копошіння, ма-
ленького гуртка добрих знайомих».

Іншим яскравим виявом опозиції в середовищі УНР була по-
ява 1935 року збірника статей «Український ветеран», автори 
якого писали про «ледачий еґоїзм та непорушність» уряду УНР, 
підтверджуючи свою лояльність до Польщі, але відмовляючи 
в такій лояльності соціалістичним ідеалам:

89 Прохода В. Завдання вояків армії УНР на еміграції… — С. 28–29.
90 Табор. — 1928. — Ч. 8. — С. 99.
91 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 143, 196–197.
92 ЦДАВОУ. — Ф. 3830. — Оп. 2. — Спр. 7. — Арк. 1–9.

В нашу епоху — в епоху Мусоліні, Пілсудського, Гітлера, призна-

ватися до соціялізму — це найбільша ганьба наших днів 93.

У протистоянні з групою видавців «Українського ветерана» 
Українському Центральному Комітетові сприяла польська вла-
да. Саме видання було заборонене державною цензурою, 
а провідник опозиційної групи генерал А. Вовк позбавлений 
пенсії та, разом з шістьма своїми спільниками, інтернований 
в Березі Картуській 94.

Наступним поважним викликом для проводу еміграції був 
пошук аргументів і власної позиції в українських дискусіях 
навколо геополітичної й внутрішньої стратегії, де активною 
позицію вирізнялися західноукраїнські, насамперед, львівські 
інтелектуали. Ще з часу революційних змагань, перетину Збру-
ча Українською Галицькою Армією, Варшавської угоди УНР 
з Польщею і перемир’я УГА з денікінцями між елітами «двох 
Україн» накопичилися упередження, розчарування й обопіль-
ні жалі.

Найгостріше західноукраїнське суспільство і еліта сприйня-
ли союз С. Петлюри з Ю. Пілсудським ціною відмови УНР від 
Східної Галичини. Різні за політичними поглядами автори були 
одностайні. Степан Томашівський писав, що Варшавською 
угодою Петлюра «з утікача-комірника став політичним най-
митом» 95, Осип Левицький з розпачем вигукнув: «Проторгували 
нас — без нас» 96, Осип Назарук зазначав, що після зречення 
Галичини Петлюра «не може відограти доброї ролі в історії не-
щасної землі» 97, а Михайло Лозинський твердив, що захоплення 

93 Український ветеран. — 1935. — Ч. 1. — С. 6.
94 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 172.
95 Томашівський С. Під колесами історії. — Берлін, 1922. — С. 29.
96 Левицький О. Галицька армія на Великій Україні. — Відень, 1921. — 

С. 45.
97 Назарук О. Рік на Великій Україні: Конспект споминів з української 

революції. — Відень, 1920. — С. 192.
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західноукраїнських земель Польщею — це лише «новий акт 
вікової історичної трагедії» 98.

На демонізації польського імперіалізму побудував свою 
концепцію «зєдинених держав Східної Європи» Василь Паней-
ко. Стверджуючи, що «тільки легкодух або авантурист може 
піти слідами Петлюри», адже «Хто ставить Україну у немину-
чий ворожий стан з Московщиною, той віддається під польську 
руку» 99. Як альтернативу цей автор пропонував фантастичну 
конфедерацію України, Росії, Литви та інших народів колишньої 
Російської імперії, закликаючи Україну бути «співтворцем 
і співвласником нової евразійської імперії».

Зацитований вище О. Назарук 1920 року, згадуючи свою 
працю в Києві під час української революції, з іронією кон-
стантував властиву «наддніпрянським братам» «якусь імлисту, 
безмежно щиру й безмежно наївну доброзичливість супроти 
поляків», додаючи з пророчою певністю:

Про практичну неможливість порозуміння з Польщею переко-

наються наші наддніпрянські брати в польських таборах поло-

нених, де самі будуть пасажирами — розуміється, буде це 

трохи запізно 100.

Після вбивства Симона Петлюри та виправдання фран-
цузьким судом його виконавця ставлення західноукраїнської 
еліти до особи Головного Отамана зазнало змін, але залиши-
лося неоднозначним. 31 травня 1936 року у Львівському 
оперному театрі відбулася Академія з нагоди 10-річчя смер-
ті С. Петлюри, про яку Степан Гайдочок писав до Івана 
Боберського:

98 Лозинський М. За державну незалежність Галичини: Чому 
українська Галичина не може прийти під Польщу. — Відень, 1921. — 
С. 18. Пор.: Панейко В. Зєдинені держави Східної Европи: Галичина й 
Україна супроти Польщі й Росії. — Відень, 1922. — С. 15, 57.

99 Панейко В. Вказ.праця. — С. 56, 21.
100 Назарук О. Вказ.праця. — С. 224.

Великий шум вчинили «еміґранти» (так себе називають у Львові! 

українці, що виїхали перед большевиками з Великої України) до-

вкола 10-ліття святкування смерти Петлюри. Дались до цього 

втягнути і галицькі старшини, забуваючи про військову честь, бо 

ще й тепер той сам пан Доценко, що організовував обхід, плюнув 

їм в лице, видрукувавши тому рік в своїй книзі «Зимовий похід», 

що галичани це бувші зрадники 101.

Перспективна спроба порозуміння УНРівського середовища 
з галицькою елітою мала місце у серпні–вересні 1920 року за 
посередництвом митрополита Андрія Шептицького. На кількох 
зустрічах представники української еміграції переконували 
львівські інтелектуальні кола в політичній доречності орієнта-
ції на Польщу, але після втручання еміграційного уряду ЗУНР 
на чолі з Є. Петрушевичем ці зустрічі припинилися. А подаль-
ше непримиренне протистояння УНР і ЗУНР неабияк зашко-
дило українській справі, насамперед, на міжнародній арені. 
У процесі підписання Ризького миру галицький уряд був роз-
мінною монетою дипломатії УСРР, а уряд петлюрівський — 
дипломатії Польщі; під час обговорення в Лізі Націй членства 
України польська делегація використала лояльну позицію пред-
ставника УНР О. Шульгина для нейтралізації протестів деле-
гатів Є. Петрушевича проти окупації Східної Галичини, а остан-
ні не зупинилися перед міжнародним звинуваченням УНР 
в антисемітизмі 102.

Діячі УНРівського табору мусили взяти участь в дискусії 
про «полонофільство», тим паче, що спроби використання 
урядом еміграції для власної політичної мети не припинялися: 
досить згадати незреалізовану остаточно ідею пропольської 
агітації емігрантів під час виборів 1922 року 103, або створен-
 ня з емігрантів пропольського Волинського Українського 

101 ЦДІАУЛ. — Ф. 366. — Оп. 1. — Спр. 13. — Арк. 44.
102 Bruski J. J. Petlurowcy… — S . 210, 390, 412.
103 Ibid. — S. 464.
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Об’єднання за часів воєводства Г. Юзефського 104. Найдо-
кладнішу відповідь запропонував міністр закордонних справ 
еміграційного уряду УНР Олександр Шульгин. Не прихову-
ючи, що УНР дійсно прагне порозуміння з Польщею, він 
підкреслював, що йдеться про розвиток стосунків не лише 
з цією державою, а й з цілим Заходом, оскільки «тільки це 
наближення до заходу, до Европи може урятувати нас від 
московського централізму» 105. Наголошуючи: «Між сходом 
і заходом ми твердо обрали захід», О. Шульгин звертається 
до націоналістичного табору з проханням відверто відповісти 
на питання: «во ім’я одірвання (не визволення) Галичини від 
Польщі, Ви зрікаєтеся самостійности України?» 106 Водночас, 
лідери української еміграції рішуче виступали проти парти-
куляризації українців за регіональним принципом, закликаючи 
«до найактивнішої участи в нашій боротьбі синів Галичини, 
Буковини і Підкарпаття», зрозуміло, об’єднаних навколо уря-
дового центру УНР 107.

Предметом суперечок було не лише ставлення до Польщі, 
а й вибір стратегії боротьби за визволення України: 
авторитарно-терористичний чи демократичний. Відстоювання 
демократичних цінностей і потреби органічної позитивної пра-
ці в Європі 30-х років ХХ століття, охопленою авторитарними 
рухами, вимагало неабиякої сміливості й переконаності. Послі-
довним прихильником цієї стратегії був колишній голова Ради 
народних міністрів УНР Ісаак Мазепа, який протиставився 
тактиці Української Військової Організації, а згодом Органі-
зації Українських Націоналістів, на «проповідь національного 

104 Докл. див.: Zaporowski Z. Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie. — Lublin, 
2000.

105 Шульгин О. Державність чи гайдамаччина? — Париж, 1931. — 
С. 2–3.

106 Там само. — С. 20.
107 Шульгин О. Без території: Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. — 

Париж, 1934. — С. 123.

примитивізму» замість заохочення розвитку політичної сві-
домості нації.

В брошурі «Будують чи руйнують?» І. Мазепа, О. Бочков-
ський і П. Феденко підкреслювали, що терор, який обрала за 
свою тактику УВО, є ознакою не сили, а слабкості, натомість, 
найстрашніша для «ворогів» української державності буде 
«модерна організація українських народних мас», яка вимагає 
самовідданої праці та є єдиною справжньою запорукою ви-
зволення 108. Найдошкульніше автори брошури закидали УВО 
поділ українського суспільства, нахил до самореклами й буду-
вання політичних впливів на стражданнях українського насе-
лення під час «пацифікації», водночас, не приймаючи, за їхньою 
термінологією, «безхребетність відомих угодовців, як єпископ 
Хомишин і Назарук» 109.

У боротьбі за політичні впливи в українському суспільстві 
УНРівський табір фактично не зміг вийти за межі політично 
активної наддніпрянської еміграції, тоді як чимала частина 
наддніпрянців підпала впливові ідеології УВО-ОУН. Саме інтег-
ральний націоналізм «зламaв устійнений на еміграції поділ на 
наддніпрянське і галицьке середовища, знаходячи прихильни-
ків в обох групах» 110.

На відміну від політики, в науковому світі інтеграція, почи-
наючи з 20-х років ХХ століття, була значно успішніша, що 
засвідчив Другий науковий з’їзд у Празі, який відбувся 20–24 бе-
резня 1932 року. З Польщі на з’їзд приїхали інженер-економіст 
Євген Ґловінський, один з засновників Українського Воєнно-
Історичного Товариства генерал Всеволод Змієнко, професор 
Олександр Лотоцький, лектор Східного Інституту в Варшаві Лев 
Лукашевич, поет Євген Маланюк, доктор медицини з Кракова 
Ярема Малис, доктор медицини з Познані Роман Могильницький, 

108 Феденко П. Ісаак Мазепа — борець за волю України. — Лондон, 
1954. — С. 206.

109 Там само. — С. 207. Пор.: Chomyszyn G. Problem ukraiński… — S. 98.
110 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 480.
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професор Іван Огієнко, інженер Єфрем Плющ, професор Іван 
Фещенко-Чопівський 111.

На пленарному засіданні Дмитро Дорошенко підкреслив, що 
«на спільній культурній роботі об’єдналися вчені з усіх частин 
української землі», й саме науковці-емігранти «дали дуже гар-
ний доказ культурної єдности своєї нації, без огляду на чужі 
державні кордони, які її ділили і ділять досі» 112.

Про роль Західної України для емігрантів з Наддніпрянщини 
у Варшаві тепло згадував поет Євген Маланюк:

Коли вже занадто «припікало», бралося потяг і — протягом ночі — 

на ранок уже чоловік сидів за свіжою кавою у «Віденській», куди 

на 9–10 починав сходитися «пресовий Львів»… То була така емі-

ґрація, що, властиво, мала до розпорядження західну половину 

Батьківщини 113.

Чи не найважливішою особливістю становища української 
еміграції була наявність у Польщі п’ятимільйонного українського 
населення — найбільшої з усіх етнічних груп меншини в кордо-
нах цієї держави. Попри гостру проблему ставлення до Варшави 
(колишнього союзника чи «окупанта»), складну геополітичну 
ситуацію, фінансову скруту, українській еміграції вдалося осяг-
нути значних успіхів у самоорганізації й розвиткові контактів із 
західноукраїнською елітою. Шукаючи свого місця в українському 
і польському су спільствах, європейській політиці і європейській 
науці, українська еміграція в Польщі таки спромоглася перетри-
вати як організована спільнота, на відміну від еміграції білоруської 
чи російської.

111 Другий Український Науковий З’їзд у Празі. — Прага, 1934. — 
С. 8–13.

112 Там само. — С. 31.
113 Маланюк Е. Книга спостережень. — Торонто, 1966. — Т. 2. — 

С. 364.

3 
НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ  
В ТАБОРАХ ІНТЕРНУВАННЯ АРМІЇ УНР  

НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ

Феномен освітньої активності в таборах інтернування для 
вояків армії Української Народної Республіки дозволяє зрозу-
міти витоки пізнішої інституціоналізації культурно-освітньої 
праці еміграції. Водночас, таборовий досвід був фактично пер-
шим досвідом контакту з польською адміністрацією і початком 
контактів з польським суспільством. Особливого значення він 
набув завдяки самоорганізації української еміграції, що визна-
чила специфіку таборової освіти.

Підписавши 12 жовтня 1920 року перемир’я з Радянською 
Росією, Польща фактично порушила українсько-польську уго-
ду від 22 квітня того самого року і військову конвенцію 24 квіт-
ня 1920 року, що передбачали зобов’язання сторін не укладати 
міжнародних угод, спрямованих проти другої сторони. У спе-
ціальному наказі, виданому 18 жовтня 1920 року, Юзеф Піл-
судський подякував «прекрасним військам» УНР, що «в не-
рівних битвах… високо несли свій прапор, на якому написане 
гасло «За нашу і вашу свободу» 1.

21 листопада українські військові формування на терито рії 
Польщі були роззброєні й розміщені в нашвидкоруч зоргані-
зованому таборі в Романовому Селі, при чому українські вояки 

1 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). — 
Львів, 2000. — С. 24.
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зіткнулися з тим, що «поляки, недавні союзники в боротьбі 
з більшовиками, почали до них ставитися як до полонених 
ворогів» 2. Але справжнім шоком стало підписання Польщею 
18 березня 1921 року Ризької угоди з Радянською Росією і Ра-
дянською Україною, за якою офіційній ліквідації підлягали 
державні структури УНР в екзилі (Рада Міністрів, Рада Респу-
бліки, Дипломатична місія у Варшаві та Вища Військова Рада), 
а інтернованих вояків належало групами висилати до Радян-
ської України. 15 травня 1921 року, звертаючися до інтернова-
них, маршал Пілсудський сказав відому фразу: «Я перепрошую 
Вас, панове, я дуже Вас перепрошую» 3. З 27 тисяч вояків, що 
перейшли Збруч, до таборів потрапило близько 20 тисяч, серед 
втікачів переважали галичани (Січові Стрільці в армії УНР) та 
волиняни, з 1922 року понад дві тисячі осіб вступили до укра-
їнських вищих навчальних закладів Чехословаччини, до таборів 
не повернулися 8 тисяч осіб, що влаштувалися на працю (пере-
важно, фізичну) і більше 1200 офіцерів і козаків емігрувало до 
Франції 4.

За дипломатичним протоколом з Радянською Росією, під-
писаним 7 жовтня 1921 року, Польща зобов’язалася вислати за 
свої межі Головного Отамана Симона Петлюру, а в листопаді 
того самого року на українські частини чекала приголомшлива 
поразка в рейді на територію Радянської України, що завер-
шився трагедією під Базаром і поверненням до Польщі лише 
сотні з двох тисяч вояків.

Як підкреслює дослідник проблеми інтернованих Збіґнєв 
Карпус, у повоєнних умовах і з огляду на чисельність більшо-
вицьких полонених (понад 100 тисяч), польська влада була 

2 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). — 
Львів, 2000. — С. 30.

3 Kolańczuk A. Ukraińcy i ich życie w Kaliszu w latach 1920–1939//Kalisz — 
miasto otwarte: Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi Kaliskiej. — Kalisz, 
2003. — S. 66.

4 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 45.

змушена скеровувати інтернованих до таборів, що «здебільшо-
го не були приготовані до прийняття нових мешканців» 5. По-
чатково українських полонених розмістили в таборах у Вадови-
цях, Ланцуті, Пикуличах, Александрові-Куявському і Каліші. 
Табори в Пьотркові та Ченстохові призначалися для цивільних 
осіб. На кінець 1921 року на території Польщі в п’яти таборах 
інтернування (після ліквідації таборів в Ланцуті, Пикуличах 
і Пьотркові та переведення основної кількості українців до но-
вого табору в Стшалкові) перебувало 6434 вояка армії УНР 6.

За інструкцією Міністерства військових справ 1920 року, на 
терені кожного табору інтерновані мали право зберігати влас-
ну організацію, з попереднім поділом на військові частини; 
мали право вільно пересуватися в межах табору, але перепуст-
ки для виходу за його територію видавав начальник табору, 
і право на них мали лише офіцери.

Фактично одразу в таборах інтернування українців розгор-
тається освітньо-культурна діяльність. Головною передумовою 
цього було усвідомлення важливості використання вимушених 
таборових умов для підвищення освітнього рівня вояків, а та-
кож важливість підтримання бойового духу і віри в українську 
справу. Початково наголошувалося на тимчасовому стані інтер-
нуванні й близькому походові на Україну задля продовження 
національно-визвольної боротьби. Українська преса з болем 
відзначала ширення зневіри у відновлення боротьби й розпач, 
«для яких не повинно бути місця» 7.

Причиною розпачу часто було ставлення польської адміні стра-
ції та об’єктивний стан самих таборів. Наприклад, в Александрові-
Куявському інтерновані самі мусили ремонтувати приміщення, 

5 Karpus Z. Pobyt żołnierze URL w obozach internowania w Polsce w la-
tach 1920–1924//Europa Orientalis: Polska i jej sąsiedzi od średniowiecza do 
wspόłczesności. — Toruń, 1996. — S. 457.

6 Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski 
w latach 1918–1924. — Toruń, 1999. — S. 114–116.

7 Українська трибуна. — 1921. — № 10. — С. 1.
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а на місце поселення взагалі прибули на три дні раніше за 
польське керівництво табором 8. До того ж, сам вигляд таборів 
спонукав до песимізму. Один з інтернованих записав свої вра-
ження:

В Ланцуті ми застали дві групи бараків, кожна зокрема обнесена 

кількома високими рядами колючого дроту… Бараки з голими на-

рами. Нари в кілька поверхів. Люде містяться покотом. З верхніх 

нар падають паразити… Всі, хто що мав, розпродували: чоботи, 

мундири, шинелі… І все на хліб, [у Вадовицях] перед нашими очи-

ма стало 25–30 чорних, сумних, як труни, будівель-бараків на 

просторі двох десятин. Цей простір було обнесено навколо кіль-

частим дротом на просторі двох десятин 9.

Проте, тяжчим за важкі умови, знущання адміністрації 
й епідемії було ставлення української спільноти Польщі. У травні 
1921 року зі шпальт «Української трибуни» Ф. Крушинський 
у статті «Серед забутих» риторично запитував:

Чому українська громадськість майже нічого не робить для ін-

тернованих… Немає ніякого виправдання того злочину, якого 

ми допускаємо відносно наших найдорожчих, полишаючи їх 

самотніх без втішного слова, без радостей духової опіки над 

ними 10,

а рік потому інша емігрантська газета «Українська справа» 
цитувала публікацію таборового часопису, де зазначалося:

І дивно нам і прикро, що ми на еміграції живемо серед мільйонів 

українців, які мають свої сталі хати і свій кавалок хліба, але вони 

мов чужі в тяжкі часи для нас.., забули про тих, хто не лише словом, 

а ділом боровся за спільну справу й долю батьківщини 11.

8 Karpus Z. Jeńcy i internowani… — S. 142.
9 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 63, 77.
10 Українська трибуна. — 1921. — № 17. — С. 4.
11 Українська справа. — 1922. — Ч. 4. — С. 1.

Попри ці труднощі культурна праця в таборах розвивалася 
в межах культурно-освітніх відділів при кожній військовій 
одиниці (що були збережені за умов інтернування). Ще під час 
воєнних дій на українських теренах при Генеральному штабі 
армії УНР була створена Головна шкільна управа, що опікува-
лася освітнім рівнем вояків та їхньою національною свідомістю, 
а в структурі кожної дивізії утворене Воєнно-історичне управ-
ління, що займалося розшукуванням і систе матизацією джерел 
до історії дивізій 12. 1920 року при Генеральному штабі був 
створений Військово-історичний відділ, який серед своїх за-
вдань визначив підтримку наукових зв’язків із західноукраїн-
ським та еміграційними українськими осередками.

А за наказом Головної Команди Військ УНР від 30 червня 
1921 року була створена Культурно-освітня управа Генераль-
ного штабу Української Армії, що складалася з чотирьох відді-
лів: адміністративно-організаційного, шкільного, бібліотечно-
видавничого, мистецтва і спорту. Пріоритетними напрямками 
своєї діяльності Культурно-освітня управа проголосила 
національно-громадське, культурно-естетичне, моральне і фі-
зичне виховання українського війська шляхом організації ви-
давництв, розповсюдження книжок, ліквідації неписьменості.

Обстеження таборів, здійснене співробітниками Генераль-
ного штабу в січні 1921 року, виявило чималу кількість непись-
менних і малописьменних козаків (що складали, відповідно, 
27 % і 25 % від загальної чисельності українських військ) 13. 
З метою координації навчального процесу усі наявні початко-
ві школи були уніфіковані за єдиним положенням, виробленим 
Міністерством народної освіти УНР, що уможливило отриман-
ня випускниками свідоцтв про закінчення курсу навчання.

В усіх таборах з перших днів проводилася відповідна робо-
та. У Пикуличах, попри повну відсутність паперу, приладів для 

12 ЦДАВОУ. — Ф. 1078. — Оп. 1. — Спр. 129. — Арк. 22–25.
13 Срібняк І. Культурно-освітня робота в Армії УНР у 1921–1923 рр. — 

Торонто, 1997. — С. 4.
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навчання і відповідних приміщень, були сформовані групи не-
письменних та малописьменнних козаків з відповідними ін-
структорами, з грудня 1920 року почав виходити літературно-
науковий тижневик «Запорожець» за редакцією Л. Лазаренка 
і М. Островерха, а також політично-літературний журнал 
Окремої Кінної дивізії «Аванс» (редактор М. Гавришко).

У Вадовицях наукова секція культурно-освітнього відділу за-
початкувала систематичні доповіді з історії України, збирала 
матеріали і спогади про українські визвольні змагання, а з квіт-
ня 1921 року в таборі функціонувала переведена з Ланцута 
юнацька школа з підготовки старшин для війська. Викладачами 
були більше сорока інтернованих офіцерів, а на урочистий ви-
пуск перших груп старшин прибув Симон Петлюра. За наказом 
Головної Команди Військ УНР від 27 липня 1921 року школа 
була перейменована на Державну спільну юнацьку школу. Вже 
у червні 1921 року у Вадовицях не залишилося неписьменних, 
що їх початково було бл. 300 осіб 14, а в серпні того самого року 
«Українська трибуна» опублікувала листа одного з інтернованих, 
в якому той стверджував, що «життя в таборі дуже гарне… ба-
лакують, що через півтора місяця будемо на Україні» 15.

В Александрові-Куявському у грудні 1920 року почав вихо-
дити найперший таборовий часопис «Нове життя». З січня 
1921 року в кожному бараці відкрито початкову школу, що до-
зволило охопити навчанням 679 неписьменних і 632 малопись-
менних осіб; з 25 лютого почалися лекції для козаків з україн-
ської мови, історії та географії України 16. А в таборі у Пьотрко-
ві Трибунальському виходив двотижневий часопис «На хвилях 
життях» Євгена Маланюка. Часопис мав на меті всебічне ви-
світлення життя української армії, особливу увагу приділяв 
публікаціям про визвольні змагання, українську історію 17.

14 Син України. — 1921. — № 25. — С. 4.
15 Українська трибуна. — 1921. — № 80. — С. 4.
16 ЦДАВОУ. — Ф. 2439. — Оп. 1. — Спр. 34.
17 Wiszka E. Prasa emigracji ukraińskiej… — S. 172–173.

Самі організатори навчальних курсів стримано оцінювали 
їхню ефективність серед старшинства, протиставляючи їм 
успіхи освітньої праці серед рядових козаків. Цікаві висновки 
містить, зокрема, доповідь начальника Культурно-освітньої упра-
ви Головної Команди військ УНР за 1921 рік, де йдеться про 
«страшенний моральний упадок нашого старшинства», адже

…у той час, як козацтво рветься до світу, до науки й коли йому 

надаються хоч трохи відповідні умови, воно не дивиться на спеку, 

ні на труднощі, ні на нестачу всіляких засобів, а йде в школу і жа-

дібно ловить далекі від ідеалу лекції; старшинство ж наше, де не 

введена залізна дисципліна, здеморалізоване остаточне й проводить 

24 години за спанням або за грою у карти.

Варто пам’ятати, що старшинство армії УНР (особливо — 
булавне) значною мірою було російськомовне, а, отже, воно 
більш ніж стримано ставилося до навчальних курсів, що мали 
на меті його українізацію 18.

Найамбітнішим проявом культурно-освітньої активності в та-
борових умовах стало заснування в Ланцуті Українського На-
родного Університету. Вибір Ланцута для цієї ролі не був ви-
падковістю. Саме цей табір став постійним збірним пунктом 
Української військової місії у Варшаві, в ньому військова секція 
Української дипломатичної місії організувала місячні курси для 
вояків, де, зокрема, викладалися історія України, історія укра-
їнського письменства, географія України, курс з політичних 
партій України тощо 19. Ці курси були обов’язковими для тих 
старшин, що не змогли відповісти спеціальній комісії на питан-
ня з історії та географії України, а також мали посприяти «бо-
ротьбі з москвофільством, що міцно осілось в таборі» 20.

Після переведення до Ланцута генерала-хорунжого армії УНР 
Олександра Пилькевича, культурно-освітнє життя завирувало 

18 Срібняк І. Культурно-освітня робота… — С. 6.
19 ЦДАВОУ. — Ф. 2439. — Оп. 1. — Спр. 27.
20 Українська трибуна. — 1921. — № 7. — С. 3.
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з новою силою, а Ланцут став головним осередком вишколу 
інтернованих вояків 21. У таборі виникла студентська громада 
з 56 осіб, що готувалися до продовження навчання в універ-
ситетах; а в січні 1921 року — «Спілка захисту української 
мови», обов’язок члена якої полягав в тому, щоби «завжди 
і скрізь розмовляти з своїми співгромадянами тільки україн-
ською мовою», а також «виправляти в інших українців мовні 
помилки» 22. Спілка також організовувала систематичні зустрі-
чі з письменниками, що утримувалися в тих-таки таборах — 
Євгеном Маланюком, Миколою Вороним, Юрієм Драганом та 
іншими.

Реагуючи на наказ Головного Отаману від 23 листопада 
1920 року про використання періоду інтернування для поси-
лення культурно-освітньої та виховної діяльності з метою кра-
щої підготовки армії до подальшої боротьби за незалежну 
України, 15–20 квітня 1921 року в Ланцуті була скликана ар-
мійська конференція працівників культурно-освітніх відділів 
з усіх дивізій і таборів 23. Учасники конференції дійшли згоди, 
що інтерновані — це «найсвідоміша частина української емі-
грації», яка мусить використати часи лихоліття з максимальною 
користю, тож слід докласти усіх можливих зусиль, аби «кожний 
з табора вийшов з певним знаннєм і з певним свідоцтвом про 
свої знання» 24.

Істотним чинником заснування університету саме в Ланцуті 
був науково-викладацький потенціал інтернованої української 
інтелігенції. Зокрема, в таборах опинився майже весь викладаць-
кий склад Кам’янець-Подільського державного університету, 
в якому, за влучним висловом генерала Михайла Омеляновича-
Павленка, «як за розливу річку, на малім просторі зібралося 

21 Колянчук О. Увічнення нескорених: Українські військові меморіали 
20–30-х рр. ХХ ст. у Польщі. — Львів, 2003. — С. 170–171.

22 Українська трибуна. — 1921. — № 12. — С. 3.
23 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 72.
24 Українська трибуна. — 1921. — № 2. — С. 4.

все, що врятувалося від довготривалої… боротьби, яка точилася 
по обох боках каламутної річки Збруча» 25. Цивільна українська 
еміграція початково розмістилася у таборі в Ченстохові, де, зо-
крема, оселилися шістдесят студентів Кам’янець-Подільського 
університету, що одразу заснували Студентський гурток.

Про умови життя у відродженій Польщі українських 
інтелектуалів-професорів Кам’янець-Подільського університету 
знаємо з їхніх листів. Ректор університету Іван Огієнко протягом 
листопада 1920—вересня 1922 років мешкав у Тарнові, «як Ро-
бінзон на острові» й мусив, за його власним висловом, «гіркою 
працею здобувати собі шматок черствого хліба, щоб прогодува-
ти родину з 5 душ», зокрема, хвору дружину і трьох дітей 26. 
Декан богословського факультету Кам’янець-Подільського 
університету Василь Біднов 4 листопада 1923 року в листі до 
давнього друга і колеги Дмитра Яворницького на Радянську 
Україну пригадував перші роки перебування в Польщі:

Сюди [до Праги — А. П.] я попав з Польщі. Там був заарештований, 

висланий в глухий закуток і з трудом вирвався звідти. Поляки 

залишилися історичними поляками. Якою колись була шляхта, 

такою є й польська демократія та соціалісти. Релігійні утиски над 

православними та полонізація такі самі, як і в ХVІ—ХVІІ ст. Нема 

нічого нового на території Польщі 27.

Кращі умови чекали на фахівців з природничо-технічних наук, 
як, наприклад, Івана Фещенка-Чопівського, визнаного спеціаліс-
та з металургії, колишнього члена Центральної Ради, міністра 
торгівлі й промисловості, заступника посла УНР в Румунії. 

25 Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. — К., 
2002. — С. 185.

26 Цит. за: Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною…» Митрополит 
Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. — Вінніпег—К., 2000. — 
С. 81.

27 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. — Дніпро-
петровськ, 1997. — Вип. 1. — С. 43.
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З 1920 року вчений був призначений урядом УНР головою вій-
ськової закупівельної комісії у Варшаві, а з січня 1922 року — став 
старшим асистентом Варшавської політехніки. Навіть не зважа-
ючи на слабке володіння польською мовою, Фещенко-Чопівський 
дістав запрошення до Краківської Гірничої академії, а згодом — 
й до структур польської військової промисловості 28.

На відкритті Українського Народного Університету в Лан-
цуті, що відбулося 9 червня 1921 року, І. Фещенко-Чопівський 
був присутній як голова Ради Республіки в Тарнові. Крім ньо-
го в урочистостях взяли участь начальник Генштабу армії УНР 
генерал Володимир Сальський та інші офіційні особи, вітальні 
телеграми надіслали Головний Отаман Симон Петлюра, Науко-
ве Товариство ім. Шевченка у Львові тощо. Попри таке заці-
кавлення, українська еміграційна преса з жалем відзначала: 
«Не можна простити того, що справа заснування Українського 
Народного Університету не прибрала таких широких розмірів, 
які могли б збудити громадянство наше до акції» 29.

Ректором новозаснованого закладу обрали професора Ва-
силя Біднова, дослідника історії церкви, випускника Київської 
духовної академії, який пізніше викладав в Астрахані та Кате-
ринославі, був активним діячем катеринославської «Просвіти» 
та місцевої вченої архівної комісії. 1918 року Біднов погодився 
працювати в Кам’янець-Подільському університеті на гірших 
умовах, ніж були йому запропоновані в Катеринославському 
приватному російському університеті, прагнучи викладати саме 
в українському навчальному закладі. Тяжку боротьбу за пере-
творення Кам’янця на «український Гайдельберґ» В. Біднов 
описав у цікавих мемуарних нотатках 30. Щасливо уникнувши 

28 Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя//Іван Фещенко-Чопівсь кий: 
Життєписно-бібліографічний нарис. — Львів, 2000. — С. 164.

29 Українська трибуна. — 1921. — № 41. — С. 4.
30 Біднов В. Перші два роки Українського Державного Університету 

в Камянці-Подільському//Літературно-науковий вісник. — 1928. — 
№ 11. — С. 233–240; № 12. — С. 325–333.

розстрілу більшовицькими частинами, що тимчасово захопили 
Кам’янець, Василеві Біднову, разом з іншими викладачами, 
пощастило втекти до сусідньої Польщі.

Деканом історично-філологічного факультету Українського 
Народного Університету обрали професора Леоніда Білецько-
го, деканом математично-природничого факультета — профе-
сора М. Чайківського (який також тимчасово виконував 
обов’язки декана економічного факультету), деканом військо-
вого факультету — генерала І. Мартинюка. Згодом економічний 
факультет очолив Х. Лебідь-Юрчик. З інших професорів і ви-
кладачів в університеті працювали А. Чернявський, В. Трескін, 
І. Фещенко-Чопівський, І. Шовгенів, В. Чередіїв, І. Шереметин-
ський, Б. Іваницький, О. Михайловський, генерали М. Шаповал, 
С. Дядюша, О. Пороховщиков. На виклади записалося 543 осо-
би (з яких 356 офіцери), з них 266 — на економічний, 139 — на 
історично-філологічний і 118 — на математично-природничий 
факультети. Через місяць почав працювати військовий факуль-
тет, куди записалося 62 слухачі.

Кореспондент «Української трибуни» з захватом зазначав: 
«Дуже відрадно спостерігати, коли на якусь лекцію тихими, 
стрункими рядами машерують сотні під проводом старших до 
викладової салі» 31. Втім основним методом навчання, особливо 
в третьому і четвертому семестрах, була самостійна творча 
робота, що полягала у приготуванні слухачами рефератів, які 
згодом обговорювалися на заняттях. Університет фактично 
готував до майбутнього вступу до вищих навчальних закладів. 
Зокрема, підхорунжий армії УНР Юрій Корогода, ще перебу-
ваючи в таборі, почав навчання на сільськогосподарському 
відділенні Яґеллонського університету в Кракові, входив до 
Спілки українських студентів-емігрантів, якою опікувався проф. 
І. Фещенко-Чопівський. Саме за його допомогою п’ятеро інтер-
нованих: М. Дубовицький, А. Муращенко-Богдановський, 
В. Чирський, В. Дідковський, С. Новосільський вступили до 

31 Українська трибуна. — 1921. — № 33. — С. 4.
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Краківської Гірничої академії, а М. Дубовицький навіть став 
згодом її професором 32.

На кінець 1921 року досягнення культурно-освітньої діяль-
ності в таборах інтернування вражали, зокрема, порівняно 
з аналогічною працею серед інтернованих російських частин. 
Хоча зазвичай табори комплектувалися за національним прин-
ципом, українські культурні сили мусили боротися з впливами 
москвофільства. Члени релігійно-просвітнього православного 
козацького братства св. Покрови в Александрові-Куявському 
дали «козацьке слово залишити московську звичку лаятись 
в матір, Бога і Богородицю, а також співати сороміцьких мос-
ковських пісень» 33; після появи таборової преси українські 
інтерновані бойкотували російські видання, що їх мусили ра-
ніше читати «за відсутністю своїх» 34.

Дописувач часопису «Трибуна України» зазначав, що при-
сутність в таборі у Стшалкові росіян «породила відрадне яви-
ще», адже

група по таборовій фразеології «малоросійствуючих», що нарахо-

вувала в минулому досить великий відсоток, з переїздом до таб[ору] 
Стрілків Москалів, різко змінила курс в бік український,

не останньою причиною чого було порівняння таборового 
життя двох спільнот: коли українці здебільшого працюють 
в новозаснованих майстернях, росіяни «переважно витирають 
боками нари» 35.

Водночас, наприкінці 1921 року інтерновані дістали право 
працевлаштування поза таборами, що поліпшувало їхнє еконо-
мічне становище, але руйнувало таборову герметичність, під-
важувало віру в повернення на Україну й символізувало потре-
бу переходу від військового до цивільного життя. За рішенням 

32 Колянчук О. Увічнення нескорених… — С. 121, 135.
33 Українська трибуна. — 1921. — № 18. — С. 4.
34 Там само. — 1921. — № 41. — С. 4.
35 Трибуна України. — 1921. — Ч. 2–3. — С. 104.

польської влади, восени 1921 роки усі українські інтерновані 
(на той час — 7,5 тисяч осіб) були переведені до трьох таборів: 
Стшалкова, Каліша і Щипьорно 36.

Таборові умови у Стшалкова були тяжкі, до поганого житла 
і харчування додавалася брутальність польської адміністрації 
та постійні візити агітаторів з Радянської України, що закли-
кали інтернованих повертатися в Україну, обіцяючи амністію 
і працевлаштування. До Стшалкова з Ланцута був перенесений 
і Український Народний Університет, кількість слухачів якого 
зросла з 523 до 758 осіб (на військовому факультеті — з 62 до 
235), але українська преса віднотувала поступове «завмирання» 
культурного життя, однією з головних причин чого був непри-
їзд українських професорів з Тарнова 37. Через цю обставину 
продовжував працю лише військовий факультет, декан якого 
генерал Ілля Мартинюк запровадив нову програму навчань, за 
якою крім основних предметів (стратегії, тактики, артилерії, 
фортифікації, воєнної географії і статистики) викладалися та-
кож іноземні мови — французька, німецька, англійська.

Фахові теми, опрацьовані на факультеті, лягли в основу 
часопису «Військовий вісник», що виходив за редакцією А. Іль-
ницького та К. Подільського. Виходили друком також праці 
слухачів факультету, зокрема, «Збройна сила та її основи» під-
полковника Г. Хом’яка, «Елементарна тактика» сотника В. Гор-
ка, «Про бойові сили та бойові засоби» сотника Корнієнка. 
Також дивізійні друкарні видали посібники зі стратегії, еле-
ментарної тактики, історії військових операцій ХVІІІ—ХІХ сто-
літть, основ фортифікації, ведення війни, військової психології 
та іноземних мов 38.

Активність військового факультету пішла на спад, коли на-
весні 1922 року генерал І. Мартинюк мусив залишити табір 
в Стшалкові. Решта факультетів не відновили нормальної праці 

36 Karpus Z. Pobyt żołnierze URL… — S. 461.
37 Українська трибуна. — 1921. — № 90. — С. 4; № 104. — С. 4.
38 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 101–102.
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за браком лекторів. Попри зусилля ректора В. Біднова, до Стшал-
кова лише періодично приїздили викладачі, як, наприклад, 
Л. Бачинський, який прочитав восени 1921 року дванадцять ви-
кладів із зоології.

Освітня праця в інших таборах також розвивалася радше 
всупереч усьому. У Каліші ще в січні 1921 року почалося ви-
кладання для вояків географії, історії України, історії україн-
ської культури і літератури, військової етики, статистики, зо-
ології, актуальних політичних проблем; працювали курси для 
неписьменних, бібліотека з читальнею. З огляду на високий 
потенціал українського генералітету початково в таборі плану-
валося заснування Військової академії, але за браком коштів 
вирішили відкрити Академічні курси Генерального штабу армії 
УНР, комендантом яких став генерал-поручик Сергій Дядюша. 
У листопаді 1921 року на перший курс зарахували 35 осіб, а ви-
кладачами були генерали Григорій Янушевський, Микола Ян-
чевський, Микола Капустянський, Сергій Кульжицький, Ми-
кола Удовиченко, Олександр Пороховщиков, Всеволод Змієнко, 
Віктор Кущ, Всеволод Петрів та інші. До середини 1924 року 
Курси закінчили понад 120 осіб 39. Те, що саме Каліш став голо-
вним осередком освітньої активності відбилося в тому, що 
призначений у вересні 1922 року начальником Управління 
культурно-освітніх справ Генерального штабу (що постало за-
мість Культурно-освітньої управи) колишній голова Ради міні-
стрів УНР, професор В’ячеслав Прокопович переїхав з Тарно-
ва до табору в Каліші на постійне проживання.

У таборі в Щипьорні було засноване видавниче товариство 
«До світла», що мало на меті ознайомити інтерноване вояцтво 
з західною духовною літературою. Товариство видало, зокрема, 
такі книжки: «Шукання правди» Ф. Томи, «Хома Невірний» 
доктора Альта, «Життя і особа Григорія Сковороди» (перекла-
дена з російської Євгеном Маланюком), «Служба Божа св. Ва-
силія Великого». У двох відремонтованих бараках зорганізовано 

39 Kolańczuk A. Ukraińcy i ich życie w Kaliszu… — S. 67.

Школу українських пластунів, директором якої став сотник 
І. Гончаренко, а згодом — випускник Варшавського універси-
тету І. Кобизький. Кошти на обладнання школи дали благо-
дійні американські та британські організації, й 1922 року вже 
працювало п’ять класів, в яких, крім української молоді 
(66 осіб), навчалися діти білоруських (38 осіб), російських 
(15 осіб) емігрантів і поляків (5 осіб). Після закриття табору 
частина учнів була відправлена до Франції, частина — продо-
вжила навчання в школах Перемишля, а 29 юнаків з директо-
ром І. Кобизьким виїхали до Праги 40.

Зима 1922 року видалася особливо тяжкою. Адміністрація 
таборів не давала собі ради з дотриманням мінімальних умов 
проживання інтернованих. У статті під промовистою назвою 
«Стрілковські страждання» один з інтернованих писав, що брак 
палива «робить тутейше життя якимсь жахливим кошмаром», 
до чого додаються страждання моральні — відмова видачі пе-
репусток на вихід за межі табору, а також примус «жити май-
же вкупі з своїм ворогом — большевиками» 41.

Початок закриттю таборів інтернування поклала амністія, 
оголошена навесні 1922 року. Як випливає з польських звітів, 
інтерновані українці зустріли цю подію співом «Ще не вмерла 
Україна» й вигуками на честь вільної України та отамана Пет-
люри. Водночас, представники радянських консульств почали 
запис охочих повернутися в Україну. Тоді згодою відповіли 
лише 30 українців і 721 вояків з білоруської армії генерала 
С. Булаха-Булаховича. За оцінками польської адміністрації, 
такий низький відсоток українців пояснювався двома чинни-
ками: невірою в щирість оголошеної радянською владою ам-
ністії та побоюваннями щодо переслідувань з боку відділу, 
спеціально зорганізованому проводом УНР в таборах для тис-
ку на тих, хто погодився на виїзд 42.

40 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 125–127.
41 Українська трибуна. — 1922. — № 40. — С. 3.
42 Karpus Z. Jeńcy i internowani… — S. 157.
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Серед перелічених причин не згадана доля тих, хто пого-
дився на повернення, зокрема, про знищення комуністичною 
владою одного з командувачів армії УНР, генерала Юрка Тю-
тюнника, який ще встиг 1924 року у виданій в офіційному 
радянському видавництві книжці написати:

Досить поглянути на таборові цвинтарі в Олександрові, Вадовицях, 

Щипьорні і Калішу та ще на виснажені обличчя інтернованих, що 

перебували «в гостях у союзників», щоб переконатися, що в бу-

дучині ні один чесний син нації не піде поруч із поляками 43.

Попри зусилля радянської сторони, що навіть надсилала 
фіктивні листи нібито від осіб, що покинули Польщу, пропа-
гандистська робота радянських представників початково не 
досягала успіху. Не допомогли і особисті прослуховування 
радянськими представниками усіх інтернованих у таборах 
в Каліші і Щипьорні, що були проведені 6 жовтня 1922 року 
за сприяння польської адміністрації. Тоді на виїзд записалося 
лише 160 осіб, натомість і без того невисока довіра до польської 
адміністрації ще більше підупала 44.

Незважаючи на це, радянські агенти не припинили індиві-
дуального переконування на повернення. Генерал Павло Шан-
д рук докладно описав увесь перебіг таких заходів в своїх спо-
гадах. Колишній УНРівець, капітан Орел-Орленко запросив його 
на зустріч на «нейтральному терені», в Ґданську, на якій про-
понував посаду радянського генерала, закликаючи працювати 
«на користь незалежної Радянської України» й не сподіватися 
на перспективи Польщі, що є «сезонною державою» 45.

Проте, попри принципову відмову генерала Шандрука і силь-
не первісне переконання радянського уряду, що в середовищі 
еміграції (на відміну від західноукраїнської інтелектуальної 
еліти) підстав для радянофільства й «поворотництва» немає, 

43 Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. — К., 1990. — С. 100.
44 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 501.
45 Shandruk P. Arms of Valor. — New York, 1959. — P. 154. 

радянським чинникам вдалося переконати на виїзд до Харкова 
начальника штабу армії УНР полковника Петра Липку, голову 
хліборобсько-демократичної партії Івана Кобзу, а справжнім 
ударом для емігрантської спільноти стали виїзди міністра за-
кордонних справ Андрія Ніковського й вже згаданого леген-
дарного отамана Юрка Тютюнника 46. А найкращою агітацією 
за масове повернення в Україну були повідомлення про «укра-
їнізацію», що почалася 1923 року, та її успіхи, що разом з по-
гіршенням ситуації інтернованих того самого року спричинило 
виїзд до УСРР близько тисячі інтернованих вояків УНР.

За розпорядженням польського Міністерства внутрішніх 
справ від 8 червня 1921 року інтернованим було заборонено 
поселення на території Східної Галичини і Західної Волині по-
при те, що чимало інтернованих походили з тих земель. Навіть 
більше, рішення місцевої влади могли нехтувати офіційно про-
голошеним правом емігрантів на політичний притулок. У трав-
ні 1922 року за рішенням сарнівського старости кількадесят 
українських вояків та офіцерів були примусово вивезені на 
терен Радянської України, де були одразу розстріляні.

Ці події викликали живий відгомін в українському емігра-
ційному середовищі. Проте, навіть відкидаючи перспективу 
повернення в Україну, інтерновані починали усвідомлювати 
марність сподівань на продовження збройної боротьби, інтен-
сивно шукали шляхів соціалізації в польському суспільстві або 
вирушали далі на захід. Як наслідок, на початок 1923 року 
в таборах інтернування на території Польщі залишилися 
3100 українців 47.

Такий розвиток подій не міг не посилити настрої розчару-
вання й зневіри та не відбитися на культурно-освітній праці 
в таборах. 1922 року в українській пресі з’являються тривожні 
повідомлення, що «культурну працю прибрали до своїх рук люди, 
що нічого спільного не мають з освітою», а дехто з таборових 

46 Bruski J. J. Petlurowcy… — S. 495, 510–511.
47 Karpus Z. Jeńcy і internowani… — S. 131–132.



102

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

103

3. Науково-освітня діяльність української еміграції…

начальників просто заборонив старшинам відвідувати лекції 48. 
За таких умов припинив своє існування Український Народний 
Університет.

А незабаром припинили існування й самі табори. У червні 
1923 року почалася ліквідація Стшалківського табору, а 31 серп-
ня 1924 року були зачинені табори в Щипьорні і Каліші. Але 
польська влада погодилася виділити для людей похилого віку, 
інвалідів, хворих і вищого командування частину табору в Ка-
ліші, де вони могли залишитися й жити надалі. В такий спосіб, 
1 серпня 1924 року почала свою діяльність Українська Стани-
ця в Каліші.

Ініціатива створення Станиці походила від Українського Цен-
трального Комітету, але вирішальний вплив на позитивне рі-
шення проблеми мало постання на початку 1924 року Товариства 
допомоги українським емігрантам, до якого належали, зокрема, 
провідні польські політики Норберт Барліцький, Станіслав Ту-
ґутт, Леон Василевський, Тадеуш Голувко. На час виникнення 
Української станиці — єдиної такого роду структури у міжво-
єнній Польщі — в Каліші перебувало 737 осіб, серед яких: 247 — 
інвалідів з родинами, 142 нездатних до праці, 99 хворих 49. Упро-
довж 1924–1930 рр. кількість мешканців Станиці становила 
в середньому 625–750 осіб  50. На чолі Станиці стояла управа, 
очолювана генералом-хорунжим армії УНР Володимиром Саль-
ським, якого на цій посаді послідовно заступали генерал-
хорунжий Віктор Кущ, Микола Ковальський, генерал Михайло 
Омелянович-Павленко, полковник Іван Литвиненко. При цьому, 
хоча формально Станиця підлягала Українському Центральному 
Комітетові, гроші на її утримання надходили з польського Мі-
ністерства праці і соціального захисту.

48 Українська трибуна. — 1922. — № 26. — С. 4.
49 Karpus Z. Stanica Ukraińska w Kaliszu: Centrum ukraińskiego życia 

społeczno-wojskowego na emigracji w Polsce w latach 1924–1939//Na przełomie 
stuleci. Narόd-Kościόł-Państwo w XIX i XX wieku. Lublin, 1997. — S. 409–410.

50 Wiszka E. Emigracja ukraińska… — S. 316.

Українська станиця «вже з часу постання стала центром 
національного і культурного життя української політичної емі-
грації в Польщі» 51. На терені Станиці функціонувала право-
славна церква св. Покрови, Товариство вояків колишньої армії 
УНР, Каліська Група військових інвалідів, Союз українок, дві 
бібліотеки, хор і аматорський театр.

З освітніх закладів особливу роль відігравала Українська 
гімназія ім. Тараса Шевченка, що виникла ще 1923 року, за 
часу існування табору інтернування. Гімназія проіснувала до 
1937 року, й впродовж цього часу так і не була офіційно ви-
знана польською освітньою владою. Директором гімназії був 
поручик Олександр Дунічевський (до виїзду на навчання до 
Чехословаччини), а згодом — Богдан Олександер (помер 
1928 року) і Віктор Андрієвський. На відкритті гімназії ви-
ступив голова Ради Республіки в Тарнові професор І. Фещенко-
Чопівський, заклик якого до патріотичного виховання про-
фесійних кадрів для майбутньої української держави прагну-
ли втілити в життя гімназійні викладачі, серед яких були ге-
нерали О. Козьма і П. Шандрук, полковники М. Середа й 
о. Стасевич, підполковник М. Харитоненко, поручик М. Мо-
жейко, сотники С. Кость-Костенко, І. Губенко, а також Г. Ми-
колаїв, О. Терлецький, М. Скворців, В. Діброва, І. Герман, 
С. Собко, М. Фаловська, Б. Якубовський, о. П. Пащевський, 
о. І. Бриндзан. За 10 років існування (1923–1933) гімназію 
закінчили 874 особи, з яких 136 здобули пізніше вищу освіту 
в Польщі і Чехословаччині 52.

1935 року в Станиці постала 6-класна загальна школа ім. Си-
мона Петлюри, що фінансувалася УЦК й була офіційно заре-
єстрована кураторією освіти в Познані. Викладання відбувало-
ся українською мовою, а програма навчання відповідала поль-
ським стандартам з додаванням курсів україн ської мови, історії 
і географії України.

51 Karpus Z. Stanica Ukraińska w Kaliszu… — S. 414.
52 Ibid. — S. 412.



104

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

105

3. Науково-освітня діяльність української еміграції…

З наукових структур велике значення мало Українське 
воєнно-історичне товариство, що відродилося в Українській 
станиці у січні 1925 року. Передумовою його постання стала 
присутність у Станиці багатьох офіцерів та генералів армії УНР, 
що вирізнялися не лише військовим досвідом, а й високою 
освіченістю, здобутою ще в Російській імперії, переважно 
в Миколаївській академії Генерального штабу. Ініціатива ство-
рення Товариства походила від генералів А. Вовка, В. Змієнка, 
полковника В. Садовського, підполковників В. Євтимовича 
і М. Стечишина.

Головою Товариства став генерал-полковник армії УНР, один 
з тих українських військових, що ще в російській армії дістав 
звання генерала, колишній завідувач катедри воєнної історії 
Миколаєвської воєнної академії Михайло Юнаків 53, а після 
його смерті 1931 року — генерал-хорунжий армії УНР Марко 
Безручко. За статутом, Українське воєнно-історичне товариство 
«збирає, вивчає, опрацьовує та видає друком матеріяли, до-
тичні до історії Війська Українського, з часів визвольних зма-
гань останньої доби та з часів минулих», а також «дбає про 
впорядкування та охорону пам’ятників лицарям Війська 
Українського»54. Товариство було зареєстроване в польських 
державних органах у березні 1926 року, й незважаючи на са-
мофінансування з емігрантських джерел, 1929 року започатку-
вало видання воєнно-історичного часопису «За державність».

Засноване 1925 року Товариство продовжувало діяльність 
утвореної ще 1920 року організації з аналогічною назвою, що 
навіть за воєнних умов почало збирати документи і спогади 
про українські визвольні змагання і засвідчило співпрацю над-
дніпрянців і галичан, продовженням чого стало співробітництво 
з 1921 року Товариства з львівським видавництвом «Червона 

53 Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії//Україн-
ський історик. — 1971. — № 1–2. — С. 68.

54 Статут Українського воєнно-історичного товариства. — Варшава, 
1926. — С. 1.

калина» та історично-філософською секцією Наукового Това-
риства ім. Шевченка на чолі з Іваном Крип’якевичем 55.

За сприяння Товариства допомоги українським емігрантам 
ще 1922 року постало видавництво «Чорномор», що видало, 
зокрема, такі книжки: «Коротка історія Третьої Залізної диві-
зії. 1919–1.06.1922» (1922) Г. Чижевського, «Історія української 
літератури» (1923) Л. Білецького, «Воєнно-санітарні начерки 
українського лікаря» (1926) О. Даїна, «Січові Стрільці в бороть-
бі за державність» (1932) М. Безручка, «Зимовий похід» (1934) 
М. Омеляновича-Павленка 56.

Вже 1936 року, після смерті двох провідних прибічників по-
літики «прометеїзму» Юзефа Пілсудського і Тадеуша Голувка, 
польська влада зробила першу спробу закрити Станицю. Рішен-
ням старости каліського повіту територію Станиці мусили зали-
шити 25 родин, що, за твердженням влади, могли самостійно себе 
утримати, і, водночас, накладалася заборона на поселення в Ста-
ниці нових мешканців (раніше УЦК скеровувало туди українців, 
що не мали праці й опинилися в скрутному матеріальному ста-
новищі). Також польська влада намагалася заохотити людей до 
добровільного відходу зі Станиці, виплачуючи в такому випадку 
матеріальну допомогу. Як наслідок цих зусиль, а також природної 
смертності, чисельність населення Української Станиці постійно 
зменшувалася: у грудні 1929 року вона становила 705 осіб, у груд-
ні 1936 року — вже 445, а в грудні 1938 року — лише 277 57.

На остаточну ліквідацію Станиці польські власті наважили-
ся на початку 1939 року, враховуючи і покликаючися, зокрема, 
на високу імовірність воєнного конфлікту з нацистською Ні-
меччиною й близькість Каліша до німецького кордону. Відпо-
відаючи на таку ухвалу, Український Центральний Комітет 

55 Історія Товариства викладена за публікацією: Кисіль З. Р. Українське 
воєнно-історичне товариство (1920–1939)//Укр. іст. журнал. — 2001. — 
№ 2. — С. 100–111.

56 Колянчук О. Українська військова еміграція… — С. 117.
57 Karpus Z. Stanica Ukraińska w Kaliszu… — S. 411.
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вирішив евакуювати бібліотеку й архів Станиці до Львова, де 
вони мали перебувати в окремому будинку, переданому для 
цієї мети митрополитом Андрієм Шептицьким.

Таборове життя української еміграції, сповнене нужденності 
й непевності в майбутньому, водночас, трималося на усвідом-
ленні зв’язку з історією. Символічним свідченням цього стало 
впорядкування українськими інтернованими в Щипьорно вій-
ськових могил місцевого військового цвинтаря. Доля могил 
самих інтернованих була трагічніша. За часів комуністичної 
влади зникли українські цвинтарі в Ланцуті і Стшалкові, інші 
перетворилися на смітники й пасовиська, в Каліші 1945 року 
український цвинтар з пам’ятником «Тим, що вмерли, але не 
зрадили України» зруйнували відділи НКВС, а завершили роз-
гром некрополя місцеві мешканці58. Лише у 90-ті роки ХХ сто-
ліття почалося відновлення українських меморіалів 59.

Порівнюючи життя і діяльність українських інтернованих на 
території Польщі з подібними таборами для українських вояків 
у міжвоєнній Румунії та Чехословаччині, варто пам’ятати, що саме 
на території Польщі опинилася більшість військових провідників 
армії УНР, викладачів Кам’янець-Подільського державного уні-
верситету, що визначило високий інтелектуальний потенціал 
еміграції. Свідченням досягнень інтернованих, спроможності 
української спільноти до самоорганізації стало видання в таборах 
58 назв періодичних видань  60, створення мережі освітніх установ, 
що уможливили не лише ліквідацію неписьменності, а й засну-
вання таборового Українського Народного Університету, що ви-
ступали засобами згуртування української спільноти, хоча й не 
змогли утримати її цілісність.

58 Saładiak A. Pamiątki і zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. — War-
szawa, 1993. — S. 299. 453.

59 Див.: Koląńczuk A. Ukraińskie nekropole і groby wojenne na terenie Polski 
z lat 1918–1945//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 1996. — T. 3. — S. 323–340.

60 Wiszka E. Prasa wojsk URL w Polsce w latach 1920–1924//Polska 
i Ukraina: Sojusz 1920 roku… — S. 310.

4 
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
І СТУДІУМ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВ’Я  

ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для розвитку української спільноти у міжвоєнній Польщі жит-
тєво важливою була справа вищої освіти, підготовки кваліфі-
кованих кадрів, можливості академічної праці для науковців. 
Студіум православного богослов’я при Варшавському універ-
ситеті став головним осередком наукової й педагогічної праці 
українських емігрантів, а історію його виникнення доречно 
розглядати в ширшому контексті змагань української спільно-
ти за український університет та суперечливих процесів у се-
редовищі православної церкви в Польщі.

Справа українського університету в Східній Галичині по-
стала на порядку денному ще у ХІХ столітті. У Львівському 
університеті Франца І, що виник як німецькомовний вищий 
навчальний заклад 1784 року, 1805 року був перетворений на 
ліцей, а 1817 року відновлений в університетських правах; ще 
у грудні 1848 року виникла катедра руської мови і літератури, 
яку обійняв Яків Головацький. Вже тоді університет поступово 
набував польського характеру, в атмосфері чого москвофільські 
погляди Головацького польські чинники використали для дис-
кредитації української професури в очах Австро-Угорщини. На 
зламі ХІХ—ХХ столітть українська громадськість починає бо-
ротьбу за український університет, протистояння з польськими 
студентами виливаються у бійки, голодування і навіть вбивства. 
1901 року майже 500 студентів-українців оголошують про 
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сецесію (вихід) зі Львівського університету — ця подія широ-
ко висвітлювалася в європейській пресі, але не принесла жод-
ного результату 1.

Попри напруженість ситуації, переконування польських 
чинників у тому, що «руська нація немає ані розумових засо-
бів, ані наукової літератури, необхідних для створення й утри-
мання університету» 2, перед Першою світовою війною у Львів-
ському університеті існували три катедри з українською мовою 
викладання на богословському факультеті, дві — на правничо-
му, вісім — на філософському. При цьому ще 1908 року пооди-
нокі польські політики (Леон Білінський, Станіслав Ґломбін-
ський) співчутливо ставилися до створення у Львові окремо-
го — українського університету 3.

Ситуація змінилися після польсько-української війни й 
включення Східної Галичини до польської держави. Львів-
ський університет, що дістав нове ім’я Яна Казимира, від-
новив діяльність, але українські професори вже не були 
допущені до викладання, умовою вступу на навчання оголо-
шено принале жність до польської національності або лояль-
ність до польської держави, засвідчену військовою службою 
в польській армії. Таке рішення можна пояснити «атмосфе-
рою творення держави у воєнних умовах», але воно недво-
значно дискримінувало студентів українського й єврейсько-
го походження, які, фактично, позбавлялися змоги здобути 
вищу освіту 4.

1 Докл. див.: Зайцева З. Проект українського університету у Львові 
(1900–1914 рр.): Організаційно-наукові аспекти//Україна ХХ ст.: культура, 
ідеологія, політика. — К., 2004. — Вип. 7. — С. 1 93–196.

2 Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. — Львів–
Нью-Йорк, 1999. — С. 57.

3 Tomaszewski J. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu utworze-
nia Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie//Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historyczne. — 1993. — Zesz. 103. — S. 116.

4 Ibid.

Цікаво, що в 1920/21 навчальному році Сенат Львівського 
університету ухвалив постанову, що ті зі студентів-українців, що 
служили в армії УНР, союзної Польщі, можуть бути прийняті до 
університету на підставі документів «армії пана отамана Петлю-
ри». Але така спроба протиставлення студентів-емігрантів гали-
чанам не мала успіху. У квітні 1921 року, приймаючи українську 
делегацію, що порушила питання про знесення дискримінаційних 
обмежень при вступі до університету, відновлення на посадах 
українських професорів та повернення ним катедр, що вони по-
сідали за часів Австро-Угорщини станом на 1918 рік, ректор 
К. Махек сказав: «Аби ставити такі умови, треба виграти війну, 
а за поразку ви заслуговуєте покарання» 5.

Проблема залишалася нерозв’язаною. З одного боку, ук ра-
їнці бойкотували усі рішення нової польської влади, сподіва-
ючися, що Антанта не погодиться з фактом польської окупації, 
з іншого, рішення польської влади лише підштовхували до та-
ких кроків. Водночас, 1920 року польський уряд розпочав пере-
говори з українськими вченими Василем Щуратом і Кирилом 
Студинським у справі створення державного українського 
університету в Станіславові 6. Полемізуючи з українськими 
професорами, які вказували на непристосованість наукових 
засобів Станіславова до ролі університетського центру, поль-
ський міністр освіти дав слово честі, що з 1 січня 1921 року 
в Станіславові працюватиме український університет, й коли 
шановні професори не візьмуть участі в його організації, він 
запросить наукові сили з-поза Галичини. За словами тогочас-
ного українського оглядача, «міністерське «слово чести» так 
і залишилося словом, але без «чести», бо не стало ділом» 7.

Вже на початку 20-х років ХХ століття не залишалося сум-
нівів, що справа українського університету — це, насамперед, 

5 Мудрий В. Вказ. праця. — С. 88.
6 Tomaszewski J. Rzad Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu… — 

S. 117.
7 Мудрий В. Вказ. праця. — С. 85. 
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справа політична. Польський уряд, незадоволений масовим на-
вчанням українців з Польщі в українських університетах на 
території Чехословаччини, де українська молодь, на переконан-
ня влади, потрапляла під вплив радикального націоналізму, 
водночас, не міг зважитися на відкриття університету на укра-
їнських етнічних територіях в складі Польщі, адже це виклика-
ло масові заперечення «кресового» польського населення, з на-
строями якого влада мусила рахуватися. Опинившися в такій 
складній ситуації, польські уряди хапалися за різні розв’язання, 
не доводячи жодне з них до логічного завершення.

У липні 1922 року прибічник поміркованої політики щодо 
українців, польський консерватор Ян Станіслав Лось провів 
у Берліні переговори з українськими професорами у справі 
перенесення з Праги до Польщі Українського Вільного Універ-
ситету; 7 травня 1923 року Політичний комітет Ради Міністрів 
ухвалив рішення про виділення коштів на утворення україн-
ських університетських курсів при Варшавському університе-
ті; 1924 року вже згаданому Я. С. Лосеві вдалося переконати 
прем’єра Станіслава Ґрабського в потребі створення україн-
ського вищого навчального закладу, який слід «пов’язати з іме-
нем Данила Галицького і укомплектувати українськими вчени-
ми з виразним національним обличчям» 8. Жоден з цих задумів 
не був втілений в життя передусім тому, що «проектований 
університет трактували лише як менше зло, а не як реалізацію 
громадянських прав українців у Польщі» 9.

Праця над створенням університету закінчувалася на рівні 
постання організаційних комісій. З українського боку до них 
входили голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові 
Кирило Студинський і професор Роман Смаль-Стоцький. 4 ве-
ресня 1924 року в бюро Президії Ради Міністрів відбулася 
нарада, учасники якої визнали за доречне створення україн-

  8 Tomaszewski J. Rzad Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu… — 
S. 118–121.

  9 Ibid. — S. 119.

ського університету з тимчасовою локалізацією в Кракові 10. 
Польський уряд використав ці попередні домовленості на 
сесії Ліги Націй, українська наукова громадськість була не-
задоволена розміщенням університету поза українською ет-
нічною територією, а польське суспільство обурювалося самим 
фактом таких переговорів, а, особливо, твердженнями уряду 
про можливе в майбутньому перенесення українського уні-
верситету до Львова.

Водночас, кілька професорів Яґеллонського університету, 
зокрема Владислав Семкович і Тадеуш Синко, відмовилися 
працювати в організаційній комісії, вважаючи урядову політи-
ку в українському питанні хибною. Зокрема, В. Семкович 
твердив, що заснування «Руського Інституту» в Кракові, замість 
відкриття українського університету у Львові, свідчитиме про 
брак доброї волі й нещирість з польського боку, оскільки, на-
віть з технічних міркувань, неможливо вивчати українознавчі 
дисципліни, не маючи доступу до українських архівів, бібліотек, 
музеїв Львова 11.

Попри це розмови тривали, й у листопаді 1924 року Роман 
Смаль-Стоцький передав міністрові віровизнань й народної 
освіти список українських кандидатів до організаційної комісії, 
який супроводив листом, де, зокрема, писав: «…можу Вас за-
певнити, що весь, без винятку, український науковий світ від-
повідає нині на заклик пана міністра й уряду готовністю до 
щирої й лояльної співпраці» 12. Цей лист в якийсь спосіб по-
трапив до преси й спричинив скандал: слова Смаль-Стоцького 
українські науковці зрозуміли як зобов’язання до лояльності 
щодо Польщі, через що йому самому оголосили бойкот, а проект 
заснування університету розділив долю своїх попередників — 

10 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządόw polskich 
w latach 1921–1939. — Wrocław—Warszawa—Krakόw, 1979. — S. 59–61.

11 Ibid. — S. 60–61.
12 Tomaszewski J. Rzad Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu… — 

S. 123.
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був похований. У листі від 3 лютого 1926 року до польського 
урядовця Яна Лося голова НТШ і учасник переговорів про від-
криття української вищої школи Кирило Студинський писав:

…факти і реальність не дозволяють мені повірити в те, що п. Стоць-

кий з незрозумілих власних інтересів висловив в декларації як 

догмат. У кожній ситуації слід мати повагу до себе і свого народу. 

Пан Стоцький на таку повагу не спромігся 13.

Натомість Роман Смаль-Стоцький вже згодом, на еміграції 
в США, скаржився на «українських політиканів», що провали-
ли 1924 року справу університету 14.

За іронією, саме 1924 року ідею створення українського 
університету у Львові підтримав польський мовознавець Ян 
Нєціслав Іґнаци Бодуен де Куртене, що 1918 року повернувся 
з Санкт-Петербурга до відновленої Польщі. Бодуен де Куртене, 
переконаний, що будівництво держави на етнічній засаді «це 
абсурд», підкреслював, що

польська держава й корінне польське населення повинні раз і назав-

жди відкинути безглузде й шкідливе уявлення, ніби єдиними госпо-

дарями Польщі є «корінні поляки», а всі інші — то їхні підданці,

і натомість оточити належним піклуванням українську освіту, 
що «повинно увінчатися закладенням і підтримкою українсько-
го університету у Львові» 15.

13 Bohachevsky-Chomiak M. The Ukrainian University in Galicia: A Pervasive 
Issue//Harvard Ukrainian Studies. — 1981. — Vol. 5. — No. 4. — P. 544.

14 Зашкільняк Л. Генеза і наслідки українсько-польської нормалізації 
1935 року//Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku і jego następstwa. — Toruń, 
1997. — C. 440.

15 Бодуен де Куртене Я. Декілька загальних завваг щодо об’єктивної та 
суб’єктивної окремішності «України» з мовного, племінного, 
національного й державного погляду//Збірник Харківського історико-
філологічного товариства. — 2002. — Т. 9. — С. 329. 

Проте більшість польського суспільства, особливо на «кре-
сах», дотримувалася протилежних поглядів. Національні демо-
крати інспірували виступи польських мешканців Львова, Ста-
ніславова й Перемишля, що протестували проти «замаху на 
споконвічну польськість цих міст». А в грудні 1925 року, кон-
статуючи безсумнівно політичний характер проблеми універ-
ситету, сеймовий клуб найбільшої легальної української пар-
тії — Українського Національно-Демократичного Об’єднання 
(УНДО), виступив з власним проектом закону про університет, 
за яким цей навчальний заклад мав міститися у Львові й скла-
датися з семи факультетів 16.

У праці «Боротьба за огнище української культури в За-
хідних землях України», виданій 1923 року у Львові, один 
з провідних діячів УНДО Василь Мудрий писав, що універси-
тет для українців у Польщі є «тим жерелом світла, лучі якого 
розженуть всю мряку й темряву з нашого горизонту», інсти-
туцією, що виховуватиме «свідомих членів нації», адже «Без 
університету нема новочасної нації» 17. За спостереженням 
Анджея Хойновського, справа українського університету «ви-
росла до рангу символу неможливості польсько-українського 
порозуміння» 18. Реагуючи на репресивну політику польської 
влади, українські наукові кола створюють Таємний універси-
тет у Львові.

Записи до Таємного університету почалися 15 вересня 
1921 року, що одразу викликало занепокоєння польської преси. 
Відкидаючи саму можливість задовільного наукового рівня 
українських таємних курсів, вона, водночас, наголошувала на 
небезпеці таких «доконаних фактів» і закликала «ставати на 
захист Львова від творення тут руського університету в будь-
якій формі». Польська преса послідовно пов’язувала прояви 
українського терору зі справою університету такою мірою, що 

16 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej… — S. 62–64.
17 Мудрий В. Вказ.праця. — С. 25, 27, 31.
18 Chojnowski A. Koncepcje… — S. 57.
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після замаху Степана Федака на Юзефа Пілсудського (26 верес-
ня 1921 року) поліція заарештувала ректора ще не відкритого 
Таємного університету, професора Василя Щурата. Незважа-
ючи на це, 23 жовтня 1921 року у великому залі Народного 
дому відбулася урочиста інавґурація університету.

В університеті було 58 катедр (на філософському відділен-
ні — 26, на правничому — 22, на медичному — 10), на яких 
викладали такі вчені, як Степан Балей, Богдан Барвінський, 
Ярослав Гординський, Філарет Колесса, Іларіон Свєнціцький, 
Мирон Кордуба, Іван Крип’якевич та інші. На студії записали-
ся 1028 студентів (з них 69 студенток), з них: 608 — на прав-
ничому відділенні, 235 — на філософському, 185 — на медич-
ному 19. Хоча заняття відбувалися в замаскованих приміщеннях 
під страхом поліційних перевірок, що ускладнювало навчальний 
процес, університет намагався повністю дотримуватися акаде-
мічних стандартів, головною запорукою чого був високий 
фаховий рівень професорів. Дипломи Таємного університету, 
що ігнорувалися польською системою освіти, визнавалися 
в Чехословаччині й Німеччині 20. Попри урядові репресії, укра-
їнський Таємний університет існував до 1925 року.

Від 1922 року українці бойкотували Львівський університет 
ім. Яна Казиміра, але вже 1924 року цей бойкот фактично 
закінчився. У 1925/26 навчальному році у Яґеллонському уні-
верситеті в Кракові навчалися 339 українців (що складало 
7,7 % загальної кількості студентів), найбільше — 164 особи — 
на філософському факультеті, 96 — на правничому, 62 — на 
медичному; у Львівському університеті — 897 українців (15, 
6 % загальної кількості), зокрема, 341 — на гуманітарному 
факультеті, 288 — на правничому, 169 — на математично-
природни чому, 99 — на медичному 21. У навчальному році 

19 Мудрий В. Вказ.праця. — С. 141.
20 Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1939. — Krakόw, 

1989. — S. 289.
21 Ibid. — S. 289–290.

1929/30 ця кількість зросла. Загалом у Польщі тоді навчалися 
2175 українців, з яких: у Львові 1506 (зокрема, 1067 осіб — 
в університеті ім. Яна Казимира), в Кракові — 389, у Варша-
ві — 138, в Познані — 101, у Вільнюсі — 41. Поза СРСР най-
більше українців здобували вищу освіту саме в Польщі й 
щороку, починаючи з 1925 року, ця цифра сягала двох тисяч 
осіб 22.

Така кількість студентів-українців, тим більше за умов 
відчутної зосередженості студентів кожної національності 
в герметичних межах власної культури, була каталізатором 
організаційного оформлення студентства. Вже у березні 
1921 року Українська студентська громада постає у Варшаві. 
Її очолив Тиміш Олексіюк, вихідець з Підляшшя, колишній 
студент ще підросійського Варшавського (1912–1915) і Хар-
ківського університетів (1916–1917), комісар освіти УНР на 
Берестейщині, який разом з двома іншими колегами, що теж 
вже мали вищу освіту, вступив 1920 року на правничий фа-
культет Варшавського університету, аби подати приклад 
українській еміграції 23. Громада виконувала культурно-
національні завдання й репрезентувала студентство перед 
українським і польським громадянством та адміністративни-
ми структурами. Метою організації, що зґуртувала осіб різ-
них політичних переконань, було, за висловом одного з її 
лідерів Івана Липовецького, «пробити шлях на Захід, 
об’єднати студентів не тільки в Польщі, але об’єднати все 
українське студентство на еміграції» 24.

Одним з напрямків діяльності Громади стало розширення 
доступу українських студентів до європейської освіти також 

22 Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1939. — Krakόw, 
1989. — S. 297–298.

23 Сухий М. Тиміш Гнатович Олексіюк-Олесевич. — Женева, 1948. — 
С. 8.

24 Липовецький І. Три роки існування (Нарис з історії Української 
Студентської Громади у Варшаві)//На чужині. — 1924. — № 1. — С. 5.
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поза межами Польщі. Вже згодом, у 60-ті роки ХХ століття, 
Т. Олексіюк згадував:

Проблема, що найбільше турбувала нас при введенні нашого сту-

дентського «дранґ нах вестен» була в тому, як виелімінувати себе 

із отруйної атмосфери тодішньої ворожнечі і ненависти поміж 

галицьким суспільством — «Петрушевичівцями» і придніпрянськи-

ми емігрантами — «Петлюрівцями» 25.

Уточнюючи проблему політичних поділів у студентському 
середовищі, той самий автор підкреслював: «Головний фронт 
боротьби йшов не по лінії галичани-придніпрянці, а по зиґзаґу 
петрушевичівці — петлюрівці — поступовці — шаповалівці — 
большевики — большевизовані» 26.

Громада домагалася закріплення за українцями права всту-
пу до варшавських і краківських університетів, започаткувала 
успішну боротьбу за здобуття права вступу до познанських 
вищих шкіл, водночас, визнавши за недоцільне змагатися за 
дозвіл на вступ до львівських, вільнюських та люблінських ви-
щих шкіл, що мало символізувати підтримку нею створення 
в тих містах національних університетів мовами більшості 
місцевого населення. Громада дістала фінансову допомогу від 
Асоціації молодих християн (YMCA) й Українського Червоно-
го Хреста у Варшаві 27. В зимовому семестрі 1920/1921 років 
у варшавських університетах навчалося лише сім українських 
емігрантів, а вже у літньому — 89; а в серпні того самого року 
варшавська Громада налічувала 83 особи 28. Серед здобутків 
Громади стало також надання її членам права на окремий 

25 Олексіюк Т. Спомин//Листи до приятелів. — 1964. — № 9–10. — 
С. 63.

26 Олексіюк Т. Про минулі часи//Листи до приятелів. — 1965. — № 3. — 
С. 62.

27 Вішка О. Українська студентська громада у Варшаві (1921–1939) 
//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 2002. — T. 13–14. — S. 173.

28 Липовецький І. Три роки існування… — С. 4–5.

Український студентський гуртожиток, що був зорганізований 
на терені колишнього крамничого складу, й являв собою, за 
спогадом Лева Биковського, «простору, не дуже світлу світли-
цю, приблизно на 30–40 осіб» 29.

20–23 червня 1921 року у Варшаві відбувся перший з’їзд 
представників українських студентських громад Польщі за 
участю тринадцятьох делегатів від понад 1000 членів. На з’їзді 
був створений Союз українських студентів-емігрантів (СУСЕ) 
й Головна управа з Т. Олексіюком на чолі. З’їзд підтримав по-
станову, за якою емігранти могли вступати лише до універси-
тетів Варшави, Кракова й Познані, тоді як вступ до інших 
вищих навчальних закладів, через політичні міркування, вва-
жався неприпустимим. Союз наголошував, що організація за-
йматиметься виключно національно-культурною працею, за-
безпечуватиме програмну, матеріальну й правову допомогу 
своїм членам, які вступали до вищих шкіл, координуватиме рух 
емігрантської молоді до університетів — допомагатиме в оформ-
ленні віз, надаватиме скромну грошову підтримку, допомага-
тиме одягом, порадами 30.

Уже восени 1921 року кількість української студентської 
молоді у Варшаві стрімко збільшувалася, а влітку 1922 року — 
досягла свого максимуму. За таких умов Четвертий з’їзд 
студентів-емігрантів у Польщі кинув гасло «великого руху на 
захід», до університетів Чехословаччини, Німеччини, Бельгії, 
Франції, Великобританії 31. Після цього чисельність варшав-
ської Громади складала 72 особи й послідовно зменшувалася 
впродовж наступних років: 1924 року — вона налічувала  чле-
нів, 1925 — тільки 48, а 1926 — 40 членів 32. Причиною на-
стільки відчутного зменшення чисельності була фінансова 

29 Биковський Л. Вперше в Польщі (Спогади — 1921–1922 роки) 
//Визвольний шлях. — 1965. — № ХІ. — С. 1241.

30 Вішка О. Українська студентська громада… — С. 174–175.
31 Вісті УЦК в Польщі. — 1925. — № 4. — С. 29.
32 Вішка О. Українська студентська громада… — С. 176–177.



118

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

119

4. Проблема створення українського вищого…

скрута багатьох студентів, їхня неспроможність оплачувати 
своє навчання.

Починаючи з наступного року, чисельність Громади послі-
довно зростала: 1926/1927 року варшавська Громада налічува-
ла 92 члени, 1927/1928 — 115, 1928/1929 — 142 членів 33. Од-
нією з причин такого зростання була грошова допомога, нада-
на Українським Центральним Комітетом, а також заснування 
1927 року Товариства допомоги студентам-українцям на чолі 
з професором Романом Смаль-Стоцьким й управою у складі 
Василя Біднова, Левка Чикаленка, Віктора Завадського, Павла 
Сулятицького й Івана Іножарського 34.

У діяльності Громади велику роль відігравав Культурно-
освітній відділ, що зорганізовував суботні сходини, на яких 
з рефератами на громадські й наукові теми виступали і самі 
студенти, і почесні гості. Зокрема, на цих сходинах прочитали 
лекції професори Студіум православного богослов’я: почесний 
голова Студентської Громади Іван Огієнко, В’ячеслав Заїкин, 
Павло Зайцев та інші.

Стисла характеристика боротьби за український університет 
і українських студентських Громад свідчить про гостре відчут-
тя українським проводом потреби в розширенні доступу до 
вищої освіти. Найбільших успіхів у вирішенні цього питання 
вдалося досягти в царині богословської освіти. При цьому 
створення Студіум православного богослов’я зумовлювалося 
не лише внутрішніми потребами української спільноти в Поль-
щі, а, насамперед, складним мереживом церковно-політичних 
міркувань, на яких слід зупинитися окремо для зрозуміння 
контексту функціонування Студіум.

Новостворена польська держава зіткнулася з непростою 
проблемою православної церкви. З попередньої історії 
польсько-російських взаємин політична еліта нової держави 

33 Вішка О. Українська студентська громада… — С. 177.
34 Шляхом незалежности. — 1930. — № 2. 

зробила три головні висновки: 1) віровизнання — це підстава 
національної ідентифікації; 2) православ’я — це інструмент 
російської політики; 3) найміцніше підґрунтя державної єд-
ності — єдність віровизнання 35. З одного боку, Варшава була 
зацікавлена в автокефалії православної церкви, її унезалеж-
ненні від Московського патріархату, як засобу уникнення 
зовнішнього (радянського) втручання до польських справ. 
З другого, влада відчувала тиск з боку католицької церкви, 
зацікавленої у поверненні собі відібраних за часів поділів 
Польщі сакральних об’єктів та, мірою можливості, викорінен-
ня православ’я на території Польщі. Тим більше, що 114 стаття 
«березневої» Конституції твердила:

Римо-католицьке віровизнання, що є релігією переважної більшос-

ті населення, посідає в державі провідне становище серед рівно-

правних віровизнань 36.

Ситуацію додатково ускладнювала та важлива обставина, 
що інтереси держави і католицької церкви в міжвоєнній Поль-
щі не завжди збігалися. Зокрема, центральна влада зупинила 
неоунійну акцію Ватикану, усвідомлюючи небезпеку для дер-
жавної цілісності підставової мети цієї акції — релігійного 
і культурного зближення населення з обох боків кордону, 
встановленого за Ризьким миром 37.

Додатковою проблемою було проросійське налаштування 
більшості православної ієрархії. Зокрема, 1926 року офіційне 
видання Варшавської митрополії «Воскресное чтение» твер-
дило:

Біля мого [православної церкви — А. П.] коріння живуть розсипа-

ні навколо отруйні гриби. Ці гриби — малі народи, що виросли 

35 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją a rzeczywistością: Państwo 
wobec prawosławia. 1918–1939. Warszawa, 1989. — S. 444, 396.

36 Ibid. — S. 136.
37 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 57.
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навколо наскрізь прогнилого російського коріння, поширилися.., 

але неминуче всохнуть… 38

Водночас, кількісно серед вірних православної церкви Поль-
щі росіяни перебували в абсолютній меншості. За даними 
перепису 1921 року (слід, зрозуміло, також взяти до уваги 
фальсифікації, що мали місце під час його проведення), у Поль-
щі мешкало 2 815 817 православних, з них: українців — 
1 207 739, білорусів — 960 539, поляків — 547 457, росіян — 41 
968, «тутешніх» — 38 135, чехів — 18 404 тощо 39. За такої си-
туації в православній спільноті Польщі не могла не виникнути 
впливова національна течія, що вимагала «українізації» й «біло-
русизації» церкви.

Польська держава обрала тактику ліквідації православ’я 
з одночасною його організацією у бажаному для неї вигляді, 
при цьому, від першого постулату мусила швидко відмовитися 
через чисельність православних, глибоку закоріненість віри, 
взяті Польщею на себе конституційні й міжнародні зобов’язання, 
а також небезпеку поширення ворожих настроїв національних 
меншин 40.

1920 року польська влада запросила до організації церковної 
влади гродненського єпископа Володимира, який, проте, за 
словами тогочасного автора, «не зрозумів факту постання не-
залежної польської держави» 41. Тоді вирішили запросити до 
Польщі з Італії Георгія Ярошевського, колишнього мінського 
архиєпископа і ректора Санкт-Петербурзької духовної академії, 
який у вересні 1921 року, після засвідчення, що ніколи не ви-
ступатиме проти Польщі, польського уряду й католицької 
церкви, прибув до Варшави. Московський патріарх Тихон по-

38 Воскресное чтение. — 1926. — № 36. — С. 1.
39 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej. 

Kraków, 1979. — S. 312.
40 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją… — S. 444–445.
41 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska… — S. 102.

годився призначити Георгія екзархом Православної церкви 
Польщі. Архиєпископ Георгій був прихильником автокефалії, 
і за його порадою варшавський уряд у січні 1922 року оголосив 
«Тимчасові засади стосунку уряду до Православної Церкви 
в Польщі». А п’ять місяців потому, знов-таки за підтримки 
уряду (у червні 1922 року), у Варшаві відбувся синод право-
славних ієрархів, який, всупереч позиції частини єпископів 
і вірних, проголосив автокефалію Православної церкви Польщі, 
що її 13 листопада 1924 року визнав константинопольський 
патріарх Григорій VII 42.

За слушним зауваженням Мірослави Папєжинської-Турек, 
«фактична автокефалія церкви, що існувала тоді, була не ре-
зультатом зусиль державної влади, а загальної політичної си-
туації на церковній лінії Варшава-Москва» 43. Жертвою здо-
буття автокефалії став архиєпископ Георгій, застрелений 
8 лютого 1923 року православним ортодоксом, колишнім рек-
тором Холмської духовної семінарії архимандритом Смараґдом. 
На чолі Православної церкви Польщі Георгія заступив митро-
полит Діонісій, який у 1902–1911 був ректором Холмської 
духовної семінарії, а пізніше служив настоятелем церкви при 
посольстві Росії в Римі.

«Тимчасові засади» були документом, що частково регулю-
вав майново-юридичні питання статусу православної церкви 
у Польській державі. Оголошуючи юридичним представником 
церкви собор єпископів під керівництвом митрополита, «Тим-
часові засади» зберігали традиційну синодально-консисторську 
структуру управління церковним життям. Документ надавав 
державній владі значний вплив на справи церкви, зокрема, на 
визначення кандидатур на високі духовні посади. Це дозволяє 
твердити, що «Засади» легітимізували «далекосяжне втручання 
державної влади до внутрішнього життя церкви» 44. У мовному 

42 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 51.
43 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją… — S. 448.
44 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska… — S. 105.
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питанні «Засади» визначали, що акти цивільного стану церква 
мала провадити двома мовами — польською й «мовою вірних», 
але у взаєминах з державною владою польська мова була 
обов’язковою. А прийняття офіційного закону про православ-
ну церкву польський уряд розглядав у залежності від укладен-
ня конкордату з Ватиканом, що також передбачало розв’язання 
справи стихійної ревіндикації — повернення католицькою 
церквою сакральних споруд, що за російського панування були 
перетворені на православні храми. Ці вимоги часто стосували-
ся й колишніх уніатських церков, на які римо-католики не мали 
юридичних прав, або навіть виливалися в руйнування право-
славних церков 45.

За такої ситуації неминучою була боротьба за національне 
обличчя православної церкви у міжвоєнній Польщі. Від самого 
початку українські й білоруські діячі виступали проти повного 
домінування проросійських чинників у церковному керівни-
цтві 46. Це був також виступ проти ненормальної ситуації, коли 
література, що виходила в православних видавництвах, була 
«здебільшого російськомовна, але розрахована переважно не 
на росіян» 47. Ще 1921 і 1924 років синод єпископів погодився 
на вживання української мови під час богослужінь й викладан-
ня релігії, хоча ці рішення, значною мірою, залишилися декла-
раціями. При цьому уряд негласно підтримував єпископат 
у такому підході до проблеми, вважаючи, що наявна синодаль-
на система забезпечує йому надійніший вплив на церкву 48.

А в українських православних колах ще з 1920 року тіши-
лися популярністю ідеї володимиро-волинського лікаря Арсенія 

45 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 53.
46 Докл. див.: Kowalewskyj M. Spór narodowościowy w Cerkwi 

Prawosławnej w Polsce//Sprawy Narodowościowe. — 1927. — No. 3. — S. 296–
304.

47 Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л. Белорусско-украинско-русская 
православная книжность межвоенной Польши. — М., 1999. — С. 18.

48 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 54.

Річицького, викладені в книжках «Сучасний стан релігійно-
го життя української людності в Польщі» (1927), «Проблеми 
української релігійної свідомості» (1933). Річицький суворо 
критикував церковну ієрархію, закидаючи їй брак україн-
ського патріотизму й небажання допускати світські чинники 
до керування церквою, через що 1929 року був відлучений 
від церкви 49.

Своєрідним практичним розв’язанням цієї дискусії стали 
рішення Українського Православного Церковного Конгресу, 
що відбувся 5–6 червня 1927 року в Луцьку. Незважаючи на 
попередні переговори, митрополит Діонісій зрештою виступив 
з листом, що засуджував організаторів Конгресу й забороняв 
духовенству й вірним брати участь в його роботі 50. Попри це, 
у Конгресі взяли участь 515 делегатів й понад 300 гостей, що 
висловилися за соборноправний устрій з участю вірних в управ-
лінні церквою, врахування національного (українського) перв-
ня у внутрішньому житті церкви, мові її богослужінь й персо-
нальному доборі ієрархів 51.

Рішення Конгресу залишилася деклараціями вже тому, що 
повна реалізація вищенаведених постулатів означала б розпад 
церкви. Натомість, ієрархія продовжила переговори з урядом, 
що досягли значних успіхів, зокрема, напередодні травневого 
перевороту 1926 року. А після перевороту церковні чинники 
визнали нову ситуацію (прихід до влади «пілсудчиків») за ко-
риснішу для себе й вимагали вигідніших умов. Проте перемогла 
орієнтація на компроміс, палким прихильником якої був Генрих 
Юзефський, воєвода Волині, де більшість населення складали 
православні. 1930 року були створені відповідні робочі групи 
з боку уряду й церкви, що розробляли документи до подальшо-
го узгодження. Інформація про успіхи в їхній роботі насторо-
жила католицькі кола, й у лютому 1927 року польські єпископи 

49 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska… — S. 317.
50 Kowalewskyj M. Spór narodowościowy… — S. 259–260.
51 Sprawy Narodowościowe. — 1928. — No. 3–4. — S. 413.
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склали урядові меморандум, в якому твердили, що домовленість 
з православною церквою, укладена без попереднього порозу-
міння з церквою римо-католицькою, ніколи не здобуде визнання 
й являтиме «вічну пухлину на живому тілі Польщі» 52. Цікаво, 
що уряд не дав розголосу цьому зверненню, що відбивало не-
прості стосунки польської влади з римо-католицькою церквою, 
одним з символів чого стала відкрита підтримка останньою пра-
вих народних демократів під час виборів до сейму 1928 року й, 
водночас, відмова Верховного суду 20 листопада 1933 року під-
тримати позови римо-католицького духовенства на відібрання 
у православних сакральних об’єктів 53.

19 грудня 1935 року при Раді Міністрів був створений Комі-
тет національних справ для опрацювання й координації націо-
нальної політики у складі прем’єр-міністра, міністрів внутрішніх 
і закордонних справ, віровизнань і сільського господарства. 
Перше засідання нового органу присвятили проблемі право-
славної церкви. Стверджувано, що засади політики в даному 
питання полягають у прагненні до підтримки єдності церкви, 
уможливлення участі мирян в церковному управлінні й враху-
вання у богослужіннях і проповідях мови місцевого населення. 
Водночас підкреслювалося, що в справі українізації церкви слід 
дотримуватися «якнайбільшої обережності, принаймні, цілком 
утриматися від пропагування цього процесу», з тим, щоби пра-
вославна церква стала інструментом запровадження на східних 
теренах польської культури, а не підвалиною для «сепаратист-
ських рухів» 54. Виходячи з цього, уряд пропонував залишити 
в літургії старослов’янську мову (у староболгарській вимові), 
зробити польську єдиною мовою врядування церкви, зосере дити 
навчання майбутніх священиків у Варшаві й ліквідувати семі-
нарії в Кременці й Вільнюсі, рішучіше й послідовніше, ніж ра-
ніше, провадити полонізаційну політику у війську.

52 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 153.
53 Ibid. — S . 155.
54 Ibid. — S. 209.

Митрополит Діонісій представив урядові власний проект, 
а узгоджений декрет президента Польщі про стосунок держа-
ви до Польської Автокефальної Православної Церкви вийшов 
19 листопада 1938 року 55. Декрет стверджував, що православна 
церква Польщі «цілком незалежна від будь-якої закордонної 
духовної чи світської влади», на її чолі  стоїть митрополит, 
регулівним органом є Головний Собор, органом церковної 
влади — собор єпископів, виконавчим органом — собор сино-
ду з митрополитом на чолі. На єпископів покладався обов’язок 
присяги на вірність польській державі, на духовенство — 
обов’язок виголошення молитви за Польщу й її президента під 
час богослужінь. У коментарі до декрету міністра віровизнань 
й народної освіти Войцеха Свєнтославського стверджувалося, 
що викладання релігії має відбуватися лише польською мовою, 
вживання «місцевих говорів» дозволялося лише там, де знання 
польської наразі залишається недостатнім 56.

Хоча ухвалення президентського декрету було подією вели-
кої ваги, сам цей документ більшості проблем не розв’язав 
і наявного загострення не послабив. Наприкінці 30-х років 
ХХ століття набирає обертів нова хвиля «ревіндикацій», супро-
воджувана нищенням пам’яток української культури, насампе-
ред, на Холмщині й Підляшші. Тепер вже польська влада іні-
ціювала ту саму політику щодо православних сакральних 
споруд, яку вона, за часів уряду Ґрабського, стримала декретом 
від 24 травня 1924 року. Ця репресивна акція мала зворотній 
ефект до бажаного, лише ускладнюючи порозуміння з урядом, 
до якого, за умов стабілізації ситуації, духовенство змушувала 
б сама логіка розвитку подій 57.

Одним з ключових для подальшої історії православ ної церк-
ви питань було питання підготовки кадрів священослужителів. 

55 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. — 1938. — No. 88. — 
Poz. 597.

56 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 211.
57 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją… — S. 449.
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Тим більше, що на початок 20-х років ХХ століття у Польщі 
вже існували факультети католицької теології у Варшавському, 
Вільнюському, Львівському й Краківському університетах, 
в Любліні працював Католицький університет, а з 1921/22 на-
вчального року у Варшавському університеті постав факультет 
євангелічної теології. Ще архиєпископ Георгій виступив з іні-
ціативою створення вищого навчального богословського за-
кладу, а 31 січня 1923 року Синод ухвалив рішення, що митро-
полит Діонісій має порушити перед урядом питання про ство-
рення нового факультету у Варшавському університеті 58. 
Того часний міністр віровизнань погодився із доцільністю від-
криття такого факультету й звернувся із відповідним листом до 
ректора Варшавського університету. Сенат університету в лю-
тому 1924 року скликав спеціальну організаційну комісію, яку 
очолив професор Т. Кшишталович, у червні ухвалив поступове 
запровадження викладів з православного богослов’я, а 24 липня 
отримав згоду Ради міністрів на відкриття Студіум 59.

Комісія спеціальну увагу приділяла доборові викладацького 
складу. Початково обговорювалися такі кандидатури: проф. 
Микола Арсеньєв з Кеніґсберґу (на катедру догматики і апо-
логетики), проф. Михайло Оксіюк з Києва (на катедру історії 
церкви і патрології), проф. Глубоковський з Софії (на катедру 
Нового заповіту), проф. Сергій Булгаков з Праги (на катедру 
порівняльного богослов’я) 60. Із самого початку організатори 
факультету орієнтувалися на широке міжнародне представни-
цтво викладачів, хоча з перелічених осіб лише проф. М. Арсеньєв 
став працівником Студіум.

При створенні Студіум виокремилися різні концепції цього 
навчального закладу. Церковна влада сподівалася, що постане 
звичайний університетський факультет, водночас прагнучи 

58 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją… — S. 289.
59 Ibid. — S. 290.
60 Lenczewski M. Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie War-

szawskim w latach 1925–1939. — Warszawa, 1992. — S. 12.

зберегти за собою вирішальний вплив на програми навчання 
й добір викладачів. Натомість, влада університетська схиляла-
ся до створення не факультету, а саме Студіум, тобто, ніби 
неповного факультету, розглядаючи справу Студіум загалом 
як внутрішньо університетське питання. За таких умов, нама-
гаючися зберегти за собою вплив на нову структуру, митро-
полит Діонісій погодився працювати в університеті й був при-
значений куратором Студіум.

Урочиста інавґурація Студіум православного богослов’я Вар-
шавського університету відбулася 8 лютого 1925 року за участю 
православних ієрархів з цілої Польщі, а також віце-прем’єра 
Станіслава Туґутта, маршалка сейму Мацєя Ратая, міністра ві-
ровизнань і народної освіти Яна Завідського. Відкриваючи уро-
чистість, ректор Варшавського університету Т. Кшишталович 
ствердив, що Польща ніколи не знала релігійних переслідувань; 
митрополит Діонісій підкреслив, що відкриття Студіум є надзви-
чайною подією і для держави, і для православної церкви 61. За-
вершив урочистість виклад польського історика Оскара Галець-
кого «Польська держава і православна церква у перше століття 
їхнього співіснування», в якому доповідач прагнув довести іс-
торичну рівноправність православних громадян Речі Посполитої 
з громадянами інших віровизнань 62.

За ухваленим планом занять студенти Студіум протягом 
чотирьох років мали обов’язкові й факультативні предмети. 
Обов’язковими на першому році були: душпастирське бого-
слов’я, Старий Заповіт і біблійна археологія, загальна історія 
християнської церкви, старослов’янська мова й палеографія; 
на другому: гомілетика, Святе Письмо Нового Заповіту, аполо-
гетика або основне богослов’я, патрологія; на третьому: літур-
гика, догматичне богослов’я, моральна теологія, історія право-
славних церков слов’янських країн і Румунії; на четвер тому: 
християнська археологія, порівняльне богослов’я, канонічне 

61 Воскресное чтение. — 1925. — № 9. — С. 1.
62 Lenczewski M. Studium… — S. 17.



128

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

129

4. Проблема створення українського вищого…

право 63. Факультативними предметами на першому році на-
вчання були: підставові курси грецької, гебрайської або латин-
ської (за вибором) і польської мов; на другому: підвищені 
курси вказаних мов; на третьому: за вибором один з предметів 
теорії права, філософії (логіка, історія філософії, психологія), 
загальна чи польська історія й загальна чи польська література; 
на четвертому: за вибором предмети з перелічених вище, але 
замість теорії права пропонувалася філософія права 64.

Протягом першого навчального року (1924/25) на Студіум 
був лише один професор — митрополит Діонісій, що очолив 
одну з шести запланованих катедр. Більшість занять студенти 
проходили на інших факультетах Варшавського універ-
ситету.

Але Студіум стрімко розвивалося, й вже наступного, 
1925/26 навчального року, замість одного професора було 
шість, студенти отримали новий, зручний інтернат, бібліотеку. 
Закінчуючи свій виступ на урочистому відкритті другого на-
вчального року, митрополит Діонісій виголосив: «Хай живе 
і квітне Варшавський університет! Хай живе на многая літа 
Річ Посполита Польська й наша Вища Богословська школа» 65. 
З 1926 року почав виходити квартальник «ELPIS: Праці 
професорів Студіум православного богослов’я Варшавського 
університету», де початково друкувалися тексти російсь кою, 
польською, українською, французькою мовами, але з 1935 ро-
ку — лише польською.

10 липня 1926 року міністр віровизнань і народної освіти 
затвердив «Тимчасовий статут Студіум православного 
богослов’я Варшавського університету», в якому зазначалося, 
що завданням Студіум є

63 Plan wykładów i zajęć na Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 
Warszawskiego//ELPIS. — 1926. — No. 1. — S. 326–327.

64 Ibid.
65 Uroczystość obchodu drugiej rocznicy otwarcia Studium Teologii Prawosław-

nej Uniwesrytetu Warszawskiego//ELPIS. — 1928. — No. 4. — S. 89.

розвиток і навчання богословських знань, а саме доповнення 

й поглиблення студій у духовних семінаріях, відповідно до норм 

Св. Синоду Автокефальної Православної Церкви в Польщі 66.

Юридично закріплюючи за організаційною комісією керівні 
функції, окреслюючи обсяг обов’язків керівника Студіум, ста тут 
визначав, що навчатися у Студіум можуть особи, що закінчили 
гімназії або православні семінарії з дипломом 1-го ступеня й 
посідають рекомендацію митрополита варшавського, а бути 
вільними слухачами — випускники православних духовних 
семінарій з дипломом 2-го ступеня. Навчання тривало чотири 
роки й завершувалося захистом магістерської праці. Права 
надання докторських ступенів Студіум не мав. До того ж 
попередньо вважалося, що пізніше Студіум перетвориться на 
звичайний факультет університету, саме тому статут дістав назву 
«Тимчасового» 67. Проте, хоча у листуванні й неофіційних 
промовах нерідко вживалося слово «факультет», офіційно такого 
статусу Студіум не отримав ніколи.

1925/26 навчального року на Студіум постали три нових 
катедри. До катедри душпастирського богослов’я й гомілетики, 
яку очолював митрополит Діонісій, додалися катедра догматич-
ного й основного богослов’я на чолі з професором Миколою 
Арсєньєвим, випускником Московського й Кеніґсберзького 
університетів; катедра історії християнської церкви і патрології, 
яку тимчасово очолив Володимир Давидович, і катедра 
старослов’янської мови й палеографії, яку посів Іван Огієнко — 
перший український професор на Студіум 68.

Кандидатура Івана Огієнка висувалася ще в листі митропо-
лита Діонісія до міністра віровизнань від 10 липня 1923 року 69. 

66 Statut Tymczasowy Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszaw-
skiego//ELPIS. — 1927. — No. 2. — S. 203.

67 Ibid. — S. 207.
68 Uroczystość obchodu… — S. 90.
69 Lenczewski M. Studium… — S. 12.
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Вже 1925 року УЦК у клопотанні про затвердження І. Огієнка 
на катедру старослов’янської мови і палеографії писав:

Тим більше, що проф. Огієнко — людина повністю лояльна й 

прихильно налаштована до Речі Посполитої й польської нації. За 

лояльність п. проф. Огієнка щодо польської держави Український 

Центральний Комітет цілком ручається 70.

Вихідець з бідної селянської родини на Київщині Іван Огієнко 
закінчив з відзнакою Київський університет св. Володимира, де 
виявив хист до мовознавчих досліджень, 1911 року став 
професорським стипендіатом. Під час української революції 
І. Огієнко уславився як автор популярних історичних книжок, 
найвідоміша з яких — «Українська культура» вийшла 1917 року 
накладом 100 тисяч примірників і зустріла досить критичні 
відгуки у науковій пресі 71. 1918 року Іван Огієнко стає ректором 
Кам’янець-Подільського університету, а згодом — міністром 
культів УНР.

1919 року Іван Огієнко відмовився підписати «Варшавську 
декларацію», за якою уряд УНР зрікався Західної України на 
користь Польщі 72. Це спричинило охолодження взаємин 
з петлюрівським середовищем, що далося взнаки пізніше, коли 
1926 року І. Огієнко прийняв запрошення Варшавського 
університету й переїхав зі Львова до польської столиці. 
17 березня 1926 року відбувся інавгураційний виклад нового 
професора, й надалі І. Огієнко викладав курс «Діяльність св. 
Братів Кирила і Мефодія» (на першому курсі), граматику 

70 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 4692. — S. 4.

71 Докл. див.: Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському 
народові… Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка 
(митрополита Іларіона). — К., 2000. — С. 67–71.

72 Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною…»: Митрополит Іларіон 
(Іван Огієнко) і українське відродження. — Вінніпег—К., 2000. — 
С. 89.

церковнослов’янської мови (на першому і другому курсах) 
й кириличну палеографію (на третьому) 73.

У 1926/27 навчальному році на Студіум почалися виклади 
Святого Письма Старого Заповіту і гебрайської мови, які 
провадив професор з Румунії Сергій Кисіль-Киселевський. 
Того самого року на факультеті почав працювати ще один 
історик-емігрант В’ячеслав Заїкин. Він народився 1896 року 
на Харківщини у православній родині зі священичим корінням, 
навчався на історико-філологічному й юридичному факуль-
тетах Харківського університету, був учнем професора 
М. О. Максимейка, вже пізніше твердячи: «Я додержуюся 
схеми історії українського державного устрою й права 
Владимірського-Буданова й Максимейка, а не Грушевського 
або Липинського» 74. В. Заїкин ще за студентських часів виявив 
хист до методологічних досліджень, вивчав юридичну природу 
українсько-московських взаємин ХVІІ—ХVІІІ століть, закінчив 
університет 1918 року й був залишений при ньому як 
професорський стипендіат. Але через непевність ситуації 
в часі революції виїхав з матір’ю на Кубань, де працював 
доцентом Донського педагогічного інституту, а 1922 року 
нелегально перетнув польський кордон 75.

Умови праці у Варшаві було надзвичайно складні, історик 
заробляв газетними публікаціями, й через короткозорість та 
загальну слабкість не міг працювати фізично. 1923 року йому 
вдалося влаштуватися викладачем історії і російської мови до 
Варшавської російської гімназії, а також започаткувати співпрацю 
з Українським Центральним Комітетом. Через добрі взаємини 
з Олександром Саліковським Заїкин влашто вується викладачем 

73 Uroczystość obchodu … — S. 93.
74 Заїкин В., Заїкина О. Історично-правнича наука української еміграції 

та головні ідеольогічні напрямки в ній. — Львів, 1937. — С. 12.
75 Докл. див.: Портнов А. В’ячеслав Заїкин: історик із багатьма 

обличчями//Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — 
Харків, 2004. — Т. 10. — С. 89–112. 
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Вищих курсів українознавства при УЦК, за матеріалами яких 
видав брошуру «Головні моменти історії української 
державності» (1923). Саме за допомогою Українського 
Центрального Комітету Заїкин влаштовується на Студіум 
православного богослов’я Варшавського університету. У листі 
до Володимира Дорошенка він пише: «наші наддніпрянські діячі 
з головою УЦК М. М. Коваль ським на чолі висунули мене на 
катедру Варшавського університету» 76. Щоправда, Заїкин пише 
про цю працю вельми скептично, можливо, підозрюючи, що 
його празький адресат — В. Дорошенко може не схвалювати 
працю у державному польському навчальному закладі:

…замість викладати історію православних церков у слов’янських 

країнах та Румунії я волів би працювати в сільській школі, а не серед 

«москалів», що перетворюють факультет на «помийну яму» 77.

Попри таку риторику В’ячеслав Заїкин викладав на пер шому 
курсі Студіум латинську мову (на матеріалі екзеґези Вульгати), 
на другому — історію православних церков у слов’янських 
країнах і Румунії, а також підвищений курс латини (на матеріалі 
«De Civitate Dei» св. Августина) 78.

Цікаво, що саме В. Заїкин був автором брошури, якою 
українська громада Варшави привітала переїзд до польської 
столиці Івана Огієнка. Вперше в історіографії подаючи стислу 
характеристику наукового доробку І. Огієнка, Заїкин виявив 
себе і як прискіпливий критик, пишучи: «Хоча я особисто не 
погоджуюся з деякими поглядами Високодостойного пана 
Ректора І. І. Огієнка…, я не можу не визнати його видатного 
публіцистичного й популяризаторського таланту» 79. Початково 

76 LAPNP. — Fond Volodymira Dorošenka. — Dopisy V. Zajikina. — 
Арк. 31.

77 Ibid. — Арк. 32.
78 Uroczystość obchodu … — S. 92–93.
79 Заїкин В. Професор Іван Огієнко як церковний та громадський діяч 

і як учений. — Варшава, 1925. — С. 15.

стосунки двох українських професорів Студіум складалися 
добре, завдяки І. Огієнкові Заїкин дістав посаду технічного 
редактора часопису «ELPIS» 80, але згодом у листах з’являються 
цілком відмінні оцінки. Вже у липні 1927 року Заїкин писав 
о. Йосафатові Скрутню:

…чи ж є край людської підлості!? Уявіть собі, що найгіршу й най-

підлішу роль в інтригах проти мене відіграли саме ті люди, яким 

я зробив безліч користи і добра, як наприклад отакий Ів[ан] Огі-

єнко, що сидить на своїй катедрі майже виключно завдяки моїм 

безмежним й найпильнішим старанням 81.

Листування Івана Огієнка містить не менш прикрі нарікан-
ня на варшавське академічне життя. Зокрема, 30 травня 
1930 року він писав до Кирила Студинського:

…атмосфера в Варшаві така тяжка, така противна, пані Л[ото]цькі-

С[то]цькі так розсілися, що дихати нічим. Кожен день загроза, як 

не з нами, то тебе викинуть з Польщі. Тяжко дивитися, як вони 

всі знущаються над неповинними студентами, яких вони розкла-

дають і морально руйнують 82.

Саме конфлікти в еміграційному середовищі (хоча й цілком 
відмінні за своєю природою) стали головною причиною, що 
змусила В’ячеслава Заїкина, а згодом й Івана Огієнка, залиши-
ти Студіум православного богослов’я.

1927/28 навчального року на Студіум почалося викладання 
української й білоруської мов, при чому початково не вдалося 
знайти викладача білоруської, й лише за рік цю посаду обійняв 
доктор Ян Станкєвич. А заняття української мови провадив 

80 LAPNP. — Fond Volodymira Dorošenka. — Dopisy V. Zajikina. — Арк. 
39.

81 ЦДІАУЛ. — Ф. 376. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 3a.
82 У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського 

(1891–1941)/Уп. О. Гайова, У. Єдлінська, Г. Сварник. — К., 1993. — 
С. 595.
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наступний викладач-українець, шевченкознавець, колишній 
директор департаменту загальних справ Міністерства освіти 
УНР Павло Зайцев, секретар УЦК, пов’язаний зі шпигунським 
скандалом 1924 року. У наступному — 1927/28 навчальному 
році — на Студіум постала катедра Святого Письма Старого 
Заповіту, яку очолив С. Кисіль-Киселевський, катедра каноніч-
ного права на чолі з російським теологом Михайлом Зизикіним, 
а також дві нові катедри, що очолили ще двоє українських 
вчених-емігрантів. Студіум мусив залишити В’ячеслав Заїкин 
(причиною цього став, зокрема, гострий конфлікт історика 
з варшавським українським середовищем, викликаний постій-
ними підозрами останнього в шпигунській діяльності Заїкина 
на користь Радянської України), його виклади з латинської мови 
взяв на себе Павло Зайцев, а історію православних церков 
у слов’янських країнах і Румунії — Олександр Лотоцький, який 
також очолив одноіменну катедру.

Олександр Лотоцький народився 1870 року на Поділлі у свя-
щеничій родині, закінчив семінарію та Київську духовну ака-
демію, де мав значні неприємності через україномовну публі-
кацію в «Записках Наукового Товариства ім. Шевченка». 
О. Лотоцький брав активну участь в українському русі, за ча-
сів Української Держави Павла Скоропадського був міністром 
ісповідань й палким прихильником автокефалії. Згодом вико-
нував місію посла УНР до Туреччини і Австрії, на еміграції 
з 1922 року був доцентом, з 1924 року — надзвичайним про-
фесором, з 1926 року — звичайним професором церковного 
права Українського Вільного Університету. Умову зі Студіум 
Олександр Лотоцький уклав 1 листопада 1928 року 83.

Того самого року, також з Праги, переїхав до Польщі Василь 
Біднов, колишній ректор Народного університету в Ланцуті, 
який очолив на Студіум катедру загальної історії християнської 
церкви і літургіки. Василь Біднов після Ланцута 1921 року дістав 

83 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 4086. — S. 15–16.

запрошення викладати історію церкви у Кременецькій духо-
вній семінарії, редагував часопис «Православна Волинь», але 
мусив виїхати з Крем’янця як непольський підданий і політич-
ний діяч «самостійницько-українського напрямку, неприхиль-
ний до Польщі» 84 й влітку 1922 року очолив катедру історії 
української церкви Українського Вільного Університету в Пра-
зі. У липні 1928 року у Влтаві втонув син Біднова — Арсен, що 
зламало духовні сили історика. Прийняття ним запрошення до 
Варшави можна пояснити добрими стосунками з О. Лотоцьким, 
з яким Біднов познайомився ще за часів навчання у Київській 
духовній академії й який фактично залишався єдиною близькою 
до Біднова людиною у Варшаві.

За спогадами Дмитра Дорошенка, «більшістю своїх симпа-
тій Василь Олексійович почував себе звязаним з Прагою», де 
залишилася могила сина й бібліотеки, в яких він «орієнтував-
ся, як у себе вдома» 85. У листі з Варшави від 31 січня 1929 року 
до Катерини Антонович Василь Біднов скаржився: «Придив-
ляюся до людей і бачу, що не буду мати приятелів взагалі, 
а тим паче таких, як Ваша сім’я. Тут все “політики”…» 86; 
4 квітня 1933 року в листі до Дмитра Антоновича історик 
твердив: «Протилежні табори гризуться між собою як собаки, 
й поява мого імені в одному таборі викликала б незадоволен-
ня в другому» 87. Порівнюючи Варшаву з Прагою, Біднов писав, 
що «тут [у Варшаві — А. П.] все зовсім інакше», додаючи, що 
для викладання в університеті він мусив терміново опанувати 

84 Див.: Чабан М. П. Крем’янець (1921–1922 рр.) у біографії Василя 
Біднова//Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської обл. — 
Дніпропетровськ, 1999. — С. 131–132.

85 Дорошенко Д. Життя й громадська діяльність проф. В. О. Біднова 
//Памяти проф. Василя Біднова. Засідання Українського Історично-
Філологічного Товариства у Празі дня 30 квітня 1935 року. — Прага, 1936. — 
С. 11.

86 ЦДАВОУ. — Ф. 3956. — Оп. 2. — Спр. 46. — Арк. 15–15зв.
87 Там само. — Арк. 17.
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польську мову 88. Водночас, у листі до Івана Крип’якевича від 
5 січня 1931 року Василь Біднов пропонував колезі добре по-
міркувати над пропозицією праці в Кракові: «Там будете далі 
від колотнечи наших людей поміж собою, що сповільняють 
спокійну наукову працю» 89.

Очолення трьох катедр Студіум українськими вченими 
(І. Огієнко, О. Лотоцький, В. Біднов), як і запровадження кур-
су української мови засвідчило тенденцію до посилення укра-
їнського характеру цього закладу. Свідченням поступу «укра-
їнізації» став ентузіастичний вітальний лист, надісланий час-
тиною студентів Студіум на адресу українського церковного 
з’їзду в Луцьку 1927 року 90.

Уряд доклав зусиль, аби запобігти такому розвиткові подій. 
11 червня 1932 року в секретному листі Міністерства віровизнань 
вказувалося, що пропозиція затвердження Івана Огієнка за-
ступником керівника Студіум «безпредметна», оскільки служ-
бова умова з ним не буде поновлена 91. Про обставини розірван-
ня умови з І. Огієнком збереглася напівпрозора згадка в листі 
В. Біднова до Д. Антоновича від 14 жовтня 1932 року:

Про Огієнка клопоталися, та з того нічого не вийшло… Говорять, 

що ініціятива йде з міністерства внутрішніх справ. Сам Ів[ан] 

Ів[анович] говорить всяку нісенітницю, що й купи не держиться, 

й дійсність змішує з вигадками, через що просто вірити йому не 

можна… [Огієнко] хоче, щоб я перейшов жити до нього і платив 

в гімназію за його дівчину! Розуміється, до самогубства ще не маю 

охоти, а давати місячно 50 злотих за дівчину не маю можливости. 

З-за того він розчарується в мені… 92

88 ЦДАВОУ. — Ф. 3956. — Оп. 2. — Спр. 46. — Арк. 13.
89 ЦДІАУЛ. — Ф. 357. — Оп. 1. — Спр. 16. — Арк. 17зв.
90 Papierzyńska-Turek M. Między tradycją… — S. 292.
91 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-

licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 4692. — S. 45.
92 ЦДАВОУ. — Ф. 3956. — Оп. 2. — Спр. 46. — Арк. 31–31зв.

І, справді, 1932 року Іван Огієнко мусив покинути Студіум, 
а викладання його курсів передане іншим: церковнослов’ян-
ської мови — професорові гуманітарного факультету Варшав-
ського університету Станіславу Слонському, палеографії — 
Павлові Зайцеву 93. Причини звільнення І. Огієнка не виклика-
ли для української громади сумнівів. За спогадами інженера 
А. Нестеренка,

популярність професора Івана Огієнка серед українського студент-

ства і його великий вплив на те студентство не подобались поль-

ському міністерству освіти… Воно не могло не визнати в ньому 

чоловіка для Польщі небезпечного 94.

Того самого року розпорядженням міністра віровизнань і на-
родної освіти від 21 вересня 1932 року були внесені зміни до 
статуту Студіум. Відтепер Студіум не мав права приймати вільних 
слухачів, а також змінювався план занять, що передбачало збіль-
шення кількості обов’язкових викладів на інших факультетах 
університету 95. 15 березня 1933 року була ухвалена нова поста-
нова про академічні навчальні заклади, яка стверджувала, що 
польська є обов’язковою мовою проведення занять і семінарів. 
Водночас, у міністерських звітах «з прикрістю» стверджувалося, 
що не всі викладачі Студіум дотримуються цієї вимоги. Цікаво 
відзначити, що догани стосувалися лише фактів вживання росій-
ської мови, зокрема, викладачем гомілетики Володимиром Кула-
ковим, професором догматичної теології Іларіоном Баздекасом 
(вихідцем з Македонії й випускником Санкт-Петербурзької 
духовної академії) і професором Миколою Арсєньєвим 96.

93 Sprawozdanie z dzialałności Studium Teologji Prawosławnej Uniwersytetu 
Warszawskiego za rok akademicki 1932–1933//ELPIS. — 1933. — No. 2. — S. IV.

94 Цит. за: Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною…» — С. 98.
95 Sprawozdanie… za rok akademicki 1932–1933//ELPIS. — 1933. — No. 2. — 

S. VI—VII.
96 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-

licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 2254. — S. 1a.
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1933/1934 навчального року абітурієнти на Студіум вперше 
складали вступні іспити, а замість катедри старослов’янської 
мови, яку очолював Іван Огієнко, постала катедра патрології, 
на яку запросили знаного дослідника церковної історії, який 
на той час викладав у Боннському університеті, Ґригорія Пе-
радзе 97.

2 квітня 1934 року помер професор Студіум православного 
богослов’я Василь Біднов, який був похований на православ-
ному Вольському цвинтарі. Замість нього керівництво Студіум 
запросило до Варшави іншого українського історика-емігранта, 
що перебував на той час у Берліні, Дмитра Дорошенка, який, 
після виголошення інавгураційного викладу «Місце церковної 
історії в історії загальній», очолив новостворену катедру за-
гальної історії церкви 98.

Дмитро Дорошенко народився 1882 року в Вільнюсі в родині 
ветеринарного лікаря. 1901 року він почав навчання у Варшав-
ському університеті, але за півроку перевівся до Санкт-
Петербургу, де очолив Студентську громаду. Закінчивши 
1909 року Київський університет, Дорошенко початково викла-
дав у Катеринославі, потім працював в Українському Науково-
му Товаристві в Києві, під час Першої світової війни був уповно-
важеним Всеросійського союзу міст на Південно-Західному 
фронті. За часів Української Держави був міністром закордонних 
справ, нетривалий час викладав у Кам’янець-Подільському уні-
верситеті, звідки вирушив до Станіславова і до Чехії. З 1931 року 
Д. Дорошенко очолював Український Науковий Інститут в Бер-
ліні, звідки пізніше вийшов, не погоджуючися з перетворенням 
наукової установи на пропагандистську.

Напередодні запрошення Дмитра Дорошенка до Варшави 
начальник відділу внутрішніх справ Г. Сухенек-Сухецький під-

97 Sprawozdanie… za rok akademicki 1933–1934//ELPIS. — 1934. — No. 2. — 
S. IV—V.

98 Sprawozdanie… za rok akademicki 1935–1936//ELPIS. — 1936. — No. 2. — 
S. IV.

готував про нього таємне донесення до міністра віровизнань, 
що збереглося в особистому фонді Д. Дорошенка у варшав-
ському Головному архіві нових актів. Документ вражає своєю 
докладністю. Наголошується, що «ставлення Дорошенка до 
поляків і польської державності було і залишається завжди 
коректним», на підтвердження чого згадуються видана істори-
ком популярна брошура про А. Міцкевича й «прихильне став-
лення» до поляків під час виконування функцій уповноваже-
ного Всеросійського союзу міст в окупованій Галичині й Буко-
вині за часів Першої світової війни 99. Зазначається, що «на 
даний момент він є референтом польських видань у Берлін-
ському університеті», а його «Нарис історії України» (виданий, 
до речі, 1932 року Українським Науковим Інститутом у Варша-
ві) висвітлює польсько-українські взаємини «об’єктивно, без 
властивого для таких видань національного шовінізму й анти-
польського спрямування» 100. Автор донесення визнає за Д. До-
рошенком такі позитивні риси, як «реалізм, вміння схоплюва-
ти ситуацію й широкий політичний горизонт», додаючи: 
«З УНРівців лише Шульгина можна з ним порівняти, але вже 
порівняно з А. Лівицьким і В. Прокоповичем він стоїть значно 
вище і є інтелігентніший за них». Щоправда, попри докладність 
опрацювання довідки, її автор припускається однієї неточнос-
ті, коли називає Д. Дорошенка «учнем Грушевського». Підсу-
мовує свою характеристику він так: «порядна людина й ідеаліст, 
дуже впертий, зі значною домішкою «хохлацької» хитрості. 
Загальна інтелігентність і знання високі» 101. Цікаво, що подібну 
характеристику Дорошенкові дав Євген Онацький:

У Дорошенка підкупає його безсумнівний ідеалізм, шляхетність, 

освіченість, чого, на жаль, так мало у більшости наших «діячів». 

99 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 2254. — S. 4a.

100 Ibid.
101 Ibid. — S. 7a.
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Крім того, в нього почувається глибоке переконання в правді сво-

їх поглядів, сміливість в їх висловлюванні 102.

Дмитро Дорошенко почав викладати на Студіум за часів, 
коли Польща, разом з цілою Європою, входила до ери масово-
го поширення авторитарних рухів й передчуття близької війни. 
Як зазначалося в звіті Студіум православного богослов’я за 
1933/34 навчальний рік, загальна ситуація не вельми сприяла 
розвиткові академічного навчання. Двічі протягом року у Вар-
шавському університеті припинялися заняття, хоч якось за-
радити цьому, професори Студіум намагалися лекціями в інтер-
наті. А з початком Другої світової війни Студіум припинив своє 
існування.

Окрема сторінка в історії Студіум православного богослов’я — 
це студентське життя. Звіти про діяльність факультету постій-
но містили рядок, що за національним складом серед студентів 
переважають «українці, росіяни, білоруси» 103, без докладніших 
статистичних даних. Загальну кількість студентів за всі роки 
існування Студіум можна представити у вигляді таблиці.

Рік 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

Студенти 33 66 141 194 189 182 154 101

Вільні слухачі 2 4 4 — — 4 12 14

Магістерські 
дипломи

— — — — 5 6 15 26

Рік 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39

Студенти 92 119 106 116 116 112

Вільні слухачі 8 8 — — — —

Магістерські 
дипломи

14 27 27 11 41 41 36

102 Цит. за: Вєденєєв Д., Бурім Д. Дмитро Дорошенко і «справа Севрю-
ка»//Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського. Зб. праць молодих вчених та аспірантів. — К., 1997. — 
Т. 2. — С. 442.

103 Sprawozdanie… za lata akademickie 1925–1932//ELPIS. — 1932. — No. 1– 
2. — S. LI.

За весь час існування Студіум його випускники захисти-
ли 249 магістерських праць, при цьому, з історії церкви — 
83 праці, з канонічого права — 42, з літургіки й церковної 
археології — 24, з патрології — 23, з душпастирського 
богослов’я — 18, з старослов’янської мови і палеографії — 
16, з порівняльного богослов’я — 12, з Нового Заповіту — 10, 
з сектознавства — 10, з догматичної теології — 5, з гоміле-
тики — 4 і з фундаментального богослов’я — 2 104. Першим 
магістром Студіум став Дмитро Сайкович, який 1929 року 
захистив дипломну працю «Про непомильність і примат папи 
та непомильність Церкви». Чимало магістерських праць сто-
сувалися історії української церкви. Зокрема, П. Дубицький 
написав роботу «Церква на Україні у першій половині 
ХVІІІ ст.» (науковий керівник — О. Лотоцький), А. Юцько — 
«Дерев’яні церкви на Україні» (науковий керівник — В. Бід-
нов), П. Романюк — «Церква на Україні у другій половині 
ХVІІІ ст.» (науковий керівник — О. Лотоцький), Ю. Іщук — 
«Феофан Прокопович як церковний діяч» (науковий керів-
ник — О. Лотоцький), А. Рогозинський — «Протестантський 
рух на Україні в ХV—ХVІІ ст.» (науковий керівник — О. Ло-
тоцький) та інші.

При Студіум фінкціонувало студентське Коло православних 
богословів, опікуном якого був митрополит Діонісій. При Колі 
функціонували п’ять секцій: гомілетична, наукова, секція ви-
вчення нових релігійних течій, абстиненська і видавнича. Що-
року відбувалися прощі членів Кола до Почаївської лаври та 
інших православних святинь. А 1933 року постало Братство 
православних богословів, що об’єднувало випускників Студіум. 
Братство видавало «Вестник» (російською мовою), організову-
вало релігійні центри та лекції, приділяло особливу вагу кон-
тактам з іншими православними церквами — румунською, 
грецькою, сербською, грузинською 105.

104 Lenczewski M. Studium Teologii Prawosławnej… — S. 78.
105 Ibid. — S. 32–35.
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Студенти Студіум не могли лишитися осторонь українсько-
го студентського життя в Польщі. Початково виникла пробле-
ма з членством студентів-богословів в Українській Студентській 
Громаді, керівництво інтернату й деканату поширювало агіта-
цію, що Громада є організацією політичною й антирелігійною, 
а чотирьох її членів навіть виселили з інтернату 106. Тому у бе-
резні 1928 року управа Громади офіційно звернулася до ми-
трополита Діонісія з проханням дозволити богословам вступа-
ти до УСГ. При Громаді утворили секцію православних бого-
словів, яку очолив О. Новицький, а її протектором став про-
фесор І. Огієнко. Своєю метою секція проголосила об’єднання 
всіх українських православних богословів для самовиховання 
«в національному дусі на майбутніх провідників народу» 107.

1928 року з’явилася нова студентська організація — ОУН-Д — 
Об’єднання українських націоналістів-державників, на чолі 
з М. Лівицьким, Ю. Косачем і Є. Чеховичем, що задекларувала 
свою особливу увагу до праці серед богословів 108.

Взаємини між різними студентськими організаціями не були 
позбавлені конфліктів. Українські студентські Громади Ґданська 
і Познані складалися, переважно, з галичан, що не могли всту-
пити до львівських вищих шкіл. У цьому середовищі значного 
поширення набули ідеї ОУН. У краківській Громаді взаємини 
галичан з наддніпрянцями припинилися після того, як на одно-
му зі свят студентів-петлюрівців галичани відспівали пісню 
«Не пора» 109. Спочатку в Ґданську (1924 року), а згодом 
і в інших університетських центрах (Познані, Кракові, Вар-
шаві, Львові) постали українські студентські корпорації 

106 Вішка О. Українська студентська громада у Варшаві (1921–1939) 
//Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — 2002. — T. 13–14. — S. 183.

107 Студентський голос. — 1928. — № 3. — С. 14–16.
108 Вішка О. Українська студентська громада… — С. 184.
109 Вішка О. Українські студентські організації у міжвоєнній Польщі 

(до 80-ліття Центрального союзу українського студентства)//Український 
альманах 2002. — Варшава, 2002. — С. 216.

«Чорноморе», взоровані на німецький приклад, що своєю ме-
тою про голосили кристалізацію національної думки й плекан-
ня історичних традицій, відзначалися спеціальним одягом та 
ієрархізацією стосунків (поділом на новиків, лицарів та батьків). 
Об’єднанням наддніпрянців не було властиве таке захоплення 
тоталітарними взірцями, а варшавська українська корпорація 
студентів-емігрантів «Запороже» (існувала з травня 1929 року 
й була підпорядкована Міністерству військових справ УНР) 
навіть вийшла з Союзу українських студентів-емігрантів через 
бойкотування членами інших корпорацій Р. Смаль-Стоцького 
як «угодовця» 110. Водночас, внаслідок орієнтації деяких членів 
варшавської Студентської Громади на радянофільський львів-
ський часопис «Нові шляхи» два літератори-емігранти Юрій 
Липа і Євген Маланюк заснували націоналістичну літературну 
групу «Танк» 111.

Попри таке загострення політичних протиріч провідною 
в діяльності Громад залишалася культурно-просвітня робота. 
За спогадами Бориса Вітошинського, з лекціями перед членами 
Громади виступали Євген Маланюк і Олена Теліга, традиційни-
ми стали її відвідини Дмитром Донцовим, лекції якого, навіть 
за наявності невисокої плати за вхід, збирали сотні зацікавле-
них гостей 112. Мемуарист твердить, що попри певні прояви 
тертя «треба з притиском сказати, що всіх [членів Громади — 
А. П.] без різниці на регіональне походження, характеризувало 

110 Torzecki R. Kwestia ukraińska… — S. 297. Докл. про бойкотування 
українськими націоналістичними студентськими організаціями 
Р. Смаль-Стоцького див.: Дуднік О. Українська студентська молодь 
у політичному житті Польщі в міжвоєнний період//Україна ХХ ст.: 
культура, ідеологія, політика. — К., 2002. — Вип. 6. — С. 269–270.

111 Биковський Л. До проблематики життя й творчости Юрія Липи. 
Женева, 1948. — С. 33.

112 Вітошинський Б. На старті у життя (спогади про Українську 
студентську громаду у Варшаві)//Український альманах 2002. — Варшава, 
2002. — С. 227.
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велике почуття патріотизму» 113. Подібну тезу виголошує інший 
учасник тодішнього студентського життя Марко Антонович: 
«Цей поділ [на «галичан» і «наддніпрянців»] був спочатку дуже 
помітний і дошкульний, але поступово психічні різниці зати-
ралися в спільній боротьбі з окупантами» 114.

Праця на Студіум православного богослов’я уможливила 
українським вченим проведення наукових досліджень, ство-
рила передумови, яких вони часто були позбавлені на емі-
грації.

За висновком Олега Купчинського, саме за часів викла-
дання на Студіум Іван Огієнко міг присвятити «найбільше 
уваги дослідженням і публікації пам’яток писемности» 115 
.У Варшаві І. Огієнко видав такі праці, як «Пересопницька 
Євангелія 1556–1561 років» (1930), «Лисеївська Тріодь 
1734 року» (1932), «Вербська Євангелія 1560 року» (1933), 
в яких запропонував і реалізував комплексний опис пам’яток 
завдяки повноцінному висвітленню двох груп проблем: 
палеографічно-кодекологічних і мовознавчих. 1932 року вче-
ний видав «Програму опису кириличних стародруків», в якій 
обґрунтував підстави аналізу історичного походження кири-
лиці, фонетично-правописних особливостей української 
мови, історії наголосів і діакритичних знаків в мові пам’яток 
ХІV—ХVІІ століть. Також І. Огієнко працював над 12-томовою 
«Історією церковнослов’янської мови», перші три томи якої 
були присвячені Кирилові й Мефодію, четвертий — постан-
ню слов’янської абетки й літературної мови, п’ятий — 

113 Вітошинський Б. На старті у життя (спогади про Українську 
студентську громаду у Варшаві)//Український альманах 2002. — Варшава, 
2002. — С. 229.

114 Антонович М. Нарис історії ЦЕСУСу в 1922–1945 рр.//Український 
історик. — 1974. — № 1–3. — С. 138.

115 Купчинський О. Іван Огієнко — дослідник і видавець пам’яток 
писемности//Питання історії, української і слов’янських мов та культури. 
Зб. доповідей і повідомлень. — Львів, 1997. — С. 115.

пам’яткам старослов’янської мови Х—ХІ століть, шостий-
дев’ятий — аналізові старослов’янської мови, десятий — 
слов’янській палеографії, одинадцятий і дванадцятий — історії 
перекладів Святого Письма та богослужбових книг. У нарисі 
«Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг 
на українську мову» вчений прагнув довести тезу, що переклад, 
насамперед, має бути зрозумілий сучасному українцеві, відтво-
рювати «дух живої української мови» й спричинитися до «на-
ціоналізації Служби Божої» 116. Також 1930 року у Варшаві 
І. Огієнко видав двотомову книгу на основі своєї докторської 
дисертації — опис Крехівського апостола ХVІ століття.

Паралельно з науковими дослідженнями Іван Огієнко 
писав популярні нариси, що, за оцінкою Василя Ульянов-
ського, часто мали «пропагандистський характер, вирізня-
лися яскраво вираженим конфесійним спрямуванням» 117. 
Втім, саме у варшавський період в доробку вченого пере-
важала наукова продукція, яка заслуговує, за висновком 
Ярослава Ісаєвича, на

дуже позитивну, хоч і зважену оцінку фахівців — без властивої 

деяким сучасним українським авторам ідеалізації, але й без від-

чутного в окремих пізніших російських і західних публікаціях 

применшення заслуг вченого 118.

Праця у Варшаві відіграла істотну роль і в наукових дослі-
дженнях Дмитра Дорошенка. Саме у Варшаві історик втілив 
давню мрію й завершив опрацювання монументальної моно-
графії про свого предка — гетьмана Петра Дорошенка, що 
ґрунтувалася на матеріалах архівосховищ Кракова, Варшави, 

116 Огієнко І. Методологія перекладу Св. Письма та Богослужбових 
книг на українську мову. — Варшава, 1927. — С. 21–25.

117 Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. 
Кн. 1. — К., 1994. — С. 19.

118 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, 
проблеми. — Львів, 2002. — С. 27.
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Познані, Львова, й була дописана у червні 1939 року 119. З Вар-
шави 1937–1938 років Дорошенко їздив до Канади на запро-
шення Інституту ім. Петра Могили в Саскатуні, читав лекції 
в Едмонтоні, Саскатуні, Вінніпезі, Торонто, Монреалі.

Особливою була ситуація Василя Біднова. Дослідник з само-
го початку наукової творчості виявив нахил до фактографіч-
ності, тож Симон Наріжний мав усі підстави ствердити, що 
«серед численних публікацій Біднова дуже мало таких, що не 
підходять під поняття наукового твору» 120. Ці риси В. Біднов 
виявив у своїй дисертації «Православна церква в Польщі і Лит-
ві», що залишилася єдиною монографічною працею вченого й 
вийшла друком 1908 року.

Пізніша відірваність Біднова від наукових центрів, кра-
єзнавче звуження тематичного ареалу й численні археогра-
фічні публікації сприяли нахилові вченого до пропедевтики, 
фактографізму й описовості121. У часописі професорів Сту-
діум православного богослов’я «ELPIS» Василь Біднов 
опублікував кілька статей, найзначніші з яких: «Дзвони 
(Короткі історичні відомості)», «Московський митрополит 
Макарій (Булгаков)». Також історик написав кілька текстів 
для польських видань, зокрема, про Українське Історично-
Філологічне Товариство в Празі й Михайла Грушевського 
[див. Бібліографію].

Зрозуміло, що провідною темою наукових досліджень 
викладачів Студіум була церковна історія, й, насамперед, 
проблема автокефалії та розвитку взаємин між церквою 
й державою. Гостроти цим дослідженням додавала та обста вина, 

119 Винар Л. Дмитро Іванович Дорошенко: Життя і діяльність (у 50-ліття 
смерти)//Український Історик. — 2001. — № 1–4. — С. 40.

120 Наріжний С. Наукова праця проф. В. О. Біднова//Памяти проф. 
Василя Біднова. — С. 12.

121 Ульяновський В. І. Історик церкви Василь Біднов//Дніпропетровський 
історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ, 1997. — Вип. 1. — 
С. 447.

що більшість викладачів Студіум за часів української революції 
посідали високі урядові посади й опікувалися вирішенням 
церковних питань. Навіть більше, у пізніших теоретичних 
публікаціях вони обґрунтовували власні політичні дії часів 
революції.

Яскравим прикладом є творчість Олександра Лотоцького, 
який підкреслював наївність тези про невтручання держави до 
церковного життя, стверджуючи, натомість, неминучість такого 
втручання й доводячи, що відмова Центральної Ради диктувати 
свою волю церкві фактично допомогла «ворожим українській 
справі чинникам, що вживали всі свої сили для переведення 
в українській церкві московсько-реакційних тенденцій»122. А за 
часів керування міністерством ісповідань Української Держави 
Павла Скоропадського на церковному Соборі 12 листопада 
1918 року О. Лотоцький висунув державну вимогу автокефалії 
Української Православної Церкви:

Справа автокефалії — незалежности — української церк ви має 

поважне значіння поруч з справою незалежности державної та 

майже в тій самій мірі стоїть більмом і оці тих, хто національне 

визволення українського народу вважає за кривду для «единого 

русского народа»,

додавши, відповідаючи на питання про канонічність: «Канони 
ж церковні уповажнюють державну владу, і церковна практика 
фактично потверджує її право, на визнання автокефалії церков 
з мотивів державної доцільности» 123.

Втіленням концепції О. Лотоцького став закон Директорії 
УНР про автокефалію від 1 січня 1919 року, який, за виснов ком 
Василя Ульяновського, дає «яскравий приклад державно-

122 Цит. за: Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–
1920 рр. (доба Центральної Ради). — К., 1997. — С. 8.

123 Цит. за: Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–
1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). — К., 1997. — 
С. 36.
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політичного форсування подій у церковному житті», водночас, 
показуючи, що модель взаємовизнання церкви і держави на 
основі самостійної діяльності двох цих інститутів за конкретно-
історичних умов того часу була не лише нездійсненна, 
а й програмувала негативні наслідки 124.

Вже на еміграції Олександр Лотоцький розвинув концепцію 
надання автокефалії державою у численних дослідженнях, 
серед яких вирізняються монографії «Українські джерела 
церковного права» (1931) та двотомова праця «Автокефалія» 
(1932–1938), видана частково також польською мовою. Істотне 
значення для зрозуміння церковно-історичних поглядів 
О. Лотоцького мають його спогади «Сторінки минулого», видані 
також у Варшаві 1932–1934 років. У тексті знаходимо гострі 
оцінки духовної православної освіти й захоплені відгуки автора 
про інтерес до штундизму його семінарійного приятеля Василя 
Козловського 125. О. Лотоцький нотує значний вплив на свій 
світогляд ідей прибічника «протестантизації» України Трохима 
Зінківського: «Я, як губка, вбирав у себе його думки, виношені 
й вистраждані» 126.

Церковно-історичні погляди О. Лотоцького поділяв, попри 
значні особисті розходження й антипатію, Іван Огієнко, який 
також обіймав посаду міністра ісповідань, але вже в уряді 
Директорії. 28 жовтня 1919 року на засіданні Ради міністра 
ісповідань І. Огієнко майже дослівно повторив церковним 
ієрархам слова О. Лотоцького:

Я стою лише на державному ґрунті. Церква, яку ми маємо, не по-

магає нам. Вона не виявляє своєї самодіяльності на користь Укра-

їнській Державі… Як міністр і оборонець духовних інтересів 

124 Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба 
Центральної Ради). — К., 1997. — С. 5, 183.

125 Лотоцький О. Сторінки минулого. — Варшава, 1932. — Ч. 1. — 
С. 28.

126 Там само. — С. 66.

Церкви, я констатую, що тільки при національній Церкві ми будем 

мати національну Державу 127.

Перебуваючи в постійному конфлікті з єпископами, вибо-
рюючи, зокрема, послідовне запровадження до богослу жінь 
української мови, Іван Огієнко стверджував, що «невтручання 
Держави в діла Церкви було б шкідливим і для Держави, позаяк 
це значило б утворити Державу в Державі» 128.

Навіть Василь Біднов, знаний з уникання теоретизувань 
і політики, своєю участю в дискусії з церковного питання довів 
слушність слів Симона Наріжного, що «в основі його цілої 
наукової праці лежала, цю працю одухотворяла, її об’єднувала 
й направляла національна–українська теза» 129. У брошурі 
«Церковна справа на Україні», виданій 1921 року, на зорі 
емігрантської ери в Тарнові, В. Біднов твердив, що, починаючи 
з 1917 року в Україні триває боротьба двох течій: самостійницької 
й промосковської, що охоплює також церковне життя. Автор 
зазначає, що майже всі єпископи в Україні «москалі», тому 
церковна ієрархія «стояла на ґрунті московського централізму 
й ворожого до народу бюрократизму» 130. Твердячи, що «за 
проголошення автокефалії Директорією наш нарід надзвичай-
но вдячний останній», Василь Біднов додавав, що українці 
прагнули «оновити стародавні свої церковні звичаї» (інститут 
братств, українську мову богослужінь), «мати свій національний 
єпископат» і «реорганізувати церковне управління на началах 
соборности» 131.

Підходові до проблем церкви О. Лотоцького, І. Огієнка, 
В. Біднова, який можна назвати національно-інструменталь ним, 

127 Цит. за: Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. 
(доба Директорії УНР). — К., 1997. — С. 73.

128 Там само. — С. 157.
129 Наріжний С. Наукова праця проф. В. О. Біднова… — С. 18.
130 Біднов В. Церковна справа на Україні. — Тернів, 1921. — С. 6.
131 Там само. — С. 46–47.
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протистояв погляд, що його репрезентувала унікальна для 
української історіографії міжвоєнного часу постать В’ячеслава 
Заїкина.

Для української (особливо наддніпрянської) інтелектуаль ної 
традиції другої половини ХІХ—початку ХХ століть підкрес-
лен ня православної релігійності є радше винятковою. Опози-
ціонуючися до суспільно-політичної системи Російської імпе-
рії, інтелектуали з логічною закономірністю протиставляли 
себе і російській православній церкві, щільно поєднаній з дер-
жавою. Звідси випливали «надії на штунду» Михайла Драго-
манова, звернення до раннього допатристичного християнства 
Лесі Українки, виразні антихристиянські елементи у творах 
Агатангела Кримського, вільне, неортодоксальне розуміння 
православ’я Михайлом Грушевським, що навіть породили по-
голоси про протестантські ухили вченого. Водночас, україн-
ська традиція засвоїла інструментальний підхід до релігії, 
державний контроль й опіку над церквою, властиві Російській 
імперії на її схилі. Виявом цього стали перші роки української 
революції з характеристичною фразою Грушевського: «Обі-
йдемося без попів!» й масовими реквізиціями православних 
монастирів. Більшість українських інтелектуалів трактували 
православне віровчення інструментально, покликаючися на 
досвід інших країн, де автокефальні церкви початково теж 
були неканонічні.

І справді, українські національні почуття було нелегко узго-
дити з реаліями проросійської настанови церковної ієрархії, 
але В. Заїкин виступав за дотримання канонів, стверджуючи 
принципову вищість церковного над мирським. Історик не-
одноразово наголошував:

для кожної справді релігійної людини Церква є найвищою вартіс-

тю в нашім життю… і тому, як би високо ми не поставляли справ 

національних і державних, не повинні ми однак забувати, що й 

національні та державні справи це все-ж таки справи земні… яких 

навіть і порівнювати не можна зі справами Церкви, котра єднає 

нас із вічністю… і тому жадна справді віруюча людина, жаден 

христіянин не може погодитися, щоби Церква була знаряддям для 

національних, державних чи яких-небудь інших цілей… рівнознач-

не з поневоленням душі плоттю 132.

Для вченого істотним залишалося питання: як бути істори-
ком Церкви у секуляризованому науковому просторі? На 
думку Заїкина, вчені, які обмежуються зовнішньою стороною 
церковного життя й виявляють цілковите незрозуміння духа 
Церкви, її основної природи, її завдань, не є істориками церк-
ви, а нагадують «глухого від народження, що пише історію 
музики» 133.

В’ячеслав Заїкин чи не єдиний в українському інтелектуаль-
ному просторі виразно протистояв концепції «специфіки укра-
їнського православ’я». Сам історик виводив її з народницької 
тези, що національною ознакою українців є вільна стихія, інди-
відуалізм, нахил до необмеженої свободи й ультрадемократич-
ного ладу, на противагу до колективізму та схиляння перед 
вищою владою, буцім-то притаманними росіянам (одне з перших 
обґрунтувань цієї концепції запропонував у «Двух русских на-
родностях» Микола Костомаров). Цей схематичний образ двох 
національних ментальностей був спроектований і на церковну 
історію. Певні його елемети наявні у публікаціях В. Антоновича, 
розвинені в розвідках О. Левицького і Г. Маркевича, концепту-
алізовані як програма церковних реформ у текстах О. Лотоць-
кого, А. Річицького, І. Огієнка. Узагальнюючи їхні тези, Заїкин 
віокремлює три специфічні риси українського православ’я, 
властиві йому на думку вказаних авторів (що, водночас, є й 
головними відмінностями від православ’я російського):

132 Заїкин В. З історії католицької ідеї в Східній Україні в середині  в. 
//Записки Чину св. Василія Великого. — Жовква, 1928. — Т. 3. — Вип. 1–2. — 
С. 227.

133 Заїкин В. Рец. на: Чижевський Д. Нариси з історії філософії на 
Україні//Дзвони. — 1931. — № 4–5. — С. 318–322.
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1) широта й визначна участь світських людей (мирян) у ке-
руванні Церквою,

2) соборноправність (тобто, очолення Церкви собором за 
участю не лише єпископів, але й мирян).

3) виборність духовних осіб (від митрополита до дяка), як 
вияв «церковного демократизму») 134.

В. Заїкин присвятив окрему книжку — найбільшу за обсягом 
свою публікацію (нараховує 162 сторінки) — «Участие светского 
элемента в церковном управлении: Выборное право и «собор-
ность» в Киевской митрополии в XVI—XVII вв.» (видану 1930 року 
у Варшаві) — верифікації поданих вище «питомих ознак» укра-
їнської церковної традиції. На підставі аналізу джерел і історич-
ної традиції історик твердить, що право вибору духовенства 
мирянами розвинулося саме в російській церкві, що підтвердив, 
зокрема, Стоглавий Собор 1551 року 135. Натомість, на українських 
і білоруських землях панувало право землевласника на надання 
парафій і опіку над церквою. Цю традицію у своєрідний спосіб 
сприймає і міщанство, створюючи братства. Що ж стосується 
соборноправності, то вона, на думку дослідника, постає як вплив 
із Заходу. Вперше миряни з’являються на соборах української 
церкви у XV столітті, більшу участь беруть у них лише почина-XV столітті, більшу участь беруть у них лише почина- столітті, більшу участь беруть у них лише почина-
ючи від кінця XVI століття, саме в часи найбільшого занепаду 
української церкви. Спеціальну увагу В. Заїкин приділяє бороть-
бі ієрархії із ставропігією братств й участю мирян у церковному 
управлінні, успішним завершенням й уособленням якої є постать 
Петра Могили, «рятівна» реформа якого «вивела (церкву — А. П.) 
зі стану занепаду, хаосу й навіть деякого ухилу в бік протестан-
тизму й сприяла її всебічному відродженню» 136.

134 Заїкин В. Степан Голубев, один з найвизначніших істориків Церкви 
на Україні//Богословія. — 1932. — № 3. — С. 253. 

135 Заикин В. Участие светского элемента в церковном управлении: 
Выборное начало и «соборность» в Киевской митрополии в XVI 
и XVII вв. — Варшава, 1930. — С. 112.

136 Там само. — С. 162.

Цікаво, що рецензенти, відзначаючи високий фаховий рівень 
й переконливість висновків В. Заїкина, пов’язали появу книжки 
з проектованим собором Православної церкви Польщі з метою 
її реформ саме на засадах «соборноправності» з участю мирян 
й розцінювали публікацію як прояв настроїв певних кіл, що ви-
ступали «проти тенденції зісвітчення управи Церкви» 137. 
В’ячеслав Заїкин дійсно не стояв осторонь сучасного йому жит-
тя православної церкви у міжвоєнній Польщі, вболівав, що «суто 
земні цілі повністю поглинають український церковний рух» 138, 
гостро критикував, на його думку, тенденційну і сповнену по-
милок книжки Олександра Лотоцького «Українські джерела 
церковного права», провідною рисою якої є «якась дивна й, 
в кожному разі, неприпустима у науковій праці ненависть до 
Великоросії» 139.

В. Заїкин тісно співпрацював з католицькими і греко-
католицькими виданнями, пояснюючи це на сторінках пра-
вославної періодики тим, що намагався в них «захищати 
православну церкву» 140. Натомість, в колах української емі-
грації ширилися чутки про співпрацю талановитого історика 
з спецслужбами різних країн, які спричинили, зокрема, від-
хід В. Заїкина від викладання на Студіум православного 
богослов’я.

Осердям світогляду В’ячеслава Заїкина можна назвати «цер-
ковність», науковець дивився на релігійне життя крізь призму 
православного розуміння Церкви, що дозволяло сприйняття 
рацій католицької Церкви, але унеможливлювало толерантне 
ставлення до єретичних та сектантських (з погляду православного 

137 Записки Чину св. Василія Великого. — Жовква, 1932. — Т. 4. — 
Вип. 1–2. — С. 378.

138 Слово. — 1934. — № 56. — С. 1.
139 Заїкин В. [Рец. на:] Лотоцький О. Українські джерела церковного 

права//Byzantinoslavica. — 1932. — R. IV. — C. 457.
140 Заикин В. Защита православия или очередная большевистская 

провокация? — Львов, 1936. — С. 4.
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вчення) течій й визначало вельми стримане ставлення до про-
тестантизму з його негацією церковної ієрархії.

Характеризуючи дискусію про шляхи розвитку української 
церкви, можна зазначити, що погляди В. Заїкина відповідали 
позиції церковної ієрархії, але були відірвані від тогочасного 
стану українського православ’я, а його опоненти (насамперед 
О. Лотоцький), політично забарвлюючи свою концепцію авто-
кефалії, адекватніше оцінювали наявну у міжвоєнні часи цер-
ковну ситуацію.

Отже, Студіум православного богослов’я частково виконував 
функцію українського вищого навчального закладу, уможливив 
отримання вищої освіти православним громадянам Польщі, 
а викладачам гарантував умови для наукової праці. З одного 
боку, Студіум був закладом, де співпрацювали представники 
різних націй, що сприяло розширенню знань, уможливлювало 
концептуальний плюралізм (промовистим свідченням чого 
є тематика магістерських праць або репертуар видань Сино-
дальної варшавської типографії). Але, з другого боку, давалися 
взнаки обмеження з боку польського керівництва університе-
ту і переважно проросійської православної ієрархії.

5 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ:  

ПОСТАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

Найповнішим втіленням інституційної організації наукового 
життя української еміграції в міжвоєнній Польщі став Україн-
ський Науковий Інститут, створений 1930 року. Перипетії його 
постання і розвитку виразно засвідчили специфіку взаємодії 
різних політичних, ідеологічних й наукових чинників, мережи-
во яких становило постійний контекст діяльності установи.

Протиріччя урядової політики в національному питанні 
увиразнювали неспроможність Польщі протистояти пропа-
гандистським заходам радянського уряду, його спробам ви-
користати надкордонні етнічні зв’язки для проекції політич-
ного впливу СРСР на сусідні держави. Цю тактику амери-
канський історик Террі Мартин влучно назвав «принципом 
П’ємонту» 1. Образ Радянської України як «П’ємонту» куль-
турного розвитку українського народу активно експлуату-
вався в пресі, промовах Микола Скрипника та інших дер-
жавних діячів. Від часу рішення Ради послів Антанти про ви-
знання польської юрисдикції над Східною Галичиною радянська 
влада вжила низку заходів для формування прорадянських 

1 Див.: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism 
in the Soviet Union, 1923–1929. — Ithaca–London, 2001. — P. 9.; Martin T. 
The Origins of Soviet Ethnic Cleansing//The Journal of Modern History. — 
1998. — Vol. 70. — No. 4. — P. 824.
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настроїв серед українського населення, стимулюючи переїзд 
визначних постатей українського культурного і наукового 
життя до Радянської України, залучивши на керівні посади 
в союзних республіках представників «корінних національ-
ностей», пропагуючи власний курс на «українізацію» 2. Ще 
1921 року партійне керівництво ухвалило рішення про суб-
сидії для Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 
1928 року призначило пенсії Ользі Кобилянській та Василе-
ві Стефанику. Загалом на західній Україні у 30-ті роки 
ХХ століття було сім персональних пенсіонерів, що отриму-
вали гроші з СРСР, у травні 1934 року ці виплати були при-
пинені (за винятком пенсії родині Івана Франка) 3.

1924 року Державне видавництво України випустило 
книжку одного з реемігрантів, командувача армії УНР, гене-
рала Юрка Тютюнника під промовистою назвою «З поляка-
ми проти Вкраїни». Стверджуючи, що «останній мій напад 
на Україну в осени 1921 року показав мені ясно, що я відо-
грав ролю виконавця темних інтриг польських імперіяліс-
тів» 4, Тютюнник — незабаром жертва політичних репресій, 
послідовно творив з поляків і Польщі образ «ворогів укра-
їнської справи», а з української еміграції — її «запроданців» 
і «поплічників». Радянський Харків докладав також чималих 
зусиль для знищення дипломатичних представництв УНР за 
кордоном, призначаючи на час боротьби за образ «справж-
ньої України» своїми представниками відомих націонал-
комуністів: Юрія Коцюбинського (у Відні), Олександра 
Шумського (у Варшаві). Шляхом юридичних маніпуляцій 
УСРР відібрав в української дипломатичної місії в Берліні 

2 Докл. див.: Рубльов О. С., Черненко Ю. А. Сталінщина й доля 
західноукраїнської інтелігенції: 20–50-ті роки ХХ ст. — К., 1994.

3 Рубльов О. Совєтські пенсії західноукраїнським інтелектуалам, 
1920-ті — початок 1930-х рр.: Timeo Danaos..?//Проблеми історії Укра-
їни: Факти, судження, пошуки. — К., 2003. — Вип. 8. — С. 161–176.

4 Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. — К., 1990. — С. 5.

будинок, придбаний ще гетьманським урядом, і перетворив 
його на радянське посольство 5.

Зусилля з витворення образу Радянської України як 
«П’ємонту» досягли чималих успіхів. Консервативно налашто-
вані Степан Томашівський і Василь Кучабський навіть намага-
лися привернути увагу польської адміністрації до гнучкості 
національної політики СРСР, закликаючи водночас українців 
зрозуміти небезпеку гіпотетичного «приєднання цілої України 
до большевицької Росії» 6.

Водночас, і емігрантські, і західноукраїнські середовища 
недооцінювали символічну вагомість переїзду до Радянської 
України таких знакових постатей українського руху як Михай-
ло Грушевський, що фактично легітимізували УСРР як «укра-
їнську державу» і політичну даність та найпромовистіше свід-
чили про успіх політики «П’ємонту». Сам Грушевський пояс-
нював своє повернення, зокрема, так:

Люде, котрі проливали свою кров за Укр[аїнську] державність 

і серіозно до неї ставляться, цінять, що як ні як а все таки ниніш-

ня Радян[ська] Укр[аїна] — хоч по імени єсть Україн[ською] Дер-

жавою 7.

Євген Чикаленко (в якого в Україні залишилося двоє ді-
тей) у щоденниковому записі розмірковував: «Я вважаю, що 
тепер з початком українізації, треба всім, кому можна, вер-
татися на Україну і заповняти існуючу форму українським 
змістом» 8.

5 Bruski J. J. Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej na wychodźtwie. — Kraków, 2000. — S. 446–448.

6 Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. 
Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та 
її вклад в історичну науку. — Львів, 1998. — С. 247, 301.

7 Цит. за: Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті рр. 
ХХ ст.). — К. — Нью-Йорк, 2006. — С. 500.

8 Там само. — С. 503.
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Вочевидь, гіпотетичну можливість «наповнення» небажаним 
радянській владі змістом її національної політики, розуміли 
і в Москві, і в Харкові. Кампанія 1926–1927 років проти Шум-
ського відбувалася під гаслом, що українізація «ллє воду на 
млина петлюрівщини», і була пов’язана з широкою пропаган-
дистською роботою, в якій головну роль грав сюжет про воєн-
ну небезпеку. Пропонуючи населенню СРСР загрозливі кар-
тини стиснення антирадянського зашморгу: прихід до влади 
1926 року у Франції антирадянського кабінету Р. Пуанкаре, 
розгром 1927 року комуністичного руху в Китаї, розрив у трав-
ні того-таки року дипломатичних відносин з Великою Брита-
нією й вбивство російським емігрантом 7 червня 1927 року 
радянського посла у Варшаві П. Войкова 9, більшовицький про-
від либонь таки побоювався можливих наслідків «травневого 
перевороту» 1926 року і приходу до влади у Варшаві Юзефа 
Пілсудського.

За чутками, одразу після перевороту Т. Голувко відвідав 
у Парижі С. Петлюру й розмовляв про повернення Головного 
отамана до Варшави. А 25 травня, через неповні два тижня 
після цього, Петлюра був убитий радянським агентом. Газета 
«Діло» афористично висловило вельми поширену на той час 
думку: «Петлюра заплатив життям за прихід до влади маршала 
Пілсудського» 10. Майже одразу після загибелі Петлюри був 
убитий колишній командувач Волинського фронту армії УНР 
отаман Володимир Оскілко, який ще 1919 року перейшов на 
польський бік.

Але радянська стратегія не обмежилася актами терору. 
1927 року у Львові відкрилося радянське консульство, яке при-
діляло особливу увагу подальшій підтримці закордонного ра-
дянофільства.

9 Борисенок Е. Феномен советской украинизации: 1920–1930-е годы. — 
М., 2006. — С. 181.

10 Bruski J. J. Zamach majowy a rywalizacja polsko-sowiecka. Kontekst 
ukraiński i białoruski//Arcana. — 2006. — No. 2 (68). — S. 136.

Усвідомлювали небезпеки радянської політики поодинокі 
польські урядовці, насамперед, прихильники політики «проме-
теїзму». Розуміючи, що наявна політика лише спонукає україн-
ців до радянофільства чи радикального націоналізму, Тадеуш 
Голувко висунув програму «контр-П’ємонту». На його думку, 
уряд мав створити клімат, аби «з українських і білоруських 
земель постав своєрідний П’ємонт національно-культурного від-
родження» 11. Задля цього належало надати українцям умови 
національного розвитку за західноєвропейськими стандартами 
і пропагувати ідеї незалежності України і Білорусі (зрозуміло, 
без «кресових» земель). Спеціальний наголос Голувко робив на 
потребі зміни політики щодо емігрантів з Наддніпрянщини, 
маючи на меті використання прикладу їхньої політичної асимі-
ляції для пропагандистської роботи з населенням «кресів» 12.

Зазначене протиставлення емігрантів українцям Східної 
Галичини відчутне, але менш виразно, і в документах Органі-
зації Українських Націоналістів 13. Загалом не надаючи цій 
справі першорядної ваги, документи ОУН згадували про «юди-
ну ролю уенерівщини, що стоїть на послугах пілсудчини» 14, 
хоча сучасні дослідники пишуть і про «правішання» багатьох 
емігрантських діячів під впливом інтегрального націоналізму 15. 

11 Stoczewska B. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona 
Wasilewskiego. — Kraków, 1998. — S. 324.

12 Wershler I. Z dziejów obozu belwederskeigo. Tadeusz Hołówko: Życie 
i działalność. Warszawa, 1984. — S. 192.

13 Radziejowski J. Kształtowanie się oblicza ideowego radykalnego nacjo-
nalizmu ukraińskiego (1917–1929)//Polska — Polacy — Mniejszości narodowe. — 
Warszawa, 1989. — S. 319. Пор.: Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism. — 
New York–London, 1963.

14 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Док-ти 
і матеріали/Уп. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. — Мюнхен, 1983. — Т. 2. — 
С. 346.

15 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w 
latach 1921–1939. — Wrocław–Warszawa–Kraków, 1979. — S. 46, 52.
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Навіть більше, діячі українського легального сектора визна-
вали потребу в радикальному підпіллі. За спогадами Івана 
Кедрина, Роман Смаль-Стоцький, що мав в очах націоналістів 
«марку вислужника польському урядові», казав: «Коли б не 
було нашого підпілля, то треба було б його створити» 16.

У кожному разі, позитивна складова пропозицій Голувка 
залишилася суто декларативною, а 1930 рік став часом кульмі-
нації суспільних і політичних протиріч міжвоєнної Польщі, що 
відчутно давалися взнаки у безпорадності уряду в царині на-
ціональної політики 17. Уникаючи кардинальних кроків у спра-
ві українського університету, новопризначений уряд одним 
з перших своїх рішень заснував у Варшаві Український Науко-
вий Інститут, ніби прислухаючись до думки Голувка про більшу 
лояльність емігрантів.

На створення Інституту істотний вплив мала природа поль-
ських совєтологічних досліджень наприкінці 20-х років ХХ сто-
ліття. З часу постання міжвоєнної Польщі наукові дослідження 
її сусідів мали, за задумом, слугувати підставою закордонної 
політики, тому їхнім інституційним оформленням опікувалося 
Міністерство закордонних справ. Під його егідою постали Бал-
тійський Інститут в Торуні й Силезький Інститут в Катовіцах. 
Оформленням ідеології «прометеїзму» як підстави східної по-
літики Польщі займався Східний Інститут, створений 1925 року 
у Варшаві, який також координував зусилля з інтеграції емі-
грантських середовищ різних націй (також географічно відда-
лених від Польщі, як азербайджанці чи кримські татари). При 
Інституті існувала Сходознавча школа під керівництвом істори-
ка Ольґерда Ґурки, що тематично охоплювала проблематику 
України, Білорусі, Центральної Азії й Далекого Сходу 18.

16 Кедрин І. Життя — Події — Люди: Спомини і коментарі. — Нью-
Йорк, 1976. — С. 144.

17 Chojnowski A. Koncepcje polityki… — S. 155.
18 Kornat M. Sowjetologia i studia wschodoznawcze w Polsce między-

wojennej//Zeszyty Historyczne. — 2000. — T. 140. — S. 61.

Після травневого перевороту 1926 року, завдяки позиції 
Т. Голувка, новий імпульс розвитку дістав Інститут досліджен-
ня національних справ у Варшаві. У перелічених закладах, що 
досліджували, насамперед, східних сусідів Польщі, працювали 
визначні польські історики, економісти, соціологи й нечислен-
ні представники національних емігрантських середовищ. Зо-
крема, український публіцист й співробітник українського 
уряду в екзилі Микола Ковалевський, який 1938 року видав 
польською мовою книжку «Радянська національна політика 
в Україні у 1917–1937 роках». У ній розглядав еволюцію по-
літики радянського керівництва під оглядом модернізаційної 
стратегії.

Істотною складовою створення Українського Наукового 
Інституту було також прагнення польської влади започаткува-
ти перенесення на територію Польщі з сусідньої Чехословач-
чини українських наукових осередків. На переконання влади, 
українська молодь, яка, через обмеження доступу до польських 
університетів і заборону на відкриття університету українсько-
го, вирушила здобувати вищу освіту до українських вищих 
шкіл в Чехословаччині, потрапляла там під вплив ОУН й після 
повернення до Польщі відігравала роль дестабілізаційного сус-
пільного чинника. 1925 року Тадеуш Голувко здійснив подорож 
до Праги, де зустрічався з представниками різних українських 
середовищ, і дійшов висновку про далекоглядність тамтешньої 
освітньої політики 19. У листопаді 1926 року Голувко знову від-
відав Чехословаччину і повернувся з ідеєю перенесення Укра-
їнської Господарської Академії з Подєбрад на Волинь. Реаліза-
цію цього задуму унеможливила формальна заборона україн-
ським емігрантам оселятися у південно-західних («кресових») 
воєводствах, на скасування якої, навіть заради університетської 
акції, що мала би значний пропагандистський ефект, влада не 
наважилася 20.

19 Wershler I. Z dziejów obozu belwederskiego. — S. 182.
20 Ibid. — S. 186.
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Невдачу з перенесенням цілої інституції польська влада 
компенсувала переїздами поодиноких помітних постатей укра-
їнської еміграції. Ще 1925 року до Варшави з Праги переїхав 
Роман Смаль-Стоцький, а з Берліна — до Кракова Богдан Леп-
кий; 1928 року до Варшави прибув Олександр Лотоцький, 
а 1929 — Василь Біднов і Дмитро Дорошенко. Саме ці люди 
стали на чолі Українського Наукового Інституту.

Таким чином, ідея створення Українського Наукового Інсти-
туту (УНІ) полягала у протидії радянському принципові «П’ємонту» 
і підтримці гасел «прометеїзму», а також у поглибленні спів праці 
та діалогу українських і польських вчених, зокрема, на рівні 
інституційних взаємин між УНІ й Інститутом дослідження на-
ціональних справ. Із останнім впродовж 1921–1926 років спів-
працювали М. Кордуба, Б. Лепкий, О. Лотоцький, І. Огієнко, 
Р. Смаль-Стоцький. Інститут дослідження національних справ 
збирав та аналізував статистичну інформацію про національні 
меншини, вивчав «економічне підґрунтя української справи 
в Польщі», провадив етнологічні дослідження Полісся 21.

Безпосереднім попередником Українського Наукового Інститу-
ту стали «Вищі Українознавчі Курси» — серія лекцій, зорганізова-
них культурно-освітньої секцією Українського Центрального Ко-
мітету під егідою комісії в складі Олександра Лотоцького, Василя 
Біднова і Василя Краснопільського. Виклади з історії, етнографії, 
географії, української мови, військової справи, що їх провадили 
О. Лотоцький, В. Біднов, Л. Чикаленко, І. Шовгенів, М. Ковалев-
ський, М. Кордуба, Р. Смаль-Стоцький, П. Шандрук, відбувалися 
щонеділі в приміщенні Східного Інституту. «Вищі Українознавчі 
Курси» розглядалися як зародок і символічне відновлення таборо-
вого Українського Народного Університету 22, але врешті стали 
фундаментом наукової установи, позбавленої права дидактики.

21 Див.: Działalność Instytutu Badań Spraw Narodowościowych: 1921–1926. — 
Warszawa, 1936.

22 Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce: 1920–1939. — Toruń, 2001. — 
S. 125.

Метою цієї нової структури — Українського Наукового Ін-
ституту, що постав за наказом Ради Міністрів від 7 березня 
1930 року, була проголошена «підтримка тих галузей україн-
ської науки, для яких відсутні умови вільного розвитку в Ра-
дянській Україні», а також підготовка кадрів «для наукової 
праці» і проведення досліджень «в галузі економічного життя, 
культури й історії української нації» 23. Інститут фінансували 
польські урядові структури: Міністерство віровизнань і Мініс-
терство внутрішніх справ; згодом частину прибутків забезпе-
чував також продаж видань УНІ.

Початково в Інституті були утворені три відділи: українсько-
го господарчого та громадського життя; української політичної 
історії та історії української культури в її нинішньому стані 
(мова, література, духові течії) і відділ історії церкви 24.

Втілювати в життя зазначені цілі УНІ мав через виклади 
польською й українською мовами у вищих школах та інших 
наукових установах, організацію українознавчих курсів укра-
їнською мовою і публікації. На чолі Інституту був директор, 
який також керував однією з секцій. Науковий секретар був 
редактором монографічної серії і керував адміністративними 
справами. До Наукової ради Інституту увійшли Олександр 
Лотоцький (директор), Роман Смаль-Стоцький (секретар), Бог-
дан Лепкий і Валентин Садовський.

В історіографії Український Науковий Інститут називають 
«дитиною» Олександра Лотоцького 25. Колишній міністр іспо-
відань в уряді УНР і посол до Туреччини, автор численних 
праць з церковної історії, Лотоцький ще 1925 року дістав за-
прошення з Варшавського університету. Але покинути посаду 

23 Sprawy Narodowościowe. — 1930. — No. 1. — S. 58.
24 Звіт Українського Наукового Інституту за час 13.ІІІ.1935 — 15.

ІІІ.1939. — Варшава, 1939. — С. 3.
25 Козак С. Олександр Лотоцький — учений, дипломат, політик 

//На службі Кліо: Зб. наукових праць на пошану Любомира Р. Винара. — К., 
2000. — С. 362.
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доцента церковного права у празькому Українському Вільному 
Університеті вчений зміг лише 1928 року 26.

Після смерті О. Лотоцького 22 жовтня 1939 року директором 
Інституту нетривалий час був історик-правник Андрій Яковлів, 
випускник Дорпатського університету й учень академіка 
М. Дьяконова, засновник Українського юридичного товариства 
(1917), директор канцелярії Центральної ради, посол УНР у Від-
ні, з 1923 — доцент, а з 1926 — професор Українського Вільно-
го Університету в Празі.

Незмінний секретар Інституту Роман Смаль-Стоцький — 
філолог-мовознавець, син Степана Смаль-Стоцького, не належав 
до наддніпрянської еміграції, вчився у Відні, Ляйпцизі й Мюн-
хені, викладав у Берліні, Празі, Лондоні, одночасно працюючи 
в українських дипломатичних представництвах. З 1925 року по-
чинаючи, Р. Смаль-Стоцький викладав у Варшаві, одночасно 
перебравши на себе функції віце-мінстра закордонних справ 
і міністра інформації в еміграційному уряді УНР. За характерис-
тикою Івана Кедрина, саме Роман Смаль-Стоцький, разом з Ми-
колою Ковалевським, був серед українських діячів «найметкішим 
зв’язковим з польською верхівкою» 27.

Богдан Лепкий на час заснування Інституту вже став відомим 
письменником, поетом і літературознавцем. Він працював у поль-
ських землях з 1899 року, викладаючи в Кракові. Під час Першої 
світової війни займався культурно-просвітницькою працею в та-
борі українських військовополонених Вецляр, потім був журна-
лістом у Берліні. 1925 року Б. Лепкий повернувся до Кракова, 
спочатку викладав в гімназії, а з 1927 року — у Яґеллонському 
університеті. Талант вченого і поета Богдан Лепкий поєднав у пе-
рекладі польською мовою «Слова о полку Ігоревім» і творів Та-
раса Шевченка, українською — творів Марії Конопницької, 
Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова. Вчений був автором 

26 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 4086. — S. 15–16.

27 Кедрин І. Життя — Події — Люди… — С. 209.

ґрунтовних досліджень з історії української літератури, вивчав 
творчість Василя Стефаника і Маркіяна Шашкевича.

В особистій справі Б. Лепкого в Головному архіві нових 
актів у Варшаві збереглося секретне донесення відділу без-
пеки Краківського воєводського уряду кураторові Краківсько-
го шкільного округу від 2 вересня 1932 року, що «др. Богдан 
Лепкий, що мешкає в Кракові на вулиці Сенаторській 19, з мо-
рального погляду не має застережень, в політичному житті 
участі не бере. Натомість активний у руських освітніх устано-
вах» 28. З огляду на тривале перебування в Польщі, численні 
контакти з польськими науковими й державними колами, під-
твердження владою його лояльності, професор Лепкий співп-
рацював з численними інституціями по всій Польщі, зокрема, 
з Інститутом дослідження національних справ у Варшаві та 
Інститутом східних досліджень у Вільнюсі.

Якщо Богдан Лепкий брав активну участь в діяльності Укра-
їнського Наукового Інституту, живучи у Кракові, четвертий 
член Наукової ради — Валентин Садовський — постійно меш-
кав у Празі. Економіст Валентин Садовський, випускник юри-
дичного факультету Київського й економічного факультету 
Санкт-Петербурзького університетів, був одним із засновників 
Української робітничої соціал-демократичної партії (1905), чле-
ном Центральної Ради, генеральним секретарем судових справ 
в уряді УНР, на еміграції став професором Української госпо-
дарської академії в Подєбрадах, досліджував економічну гео-
графію України, господарські зміни в Радянській Україні, ін-
дустріалізацію та міграційну політику.

Початково керівництво Інституту зіткнулося з проблемою, про 
яку пізніше в мемуарних нотатках згадував Тиміш Олексіюк:

Комплектування співробітників зразу йшло пиняво, бо науковці 

оглядалися на настрої українського суспільства, зденервованого… 

28 AGAN. — Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego. — Biuro Personalne. — Sygn. 4078. — S. 140.
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польською адміністраційною політикою в Галичині. Автори мали ви-

готовлені праці, однак не поспішали з надісланням їх до видавництва 

під фірмою УНІ 29.

Про це явище також писав налаштований неприхильно до 
Інституту Іван Огієнко. В листі до Кирила Студинського він 
зазначав: «Тут [у Варшаві — А. П.] до нього [до УНІ — А. П.] 
кожний, хоч трохи незалежний, поставився з великою резер-
вою. Це просто притулок для політиканів УНРівського толку» 30, 
а в листі до Віктора Приходька додавав: «…тепер заклали в нас 
Наукового Інститута й голосять, що хто не з ними, той не 
українець і що нема науки поза Науковим Інститутом»31. На-
весні 1930 року «ніхто з авторів ще не дав згоди, щоб його 
праця була опублікована Інститутом першою», тоді щойно 
дипломований у Празі лікар Т. Олексіюк підготував «Статис-
тичні таблиці українського населення СРСР за переписом 
17 грудня 1926 року» (під псевдонімом Т. Олесевич), що стали 
першим виданням УНІ.

За час існування Інституту в його структурі постав один 
семінар (економічний) і п’ять тематичних комісій.

Економічний семінар зосереджувався на проблематиці стану 
й перспектив розвитку економіки Радянської України, особливо 
в контексті індустріалізації й колективізації, започаткування 
яких збіглося в часі з утворенням Інституту. Керував семінаром 
Валентин Садовський, його заступником був гідротехнік і ме-
ліоратор Іван Шовгенів, колишній професор Київського полі-
технічного інституту, міністр водного господарства УНР і пер-
ший ректор Української господарської академії в Подєбрадах, 

29 Олексіюк Т. Перше видання Українського Наукового Інституту 
//Лицар праці і обов’язку: Зб. присвяченій пам’яті проф. Олександра 
Лотоцького-Білоусенка. — Торонто–Нью-Йорк, 1983. — С. 66.

30 У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського 
(1891–1941). — К., 1993. — С. 594.

31 ЦДАВОУ. — Ф. 3830. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 18–18зв.

згодом — голова Союзу українських інженерів-емігрантів. 
Секретарем семінару був інженер Євген Ґловінський, який 
походив з Київщини, під час Першої світової війни був стар-
шиною артилерії російської армії, після революції перейшов 
до українського війська, 1922 року після інтернування виїхав 
до Чехословаччини, де закінчив Українську господарську ака-
демію. 1930 року Євген Ґловінський переїхав до Варшави, де, 
паралельно з працею в Інституті, став одним із засновників 
(а з 1938 року головою) Спілки українських інженерів в Поль-
щі і Союзу українських інженерів-емігрантів.

Підставою праці семінару була система рефератів. Спочат-
ку реферат надсилали до Праги професорові В. Садовському, 
який повертав його з зауваженнями й коментарями, потім від-
бувалася дискусія, після чого головуючий на засіданні підбивав 
підсумки і зачитував відгук керівника семінару. За 1930–
1939 роки відбулося 53 засідання семінару, більшість з яких 
зосереджувалися на питаннях економічного розвитку Радян-
ського Союзу, порушувалися також проблеми грошової систе-
ми СРСР, розвитку радянського залізничного транспорту, 
кам’яновугільної промисловості, стаханівського руху, колгосп-
ного господарства, податкової системи й лісівництва тощо 32. 
Лише декілька семінарів стосувалося економічних проблем 
інших країн. Зокрема, 1937 року Євген Ґловінський виступив 
з рефератом «Методологічні уваги до проблем фінансової екс-
плуатації», а 1938 року — професор Іван Шовгенів говорив про 
сучасну організацію земельного господарства Італії, а Іван Ли-
повецький — про економічну експансію Німеччини на півден-
ний схід Європи 33.

У роботі семінару брали участь Д. Бакенович-Щуковський, 
В. Бовжик, П. Васинчук, П. Денисенко, М. Деревянко, генерал 
В. Змієнко, В. Клечкоцький, М. Ковальський, Д. Курило, Г. Ла-
заревський, І. Липовецький, П. Лістовничий, А. Лукашевич, 

32 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 10–11.
33 Там само. — С. 11.
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Л. Панасенко, П. Сікора, В. Соколовський, Ю. Черкавський, 
А. Чубенко, Л. Чикаленко, генерал П. Шандрук, В. Яновський, 
а, отже, переважали люди з інженерною освітою, пов’язані 
з Українським Державним Центром в екзилі 34.

Дві комісії Інституту: правнича та історії літератури, діяли 
лише у 1930–1935 роки, і після виконання своїх завдань при-
пинили існування. До правничої комісії під керівництвом 
П. Сулятицького й Г. Лазаревського входили Е. Галаневич, 
В. Завадський, С. Іванович, І. Іножарський, П. Кукловський, 
М. Миронович і В. Соловій. Комісія опрацювала та проаналі-
зувала офіційні радянські правові норми: судоустрій, адміні-
стративний, кримінальний і цивільний кодекси, кодекси ви-
правної праці й сімейного права.

Комісія історії літератури під керівництвом професора Ро-
мана Смаль-Стоцького, починаючи з 1934 року, видавала зі-
брання творів Тараса Шевченка у шістнадцяти томах. Спеці-
альна увага приділалася написанню ґрунтовних коментарів 
і розвідок до кожного шевченкового твору. У виконанні цього 
проекту Інститут вийшов за межі варшавського академічного 
середовища, провівши дві розширені наради: у Львові (під про-
водом професора Василя Сімовича, за участю І. Брика, М. Воз-
няка, В. Дорошенка, І. Кревецького, В. Щурата) та в Празі (під 
проводом професора Валентина Садовського, за участю Д. Ан-
тоновича, Л. Білецького, П. Богацького, О. Бочковського, Д. До-
рошенка, В. Сапицького, С. Сірополка, М. Славинського, 
С. Смаль-Стоцького). Була створена спеціальна редакційна 
комісія під проводом Олександра Лотоцького у складі профе-
сора Василя Біднова й шевченкознавця Павла Зайцева 35.

Листування в справі підготовки зібрання творів Шевченка 
засвідчило вимогливість редакційної політики, що навіть стала 
приводом до кількох конфліктів. Зокрема, 31 липня 1934 року 
головний редактор О. Лотоцький писав Л. Білецькому:

34 Potocki R. Ukraiński Instytut Naukowy… — S. 261.
35 Ibid.

Ознайомившись з характером та стилєм Ваших праць, Комісія 

прийшла до переконання, що допустилася помилки, доручивши 

Вам так багато відповідальної роботи. Очевидно, лише значна 

кількість праці стала причиною того недбалого і навіть просто 

неохайного її виконання… В інтересах справи опрацювання «Лис-

тів» Шевченка передано іншій особі36.

Відповідаючи О. Лотоцькому, Л. Білецький погоджувався 
з зауваженнями щодо стилю, пояснюючи це власною звичкою 
стежити лише за змістом написаного, зазначаючи: «…мусив 
Ваш лист пережити, переболіти, примиритися із Вашим при-
судом, бо дуже Вас ціню як Великого Українця і люблю» 37. 
Проте, в листі до Д. Антоновича Л. Білецький гостро крити-
кував метод редакторської праці О. Лотоцького: «…я бачу 
з його боку тільки якусь бюрократично-адміністративну тен-
денцію розпоряджатися, як з підлеглим урядовцем, а не спів-
робітничати» 38. У відповідь на «тон: наказовий, докорів, по-
карання і погроз на майбутнє», і стверджуючи, що «за 20 літ 
моєї наукової праці ніхто мені в такий брутальний і ментор-
ський спосіб не дорікав і не виговорював», Л. Білецький пи-
сав Д. Антоновичеві, що він прийшов до висновку про необ-
хідність «вийти із співробітництва, хоч це й видання творів 
Шевченка» 39.

Комісію перекладу Св. Письма та богослужбових книг на 
українську мову очолював архиєпископ Варшавський і митропо-
лит Польщі Діонісій, його заступником був Олександр Ло тоцький, 
а секретарями: до 1935 — Василь Біднов, а після його смерті 
Дмитро Дорошенко. Праця комісії проходила в двох філіях, що 
знаходилися на Волині і Станіславів щині. У першій філії — в Луць-
ку, на чолі з єпископом Полікарпом, працювали Є. Богуславський, 
о. П. Пащевський, В. Со чинський, М. Тиравський, В. Федоренко; 

36 ЦДАВОУ. — Ф. 3876. — Оп. 1. — Спр. 50. — Арк. 69.
37 Там само. — Арк. 100.
38 Там само. — Ф. 3956. — Оп. 2. — Спр. 46. — Арк. 43.
39 Там само. — Арк. 44зв.
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у другій — Крем’янецькій — філії під головуванням архиєпис-
копа Олексія і професора М. Кобрина, працювали Н. Вишнев-
ський, І. Власовський, Л. Данилевич, Л. Концевич, О Котович, 
С. Кульчицький 40. Остаточне редагування перекладів (викона-
них здебільшого професором М. Кобриним) здійснювала Голо-
вна комісія під головуванням митрополита Діонісія за участю 
Д. Дорошенка, О. Лапинського, І. Сойка й В. Якубовського 
(останній звіряв переклад з грецькими оригіналами). З опра-
цьованих комісією перекладів богослужбових текстів за між-
воєнних часів побачили світло денне: у видавництві Україн-
ського Наукового Інституту — Псалтир, Літурґія Св. Йоанна 
Золотоустого, Літурґія Св. Василія Великого, Літурґія Раніше 
Свячених Дарів Св. Григорія Двоєслова; у видавництві Бого-
словської секції Товариства ім. Митрополита Петра Могили 
в Луцьку — Чин Тайни Св. Хрещення і Миропомазання, Чин 
Тайни Шлюбу, Чин Панахиди, Чин Тайної Сповіді, Чини мо-
лебнів, Октоїх, Акафісти 41.

Комісія дослідження історії українського руху (голова — 
Олександр Лотоцький, секретар — Василь Біднов) зробила 
значний внесок до вивчення політичної історії України. Голо-
ва комісії О. Лотоцький працював над синтетичною працею 
з історії української національної думки. Історик Г. Лазарев-
ський опрацьовував архів Михайла Драгоманова, придбаний 
в його доньки за допомогою міністра С. Червинського. Осно-
ву архіву становили листи до М. Драгоманова діячів револю-
ційного руху з цілої Європи, рукописи, надіслані до часопису 
«Громада», листи самого Михайла Петровича до рідних. Час-
тина архіву (листи діячів Старої Громади до М. Драгоманова) 
була опублікована в 37-му томі «Праць» Українського Науко-
вого Інституту.

Не менше значення приділялося вивченню постатей і архі-
вів Івана Мазепи і Пилипа Орлика — діячів першої української 

40 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 12.
41 Там само.

політичної еміграції початку ХVIII століття. Інститут видав два 
томи «Діаріюша» Пилипа Орлика в опрацюванні Яна 
Токаржевського-Карашевича, два томи збірника статей 
«Мазепа» (1938), монографію молодого історика, учня 
Д. Дорошенка Бориса Крупницького «Гетьман Пилип Орлик 
(1672–1742). Огляд його політичної діяльності» (1938).

Також комісія видала монографію Марцелі Гандельсмана 
«Українська політика князя Адама Чарторийського у перед день 
Кримської війни» (польською мовою, 1937). Сам факт співпраці 
одного з найвпливовіших тогочасних польських істориків з УНІ 
неабияк підносив авторитет української наукової установи. 
Професор Гандельсман був ініціатором заснування 1927 року 
Федерації Історичних Товариств Східної Європи у Варшаві, що 
об’єднувала польських, українських, російських, угорських, 
чеських, австрійських, югослов’янських, турецьких, фінських 
дослідників 42.

Також комісія опублікувала мемуари О. Лотоцького «В Цар-
городі», в яких вчений розповів про часи своєї дипломатичної 
служби в турецькій столиці; два томи збірника «З минулого», 
що був ніби продовженням ВУАНівського видання «За сто літ» 
і містив спогади учасників українського студентського руху 
в російських університетах початку ХХ століття; й «Історію 
Союзу Визволення України» пера Романа Домбчевського, 
галицького адвоката, що співпрацював з СВУ, а згодом став 
помітним діячем Української соціал-демократичної партії.

Не менш інтенсивно працювала комісія для дослідів над 
польсько-українськими питаннями під проводом вже згаданого 
професора Марцелі Гандельсмана, заступниками якого були 
професори С. Шобер і О. Лотоцький, а секретарем — Р. Смаль-
Стоцький. Комісія працювала у двох секціях: головою 
філологічної секції був професор С. Слонський (заступником — 
Р. Смаль-Стоцький), головою історичної секції — професор 

42 Filipowicz M. Wobec Rosji: Studia z dziejów historiohrafii polskiej od 
końca XIX wieku po II wojnie światową. — Lublin, 2000. — S. 69.
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О. Галецький (заступник — М. Кордуба)43. Активна участь 
останнього в діяльності комісії заслуговує на окрему увагу. 
Мирон Кордуба — випускник Львівського й Віденського 
університетів, учень Михайла Грушевського, джерелознавець 
і бібліограф, викладав у гімназіях Чернівців, Львова, Холма, 
а з 1929 року став професором Варшавського університету 
(випадок унікальний для історика-українця зі Східної Галичини). 
При цьому, початково Кордуба паралельно утримував будинок 
у Львові, але вже 9 травня 1934 року писав до голови НТШ 
Володимира Левицького:

Внаслідок стабілізації на університеті я тепер шукаю тут мешкан-

ня і думаю цілою родиною переселитися на сталий побут до Вар-

шави. Бо провадити два доми, як се я досі з конечности робив, 

було б зовсім неекономічно 44.

Лекції Кордуби з історії України у Варшавському універси-
теті відвідували насамперед студенти Студіум православного 
богослов’я. Польські студенти виклади українського професора 
бойкотували, за винятком одного студента-правника, яким 
виявився Єжи Ґєдройц. У своїх споминах він відтворив 
атмосферу тих занять:

На історію я записався щойно на останньому році права. Мені 

йшлося про відтермінування військової служби, тож я почав 

вивчати українську історію у проф. Кордуби, що стало для мене 

справжнім досвідом, бо окрім мене на ті лекції ходили самі 

українці, які дивилися на мене з подивом, ніби я був залізним 

вовком 45.

43 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 13.
44 ЦДІАУЛ. — Ф. 771. — Оп. 1. — Спр. 38. — Арк. 15.
45 Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce/Oprac. K. Pomian. — Warszawa, 

1999. — S. 24. Цит. за: Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція 
у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). 
К., 2004. — С. 237. 

Комісія для дослідів над польсько-українськими питаннями 
мала паритетний — польсько-український склад. Засідан ня 
історичної секції відбувалися кілька разів на рік і були при свя-
че ні обговоренню доповідей із найрізноманітніших питань 
польсько-українських взаємин. Зокрема, 1936 року обго-
ворювалися доповіді Г. Яблонського «Міністерство польських 
справ Української Народної Республіки у 1918–1919 рр.» 
(польською мовою), М. Кордуби «Два причинки до історії 
князівства Галицько-Волинського в ХІІІ ст.» і С. Кучинського 
«Час і місце відокремлення українців від москвичів» (польською 
мовою).

Філологічна секція переважно займалася історією польсько-
українських літературних взаємин у ХІХ—ХХ століттях. 
Професор Ю. Поґоновський виголосив доповідь «Переклади 
поезій Т. Шевченка польською мовою», П. Зайцев запропонував 
розгорнуту рецензію праці М. Голомбка «Кирило-Мефодіївське 
товариство». 1938 року філологічна секція перетворилася на 
семінар української філології під керівництвом Р. Смаль-
Стоцького. За нетривалий час існування семінару на ньому 
пролунали доповіді: В. Шеприкевича («Розвиток української 
літературної мови»), П. Зайцева («І. П. Котляревський: з приво-
ду 100-ої річниці смерті»), П. Лушпинського («Шевченко 
і Бєлінський») 46.

Одним із результатів праці комісії для дослідів над польсько-
українськими питаннями та свідченням авторитету Українсь-
кого Наукового Інституту стало видання книжки Леона 
Василевського «Українська справа як міжнародне питання» 
(польською мовою, 1934). Леон Василевський — один із 
провідних діячів Польської соціалістичної партії і близький 
співробітник Юзефа Пілсудського, мав репутацію «першого 
українофіла» у міжвоєнній Польщ і47. Українська тематика 

46 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 14.
47 Stoczewska B. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona 

Wasilewskiego. — Kraków, 1998. — S. 330.
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цікавила Василевського з довоєнних часів, ще за часу навчання 
у Санкт-Петербурзі він опанував українську мову й згодом 
у мемуарних нотатках згадував, як йому тоді

боліло, що українські студенти не розмовляли між собою 

українською, а тим часом я, поляк, який ніколи не бував на Україні, 

навчився зовсім непогано говорити українською 48.

1911 року Василевський видав у Кракові книжку «Україна 
і українська справа», в якій передбачав неминучість польсь ко-
українського зіткнення, зокрема, через засадничу нероз-
в’язуваність проблеми Галичини, що відіграє націотворчу роль 
для обох народів. Не зрікаючися польських прав на східну 
частину Галичини, Василевський закликав працювати над тим, 
щоби цей неуникненний конфлікт «не набрав огидних 
форм» 49.

Після відродження польської держави Василевський став 
членом уряду, брав участь у підписанні Ризького миру, про що 
пізніше не любив згадувати, соромлячися, за припущенням 
Івана Кедрина, своєї участі в укладенні цього договору 50. 
Подібні відчуття мали й інші переконані прихильники стратегії 
«прометеїзму». Зокрема, Іван Фещенко-Чопівський згадував 
слова колишнього пілсудчика-легіоніста, варшавського 
професора Бронєвського: «Я знаю, що ми, поляки, залиша ємося 
у невідплатному боргу перед українцями» 51.

1924 року, разом з Норбертом Барліцьким і Станіславом 
Туґуттом, Василевський заснував Товариство допомоги 
українським емігрантам, виступав, разом з Яном Будуеном де 
Куртене й Влодзімєжем Бончковським, проти вживання назви 

48 Wasilewski L. Moje wspomnienia ukraińskie. — Warszawa, 1932. — 
S. 10.

49 Wasilewski L. Ukraina i sprawa ukraińska. — Kraków, 1911. — S. 219.
50 Кедрин І. Життя–Події–Люди… — С. 285.
51 Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя//Іван Фещенко-Чопівський: 

Життєписно-бібліографічний нарис. — Львів, 2000. — С. 162.

«русин», яка з 1923 до 1935 року була обов’язковою в діловодстві 
усіх органів влади. Після травневого перевороту 1926 року, 
з яким представники національних меншин пов’язували 
сподівання на лібералізацію національної політики, 
Л. Василевський писав і друкувався мало, вочевидь, переживаючи 
небажання і неспроможність його однопартійців реалізувати 
гасла «прометеїзму» в царині практичної політики. При цьому 
Леон Василевський залишався одним з небагатьох польських 
політиків і публіцистів, що були відкриті до зрозуміння 
української точки зору. Зокрема, він писав, що Польщі ще 
належить створити умови для рівного діалогу двох народів, 
адже дотепер українці не можуть говорити з поляками «як 
вільні з вільними й рівні з рівними» 52.

З глибоким знанням справи оповідаючи історію українсь-
кого національного руху, Василевський наголошував на ролі 
міжнародної політичної кон’юнктури для постання незалежної 
держави. Підкреслюючи, що етно-культурних, мовних, 
економічних чинників часто не вистачає, він ви словлював 
сподівання, що, можливо, «років за сорок», українці дочекають-
ся міжнародної геополітичної конфігурації, що дозволить їм 
створити державу 53. Після смерті Леона Василевського 
26 лютого 1937 року Український Науковий Інститут, разом 
з польським Інститутом дослідження націо нальних справ, взяв 
активну участь в жалобній академії його пам’яті.

Широкі контакти Українського Наукового Інституту засвід-
чили також виклади, зорганізовані «для місцевої української 
колонії та для академічної молоді, й численних польських 
гостей» 54. Читати такі виклади запрошувалися українські вчені — 
представники різноманітних інституцій, різною мірою 
адаптованих до польської освітньої й урядової системи.

52 Biuletyn polsko-ukraiński. — 1932. — No. 2. — S. 3.
53 Wasilewski L. Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe. — 

Warszawa, 1934. — S. 143.
54 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 14.



176

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

177

5. Український науковий інститут…

3 квітня 1935 з викладом «Генеза польсько-української умови 
з 1920 року» виступив генерал-полковник армії УНР Павло 
Шандрук, учасник Першого зимового походу, з 1926 року — 
голова штабу міністерства закордонних справ УНР в екзилі. 
А 3 червня того самого року виклад «Завдання сучасної суспільної 
психології» зробив психолог Степан Балей — вихідець зі 
Станіславівщини, засновник польської школи психології 
виховання, який 1928 року очолив катедру психології виховання 
Варшавського університету, був редактором «Польського архіву 
психології». Степан Балей був автором однієї з перших розвідок 
про психологію творчості Тараса Шевченка; як і Мирон Кордуба, 
викладав у Таємного українському університеті у Львові; 
1934 року став членом Наукового Товариства імені Шевченка.

22 квітня 1937 року з викладом «Бібліотекознавство 
в Радянській Україні» виступив Лев Биковський. З часу навчання 
у Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті Биковський 
належав до української Громади, де співпрацював з Павлом 
Зайцевим, Олександром Лотоцьким, Валентином Садовським, 
з якими доля пізніше знову звела його на еміграції. Революції 
1917 року Биковський зустрів в лавах російської армії, він 
зорганізував у Севастополі українську книгарню, з січня 1918 
працював у Києві, де під впливом Юрія Меженка вирішив 
пов’язати своє життя з книгознавством. Емігрувавши, в листопаді 
1921 року Биковський вступив на історично-філологічний 
факультет Варшавського університету, а влітку 1922 року 
закінчив курси бібліотекознавства при Публічній бібліотеці 55, й 
вирішив продовжити навчання в Чехословаччині, пояснюючи 
це рішення в своїх спогадах так: «…переходовий побут в тодішній 
Польщі, зокрема у Варшаві, мене не задовольняв. Я прагнув 
закінчити вищу освіту в справжніх европейських умовах» 56. 

55 Биковський Л. Вперше в Польщі (Спогади 1921–1922 роки) 
//Визвольний шлях. — 1965. — № ХІ. — С. 1237, 1242.

56 Биковський Л. У службах українській книжці. — Львів-Нью-Йорк, 
1997. — С. 40.

Закінчивши 1927 року Українську господарську академію за 
фахом «інженер-економіст», Биковський повернувся до Польщі, 
де працював у варшавській Публічній бібліотеці, ставши згодом, 
за часів німецької окупації (1942 рік) її директором. Биковський 
мав численні контакти в польському науковому світі, очолював 
Українське видавниче товариство, створене 1928 року при Союзі 
інженерів-емігрантів в Польщі, був обраний членом Бібліографічної 
комісії НТШ.

Частим гостем наукових заходів УНІ був Іван Фещенко-
Чопівський, який 1923 року обійняв посаду професора 
металознавства Гірничої академії в Кракові, того самого року 
почав виклади на Технічних курсах Українського Технічного 
Товариства у Львові, наступного року створив і очолив катедру 
металознавства у Кракові, 1926–1927 років обраний дійсним 
членом Наукового Товариства ім. Шевченка та захистив 
докторську працю на Варшавській політехніці.

Також з викладами в Інституті виступали найвищі посадові 
особи уряду УНР. Олександр Шульгин — міністр закордонних 
справ, член української делегації на переговорах 1918 року 
в Бресті, Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр., посол 
УНР в Болгарії — 17 січня 1938 року виголосив доповідь 
«Драгоманов — посол України». А колишній міністр освіти 
УНР, близький співробітник Симона Петлюри в Парижі, 
редактор часопису «Тризуб», з 1926 року — голова Ради 
міністрів УНР в екзилі В’ячеслав Прокопович виступив 
з викладом «Вічне підданство (до питання про правну природу 
з’єднання України з Москвою)» 57.

Попри істотні зусилля й неабиякі академічні амбіції, 
Український Науковий Інститут не зміг об’єднати усі українські 
наукові сили на еміграції. Послідовним його противником 
залишився Іван Огієнко, що на початку 30-х років ХХ століття 
редагував у Варшаві низку часописів: «Наш світ», «Наша 
бесіда», «Наша культура». У листах до професора-філолога, 

57 Звіт Українського Наукового Інституту. — С. 15.
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українського емігранта в Празі Леоніда Білецького вчений 
жалівся на «нашу нетерпимість один до одного. Поділилися ми 
на купки-гуртки та й нищимо один одного… у нас [тобто, 
у Варшаві — А. П.] інакомислячому зовсім існувати не можна, 
такого нищать не тільки духовно» 58, зазначаючи, водночас, що 
редагована ним «Наша культура» «буде органом незалежної 
думки», що творитиметься «всіма силами нації» 59. Відповідаючи 
на застереження Л. Білецького щодо окремих співробітників 
видання, І. Огієнко твердив: «Наша культура» не гуртова, тому 
місце в ній усім» 60, зрозуміло, за виключенням ближчого кола 
співробітників УНІ.

Проте, незважаючи на напружену внутрішньопартійну 
боротьбу, виклади, як і регулярні дискусії за участю членів 
Інституту в «Республікансько-демократичному клубі», 
притягували людей різних переконань, і навіть молодь на-
ціоналістичних поглядів. За спогадами Марка Антоновича, на 
той час — студента, попри розходження в поглядах на польське 
питання і в «темпераменті», він сам, разом з О. Ольжичем, 
М. Сорокою, Є. Врецьоною були частими гостями цих зібрань, 
оскільки «мені не доводилося ні перед тим, ні після того бувати 
в культурнішій атмосфері українського життя, як на тих 
зібраннях» 61.

Сучасники порівнювали діяльність УНІ з доробком НТШ за 
часів головування в ньому Михайла Грушевського. За дев’ять 
років існування Інститут видав п’ятдесят томів «Праць», серед 
яких вирізняються дослідження («Українські джерела 
церковного права», «Автокефалія») і спогади («Сторінки 
минулого») Олександра Лотоцького, синтетичний курс «Нарис 
історії України» Дмитра Дорошенка, монографії «Українсько-
московські договори в XVII—XVIII ст.» Андрія Яковліва, «Філо-

58 ЦДАВОУ. — Ф. 3876. — Оп. 1. — Спр. 52. — Арк. 3.
59 Там само. — Арк. 16, 36зв.
60 Там само. — Арк. 38.
61 Антонович М. Жмут споминів//Лицар праці і обов’язку… — С. 72.

софія Г. С. Сковороди» Дмитра Чижевського, «Українська мова 
в Совєтській Україні» Романа Смаль-Стоцького та інші наукові 
публікації.

Сама тематика більшості публікацій і доповідей Україн-
ського Наукового Інституту вказує на найбільше зацікавлен-
ня проблемами національно-визвольної боротьби та питанням 
витоків ідеї української державності. Невипадково співробіт-
ники УНІ таку увагу приділяли історії українсько-російських 
взаємин у XVII столітті, постатям Івана Мазепи й Пилипа 
Орлика як уособленням незалежницьких прагнень України 
у XVIIІ столітті, проблемам геокультурної орієнтації України 
в минулому.

Андрій Яковлів підкреслював тяглість національно-дер жав-
них традицій України, спеціально наголошуючи на при таман-
ній їй з часів Київської Русі демократичності. Протиставляю-
чи українську демократичність російському абсолютизмові, 
Яковлів головним здобутком козацької держави вважав збе-
реження «демократичних національних традицій», а головним 
напрямом української історії — боротьбу з Москвою та її 
впливами 62. У цих висновках українського історика-правника 
неважко зауважити відбиття його політичних поглядів й об-
ґрунтування історичними паралелями політичних реалій між-
воєнного часу.

Не менш відчутний цей вплив у текстах співробітників Ін-
ституту про історичні витоки культурної орієнтації України. Ще 
1919 року в синтезі «Історія України. Старинні і середні віки» 
Степан Томашівський розвинув орієнтовану на Захід концепцію 
історію України. З релігійно-церковним обґрунтуванням проза-
хідних настанов давньоруської культури виступив В’ячеслав 
Заїкин, доводячи, що ані серед духовних, ані світських людей 
старої України не було ворожнечі до християнського Заходу, 
а тим більше — «до католицької ідеї — ідеї одності всієї Церкви 

62 Тризуб. — 1937. — № 5. — С. 3, 7.
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під зверхністю Найсвятішого Престолу» 63. Навіть більше, історик 
підкреслював, що Руська Православна Церква ані в 1054–
1055 роках, ані пізніше «офіційно не заявляла про своє відокрем-
лення від Церкви Католицької», й перелічував чотири спроби 
повного правного з’єднання її з Церквою Західною: за Ізяслава 
І (1075–1078), за Всеволода І (1091), за князя Михаїла й митро-
полита Петра Акеровича (1240), за короля Данила 64.

До проблеми «Сходу» і «Заходу» в українській культурі звер-
тався також Олександр Лотоцький, підкреслюючи, що, хоча 
Русь-Україна прийняла візантійський варіант європейської куль-
тури, вона завжди підтримувала тісні стосунки із Заходом, а вже 
за литовської доби східні впливи мали здебільшого деструктив-
ний характер, а західні стали «духовним порятунком» 65.

Навряд чи викликатиме подив, що тогочасні (як, зрештою, 
і сучасні нам) історіографічні дискусії навіть з найвіддаленіших 
хронологічно й тематично проблем мали приховане політичне 
підґрунтя. Описуючи це явище, Томаш Стриєк порівнює дві син-
тези української історії — виданий УНІ «Нарис історії України» 
Дмитра Дорошенка й «Історію України» львівського історика, 
професора українського Таємного університету Івана Крип’яке-
вича. На його думку, праця Д. Дорошенка є прикладом виваже-
ного академічного викладу історії польсько-українських взаємин, 
а синтеза І. Крип’якевича виразно «скерована проти Польщі» 66.

63 Заїкин В. Преподобний Стефан, епископ Володимирський 
і Галицький та його відношення до зєдинення Руської (Православної) 
Церкви з Римсько-Католицькою в останній чверті ХІ віку//Записки Чину 
св. Василія Великого. — Жовква, 1928. — Т. 3. — Вип. 1–2. — С. 193.

64 Там само. — С. 202–203.
65 Потульницький В. А. Нариси з української політології (1918–1991). 

К., 1994. — С. 294–297.
66 Stryjek T. Historiografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939–

1953: Radzieckie, rosyjskie, ukraińskie і polskie prezentacji dziejόw ziem 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jako część “wojny ideologiznej” w 
okresie lat 1930–1950-tych//Tygiel narodόw: Stosunki społeczne i etniczne na 

Прикладом окресленої вище взаємодії науки і політики щодо 
середньовічної історії можуть бути праці Генриха Пашкевича. 
Він запропонував концепцію мирного співіснування Галицько-
Волинської держави і Польщі, зображуючи періодичні кон-
флікти між цими державними утвореннями як «короткотрива-
лі епізоди» і наголошуючи на існуванні істотних відмінностей 
«Русі» Київської й «Русі» Галицької 67, що підводило історичну 
основу під факт актуальної приналежності Східної Галичини 
і Волині до Польщі.

У цьому самому ракурсі цікаво подивитися на текст Миро-
на Кордуби про польсько-українські взаємини у Х—ХІІІ сто-
літтях, в якому історик твердив, що війни Галицько-Волинського 
князівства й Польщі мали суто династичну природу, без жод-
ного державного чи національного антагонізму. Також у цій 
статті стверджується, що з кінця ХІІ і початку ХІІІ століть 
зв’язки галицько-волинської землі з польськими теренами, під 
певним кутом зору, були міцніші, ніж з рештою Русі 68. А опу-
блікована за іншої політичної ситуації, в окупованому нацис-
тами Кракові, праця М. Кордуби «Історія Холмщини і Підляш-
шя» містила історичні аргументи прав українців на землі на 
захід від Бугу 69.

Як вже зазначалося, Український Науковий Інститут мав 
сприяти розвиткові польсько-українських контактів. З цією 
метою 15 березня 1936 року Інститут влаштував у Варшав-
ському університеті урочисту академію з приводу 75-ліття 
смерті Т. Шевченка, на якій Олександр Лотоцький виголосив 
промову «Наукові досліди над творами Шевченка», Роман 
Смаль-Стоцький виступив з доповіддю «Шевченко і поляки», 
актор М. Вижиковський декламував поезії Шевченка 

dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953. — Warszawa—Lon-
dyn, 2002. — S. 502.

67 Paszkiewicz H. Początki Rusi. — Kraków, 1996. — S. 115.
68 Sprawy Narodowościowe. — 1933. — No. 7. — S. 758.
69 Stryjek T. Historiografia… — S. 506–507.
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в польських перекладах, а український хор ім. М. Лисенка 
заспівав п’ять пісень.

Попри численні наукові й громадські заходи, констатація 
факту надзвичайно низької поінформованості польського сус-
пільства про Україну повторювалися з публікації в публікацію, 
і навіть зацікавлені особи часто не могли зрозуміти проблеми. 
Наприклад, консервативний польський публіцист Маріан Здзє-
ховський, який дуже високо оцінив художню трилогію Богда-
на Лепкого «Мазепа»—«Полтава»—«Батурин», схвалював 
культурну орієнтацію автора на Захід і підкреслення антиро-
сійських сторінок української історії, не міг водночас не писа-
ти про «захланність українських помислів» (тобто, прагнення 
до створення української держави на усіх теренах з кількісною 
перевагою українською населення), уявлювана реалізація яких 
призвела б до того, що «Польща, обмежена суто етнографіч-
ними кордонами, стала б марним сателітом потужної Украї-
ни» 70.

Якщо інтелектуали кшталту Здзєховського заперечували 
створення української держави на теренах, де українці стано-
вили статистичну більшість населення, чимала частка польсько-
го суспільства заперечувала саму назву «українець». У виданій 
1932 року книзі «Про програму кресової політики» (яка одра-
зу набула широкої популярності) Єнджей Ґєртих писав: «Хтось, 
кого наполегливо називатимуть українцем, таки повірить, що 
він ним є» 71. Ґєртих твердив, що питання етнічної асиміляції 
слов’янського населення окраїн Польщі залишається відкритим, 
а польська держава і польське суспільство мусять докласти 
максимальних зусиль, аби втілити його в життя.

Саме ідеї, ословлені Є. Ґєртихом, визначили обличчя поль-
ської національної політики 30-х років ХХ століття. Застосу-
вавши засаду колективної відповідальності під час «пацифіка-
ції» 1930 року, влада лише загострила радикальні настрої. Але 

70 Zdziechowski M. Widmo przyszłości. — Warszawa, 1999. — S. 190.
71 Giertych J. O program polityki kresowej. — Warszawa, 1932. — S. 123.

представники легального сектора української політики надалі 
сподівалися на порозуміння з Варшавою. Розмови 1931 року 
засвідчили взаємну недовіру сторін і неприховане прагнення 
польського боку домогтися відкликання українськими організа-
ціями з Ліги Націй їхніх скарг на «пацифікацію» 72. Водночас, на 
Волині місцевий воєвода, близький співробітник Пілсудського 
Генрих Юзефський започаткував безуспішний волинський екс-
перимент, що мав на меті скерувати українські незалежницькі 
прагнення проти Росії та створити на Волині відмінне від га-
лицького політично асимільоване українське суспільство 73.

Після вбивства Тадеуша Голувка (29 серпня 1931 року), 
в якому звинуватили ОУН і яке чимало українських політиків 
воліли сприймати як польську провокацію 74, і нереалізацію 
міністром Броніславом Пєрацьким (наступною жертвою ОУНів-
ського політичного терору) ідеї утворення катедри історії 
України у Львівському університеті 75, «прометеїзм» з площини 
реальної політики остаточно переходить до царини етики та 
пропаганди. Промовистим свідченням цього стала синхронність 
двох подій 1932 року — підписання Польщею угоди про нена-
пад з СРСР і утворення Експозитурою Два Другого відділу 
польського Генерального штабу часопису «Польсько-український 
бюлетень» (Biuletyn Polsko-Ukraiński). Нове видання за редакцією 
Влодзімєжа Бончковського мало на меті «створити… в українсько-
му суспільстві психічно-політичний пропольський комплекс», 
насамперед, у середовищах «дотепер антипольських» 76. З огля-
ду на делікатність цього завдання, редакція часопису приді-
лила спеціальну увагу маскуванню зв’язків видання з органами 

72 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej… — S. 176.
73 Докл. див.: Mędrzecki W. Województwo wołyńskie 1921–1939: Elemen-

ty przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych. — Wrocław— 
Warszawa—Kraków, 1988.

74 Кедрин І. Життя — Події — Люди. — С. 226–227.
75 Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej… — S. 180.
76 Ibid. — S. 193.
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державної влади й створенню «ліберальної» атмосфери на його 
шпальтах. Активними авторами «Бюлетеня» стали, зокрема, 
українські вчені, публіцисти та суспільні діячі Богдан Лепкий, 
Іван Кедрин, Мирон Кордуба, Володимир Кубійович, Роман 
Смаль-Стоцький, Павло Шандрук.

1935 року, після смерті «начальника держави» Юзефа Піл-
судського, польська політика дедалі більше радикалізується. 
Військові чинники, вбачаючи в національних меншостях за-
грозу обороноспроможності країни у випадку початку щоразу 
імовірнішої війни, лобіюють посилення репресивної політики. 
1935 року найбільша легальна українська політична сила — 
Українське Національно-Демократичне Об’єднання (УНДО) 
уклала «нормалізаційну» угоду з поляками 77. Проте, як і в по-
передніх випадках, ця угода залишається фактично лише на 
папері. Домовленості про вживання назви «українець» в офі-
ційній документації, зупинення урядової підтримки лемківсько-
го руху, збільшення представництва українців у місцевому 
самоврядуванні тощо так і не були втілені. Для українських 
діячів — противників терористичної тактики ОУН і прихиль-
ників легальної політики — така поведінка поляків стала справ-
жнім шоком. Соціаліст Антін Чернецький писав, що польські 
соціалісти виявилися «такі самі, як ендеки» 78; Іван Кедрин усю 
вину за невдачі порозуміння поклав на польську сторону, під-
креслюючи, що «Польща не дотримала супроти українців ні 
одного договору, ні одної умови, ні одної обіцянки» 79.

А в другій половині 30-х років ХХ століття погляди польських 
військових остаточно беруть гору. Починається репресивна 
політика «повернення до польськості» українського та біло-
руського населення «кресів», і, водночас, 1938 року під тиском 

77 Докл. див.: Зашкільняк Л. Генеза і наслідки українсько-польської 
нормалізації 1935 року//Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku i jego następstwa. — 
Toruń, 1997. — C. 431-454.

78 Чернецький А. Спомини з мого життя. — Лондон, 1964. — С. 65.
79 Кедрин І. Життя — Події — Люди… — С. 247, 60.

з-гори подає у відставку волинський воєвода Г. Юзефський, 
тим самим підписуючи вирок стратегії територіально обмеже-
ної «державної асиміляції» українців. Того-таки року зникає 
«Польсько-український бюлетень».

Радикалізація суспільних настроїв у 30-ті роки ХХ століття 
давалася взнаки в усьому. Польські студенти бойкотували сво-
їх однокурсників — євреїв, Дмитро Дорошенко писав Симо-
нові Наріжному, що Українська студентська Громада («в якій 
перед ведуть галичани») бойкотує «все, що має, на їхню думку, 
якесь відношення до УНР — отже бойкотується УНІ-В, бойко-
тують університетських професорів-українців, в тому числі 
і мене» 80.

Українські науковці-емігранти фактично опинилися між 
двох вогнів — радикалізмом польської влади і радикалізмом 
українського підпілля. 1937 року директор УНІ О. Лотоцький 
дістав пропозицію отримати місце в сенаті за умови прийнят-
тя ним польського громадянства. За свідченням Євгена Ґло-
вінського, остання вимога спричинила принципову відмову 
О. Лотоцького 81. Варто також згадати, що в одному з публі-
цистичних виступів 1937 року директор УНІ написав про 
прийняття чужого громадянства як «еміграційне гаракірі» 82. 
Попри це, за спогадами Івана Коровицького, співпраця О. Ло-
тоцького з польською владою і його особисті симпатії «спри-
чинили розходження з частиною варшавського українського 
націоналістичного студентства» 83.

80 Цит. за: Потульницький В. А. Український науковий інститут 
у Варшаві (1930–1939)//Український археографічний щорічник. — К., 1999. — 
Вип. 3–4. — С. 364.

81 Ульяновська С. В., Ульяновський В. І. Олександр Лотоцький 
//Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича. — К., 1993. — 
С. 565.

82 Лотоцький О. На ріках вавілонських. — Львів, 1938. — С. 89.
83 Коровицький І. Олександер Лотоцький у Варшаві в рр. 1929–39 

//Лицар праці і обов’язку. — С. 83.

 



Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

187

Раніше пропозицію польського громадянства прийняв 
І. Фещенко-Чопівський заради продовження наукової кар’єри 
і можливості працевлаштування, пов’язаного з польською вій-
ськовою промисловістю. На це він дістав згоду і дозвіл уряду 
УНР із запевненням, що «Уряд УНР і надалі вважатиме мене 
громадянином України і членом української нації» 84. А замість 
О. Лотоцького місце в сенаті 1938/1939 років зайняв інший 
українець — Богдан Лепкий. У листі до М. Лазар-Бєньковської 
він писав з цього приводу:

Приїхав з Варшави. Мій дебют на парламентській сцені пройшов 

незамітно. Великий театр з акторами, стягненими з великої тери-

торії. Бочка, в якій скупсуються всілякі проміні білі й чорні, слі-

плять очі 85.

Незважаючи на це, на останньому засіданні польського 
парламенту Б. Лепкий виступив на захист української мови 
у шкільництві всіх ступенів.

Наприкінці 30-х років ХХ століття Польща, як і решта Єв-
ропи, рухалася до війни і вбачала запоруку успіху в ній в авто-
ритарних і репресивних політичних практиках. За таких умов 
Український Науковий Інститут був приречений на зникнення, 
що й трапилося 1939 року. Впродовж майже десяти років він 
виконував роль головного осередку українського наукового 
життя в центральній Польщі, і, водночас, завдяки особистим 
і заочним контактам, спільним дослідницьким і видавничим 
проектам, був важливим складником мережі українських на-
укових установ у Львові, Кракові, Берліні, Празі. Послідовна 
настанова Українського Наукового Інституту на співпрацю 
з польським академічним середовищем уможливила низку іс-
тотних кроків до розвитку польсько-української співпраці і по-
розуміння в царині науки і культури.

84 Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. — С. 176.
85 Цит. за: Білик Н. Богдан Лепкий: Життя і діяльність. — Тернопіль, 

2001. — С. 121.

ПІСЛЯМОВА

Одним з постулатів модерності, що на початку ХХ століття опа-
нував більшість європейських умів, була гомогенізація. Модер-
на держава виводила свій суверенітет від «народу», під «наро-
дом» розуміла окреслену національну групу й не мала іншого 
вибору, окрім як потрактувати наявність іноетнічних груп у сво-
їх кордонах як загрозу чи щонайменше виклик для національ-
ного самовизначення 1. Доба поліетнічних імперій Габсбурґів, 
Романових і Османів закінчилася на полях Першої світової ві-
йни. І не в останню чергу через самовбивчу політику кожної із 
цих імперій, спрямовану на підтримку національних рухів із 
розрахунком використання їх проти своїх конкурентів. Ця не-
далекоглядна лінія ґрунтувалася, значною мірою, на традиційній 
недооцінці імперськими елітами сили націоналізму та наївному 
сподіванні, що сепаратистський потенціал національних рухів 
загрожує лише сусідам. Націоналізм, що значно розвинувся 
в Європі ХІХ століття, певний час удавав, що він є лише об’єктом 
міжнародної політики. Події 1917–1919 років показали, наскіль-
ки помилялися ті, хто в це повірив.

Повоєнна (а, як вже невдовзі з’ясувалося, міжвоєнна) Єв-
ропа вірила у принцип «національного самовизначення», про-
голошений і американським президентом Вудро Вілсоном, 
і більшовицьким лідером Владіміром Леніним. А уявлення, що 
національна гомогенність є дуже бажаною (якщо не необхід-
ною) передумовою поступального розвитку модерної держави 

1 Mazower M. Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. — 14th ed. — 
London, 1999. — P. 40.



188

Андрій Портнов. Наука у вигнаннi…

189

Післямова

було одним з переконань, що визначали політичне бачення 
тогочасного світу.

Ще 1915 року швейцарський етнограф Ґеорґ Монтандон 
писав, що «природні» кордони мусять бути встановлені за ет-
нічним критерієм, а меншини, що опиняться в складі більших 
держав, мусять зазнати «масових переселень», які дозволять їм 
«возз’єднатися» з власною групою. У листопаді 1913 року Осман-
ська імперія та Болгарія уклали перший в історії договір про 
«добровільний обмін населенням». На цей прецедент покликав-
ся впевнений у потребі модернізації Туреччини младотурецький 
уряд 1923 року під час укладення Лозанської угоди, що перед-
бачала «примусове переселення» греків з Туреччини та турків 
з Греції, а насправді лише юридично легітимізувала вигнання 
сотень тисяч греків з Анатолії, яке вже відбувалося. Таким чи-
ном, етнічна чистка й ідеал національно гомогенної держави 
дістали у міжвоєнний період санкцію міжнародного права 2.

На Паризькій мирній конференції Польща та інші новоут-
ворені держави на сході Європи взяли на себе міжнародні 
зобов’язання дотримувати права національних меншин, що 
опинилися в їхньому складі. Вперше в історії суверенна дер-
жава зобов’язувалася перед міжнародною спільнотою шанува-
ти права національної (а не релігійної) групи в своїх межах. 
Таке рішення видавалося компромісним розв’язанням перед 
фактом практичної нездійсненності постулату «кожній нації — 
національна держава», який логічно випливав із вільсоновських 
тез. Щоправда, змусивши до цього Польщу, ані Німеччина, ані 
Франція не взяли на себе жодних зобов’язань щодо власних 
меншин. Більше того, вони недвозначно боялися поширення 
міжнародного права на державний суверенітет. «Старі» євро-
пейські потуги відкинули ідею надання Лізі Націй права за-
хищати меншини в усіх країнах, що є членами Ліги, і відкрито 

2 Приклади і цитати наведені за: Naimark N. Fires of Hatred: Ethnic 
Cleansing in Twentieth-Century Europe. — Cambridge-London, 2002. — P. 
18, 43, 54. 

висловили свою незацікавленість у розгляді та підтримці скарг 
меншин на новоутворені східноєвропейські уряди.

Зокрема, чиновник Міністерства закордонних справ Великої 
Британії писав 1922 року:

Непотрібне втручання, навіть беручи до уваги загрозу незначних 

місцевих страждань, може заподіяти велику шкоду справі при-

звичаєння меншин до їхніх нинішніх держав. Як довго ці люди 

вважатимуть, що їхні скарги можуть розглядатися на Лізі Націй, 

вони відмовлятимуться прийняти наявний лад, а теперішній не-

спокій триватиме нескінченно 3.

Міжвоєнна Європа вважала національні меншини джерелом 
конфлікту та небезпек. Це чудово розуміли в Радянському Со-
юзі, який свідомо грав на надкордонних етнічних зв’язках. До 
середини 1930-х років СРСР активно і досить успішно вико-
ристовував «принцип П’ємонту», прагнучи переконати укра-
їнців і білорусів на теренах Польщі, що справжнє втілення 
їхніх національних і соціальних прав можливе лише в складі 
Радянського Союзу. Переїзд до Радянської України багатьох 
знакових постатей еміграції та західноукраїнського інтелекту-
ального життя легітимізувало УСРР і вносило відчутний мо-
ральний розкол до лав емігрантів. Лише згодом більшовицький 
уряд почав усвідомлювати і можливі зворотні наслідки над-
кордонних етнічних зв’язків, тож

…зростання почуття загрози з боку неросійського націоналізму 

і нелояльності, виявленій у сильнішому спротиву колективізації [в 

національних республіках — А. П.], разом із етнізацією радянської 

ксенофобії через перегляд принципу П’ємонту, скерували радян-

ський уряд до набагато сильнішої ідентифікації держави з її ро-

сійським ядром 4.

3 Цит. за: Mazower M. Dark Continent. — Р. 55. 
4 Martin T. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing//Journal of Modern His-

tory. — 1988. — Vol. 70. — No. 4. — P. 860.
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Загальноєвропейський контекст дозволяє зрозуміти, що 
міжвоєнна Польща, яка в своїй офіційній назві «Друга Річ По-
сполита» відсилала до домодерної історії, опинилася перед 
напрочуд складним викликом внутрішньої політики. Перемігши 
у військових і дипломатичних баталіях за Східну Галичину з її 
переважно українським населенням, заплативши за це прид-
бання (що мало надзвичайно вагомий історично-символічний 
сенс) міжнародними зобов’язаннями забезпечити права наці-
ональних меншин, вона (як і решта держав) чудово усвідом-
лювала, що дотримання цих зобов’язань лише послаблюватиме 
її й без того непевне геополітичне оточення. А для здійснення 
успішної асиміляційної політики Польщі бракувало ресурсів, 
послідовної стратегії і політичної волі. Відповідно національна 
політика міжвоєнної Польщі — країни зі зруйнованою еконо-
мікою та поважними зовнішньополітичними проблемами — 
відзначалася неминучою непослідовністю, угодові ініціативи 
були приречені залишатися нетривалими й кон’юнтурними, 
а репресивні заходи лише стимулювали спротив і поглиблю-
вали наявні протиріччя.

За таких умов діяльність української еміграції в Польщі 
безпосередньо залежала від мінливого політичного контексту 
міжвоєнної доби. Після поразки української революції та 
поділу українських земель між Радянською Росією і Польщею 
на території останньої опинилася українська військова і ци-
вільна еміграція, яку часто називали «наддніпрянською» і яка 
здебільшого була пов’язана із УНР на чолі з С. Петлюрою, 
що 1920 року уклала військово-політичний союз із Варша-
вою.

Взаємини польського уряду з українською еміграцією три-
малися на протиріччях. Неофіційно визнаючи союзницький 
характер УНР, дозволяючи розвиток еміграційних установ і на-
віть фінансово його підтримуючи, Польща фактично порушу-
вала Ризький договір 1921 року з Радянською Росією, що пе-
редбачав заборону будь-якої організаційної діяльності україн-
ської еміграції.

Організаційне оформлення науково-освітньої діяльності 
української еміграції почалося в таборах інтернування, поспіхом 
створених польською владою 1921 року. Перші школи і на-
вчальні курси для вояків та офіцерів армії УНР в таборах по-
ставали в межах наявних з часів військових дій структурах, 
а згодом опіку над ними взяли на себе Культурно-освітня упра-
ва Генштабу армії УНР та створений у серпні 1921 року Укра-
їнський Центральний Комітет — єдине представництво емігра-
ції перед польською владою. Вершиною освітньої праці серед 
інтернованих стало відкриття Українського Народного Універ-
ситету в Ланцуті (1921), що стало можливим завдяки наявнос-
ті серед емігрантів майже всього викладацького складу 
Кам’янець-Подільського університету.

За умов полонізації Львівського університету та небажання 
польської влади дозволити окремий український навчальний 
заклад створений за ініціативою Православної церкви Поль-
щі 1925 року Студіум православного богослов’я Варшавсько-
го університету частково відіграв роль українського універ-
ситету, уможливлюючи українській молоді здобуття вищої 
богословської освіти. Студіум ніколи не був суто українським 
навчальним закладом, але певна тенденція до його «україні-
зації» стала заслугою професорів-емігрантів Олександра Ло-
тоцького, Івана Огієнка, Василя Біднова, Дмитра Дорошенка, 
В’ячеслава Заїкина.

Наслідком складної взаємодії таких політичних чинників, як 
посилення радянської пропагандистської праці серед українців 
Польщі, усвідомлення частиною польських еліт потреби відпо-
віді на цей виклик і поширення «прометеїзму», а також важ-
ливість поглиблення польсько-українських наукових контактів 
стало утворення Українського Наукового Інституту (1930). Ді-
яльність Інституту охоплювала питання історії, філософії, філо-
логії, економіки і політики, з особливим наголосом на вив чення 
польсько-українських взаємин. УНІ під керівництвом О. Ло-
тоцького став академічним центром українознавства, 
об’єднавши не лише українських вчених-емігрантів у Польщі, 
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а й науковців Західної України, інших країн Європи, а також 
польських дослідників.

Успіхи в налагоджуванні наукових контактів із Західною 
Україною тим істотніші, що певне напруження між тамтешні-
ми елітами і наддніпрянською еміграцією зберігалося протягом 
усього міжвоєнного часу. Це напруження ґрунтувалося на від-
мінному баченні зовнішньополітичних орієнтирів, протилежних 
оцінках таких подій, як Варшавська угода 1920 року С. Петлю-
ри з Польщею. Попри це, плани частини польських еліт щодо 
політичного протиставлення емігрантів і західноукраїнського 
суспільства зазнали невдачі. Водночас, у боротьбі за політичні 
впливи, УНРівці (з гаслами демократії та політичної орієнтації 
на Польщу) не вийшли за межі активної частини еміграції, 
а ідеологія ОУН знайшла істотний відгук також серед наддні-
прянців.

Саме постійні контакти із західноукраїнськими колегами 
і наявність в кордонах міжвоєнної Польщі 5-мільйонної 
україн ської спільноти визначили специфіку і тло наукової 
діяльності української еміграції. Необхідність постійного 
лавірування між польською владою і настроями українсько-
го населення східних воєводств; сталі контакти з частиною 
польських наукових і політичних еліт, відданих ідеям «про-
метеїзму»; загальноєвропейське поширення авторитарно-
націоналістичних ідеологій створювали постійні виклики для 
української еміграційної науки. І саме цей стан постійного 
напруження і непевності стимулював наукову працю, зміц-
нював відпорність на зовнішні виклики. Під таким кутом 
зору внутрішні конфлікти і розбіжності були джерелом не 
лише розпачу, геополітичних прорахунків та маніпуляцій, 
а й сили української еміграції. Опосередкованим підтвер-
дженням цього припущення є доля позбавленої розмаїття 
течій білоруської політичної еміграції, яка добровільно при-
пинила інституційну діяльність і визнала радянський Мінськ. 
Розуміння цієї закономірності висловив ще 1923 року Дмитро 
Андрієвський у листі до Микити Шаповала:

…нація чи суспільний колектив, ціла людськість, се комплекс роз-

біжних сил, які завжди одна одну поборюють, але одна на одну 

і впливають, змагання яких творить механіку життя 5.

Від самого початку своєї діяльності українська еміграція, 
за висловом О. Лотоцького, мала «виконувати ті національ-
ні функції, яких український народ на своїй землі викону-
вати не може» 6. Це повною мірою стосується науки і освіти. 
До початку Другої світової війни на території Польщі і за 
сприяння частини польських еліт функціонували Студіум 
православного богослов’я, Український Науковий Інститут, 
численні наукові видання. При чому саме розвиток акаде-
мічних інституцій уможливив нормальну наукову працю 
багатьох вчених-емігрантів. На час викладання в Студіум 
припадає публікація найістотніших наукових досліджень І. 
Огієнка з царини книгознавства, палеографії, історії 
церковнослов’янської мови; підготовка Д. Дорошенком фун-
даментальної монографії про гетьмана Петра Дорошенка; 
вихід друком досліджень з історії церкви і православного 
богослов’я В. Заїкина.

На особливу увагу заслуговують масштабні видавничі про-
екти Українського Наукового Інституту. Серед них: підготовка 
16-томового зібрання творів Тараса Шевченка, опрацювання 
архіву Михайла Драгоманова, публікації діаріюша Пилипа 
Орлика, видання «Нарису історії України» Д. Дорошенка, праць 
польських авторів Л. Василевського і М. Гандельсмана. У ба-
гатій інтелектуальній спадщині української еміграції в Поль-
щі — синтетичні і археографічні дослідження, оригінальні 
концепції цивілізаційно-культурної орієнтації України, осо-
бливостей українського православ’я, а також візія польсько-
української співпраці і порозуміння.

5 Цит. за: Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки 
ХХ ст.). — К. — Нью-Йорк, 2006. — С. 443.

6 Лотоцький О. На ріках вавілонських. — Львів, 1938. — С. 64.
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У тотально правій (за винятком скандинавських країн) за 
переконаннями та політичними системами міжвоєнній Європі 
зріло очікування нових переділів кордонів і нових збройних 
конфліктів. Друга світова війна знищила Другу Річ Посполиту 
і зробила наступний крок до національної гомогенізації кон-
тиненту. Складниками цього стали нацистський Голокост єв-
реїв; етнічні чистки на Волині, на Балканах і в Греції, здійсне-
ні місцевими націоналістичними рухами; радянські депортації 
німців, кримських татар та інших національних груп; санкціо-
новане «Великою трійкою» переможців повоєнне вигнання 
німців із Польщі, Чехословаччини і Румунії; акція «Вісла» та 
«обміни населенням» між комуністичною Польщею та УРСР.

Після війни зникають в Польщі і наукові установи «наддні-
прянської» української еміграції. Зусиллями комуністичної 
влади нищаться матеріальні пам’ятки її міжвоєнного існування. 
Центр української закордонної гуманітаристики пересувається 
за океан, до Північної Америки. Залишаються книжки, які, 
попри поодинокі пострадянські перевидання, надалі чекають 
на вдячного читача.
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Interwar Poland lacked resources, a consistent strategy, and political 
will for implementing an effective assimilationist policy. Its nationality 
policy was inconsistent, while individual repressive measures merely 
deepened existing conflicts.

After the defeat of the Ukrainian revolution, a Ukrainian military 
and civilian emigration (numbering around 30,000 people), which was 
linked to the Ukrainian National Republic (UNR) headed by Symon 
Petliura, ended up on the territory of Poland.

By unofficially recognizing the allied character of the UNR, 
permitting the development of émigré institutions, and even 
supporting them financially, Poland was in fact breaching 
the conditions of the 1921 Treaty of Riga with Soviet Russia, which 
banned any kind of organizational activity by political émigrés. 
One of the reasons for this policy was Poland’s attempts to use the 
emigration as a counterbalance to the almost entirely anti-Polish 
Western Ukrainian elites.

The organizational formation of the scholarly and educational 
activity of the Ukrainian emigration began in the internment camps, 
which had been hastily created by the Polish government in 1921. In 
the camps, schools and training courses for soldiers and officers of the 
Army of the UNR were under the care of the Ukrainian Central 
Committee. Founded in August 1921, the committee was the sole 
legitimate body representing the emigration before the Polish 
government. The peak of the internees’ educational work was 
the founding of the Ukrainian National University in Łańcut (1921).

In view of the Polonization of Lviv University and the unwill-
ing ness of the Polish authorities to create a separate Ukrainian 
institution of higher education, the Studium of Orthodox Theology 
at Warsaw University, founded in 1925 on the initiative of the 
Orthodox Church of Poland, partially fulfilled the role of 
a Ukrainian university. Although the Studium was never an 
exclusively Ukrainian institution, a definite “Ukrainizing” tendency 
was established thanks to such émigré professors as Oleksander 
Lototsky, Ivan Ohiienko, Vasyl’ Bidnov, Dmytro Doroshenko, and 
Viacheslav Zajikyn.

Scholarship in Exile:  
The Scholarly and Educational Activity  

of  the Ukrainian Emigration in Interwar Poland  
(1919–1939)

The era of the multi-ethnic empires of the Habsburgs, Romanovs, 
and Ottomans ended on the battlefields of the First World War. 
Interwar Europe believed in the principle of “national self-
determination” and regarded national homogeneity as an extremely 
desirable (if not crucial) prerequisite for the gradual development 
of modern states.

After attaining victory in the military and diplomatic battles for 
Eastern Galicia (the majority of whose population was comprised 
of ethnic Ukrainians), at the Paris Peace Conference Poland promised 
to honor its international obligations to guarantee the rights of national 
minorities, aware that in doing so, this would weaken its already 
uncertain geopolitical situation. Meanwhile, the “old” European states 
had not accepted similar obligations vis-à-vis their own minorities 
and rejected the idea of granting the League of Nations the right to 
defend minorities in all its member countries.

Interwar Europe considered national minorities  to be the source 
of conflicts and threats, and Germany and the USSR were actively 
playing the transborder ethnic relations card. Until the mid-1930s the 
USSR rather successfully exploited the “Piedmont principle” and the 
example of nativization, seeking to convince Ukrainians and 
Belarusians in the Polish lands that the full realization of their national 
and social rights was possible only within the framework of the Soviet 
Union. The move to Soviet Ukraine of many well-known émigrés and 
representatives of the Western Ukrainian intelligentsia legitimized the 
Ukrainian SSR and introduced a palpable moral split into the émigré 
milieu.
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The founding in 1930 of the Ukrainian Scientific Institute (UNI) 
was the result of the interaction of such factors as the intensification 
of Soviet propaganda among Ukrainians in Poland, the realization 
by part of the Polish elites of the need to respond to this challenge, 
as well as the strengthening of Polish-Ukrainian scholarly contacts. 
The institute’s activity embraced questions of history, philosophy, 
philology, economics, and politics. Under Lototsky’s direction the 
UNI became an important international center of Ukrainian Studies. 
The need for constant maneuvering between the Polish government 
and the moods of the Ukrainian population in the eastern 
voivodeships; regular contacts with part of the Polish scholarly and 
political elites; and the dissemination of authoritarian-nationalist 
ideas throughout Europe presented continuous challenges to 
Ukrainian émigré scholarship. This state of constant tension and 
uncertainty strengthened resistance to external alternatives. At the 
same time, internal conflicts and quarrels turned out to be a source 
not only of despair and miscalculations but also the viability 
of the Ukrainian emigration.

The rich intellectual legacy of the Ukrainian emigration in Poland 
encompasses synthetic works, archaeographic publications, 
scholarly and politically motivated discussions of Ukraine’s 
civilizational-cultural orientation and the particular features 
of Ukrainian Orthodoxy. It is also a portrait of Polish-Ukrainian 
scholar cooperation and mutual understanding.

Nauka na wygnaniu:  
Działalność naukowa i oświatowa emigracji ukraińskiej 

w Polsce w okresie międzywojennym  
(1919–1939)

Epoka wieloetnicznych imperiów Habsburgów, Romanowych 
i Osmanów zakończyła się na polach walki I Wojny Światowej. 
Międzywojenna Europa wierzyła w zasadę „narodowego samo-
określenia” i uważała, że narodowa jednorodność stanowi nadzwyczaj 
oczekiwany (jeżeli nie niezbędny) warunek postępowego rozwoju 
państwa modernistycznego.

Polska, zwyciężywszy w wojskowych i dyplomatycznych 
walkach o Wschodnią Galicję (gdzie większość ludności stanowili 
etniczni Ukraińcy), na Paryskiej konferencji pokojowej przyjęła 
międzynarodowe zobowiązania zagwarantowania praw mniej-
szościom narodowym, uświadamiając sobie, że dotrzymywanie 
tych zobowiązań osłabi jej, i bez tego, niepewne geopolityczne 
stanowisko. Tym bardziej, że „stare” europejskie państwa nie wzięły 
na siebie analogicznych zobowiązań odnośnie własnych mniejszości 
i odrzuciły ideę udzielenia Lidze Narodów praw ochrony 
mniejszości we wszystkich państwach członkowskich.

Międzywojenna Europa uważała mniejszości narodowe za źródło 
konfliktów i zagrożenia, tym bardziej, że zarówno Niemcy jak i ZSRR 
posługiwały się nimi w politycznych rozgrywkach transgranicznych. 
Do połowy 30-lat ZSRR z powodzeniem wykorzystywał „zasadę 
Piemontu” i argument rdzenności, starając się przekonać Ukraińców 
i Białorusinów mieszkających na terenach Polski, że pełna realizacja 
ich narodowych i społecznych praw możliwa jest tylko w obrębie 
„Kraju Rad”. Przyjazd na Ukrainę Radziecką wielu wybitnych 
emigrantów i przedstawicieli zachodnioukraińskiej inteligencji 
legitymizował USRR i spowodował odczuwalny moralny rozłam w 
środowisku emigrantów.
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Międzywojennej Polsce do zrealizowania polityki asymilacyjnej 
brakowało środków, konsekwentnej strategii i politycznej woli. 
Polska polityka narodowa była niekonsekwentna, a pojedyncze 
represje tylko pogłębiały widoczne sprzeczności. Po porażce 
rewolucji ukraińskiej, na terenie Polski została ukraińska wojskowa 
i cywilna emigracja (ogólna liczba do 30 tys. osób), którą często 
nazywano „naddnieprzańską” i która związana była z Ukraińską 
Republiką Ludową na czele z S. Petlurą.

Uznając nieoficjalnie sojuszniczy charakter URL, zezwalając na 
rozwój instytucji emigracyjnych i nawet podtrzymując je finansowo, 
Polska praktycznie naruszała warunki Traktatu Ryskiego z 1921 r. 
z Rosją Radziecką, który zabraniał jakiejkolwiek organizacyjnej 
działalności emigrantów politycznych. Jedną z przyczyn takiej polityki 
były próby wykorzystania przez Polskę emigracji jako przeciwwagi 
dla prawie wyłącznie antypolskich zachodnio-ukraińskich elit.

Organizacja naukowej i oświatowej działalności emigracji 
ukraińskiej rozpoczęła się w obozach dla internowanych, w pośpiechu 
utworzonych przez polską władzę w 1921 r. Opiekę nad szkołami 
i kursami szkoleniowymi dla żołnierzy i oficerów URL sprawował 
w obozach utworzony w sierpniu 1921 r. Ukraiński Centralny 
Komitet — jedyny legalny, uznawany przed polską władzą organ 
emigracyjny. Największym osiągnięciem pracy edukacyjnej wśród 
internowanych było utworzenie Ukraińskiego Uniwersytetu 
Ludowego w Łańcucie (1921 r.).

Biorąc pod uwagę polonizację Uniwersytetu Lwowskiego 
i niechęć władzy polskiej do utworzenia ukraińskiej szkoły wyższej, 
powołane z inicjatywy Prawosławnej Cerkwi w Polsce Studium 
Teologii Prawosławnej przy Uniwersytecie Warszawskim, częściowo 
odgrywało rolę ukraińskiego uniwersytetu. Studium nigdy nie było 
instytucją wyłącznie ukraińską, ale pewna tendencja do jego 
„ukrainizacji” była zasługą profesorów-emigrantów: Oleksandra 
Łotockiego, Iwana Ohijenki, Wasyla Bidnowa, Dmytra Doroszenki, 
Wjaczesława Zajikyna.

W następstwie oddziaływania takich czynników jak nasilenie 
propagandy radzieckiej wśród Ukraińców w Polsce, zrozumienie 

przez część polskich elit potrzeby odpowiedzi na to wyzwanie, a także 
potrzeby poszerzenia polsko-ukraińskich kontaktów naukowych, 
został utworzony Ukraiński Instytut Naukowy (1930). Działalność 
Instytutu obejmowała dziedziny nauki: historii, filozofii, filologii, 
ekonomii i polityki. Ukraiński Instytut Naukowy pod kierownictwem 
O. Łotockiego był ważnym międzynarodowym centrum ukrainistyki.

Konieczność ciągłego lawirowania między władzą polską 
i nastrojami ludności ukraińskiej w województwach wschodnich; 
ciągłe kontakty z częścią polskich naukowych i politycznych elit; 
ogólnoeuropejskie rozpowszechnienie autorytatywno-nacjona-
listycznych idei stanowiły wyzwania dla ukraińskiej emigracyjnej 
nauki. Właśnie ten stan ciągłego napięcia i niepewności potęgował 
odporność na zewnętrzne alternatywy. Przy czym, wewnętrzne 
konflikty i spory okazały się nie tylko źródłem rozpaczy i porachun-
ków, ale także źródłem siły ukraińskiej emigracji.

Do bogatej intelektualnej spuścizny ukraińskiej emigracji zalicza 
się prace syntetyczne i publikacje archeograficzne, naukowo-
polityczne dyskusje o cywilizacyjno-kulturowej orientacji Ukrainy, 
specyfikę ukraińskiego prawosławia, a także rozważania o polsko-
ukraińskiej współpracy i wzajemnym zrozumieniu.
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Наука в изгнании:  
Научная и образовательная деятельность  

украинской емиграции в межвоенной Польше  
(1919–1939)

Эпоха полиэтнических империй Габсбургов, Романовых и 
Османов завершилась на полях сражений Первой мировой войны. 
Межвоенная Европа верила в принцип «национального само-
определения» и считала, что национальная гомогенность — 
чрезвычайно желательная (если не необходимая) предпосылка 
поступательного развития модерного государства.

Победив в военных и дипломатических сражениях за Восточ-
ную Галицию (большинство населения которой составляли 
этнические украинцы), на Парижской мирной конференции 
Польша взяла на себя международные обязательства гарантиро-
вать права национальных меньшинств, оказавшихся в ее составе, 
понимая, что соблюдение этих обязательств лишь ослабит ее и без 
того уязвимое геополитическое положение. Тем более, что 
«старые» европейские державы не взяли на себя аналогичные 
обязательства относительно собственных меньшинств и отброси-
ли идею придания Лиге Наций права защищать меньшинства во 
всех странах-членах.

Межвоенная Европа считала национальные меньшинства ис-
точником конфликтов и опасностей, тем более, что и Германия, 
и СССР пытались играть на трансграничных этнических связях. 
До середины 1930-х гг. СССР активно и достаточно успешно ис-
пользовал «принцип Пьемонта» и пример коренизации, стараясь 
убедить украинцев и беларусов на территории Польши, что по-

лное воплощение их национальных и социальных прав возможно 
лише в составе Советского Союза. Переезд на Советскую Украину 
многих выдающихся представителей эмиграции и западноукра-
инской интеллигенции легитимизировал УССР и вносил 
ощутимый моральный раскол в эмигрантcкой среде.

Межвоенной Польше для осуществления успешной ас-
симиляционной политики не хватало ресурсов, после довательной 
стратегии и политической воли. Ее национальная политика была 
непоследовательна, примиренческие инициативы оставались 
непродолжительными, а репрессивные меры лишь усугубляли 
существующие противоречия.

Таким образом деятельность украинской эмиграции в Поль ше 
зависела от изменчивого политического контекста межвоенного 
периода. После поражения украинской революции на террито-
рии Польши оказалась украинская военная и гражданская 
эмиграция (общей численностью до 30 тыс. человек), которую 
часто называли «надднепрянской» и которая, в основном, была 
связана с Украин ской Народной Республикой (УНР) во главе 
с С. Петлюрой.

Неофициально признавая союзнический характер УНР, 
разре шая развитие эмиграционных учреждений и даже под-
держивая их финансово, Польша фактически нарушала усло-
вия Рижского договора 1921 г. с Советской Россией, пре-
дусматривавшего запрет любой организационной деятельнос-вшего запрет любой организационной деятельнос-
ти украинской эмиграции. Одной из причин такой политики 
были попытки Польши исполь зовать эмиграцию как проти-
вовес к преимущественно остро антипольски настроеным 
западноукраинским элитам.

Организационное оформление научной и образовательной 
деятельности украинской эмиграции началось в лагерях интер-
нирования, наспех созданных польськой властью в 1921 г. Первые 
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воеводств; постоянные контакты с частью польских научных и по-
литических элит, приверженых идеям «прометеизма»; общеев-
ропейское распространение авторитарно-националистических 
идеологий создавали постоянные вызовы для украинской 
эмиграционной науки. Именно это состояние постоянного на-
пряжения и неуверенности усиливало стойкость к внешним 
вызовам. Под таким углом зрения внутренние конфликты и раз-
ногласия были источником не только разочарования, геополити-
ческих просчетов и манипуляций, но и силы украинской 
эмиграции.

В богатом интеллектуальном наследии украинской эмиграции 
в Польше — обобщающие труды и археографические публика-
ции, политически мотивированные концепции цивилизационно-
культурной ориентации Украины, особенностей украинского 
православия, а так же образ польско-украинского сотрудничества 
и взаимопонимания. 

школы и учебные курсы для солдат и офицеров армии УНР в ла-
герях функционировали в рамках существовавших со времени 
военных действий структурах, а затем шефство над ними взяли на 
себя Культурно-образовательное управление Генштаба армии УНР 
и созданный в августе 1921 г. Украинский Централь ный Комитет — 
единый представительный орган эмиграции перед польской влас-
тью. Вершиной учебной работы среди интернированых стало со-
здание Украинского Народного Университета в Ланцуте (1921), 
возможное благодаря выезду в эмиграцию почти всего препода-
вательского состава Каменец-Подольского университета.

Принимая во внимание полонизацию Львовского университе-
та и нежелание польской власти открыть отдельное украинское 
высшее учебное заведение, созданный в 1925 г. по инициативе 
Православной церкви Польши 1925 г. Студиум православного 
богословия Варшавского университету частично выполнил роль 
украинского университета. Студиум никогда не был исключитель-
но украинским учебным заведением, но определенная тенденция 
к его «украинизации» стала заслугой профессоров-эмигрантов 
Александра Лотоцкого, Ивана Огиенка, Василя Беднова, Дмитрия 
Дорошенко, Вячеслава Заикина.

Следствием сложного взаимодействия таких факторов, как 
усиление советской пропаганды среди украинцев Польши, осо-
знание частью польских элит необходимости ответа на этот 
вызов, а так же углубление польско-украинских научных контак-
тов стало создание Украинского Научного Института (1930). 
Деятельность Института охватывала вопросы истории, филосо-
фии, филологии, экономики и политики. Под руководством 
А. Лотоцкого УНИ стал весомым международным центром 
украиноведения.

Необходимость постоянного лавирования между польской 
властью и настроениями украинского населения восточных 
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