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ВСТУП 

 

Сучасна українська історична наука характеризується помітним зростанням 

інтересу до вивчення історії зарубіжних країн, у тому числі Республіки Польщі. 

Як зазначають провідні історіографи, у цьому виявляється одна із традицій 

української історіографії [177, с. 180 – 194], пов’язаної з неослабною увагою до 

історії сусідніх народів. Переконливим свідченням цього може слугувати 

динамічний розвиток української полоністики, якому сприяє активізація творчої 

співпраці українських і польських дослідників після відновлення незалежності 

України. За неповними відомостями, лише за період з 1991 по 2012 р. 

оприлюднено сотні наукових, науково-популярних та навчально-методичних 

праць, присвячених історії Польщі та українсько-польським взаєминам. Серед них 

питому вагу посідають публікації про міжвоєнну Польщі, яка увійшла в історію 

як Друга Річ Посполита (1918 – 1939 рр.). Все це висуває історіографічні студії 

міжвоєнної Польщі в число важливих і актуальних тем української та зарубіжної 

історіографії. 

На актуальність обраної теми впливає декілька чинників. По-перше, 

Республіка Польща не лише історичний сусід України, але й її стратегічний 

партнер, який відіграє дедалі більшу роль як у розвитку українсько-польського 

співробітництва, так і в підтримці інтеграційних процесів на шляху України до 

європейської та світової спільноти. Дослідження і об’єктивне висвітлення історії 

Польщі, включаючи досить контроверсійний міжвоєнний період, закладає 

надійний фундамент для українсько-польського порозуміння та активізації 

гуманітарного співробітництва. Як зазначає О. Калакура, в українсько-польських 

взаєминах, їхніх позитивних і негативних сторонах сконцентровано великий 

повчальний потенціал історичного досвіду, який заслуговує належного 

дослідження, щоб на його основі сміливіше долати стереотипи, успадковані від 

минулого, повніше опиратися на досвід взаєморозуміння і співпраці [137, с. 12]. 

По-друге, в період 1918 – 1939 рр. Польща нагромадила великий досвід 

відродження національної державності, входження в європейський і світовий 

простір, розвитку міжнародних відносин, конституційного процесу і 
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демократичних засад державного управління, господарського і культурного 

будівництва, подолання кризових явищ, науково-історіографічне осмислення 

якого має повчальне значення і для державотворчих процесів в незалежній 

Україні. По-третє, історія Другої Речі Посполитої невіддільна від історії 

українського народу, оскільки в її складі українські етнічні землі становили п’яту 

частину, а кількість українського населення в 1930-х рр. сягнула майже 8 млн. 

осіб. Дослідження історіографії польсько-української війни 1918 – 1920 рр., 

польсько-радянських відносин, становища української меншини у Польщі, 

політики влади щодо неї має важливе значення для цілісності історичних знань 

про долю українців у міжвоєнні роки. По-четверте, після повалення тоталітарних 

режимів у ПНР та УРСР помітно змінилася історіографічна ситуація в обох 

країнах, утверджуються нові методологічні засади наукових досліджень, що 

створює додаткові можливості для співпраці істориків і підготовки спільних 

наукових проектів, у тому числі для поглибленого аналізу зовнішньої та 

внутрішньої політики польських властей, їх прорахунків, винесення повчальних 

уроків з історичного досвіду. 

Історіографічне осмислення процесу відродження польської держави та її 

розвитку у міжвоєнні роки актуальне й тому, що в її складі перебував великий 

масив західноукраїнських земель із населенням до 7 млн. осіб. Водночас це і 

складне завдання, що потребує відбору, систематизації та компаративного аналізу 

старої і нової історіографії як української, так і частково польської та російської з 

тим, щоб виявити спільні і відмінні підходи науковців до оцінки тих чи інших подій, 

явищ і процесів, визначення не лише здобутків, але й прогалин, окреслення 

перспектив подальшого вивчення цього багатогранного та суперечливого питання. 

Складність історіографічного аналізу цієї теми полягає і в тому, що значний 

масив літератури, особливо тоталітарних часів, містить елементи замовчуваних 

фактів, суб’єктивізм в інтерпретації історичних подій, що в свою чергу потребує 

спростування хибних тверджень і спотворень. Маємо немало прикладів 

заангажованості та упередженості й деяких сучасних українських і польських 

істориків. Особливо це стосується дослідження політики Другої Речі Посполитої 
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стосовно національних меншин, включаючи й українців, польсько-українського 

протистояння, які значною мірою залишили негативний слід в історичній пам’яті 

обох народів і спричинили польсько-український конфлікт на завершальному етапі 

Другої світової війни. Правдиве висвітлення цих та інших питань сприятиме 

виробленню об’єктивних уявлень про тогочасні події, формуванню виважених 

оцінок, які б дозволили позбутися образ і взаємних звинувачень та сприяли б 

подальшій гармонізації українсько-польських взаємин у сучасних умовах та в 

перспективі. 

Отже, актуальність дисертації зумовлена: а) відсутністю спеціального 

комплексного історіографічного дослідження, в якому б підбивалися підсумки 

дослідження історії міжвоєнної Польщі; б) науковою і суспільною важливістю, 

теми, зумовленою провідними тенденціями сучасного історіографічного процесу, 

наявністю численних праць з цієї проблематики, що висуває на порядок денний 

необхідність їх історіографічного осмислення; в) підведення підсумків 

дослідження і встановлення повноти вивчення теми, зосередження уваги на 

усуненні прогалин – сприятиме створенню нових історичних праць з 

досліджуваних питань, підвищенню їх теоретичного рівня та практичної 

значущості. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є комплекс історіографічних 

джерел, створених українськими дослідниками, а також польськими та 

російськими авторами за період 1991 – 2012 рр., і присвячених історії 

відродження, становлення та розвитку Другої Речі Посполитої. 

Предметом дослідження є історіографічний процес нарощування і розвитку 

історичних знань про міжвоєнну Польщу, його тенденції та закономірності.  

Хронологічні межі визначаються двома вимірами. Перший відображає 

конкретно-історичний розвиток Польщі міжвоєнного періоду з часу відновлення 

незалежності держави (1918 р.) до початку Другої світової війни (1939 р.). Другий 

вимір визначається розвитком проблемної української історіографії міжвоєнної 

Польщі та окреслюється періодом 1920 – 2012 рр. 
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Географічні межі дисертації охоплюють основні терени розвитку 

української та зарубіжної історіографії міжвоєнної Польщі. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного 

аналізу української історіографії відродження, становлення та розвитку Другої Речі 

Посполитої і визначення на цій основі стану і повноти дослідження зазначених 

питань. Її реалізація передбачає розв’язання низки взаємозумовлених завдань, 

зокрема: 

- проаналізувати історіографічний доробок дослідників із визначеного 

питання, охарактеризувати стан його висвітлення, встановити репрезентативність 

джерельного комплексу дослідження та з’ясувати його значення для узагальнення 

знань про історію міжвоєнної Польщі; 

- виявити, систематизувати, класифікувати і дослідити основні групи 

історіографічних джерел з історії ІІ Речі Посполитої, визначити основні методи 

історіографічного дослідження, застосовані при написанні роботи; 

- здійснити періодизацію історіографічного процесу, простежити еволюцію 

концептуальних підходів до вказаної проблематики протягом означеного 

історіографічного періоду; 

- дослідити процес нарощування знань з історії відновлення Другої Речі 

Посполитої, її міжнародного визнання та зовнішньої політики; 

- проаналізувати стан дослідження державного устрою міжвоєнної Польщі, її 

внутрішньої політики у різних сферах життєдіяльності польського суспільства; 

- за допомогою методів історіографічної компаративістики з’ясувати повноту і 

достовірність висвітлення долі українського населення в Польській Республіці 

досліджуваного періоду та охарактеризувати польсько-українські стосунки; 

- виявити на основі історіографічного аналізу недостатньо вивчені аспекти, 

спотворені або й сфальсифіковані оцінки подій та явищ, окреслити питання, які 

заслуговують подальшого дослідження. 

Методи дослідження. В процесі розв’язання поставлених завдань 

послідовно реалізовувались методологічні принципи історизму, об’єктивності, 

системності, всебічності та наступності історіографічного пізнання, 
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використовувались загальнонаукові та спеціальні дослідницькі методи, 

насамперед методи історіографічного аналізу та історіографічного синтезу, а 

також порівняльний, проблемно-тематичний, історико-хронологічний, історико-

ситуаційний, періодизації та класифікації, які в сукупності дозволили здійснити 

комплексну реконструкцію відображення в наукових працях процесу 

відродження, становлення та розвитку польської держави в міжвоєнну добу. 

У процесі підведення підсумків дослідження теми враховувались наукові 

досягнення вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячені різним сферам 

життєдіяльності Другої Речі Посполитої, зокрема Л. Алексієвець, 

С. Віднянського, Л. Зашкільняка, В. Комара, Ю. Крамара, О. Красівського, 

С. Кульчицького, М. Литвина, О. Міщенка, Б. Тищика та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці та розробці 

теми, яка не отримала всебічного об’єктивного висвітлення у науковій літературі. На 

підставі аналізу широкого кола джерел вперше комплексно проаналізовано та 

узагальнено процес формування історичних знань про Другу Річ Посполиту. 

Виявлено і класифіковано основні види історіографічних джерел з теми. 

Запропоновано й обґрунтовано періодизацію вивчення історії міжвоєнної Польщі, 

охарактеризовано історіографічні періоди, з’ясовано основні тенденції наукового 

дослідження та фактори, що їх визначали. З нових позицій висвітлено внесок 

українських дослідників у розробку питання. Проведено порівняльний аналіз 

поглядів українських, радянських, польських та російських дослідників теми. 

Розглянуто публікації, що не були раніше об’єктом історіографічного дослідження. 

Окреслено недостатньо досліджені та найбільш контроверсійні питання в сучасній 

історіографії Другої Речі Посполитої. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки поглиблюють 

знання вітчизняної історичної науки з історіографії відродження та розвитку 

Польської Республіки у міжвоєнний період, можуть бути використані в подальшій 

науковій розробці теми. Результати дослідження можуть бути застосовані у 

процесі викладання курсів з історії Польщі, слов’янознавства, а також при 
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проведенні порівняльно-історичних досліджень історії державотворення в країнах 

Центральної і Південно-Східної Європи. Матеріали дисертаційної роботи будуть 

корисними і для державних, громадських структур у процесі поглиблення 

українсько-польської співпраці на сучасному етапі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації апробовані у виступах на 8 наукових конференціях, у тому числі: 

Дев’яті джерелознавчі читання (К., 2008), Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених, присвячена 90-річчю Гетьманату Павла 

Скоропадського (К., 2008), Десяті джерелознавчі читання (до 65-річчя заснування 

кафедри архівознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) (К., 2009), Друга міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених, присвячена 175-річчю Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (К., 2009), Науково-практична конференція молодих учених, 

присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (К., 2010), Одинадцяті 

джерелознавчі читання (до 100-річчя від дня народження професора В’ячеслава 

Ілліча Стрельського) (К., 2010), Дванадцяті джерелознавчі читання (до 20-ї 

річниці незалежності України) (К., 2011), Тринадцяті джерелознавчі читання, 

присвячені 160-річчю Центрального державного історичного архіву України (К., 

2012). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових статей у 

фахових виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Основні етапи та стан дослідження теми 

 

Історіографічне осмислення процесу відновлення польської державності, 

утворення і розвитку Другої Речі Посполитої потребує глибокого аналізу 

основних етапів дослідження теми і встановлення сучасного стану її розробки. 

Дослідження історії міжвоєнної Польщі було започатковане польськими та 

зарубіжними істориками, включаючи радянських, ще в період 1920-х рр. і з 

різною інтенсивністю триває до наших днів. Формат нашого дослідження 

стосується головним чином новітньої української історіографії Другої Речі 

Посполитої, тобто надбань істориків незалежної України за період 1991 – 

2012 рр., які враховують нову історіографічну ситуацію та застосовують 

методологічні переорієнтації пострадянських науковців [9, с. 120 – 134]. Водночас 

для повноцінного історіографічного аналізу всіх аспектів теми необхідно 

враховувати здобутки сучасних польських та російських істориків, без порівняння 

їх підходів з радянською та польською історіографіями тоталітарних часів. 

На нашу думку, аналіз історіографії досліджуваного питання справедливо 

розпочати із з’ясування того, які наукові заклади спеціалізуються на 

дослідженнях історії Польщі в контексті історії Східної Європи та всесвітньої 

історії. У цьому зв’язку заслуговує уваги студія С. Віднянського, який дав 

загальну оцінку роботи наукових установ, починаючи з 40-х рр. ХХ ст. [67, с. 43 –

 61]. Значну роль у дослідженні історії зарубіжних слов’янських народів 

науковець відводить Інституту слов’янознавства АН СРСР, а згодом Росії. Він 

вказує, що наприкінці 1940-х рр. перші наукові дослідження новітньої історії 

країн Центральної та Східної Європи були започатковані у відповідному відділі 

Інституту історії АН УРСР, який у 2012 р. був перейменований у відділ історії 

міжнародних відносин і зовнішньої політики України. У 2012 р. було створено 

Інститут всесвітньої історії НАН України, який, на думку Я. Калакури, поступово 

перетворюється в координаційний центр та налагоджує співпрацю з 
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університетськими центрами досліджень й надає науково-методологічну 

допомогу вишівським історикам [9, с. 120 – 134]. 

Історіографічне осмислення процесу нагромадження знань з історії Другої 

Речі Посполитої ведеться на рівні тематичних статей, вступних частин до 

монографій та дисертацій, бібліографічних оглядів та рецензій на опубліковані 

праці. Зокрема, історіографія становлення Другої Речі Посполитої частково 

присутня в монографіях М. Гетьманчука, О. Калакури, О. Красівського, 

М. Литвина; дисертаціях Л. Алексієвець, Л. Калиняка, В. Калінчик, І. Кватири, 

О. Паславської; рецензіях В. Бонусяка, С. Віднянського та ін. Виходячи з того, що 

з’ясування стану вивчення будь-якої наукової проблеми передбачає виділення 

основних історіографічних етапів її дослідження, авторка, взявши за основу 

існуючу періодизацію української історіографії [140, с. 39 – 41], з урахуванням 

особливостей дослідження заявленої теми виокремила три основних періоди 

цього процесу: а) 1920 – 1940-і рр.; б) 1950 – 1980-і рр.; в) 1990-і рр. – 2012 р. Для 

наукових робіт першого періоду характерним було здебільшого описове 

висвітлення подій по мірі їх розгортання без залучення належної джерельної бази. 

Основи історіографії теми заклали праці відомих істориків Західної України та 

діаспори І. Крип’якевича, М. Лозинського, О. Назарука, З. Пеленського та ін. [26, 

344 с.; 21, 74 с.; 19, 172 с.; 22, 288 с.]. В УСРР започатковується марксистське 

трактування історії міжвоєнної Польщі в дусі партійно-класової інтерпретації 

подій та постатей. 

У період 1950 – 1980-х рр. в СРСР, УРСР та ПНР побачили світ колективні 

та індивідуальні праці, дисертаційні роботи, численні статті з історії Польщі, 

автори яких торкнулися низки історіографічних питань. У конкретно-історичному 

вимірі досліджувалися здебільшого державотворчі процеси, діяльність 

політичних партій, переважно лівих, робітничий і національно-визвольний рух, 

ситуація на селі (М. Зільберман, П. Калениченко, В. Карпов) [8, 18 с.; 14, 11 с.; 

141, 344 с.]. На нашу думку, більшість досліджень спрямовувались на формування 

негативного ставлення до політики міжвоєнної Польщі як буржуазної держави, на 

поширення ідей комунізму і підтримку революційного руху. Науковці 
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наголошують на тому, що радянська історична наука не приділяла належної уваги 

історії польського державотворення, багато сторінок відродження Польської 

держави і її розвитку в міжвоєнні роки замовчувались чи спотворювались, а сама 

країна розглядалась мало не як одвічний ворог Росії та України. Лише починаючи 

з другої половини 1980-х років, у зв’язку з політикою перебудови, гласності й 

демократизації, формуванням нової історіографічної ситуації появилися 

передумови для поширення об’єктивної інформації та становлення наукової 

української полоністики. 

З відновленням державної незалежності України розпочався принципово 

новий етап у розвитку української історіографії, однією з примітних особливостей 

якого став підвищений інтерес дослідників до історії зарубіжних країн, 

включаючи й Польщу. За минуле 20-річчя опубліковано великий масив якісно 

нових узагальнюючих і монографічних праць, наукових статей, навчальних 

посібників з історії Польщі. Вітчизняні історики, з одного боку, відійшли від 

партійно-класової методології та ідеологічних трактувань історичного процесу, а 

з другого – почали відкривати для себе невідомі або недоступні раніше документи 

і на цій основі намагалися створити нову картину цивілізаційного поступу Другої 

Речі Посполитої.  

Знаковою подією в історіографії досліджуваного питання став вихід у світ 

монографії О. Красівського. [17, 304 с.] Історик взявся за дослідження найбільш 

важкого та заплутаного періоду в українсько-польських відносинах – часовому 

проміжку 1918 – 1923 рр. Автор розглянув праці М. Кугутяка, М. Литвина, 

К. Науменка, О. Павлюка, М. Швагуляка, а також польських істориків 

М. Клімецького, М. Козловського, Ч. Партача, Т. Піотрокевича та 

А. Хойновського [17, с. 7]. 

Історіографії українсько-польських відносин 1991 – 2011 рр. присвячена 

стаття В. Гевко, в якій розглянуто стан вивчення теми, виокремлено, з одного 

боку, теоретичні роботи загального характеру (С. Віднянський, О. Івченко, 

А. Кудряченко, С. Лотоцький, С. Трохимчук) [4, с. 355], а з другого – 
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проаналізовані праці науковців, безпосередньо присвячені розвитку польсько-

українських відносин сучасного періоду. 

В. Гевко наголошує, що питання українсько-польських взаємин є цікавим та 

однозначно перспективним. Свідченням цього є те, що цю тему досліджують 

вчені Інституту історії НАН України, Інституту українознавства НАН України, 

Інституту національних відносин і політології та ще близько десяти 

спеціалізованих наукових структур. Стан українсько-польських відносин на 

різних історичних етапах знаходить своє висвітлення на сторінках міжнародного 

збірника «Україна-Європа-Світ», відмічає науковець. 

Історіографії Східної Галичини та Західної Волині у складі Другої Речі 

Посполитої приділено значну увагу в науковій статті І. Мищака [24]. Науковець 

виділив роботи тих істориків, які, на його думку, в повній мірі висвітлюють це 

питання. Так, серед радянських істориків автор виділяє роботи С. Макарчука 

щодо польської урядової політики, дроблення українського масиву на 

Прикарпаття, Волинь, Холмщину, Підляшшя, Лемківщину.  

Ряд історіографічних узагальнень містять монографії та дисертації, 

присвячені історіографії Української революції і державотворчим процесам в 

Україні 1917 – 1921 рр., зокрема роботи В. Великочия, М. Гетьманчука, 

В. Капелюшного, В. Солдатенка, М. Стопчака, В. Футали, Д. Яневського та ін. 

[29, 507 с.; 13, 607 с.; 1, 436 с.; 5, 433 с.; 33, 252 с.; 32, 456 с.; 264, 812 с.]. Зокрема, 

В. Великочий дослідив діяльність політичних партій на теренах міжвоєнної 

Польщі [1, 436 с.]. А в шостому розділі дисертації цього ж історика зроблено 

порівняльний аналіз праць українських радянських істориків (О. Карпенка, 

Р. Симоненка, Ю. Сливки) та сучасних вітчизняних дослідників (М. Геника, 

О. Красівського, М. Литвина, С. Макарчука, О. Павлюк), виявлено істотні 

відмінності в підходах до вивчення двох ідеологічних конструктів: 

федералістського пілсудчиків та інкорпоративного ендеків [2, с. 28]. 

М. Гетьманчук у вступній частині монографії торкнувся джерельних 

свідчень, залучених істориками дослідження боротьби більшовицької Росії 
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(Радянського Союзу) і Польщі для з’ясування місця українського питання у 

зовнішній політиці цих держав [5, 433 с.]. 

Значний масив історичної літератури, дотичної до історії міжвоєнної 

Польщі, проаналізовано в монографії В. Капелюшного [13, 607 с.]. Автор 

відзначив дисертацію А. Панчука, в якій до історіографічного аналізу залучено 

значну кількість публікацій польських дослідників. Окремо проаналізовано праці 

С. Литвина, присвячені дослідженню ролі С. Петлюри у розвитку українсько-

польських взаємин, підписання Варшавської військової угоди 1920 р. Не оминув 

цих сюжетів і В. Солдатенко [29, 976 с.], зробивши порівняльний аналіз праць 

щодо польсько-українських відносин, воєнного конфлікту 1918 – 1919 рр. та 

наслідків Варшавського договору. 

Великий масив української і польської літератури про суспільно-політичне 

життя українців у міжвоєнній Польщі проаналізовано в монографії В. Футали. 

Рецензуючи цю роботу, Л. Кривизюк [18, с. 222 – 227] відмічає, що крім 

з’ясування стану історіографічної розробки теми, автор висвітлює історію 

дослідження тематично широких ділянок життя українців Галичини, Волині й 

інших осередків їхнього перебування та діяльності в Польщі. В. Футала показав, 

що предметом підвищеної уваги сучасних вчених стали організаційно-політична 

діяльність націонал-демократів, вироблення стратегії і тактики УНТП-УНДО, 

масово-політична робота партії та її боротьба за згуртування українського 

політикуму після українсько-польської війни 1918 – 1919 рр. 

Історіографії військового протистояння ЗУНР і Польщі торкнувся й 

М. Стопчак [30, с. 189 – 201], наголосивши, що перші праці з означених аспектів 

побачили світ вже у 1919 – 1920 рр. і хоча потребували уточнень, грішили 

суб’єктивною оцінкою подій, але їх цінність полягала у тому, що саме вони 

дозволили певною мірою встановити хронологію подій, а подекуди стали 

першоджерелом для наукових досліджень історії українсько-польської війни. З-

поміж сучасних досліджень М. Стопчак виділив роботи М. Кугутяка, М. Литвина, 

С. Макарчука, К. Науменка; статті Т. Зарецької, В. Матвієнка, О. Павлюка, 

В. Соловйової. За істориком, вагомою перевагою цих робіт є їх базування на 
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серйозній науковій літературі, залучення як українських, так і польських джерел, 

аналіз та відтворення історичних подій з незалежної точки зору. 

Історіографії культурного життя в міжвоєнній Польщі присвячена стаття 

А. Портнова, побудована на польській літературі. Автор виділив роботу 

А. Хойновського, в якій доводиться об’єктивний характер національних 

конфліктів і стверджується, що влада боялася політичних рішень, воліючи 

вгамувати суспільні невдоволення репресіями [28, с. 114]. Аналізуючи 

монографію Р. Тожецького, автор відніс її до найдокладніших синтетичних 

досліджень. 

В історіографічних студіях важливе місце відводиться дослідженню 

суспільно-політичного розвитку Другої Речі Посполитої. Йдеться, зокрема, про 

дисертаційні дослідження Л. Калиняка та О. Паславської, монографію О. Міщенка 

[25, 98 с.; 27, 18 с.; 11, 210 с.]. У дисертаційній роботі О. Паславської особлива 

увага приділена аналізу праць польських істориків, присвяченій відродженню і 

розвитку міжвоєнної Польщі (В. Комарніцького, Ст. Кутштеби, 

Ю. Левандовського, В. Рошковського) [232, 202 с.]; формуванню державних 

органів влади (А. Айнешиль, М. Калляс, П. Юрек); діяльності Ю. Пілсудського 

(З. Зигмунтович, Д. і Т. Наленичі, А. Хойновський). 

Історіографічну цінність має перший розділ дисертаційної роботи 

В. Калінчик, присвячений аналізу стану дослідження внутріполітичного життя 

міжвоєнної Польщі [12, 20 с.]. Авторка виділила три історіографічних періоди: до 

першого віднесла роботи виключно польських істориків (А. Гвіджд, 

В. Комарницький, В. Конопчинський, С. Кутшеба, А. Прухник), до другого 

здебільшого публікації радянських істориків (П. Калениченко, А. Малицький, 

А. Манусевич, І. Міхутіна), а третій, сучасний період, пов’язала з працями 

З. Баран, М. Гетьманчука, Т. Зарецької, О. Красівського, М. Литвина, Ю. Макара, 

В. Ярового. Однак такий поділ лише поверхово відображає сутність історіографії 

питання. 

Історіографічну розвідку про політичні процеси Західної Волині у 

міжвоєнний період здійснила Р. Давидюк [7, с. 51 – 57] зазначивши, що 
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дослідженню цього питання присвятили наукові студії О. Єгремій, О. Зайцев, 

Ю. Крамар, М. Москалюк, П. Панфілова, І. Соляр. Авторка виділила праці 

М. Геника щодо діяльності польських політичних партій; Р. Кобильника про 

українське питання в концепціях польських проурядових партій Східної 

Галичини. Серед істориків, які займалися вивченням історії ОУН Р. Давидюк 

виділяє роботи О. Дарованця, І. Патриляка, В. Сергійчука, Я. Цецика, 

Ю. Шаповала та ін. 

Наукову цінність несе в собі й історіографічний розділ дисертації 

Н. Сидорик, присвячений з’ясуванню рівня наукової розробки теми німецької 

меншини в міжвоєнній Польщі. Авторка доводить, що в радянській історіографії 

питання німецької меншини Польщі розглядалося в контексті міжетнічних 

процесів, а також при вивченні історії Польщі та Німеччини. Серед істориків 

незалежної України, які розробляли б цю проблематику, авторка виділила лише 

П. Сіреджука. Натомість в польській історіографії тема німецької меншини 

визвала жвавий інтерес. Серед сучасних польських дослідників авторка виділяє 

роботи Т. Броварика, М. Войцехівського, Д. Мательського, Г. Халупчака, 

А. Чефера [251, с. 4 – 5]. 

Публікації Л. Зашкільняка, М. Кугутяка, С. Макарчука, А. Павлишина, 

Ю. Сливки, В. Трофимовича присвячено вивченню діяльності політичних партій 

та громадських об’єднань Західної України, аналізові української та польської 

політичної думки, дослідженню концептуальних підходів обох сторін до 

вирішення національного питання. 

Окрему увагу в підрозділі приділено історіографічній частині дисертації 

І. Кватири, присвяченої особливостям соціально-економічного розвитку Другої 

Речі Посполитої [148, 18 с.]. Авторка проаналізувала публікації Т. Бжеського, 

М. Дроздовського, Л. Каро, Г. Крахельської та інших науковців, вказала на 

однобічність праць 1950 - 1980-х рр., зокрема економістів-марксистів і науковців 

лівої політичної орієнтації (Л. Гудзицький, К. Джевульський, С. Журавіцький, 

З. Ландау) [15, с. 319 – 324]. 
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Підсумовуючи, авторка відмічає якісні зміни в українській історичній науці, 

які відбулися за роки незалежності й відкрили нові можливості для об’єктивного 

висвітлення економічної історії Польської держави, зокрема, завдяки доступності 

більшого кола джерел і архівних документів. 

Становленню та розвитку дипломатичних відносин між Польщею та УРСР 

присвятив свою монографію О. Гісем, в якій автор залучив серйозне коло 

історіографічної літератури, дослідив наукові праці як радянських, так і 

польських істориків, починаючи з 1920-х рр., порівняв їх інформаційне 

навантаження та значимість для суспільства. Для здійснення повного 

дослідження, автор виокремив значимість дій радянської Росії для Польщі та 

УРСР. Піддав критиці небажання представників обох країн у швидкому 

налагодженні економічних та торгівельних відносин. Насамкінець О. Гісем 

високо оцінив діяльність польської дипломатії на шляху до становлення на 

міжнародній арені [6, с. 11]. 

Отже, періодизація та загальна характеристика основних етапів вивчення 

становлення та розвитку Другої Речі Посполитої дає змогу з’ясувати механізм 

впливу різнобічних факторів на розвиток історичної науки, простежити 

безперервність та наступність, спадкоємність і тяглість історіографічного 

процесу, знайти алгоритм для з’ясування персонального внеску істориків у 

збагачення і примноження історичних знань. 

Таким чином, аналіз стану наукової розробки досліджуваної теми свідчить, 

що сьогодні у вітчизняній історичній науці ще не проведено комплексного й 

узагальнюючого вивчення літератури з історії відродження та становлення Другої 

Речі Посполитої. Існують лише окремі статті, в яких фрагментарно розглядаються 

підходи українських істориків до дослідження тих чи інших питань внутрішньої 

та зовнішньої політики міжвоєнної Польщі. Історіографічне дослідження історії 

Польщі міжвоєнного періоду перебуває на початковому етапі. Зважаючи на те, що 

ХХ ст. мало декілька різних за характером історіографічних періодів, важливо 

встановити значення кожного з них у нарощуванні знань про розвиток Другої Речі 

Посполитої з акцентом на новітню історіографію. 
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1.2. Джерельний комплекс та методологія дослідження 

 

Винятково важливим етапом дисертаційного дослідження стало 

формування джерельного комплексу і залучення відповідного методологічного 

інструментарію історіографічного пізнання. Виходячи з існуючого визначення 

історіографічного джерела як носія інформації про історіографічний процес і його 

надбання [10, с. 19 – 20], було проведено велику роботу щодо пошуку, виявлення, 

вивчення джерел, їх відбору та систематизації в рамках комплексу, який би дав 

змогу з’ясувати процес нагромадження знань з історії міжвоєнної Польщі. Він 

складається із джерел, як уже введених до наукового обігу попередниками, так і 

великого масиву історіографічних свідчень, які аналізуються вперше. Залучені 

джерела класифіковані за класичними групами: а) наукові дослідження 

(узагальнюючі та монографічні праці, наукові статті, матеріали наукових 

конференцій); б) науково-популярні праці, підручники та навчальні посібники; 

в) науково-довідкові та енциклопедичні видання; г) дисертаційні роботи та 

автореферати; д) рецензії та бібліографічні огляди. В дисертації фігурють деякі 

опубліковані документи й офіційні матеріали, а також електронні ресурси. 

Пріоритетне місце в комплексі джерел посіли колективні праці 

синтетичного характеру, присвячені історії Польщі, в тому числі Другої Речі 

Посполитої, окремим її періодам, домінуючим сферам суспільного життя. Власне, 

колективні роботи були характерною ознакою розвитку радянської історичної 

науки, свідченням чого є узагальнюючі праці з історії Польщі Ф. Зуєва та 

А. Манусевича. Ця традиція знайшла часткове продовження і в новітній 

українській історіографії. Серед польської історичної літератури вирізняються 

праці М. Дервіча та А. Журека, Р. Бобрика та Є. Фарино. Вдалим прикладом 

узагальнюючих досліджень з історії Польщі можуть слугувати праці 

Л. Алексієвець, В. Голуба та В. Гудя, П. Федорчака, а також польських науковців 

Г. Дильонгової, В. Рожковського, М. Тимовського, Є. Топольського та ін. Роботи 

цих науковців відрізняються глибоким вивченням історії Польщі чи окремих її 

аспектів, висвітленням матеріалу з урахуванням всіх протиріч між учасниками 

історичних подій, що мали місце у визначений період. 
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Важливий масив історіографічних джерел склали монографічні 

дослідження, присвячені окремим аспектам історії міжвоєнної Польщі. До них 

віднесені праці М. Гетьманчука, В. Комара, О. Калакури, О. Красівського, 

М. Янківа та ін. Більшість із них базуються на широкій джерельній базі і дають 

обширні знання про внутрішню і зовнішню політику Другої Речі Посполитої, її 

соціально-економічний та культурний розвиток, про долю національних меншин, 

зокрема українців. Проблематика цього різновиду джерел охоплює майже всі 

етапи суспільно-політичних, соціально-економічних, етнонаціональних та 

культурно-духовних процесів, що протікали на теренах Польщі в контексті 

світової і європейської історії. Що ж стосується хронології монографічних 

досліджень, то вони охоплюють або весь міжвоєнний період, або окремі роки. В 

незалежній Україні на монографічному рівні вивчаються майже всі аспекти теми. 

У дисертації фігурує ціла низка монографій: темі польсько-української війни 

присвячені монографії польського історика М. Козловського та вітчизняного 

науковця М. Литвина; різні аспекти зовнішньої політики Другої Речі Посполитої 

розкривають роботи Л. Алексієвець, В. Конопчинського, О. Парнети. Завдяки 

О. Міщенку розробленою на монографічному рівні є тема політико-правової 

системи останніх років існування міжвоєнної Польщі [25, с. 76]. 

Дослідженню польсько-українських взаємин у ХХ ст., становищу поляків в 

Україні ХХ ст. присвячена монографія О. Калакури. [137, 508 с.]. В окремому 

розділі науковець досліджує питання відродження Польщі та Української 

держави, аналізує причини, хід та наслідки польсько-української війни. В 

підсумку, О. Калакура доводить, що будь-які проблеми національних меншин 

можуть бути успішно розв’язані лише на засадах права і демократії, за участю 

інститутів громадянського суспільства та юридичних гарантій держави щодо 

захисту прав, свобод та інтересів етнічних груп.  

Цінним, з погляду історіографії досліджуваної теми, виявився 

інформаційний потенціал численних наукових статей, які значно оперативніше, 

ніж книжкові видання, відбивають процес нагромадження знань з актуальних 

питань польської міжвоєнної історії. Сформовано цілий перелік наукових статей, 
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присвячених виключно питанням історії Другої Речі Посполитої. Важливу 

інформацію почерпнуто зі статей Я. Божака, С. Бунечка, В. Влодаркевича, 

І. Кватири, В. Комара, С. Кондратюка, Р. Лаврецького, Н. Романишин, 

З. Томчонек та багатьох інших [157, с. 120 – 128; 342, с. 16 – 25; 56, с. 74 – 80; 164, 

с. 62 – 71; 344, с. 364 – 383; 185, с. 662 – 665; 51, с. 102 – 106; 242, с. 222 – 229; 15, 

с. 319 – 324]. Статті досить чітко відбивають рівень розвитку наукових історичних 

знань про різні сторони історії Польщі, висвітлюють діяльність польських 

політичних партій та громадських організацій, вказують на основні причини 

зміни векторів зовнішньої політики держави. Загальна кількість опрацьованих 

статей в нашій роботі сягає більше 250 найменувань. 

У джерельному комплексі дисертації помітне місце посіли матеріали 

наукових конференцій, семінарів, які містять важливу інформацію про спільні 

студії українських і польських істориків. Цінність цих матеріалів є незаперечною, 

адже саме вони засвідчують презентацію нових ідей та підходів вітчизняних й 

зарубіжних істориків. До найбільш відомих тематичних конференцій можна 

віднести: Україна–Польща: важкі питання // Матеріали II міжнародного семінару 

істориків «Українсько-польські відносини в 1918 – 1947 роках» Варшава, 22 – 

24 травня 1997 / відп. ред. М. Кучерепа. – 1998. – 245 с.; Україна і Польща у 

Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття: конференція під патронатом 

прем’єр-міністрів України і Польщі / Інститут Центрально-Східної Європи, 

Громадянський інститут лідерства. – К., 1999; Українсько-польські відносини у 

ХХ столітті: державність, суспільство, культура. Міжнародна наукова 

конференція. – Тернопіль, 1999; Україна і Польща: історичне сусідство // Матеріали 

міжнародної наукової конференції 17 – 18 травня 2012 р. – Вінниця, 2012. – 636 с. 

На нашу думку, слід відмітити важливість проведеної міжнародної наукової 

конференції «Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи 

взаємовідносин». Тематика обговорень в основному стосувалась польсько-

українських взаємовідносин, становища української меншини, діяльність ОУН тощо 

[89, с. 74 – 77; 329; 209, с. 44 – 48; 223; 284, с. 116 – 118]. 
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Важливою складовою джерельного комплексу є навчальна література. Вона 

відрізняється від уже згаданих синтезів тим, що має дещо вужче функціональне 

призначення, оскільки розрахована безпосередньо на студентів вищих навчальних 

закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. Сучасні підручники, на відміну від 

радянських видань, позбавлені ідеологічних нашарувань, впливу цензури, 

відбивають різні погляди на ті чи інші історичні аспекти, засвідчують рівень 

дослідження конкретних питань на відповідний час. Цей вид джерел дозволяє 

оцінити орієнтири, яких дотримувались автори в конкретно-історичних умовах 

історичного розвитку України і Польщі, а також стан розвитку історичної науки 

на момент створення підручників. Серед найбільш інформативно насичених 

підручників, підготовлених українськими вченими, високим науковим рівнем 

вирізняється робота П. Федорчака, підручник за ред. Л. Зашкільняка, навчальний 

посібник Б. Тищика та інші [280, 255 с.; 136, 658 с.; 269, 512 с.]. 

Історія Польщі міжвоєнного періоду знайшла своє лаконічне висвітлення у 

підручнику за ред. Л. Зашкільняка. Основну увагу тут приділено становленню 

устрою та формуванню кордонів молодої держави, діяльності парламенту та 

перевороту 1926 р., не оминули автори й короткого аналізу міжнародних 

відносин. 

У навчальному посібнику Б. Тищика висвітлено розвиток суспільно-

політичного та соціально-економічного становища в суспільстві. Автора 

цікавлять такі питання, як формування елементів авторитаризму у 

Ю. Пілсудського, їх витоки; діяльність політичних організацій; наслідки політики 

«пацифікації»; становище національних меншин; діяльність та вплив на 

суспільство видавничої справи, зокрема преси. 

Репрезентативним історіографічним джерелом стали дисертаційні роботи, 

присвячені історії міжвоєнної Польщі. Їх цінність зростає у зв’язку з тим, що 

залишаючись переважно неопублікованими, вони у сукупності характеризують 

рівень розвитку історичної науки на окремих етапах її існування. У дослідженні 

використано близько трьох десятків кандидатських і докторських дисертацій, 

присвячених різним аспектам теми, докладно вивчено їх тексти, які прямо 
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стосуються досліджуваних питань. Зокрема, цінний історичний матеріал містять 

дисертації Л. Калиняка, І. Кватири, О. Паславської, натомість автореферати 

І. Ващенка, Я. Вовк, М. Гетьманчука, Л. Трофимович, В. Футали та інших 

науковців виступають важливим аналітичним джерелом конкретних проблем із 

виокремленням основних завдань, здобутків, досягнень авторів та їх попередників 

[232, 202 с.; 11, 210 с.; 149, 229 с.; 84, 35 с.; 60, 22 с.; 74, 18 с.; 273, 20 с.; 12, 20 с.; 

282, 40 с.]. 

Теми становлення парламентської демократії Другої Речі Посполитої 

обрали для свого дисертаційного дослідження В. Калінчик та О. Паславська в 

різні роки. Незважаючи на подібність обраної теми, дисертаційні дослідження 

зазначених істориків мають істотні відмінності. Перш за все, різняться 

хронологічні рамки дослідження. В. Калінчик обрала перші 8 років існування 

Другої Речі Посполитої, а О. Паславська – увесь міжвоєнний період. Крім того, 

дисертантки охарактеризували різну джерельну базу. О. Паславська паралельно 

розглянула історичні роботи українських та польських науковців різних років 

видання, а В. Калінчик, розподіливши наукові студії на три періоди, кожен з них 

присвятила історикам різних наукових шкіл. 

До дисертації залучено таку специфічну групу історіографічних джерел як 

рецензії на праці, присвячені історії міжвоєнної Польщі. Вони містять фахові 

оцінки тих чи інших книг, наукових збірників, доробку окремих істориків. До 

дисертації залучено близько десяти рецензій та оглядів. У них вказуються слабкі 

місця, недоліки і прогалини, обґрунтовуються нові підходи до розгляду 

конкретної наукової теми, що дає поштовх подальшому і поглибленому її 

вивченню. Так, в рецензії С. Віднянського та О. Рубльова монографія 

Л. Алексієвець об’єктивно оцінювалась як перший успішних крок до відходу від 

заангажованості у висвітленні польської історії, характерної для радянської 

історіографії. Крім того, високо оцінено застосування системного підходу і 

репрезентативних джерел, що дало змогу авторці простежити зміни в суспільно-

політичній ситуації в міжвоєнній Польщі, проаналізувати причинно-наслідкові 
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процеси у сфері державного будівництва, розвитку зовнішньополітичних 

відносин країни [66, с. 214]. 

Ще одним яскравим прикладом важливості рецензій як джерела є глибокий 

аналіз монографії В. Комара, підготовлений Л. Алексієвець та Я. Секою. Як 

свідчать історики, робота В. Комара підготовлена на солідній джерельній та 

історіографічній базі, а її ключовим поняттям є прометеїзм, складовою частиною 

якого була антиросійська, антирадянська та антикомуністична пропаганда [42, 

с. 452]. Одним з несподіваних висновків, висловлених В. Комаром, стало бачення 

автора в значній ролі прометеїзму як одного з чинників розколу між УНДО та 

ОУН. На думку рецензентів, така подача матеріалу змушує науковців звернути 

увагу на пронизаність польського прометеїзму національним великодержавним 

ідеалом, де українське питання лише функція, засіб його досягнення. 

Аналізуючи рецензії як джерела вивчення історичної літератури, слід 

обережно відноситися до позитивних сторін та недоліків, вказаних рецензентами. 

На нашу думку, рецензії мають чудову властивість вказувати на специфіку кожної 

студії, звертати увагу незалежного читача на найбільш цікаві дослідження. Тим 

самим, рецензент лише висловлює свою особисту думку щодо проаналізованої 

роботи, даючи можливість іншим самостійно визначатися зі своїми висновками. 

Прийнята класифікація історіографічних джерел та характеристика 

основних груп комплексу засвідчує його репрезентативність. Він послужив 

належною базою для комплексного аналізу української історіографії відновлення, 

становлення та розвитку Другої Речі Посполитої в період 1918 – 1939 рр. 

Критичний аналіз джерельного комплексу дав змогу з’ясувати процес і сучасний 

стан вивчення теми, встановити повноту і достовірність нагромаджених знань, 

виявити недостатньо досліджені питання та запропонувати ряд рекомендацій для 

подальших наукових студій. 

Дослідження джерельного комплексу і підготовка дисертаційної роботи в 

цілому стали можливим завдяки залученню новітніх теоретичних надбань 

історіографії і послідовному дотриманню методологічних засад історіографічного 

пізнання та застосуванню комплексу дослідницьких методів. 
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Дисертаційне дослідження ґрунтується на основоположних принципах 

історіографічного пізнання: історизму, об’єктивності, системності, всебічності, 

наступності та ін. 

Застосування принципу історизму стало важливим чинником досягнення 

мети, оскільки, вивчаючи історіографічний процес необхідно було обґрунтувати 

його періодизацію, враховувати час, коли готувалася кожна конкретна історична 

робота, а точніше політичні умови і методологічні орієнтири різних етапів. 

Важливість застосування принципу історизму можна чітко прослідкувати на 

порівнянні історичних праць, опублікованих у післявоєнні роки, у 80-і рр. ХХ ст. 

та за останнє двадцятиріччя. Висвітлення історичних процесів Другої Речі 

Посполитої в післявоєнні роки припали на епоху звеличення Радянського Союзу, 

його перемоги над фашистською Німеччиною, потужною військовою 

промисловістю тощо. Натомість західні держави в історичних працях радянських 

науковців, не без впливу цензури, поставали в двох вимірах: суперники або ті, що 

нездатні збудувати міцну державу без допомоги комуністичної ідеології. 

Зважаючи на історичний принцип часової появи таких праць, сучасні історики 

звертають увагу на висвітлення в них конкретних проблем, а особливо тих, що 

підтверджені документальними джерелами. Прикладом наукових студій, які 

містять цінну інформацію щодо становлення польської держави, можуть 

слугувати роботи В. Коленова, І. Кундюби, С. Лопатнюка, Г. Яблонського [155, 

16 с.; 182, 120 с.; 198, 20 с.; 310]. 

Натомість у студіях 1980-х рр., пов’язаних з віянням епохи незалежності 

Польщі, діяльності «Солідарності», з’являються перші спроби висвітлення певних 

питань польської історії в реальному висвітленні, ще боязкому намаганні відходу 

від ідеології того часу. Спроби незаангажованого викладу історичного матеріалу 

можна віднайти в працях І. Єрмолаєвої, Р. Жепкайте, М. Козловського, І. Лісевича 

[109, 16 с.; 197, 206 с.; 107, 18 с.; 323, 139 с.]. Характерною рисою цих наукових 

студій є їх цінність в бажанні автора викладу достовірної інформації та 

максимального застосування доступного в ті часи комплексу джерельної бази. 
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Праці сучасних істориків висвітлюють реальні події в Другій Речі 

Посполитій, правдиво характеризують політичні та економічні процеси, 

досліджують спільні проблемні питання. Свідченням цього можуть слугувати 

студії О. Гаврилюка, М. Гона, М. Дервіча, Н. Заставецької, Є. Топольського та ін. 

[312, 247 с.; 89, с. 74 – 77; 77, с. 76 – 84; 119, с. 275 – 281; 343, 343 с.]. Однак 

поряд з позитивними сьогодні є й свої специфічні недоліки. Зокрема, українські 

науковці часто у висвітленні історії міжвоєнної Польщі зловживають 

переобтяженням українських сюжетів; зміщують акцент в дослідженнях із 

загальної тематики в сторону східних кресів; висвітлюють процеси, які 

відбувалися виключно на території Західної України. 

Орієнтація на об’єктивний підхід до історіографічної оцінки наукових робіт 

у процесі співставлення різних точок зору вчених на ту чи іншу подію стала 

правилом всього дослідження. Максимальна виваженість в оцінках кожної 

історичної студії зі спільною проблемою вимагала об’єктивного співставлення 

різних точок зору їх авторів. Прикладом використання принципу об’єктивізму 

може слугувати історія підписання Варшавського договору. Слід відмітити, що в 

студіях сучасних істориків використовуються практично однакові джерела, однак 

висновки з приводу необхідності підписання Варшавського договору науковці 

роблять зовсім різні [129, с. 6; 117, с. 161 – 162; 252, с. 548, 550; 174, с. 254]. Це 

явище можна пояснити тим, що деякі дослідники використовують та 

інтерпретують лише ті джерела, інформація в яких сприяє відстоюванню своїх 

точок зору. 

Застосування принципу всебічності забезпечило максимальне дослідження 

всіх джерел, що стосуються розвитку знань про Другу Річ Посполиту. З метою 

створення об’єктивного історіографічного дослідження, автором був здійснений 

аналіз історичних студій з різних сфер життя польського суспільства (суспільний, 

політичний, соціальний, економічний, культурний), взято до уваги не лише 

внутрішні державні, а й зовнішні чинники (основні завдання зовнішньої політики, 

відносини з окремими державами, політика «балансування»). Для відтворення 

повної картини розвитку Другої Речі Посполитої важливим було правильно 
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визначити межі дослідження, які б дозволили не опустити жодного історичного 

явища в польській історії. Ця мета могла бути реалізованою лише при 

застосуванні усього часового простору існування Другої Речі Посполитої, тобто в 

рамках 1918 – 1939 рр. 

Надзвичайно важливу роль відіграло дотримання принципу системності, 

який органічно пов'язаний з принципом всебічності, а разом вони доповнюють та 

удосконалюють один одного. Системний принцип вимагає залучення якомога 

більше праць, що віддзеркалюють різні підходи істориків до інтерпретації 

суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів у 

міжвоєнній Польщі, її зовнішньої політики і дипломатії. Беручи за приклад 

висвітлення культурного розвитку польської держави та спираючись на принцип 

системності, нами взято до уваги роботи істориків, які висвітлюють не лише 

освітні та наукові питання (Л. Алексієвець, В. Доброчинська. Б. Луговський, 

В. Панасик) [326, 36 с.; 223; 99, с. 123 – 128; 33, с. 61 – 80], а й розглядають 

основні віхи розвитку театру (С. Степанюк) [260, с. 165 – 173], видавництва та 

преси (С. Кравченко, О. Муц) [214; 167, 32 с.], літератури (С. Береш) [309, 587 с.], 

роль церкви в польському суспільстві (Л. Галуха, Ю. Макар, Н. Стоколос) [262, 

с. 59 – 81; 82, с. 188 – 193; 203, с. 32 – 46]. 

Наскрізним правилом дисертаційного дослідження став принцип 

наступності, який дозволив простежити спадкоємність розвитку історичних знань 

про міжвоєнну Польщу. На його основі вдалося критично переосмислити праці 

попередніх років, провести паралель між підходами у вивченні теми різними 

поколіннями істориків і в такий спосіб виокремити питання, які варті подальшого 

вивчення.  

В дисертаційній роботі використання принципу наступності дозволило 

прослідкувати процес збагачення знань із усіх без виключення аспектів теми. 

Зокрема, беручи за приклад питання соціально-економічного становлення 

міжвоєнної Польщі, можна чітко побачити приріст історичних знань, починаючи  

з 90-х рр. Знаковим є те, що радянські історики вдавалися до висвітлення 

загальної теми (В. Карпов, В. Коленов, І. Кундюба) [155, с. 9; 174, с. 50, 52, 59 – 
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60; 14, с. 8;], натомість їх сучасні колеги в основному зосереджуються на 

дослідженні певних аспектів, співставляють старі і нові знання, переосмислюють 

здобутки своїх радянських колег (І. Кватира, В. Комар, С. Кульчицький, 

Д. Стовбуха) [157, с. 121; 262, с. 103 – 104; 180, с. 14; 148, с. 11 – 12]. 

Дисертаційна робота виконана шляхом залучення майже всіх методів 

історіографічного пізнання, насамперед методів історіографічного аналізу та 

історіографічного синтезу, а також порівняльного, проблемного, історико-

хронологічного, історико-ситуаційного, періодизаційного, культурологічного 

методів та ін. 

Методи історіографічного аналізу та синтезу дозволили, по-перше, 

врахувати методологічні, змістовні, світоглядні та інші складові історичного 

знання, з’ясувати вплив на історіографічну ситуацію такого політичного фактору, 

як становлення тоталітарного режиму в СРСР, простежити зміни у методології і 

стилі історичного мислення. 

Окремо аналізуючи значення історіографічного аналізу для цієї роботи 

необхідно акцентувати увагу на широке коло залученого джерельного матеріалу. 

Характерною рисою праць, що аналізуються, є значний часовий проміжок у їх 

опублікуванні. На сьогодні він становить близько 90 років. Також важливим 

чинником тут стала й приналежність авторів до різних національностей та 

політичних світоглядів (радянські, українські та російські історики в порівнянні з 

непримиренними польськими колегами, співставлення поглядів сучасних 

українських, польських та російських науковців). 

У результаті застосування такого диференційованого кола літератури, 

авторка з допомогою методу історіографічного аналізу поєднала отриману 

інформацію та намагалася сформувати цілісне історіографічне знання про 

Польщу міжвоєнного періоду. Застосування методу історіографічного синтезу 

дозволило інтегрувати відомості про окремі питання української історіографії 

міжвоєнної Польщі, здобуті на основі аналізу історіографічних джерел, у цілісну 

систему знань, створити загальну картину дослідження теми, повноту і 

достовірність знань. Робота над дисертацією підтвердила правоту висновку 
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Я. Калакури про те, що аналіз і синтез – це взаємопов’язані, взаємообумовлені 

методи наукового пізнання, які мають універсальний характер для історіографії 

[10, с. 29 – 30]. 

Універсальне застосування в дисертації отримав порівняльний метод, який 

сприяв встановленню принципової різниці у підходах до міжвоєнної історії 

Польщі радянських та пострадянських істориків, виявленню спільних і відмінних 

рис сучасної української, польської та російської історіографій. Завдяки цьому 

методу окреслено реальний приріст наукових знань, виявлено новизну та 

оригінальність у трактуванні тих чи інших питань. Його застосування, зокрема, 

можна прослідкувати у висвітленні зовнішньополітичних взаємин Польщі з 

різними країнами. Серед сучасних науковців цю тематику розробляють 

Л. Алексієвець, О. Парнета, В. Пронобіс, Ю. Чаїнський та інші вчені [336, 620 с.; 

227, с. 305; 289; 39, 191 с.]. 

Практичне використання проблемного методу дозволило автору 

структурувати роботу на основі проблемних питань, які викликали найбільше 

зацікавлення істориків: процес відродження країни, становлення її суспільної, 

політичної, економічної, соціальної сфер, питання народностей та культурного 

розвитку суспільства, роль зовнішньополітичних відносин із зовнішнім світом. 

З допомогою історико-хронологічного та історико-ситуаційного методів 

автор з’ясував особливості кожного етапу розвитку Другої Речі Посполитої в 

контексті історичної науки та вияснив вплив деяких конкретних історичних подій 

на загальний процес становлення державності. 

Зокрема, у визнанні незалежності Другої Речі Посполитої визначальне місце 

автори відводять Версальській мирній конференції (Л. Алексієвець, 

С. Віднянський, Ф. Зуєв, О. Рубльов) [132, с. 55 – 56; 40, с. 137 – 138; 70]. 

Важливим періодом для Другої Речі Посполитої стала її участь в Локарнській 

конференції 1925 р. та, як наслідок, кардинальна зміна зовнішньополітичного 

вектору країни (О. Парнета, М. Тимовський) [274, с. 422 – 423; 228, с. 305]. До 

внутрішніх знакових історичних подій слід віднести боротьбу за кордони 

(польсько-українська війна), становлення конституціоналізму, переворот 1926 р., 
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наслідки світової економічної кризи, смерть ідеолога польської нації Ю. 

Пілсудського та тісне співробітництво з Німеччиною. Ці основні фактори в 

цілому й визначали напрями міжвоєнного розвитку польського суспільства. 

З допомогою методу періодизації автор свою історіографічну роботу 

побудував на дослідженнях, які класифікував за часом появи: міжвоєнний, 

радянський, пострадянський та сучасний періоди. Подана періодизація значно 

полегшила роботу по аналізу історичних праць та сприяла виокремленню цілого 

ряду питань, відкидаючи при цьому ідеологічні нашарування, притаманні певним 

періодам в розвитку історичної науки. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що дотримання заявлених методологічних 

принципів і комплексне поєднання всіх дослідницьких методів дало змогу 

досягти очікуваних результатів дослідження. 

Аналіз стану наукової розробки досліджуваної теми дав підстави 

виокремити ті аспекти теми, які досі не знайшли належного висвітлення в 

історіографічній науці. Дослідницький інструментарій та наявна джерельна база 

дали можливість здійснити аналіз напрацювань української історіографії теми 

відродження та становлення Другої Речі Посполитої. 

Таким чином, дисертація базується на різноманітній джерельній базі, яка є 

досить репрезентативною для висвітлення процесу нагромадження знань з історії 

утворення та розвитку Другої Речі Посполитої в період 1918 – 1939 рр. 

Критичний аналіз дозволив відтворити особливості осмислення радянською і 

пострадянською історіографіями міжвоєнної польської держави, розмежувати 

концептуальні підходи українських фахівців до зазначених питань, а також 

простежити процес формування новітніх знань українських істориків про 

міжвоєнну Польщу. 
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ВІДНОВЛЕННЯ І УТВЕРДЖЕННЯ  

ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

 

2.1. Відновлення державності Польщі та її міжнародне визнання 

 

Українська історична наука нагромадила значний потенціал знань про 

складний процес політичного відновлення Польщі та її соціально-економічний та 

культурний розвиток в період 1918 – 1939 рр. За вісім десятиліть опубліковано 

сотні праць, прямо або опосередковано присвячених цій темі. Частина з них вже 

дістала історіографічну оцінку [75, 212 с.; 192, 520 с.; 171, 416 с.; 124, 752 с.], але 

узагальнюючих досліджень стану вивчення історії міжвоєнної Польщі немає. 

Історіографічне осмислення теми належить до актуальних завдань історичної 

науки, оскільки дає змогу розкрити провідні тенденції і повноту її пізнання, 

виявити прогалини і дискусійні питання. В цьому підрозділі проаналізовано 

періодизацію розвитку історичних знань в Україні про міжвоєнну Польщу, 

порівняно українську, радянську і пострадянську історіографії, вичленено 

питання, які потребують подальшого дослідження. 

На нашу думку, аналіз літератури по відновленню Другої Речі Посполитої 

варто розпочати з висвітлення причин та передумов, що сприяли визнанню її 

незалежності. Вважаємо за доцільне розподілити їх на дві групи: до першої ми 

віднесли міжнародні процеси, а до другої – суспільно-політичну та соціально-

економічну ситуації всередині країни. 

В історичній науці утвердилась думка про те, що державотворчі процеси в 

Польщі розгорнулися ще в процесі революційних подій в Австро-Угорщині і 

призвели до відновлення польської держави в період 1918 – 1919 рр. 

О. Красівський цілком слушно звернув увагу на те, що Німеччина та Австро-

Угорщина, під контролем яких перебувало більшість польських земель, не 

перешкоджали формуванню політичних осередків державності ще в умовах 

Першої світової війни. Країни Антанти й США, маючи свої плани щодо Польщі, 
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теж вважали цю країну принциповим елементом післявоєнного європейського 

устрою [17, с. 188]. 

Важливу роль для відновлення державності Польщі відіграв і жовтневий 

переворот у Росії. Можна погодитися з думкою Л. Алексієвець, яка вважає, що 

саме розрив союзних відносин з Антантою і вихід Росії з війни призвели до того, 

що західні держави не були тепер пов’язані в польському питанні солідарністю зі 

своїм недавнім союзником [40, с. 82]. 

О. Калакура у своїй монографії акцентує увагу на необхідності відновлення 

Польщі та України як самостійних держав. Лише це, на думку історика, мало 

стати гарантом національного відродження й утвердження ідентичності обох 

народів, захисту їх прав та свобод [137, с. 115]. Однак уже на цьому етапі автор 

вбачає початок польсько-української конфронтації, яка полягала у різному 

баченні шляхів та методів свого державотворення. 

Висвітлюючи події, що сприяли відродженню польської держави, історики 

не оминають такий важливий документ, як «Чотирнадцять пунктів Вільсона». 

Українські дослідники О. Реєнт та О. Рубльов, досконало проаналізувавши його 

текст, наголошують, що у ньому йшлося про утворення незалежної польської 

держави в складі областей, заселених польським населенням [245, с. 246 – 247]. 

Як наслідок, відроджувана Друга Річ Посполита намагалася включити до свого 

складу великі території з непольським, насамперед українським населенням, що 

створило складний і конфліктний вузол міжнаціональних проблем, які відбилися 

як на внутрішній, так і на зовнішній політиці Польщі в міжвоєнний період. 

Дійсно, перелічені вище міжнародні події сприяли наближенню визначної 

для поляків дати – проголошення незалежності. На нашу думку, остаточну крапку 

в процесі відновлення незалежності Польщі поставили рішення Паризької мирної 

конференції держав-переможниць у Першій світовій війні. За Версальською 

системою мирних договорів було оголошено про утворення незалежної Польщі, 

відзначають дослідники С. Віднянський та О. Рубльов. Однак її кордони 

охоплювали також частину німецьких, чеських, українських земель, що 
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викликало у майбутньому гострі міжнародні й міжнаціональні суперечності, 

відзначають науковці [70, с. 433]. 

Радянські історики по-іншому трактували підписання Версальських 

договорів. Зважаючи на актуальну в ті часи політичну пропаганду, вчені вбачали 

у Версальському договорі загрозу для СРСР. Так, Ф. Зуєв в «Історії Польщі» 

відстоює думку, що закріплення за Німеччиною значних територій, які 

знаходилися в межах німецьких кордонів 1914 р., протирічили інтересам СРСР. 

Адже Німеччина все ж залишилася сильною країною й була противагою СРСР 

[132, с. 55 – 56]. 

В. Матвієнко наводить ще один приклад важливості відновленої Польщі на 

європейській арені. Науковець доводить, що Варшава мала серйозні перспективи 

на претендування статусу стратегічного союзника Франції. Тому, французький 

МЗС у грудні 1918 р. розробив концепцію створення сильної Польщі, котра мала 

в разі потреби замінити Петербург у якості східної противаги Німеччині й 

водночас бути санітарним кордоном із більшовицької Росією, підкреслює історик 

[209, с. 47]. 

По відношенню до Другої Речі Посполитої в ті часи часто вживали термін 

«санітарний кордон», який би став, з одного боку, перешкодою для можливого 

союзу Німеччини з Радянською Росією, а з іншого – ізолював би більшовицьку 

владу від просування на Захід, вважає О. Красівський [17, с. 137]. 

Проаналізувавши праці щодо кожної зі світових подій, які сприяли 

відновленню Другої Речі Посполитої, можна зробити висновок, згідно з яким 

автори сходяться на думці, що європейська політична ситуація початку ХХ ст. 

була дійсно сприятливою для отримання незалежності польськими землями. 

Науковці, що займалися дослідженням даної тематики, через призму своїх 

наукових студій підтримують цю думку. Лише радянські вчені в посиленні 

Польщі вбачали небезпеку для радянської Росії, а згодом і для СРСР. 

Звичайно, міжнародні події були важливими для відродження Другої Речі 

Посполитої, проте автори не випускають з поля зору наміри та вчинки самих 

поляків. Автохтонне населення не змогло б розраховувати на незалежність і 
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державність, якби своїми військовими, політичними й дипломатичними 

зусиллями не сприяло здійсненню цієї мети. Безумовно, остаточне питання про 

відновлення національної незалежності держави поляки вирішували лише самі.  

Питання національно-визвольного руху польського народу за незалежність, 

вплив соціально-економічних і політичних чинників на поляків, їх 

самоусвідомлення, система устрою Польщі стали об’єктом дослідження 

українських вчених. Про це свідчать праці В. Антоновича, М. Драгоманова, 

П. Чубинського. Польське питання порушували також російські дослідники. 

Проте, це були праці різного наукового рівня – від спогадів до опису розвитку 

подій, метою котрих було забезпечити ідеологічне та історичне виправдання 

політики царського уряду й підтвердити її легітимність [40, с. 91]. 

Польський історик М. Штарський вважає, що першим кроком на шляху до 

відновлення своєї незалежності стало створення в середині 1917 р. польського 

війська та польського комітету. В цьому ж році згаданий комітет, як виразник 

інтересів Польщі, було визнано Францією, Англією та Італією [298, с. 89]. 

За О. Калакурою, головну роль у пробудженні польського життя відігравали 

політичні об’єднання, за якими проглядалися дві основні течії: націонал-

демократична та соціал-демократична [137, с. 120]. Вагомими стали уболівання 

українських поляків за відновлення власної державності, що проявилося в їх 

міграції з місць проживання до Польщі та активне долучення до творення Другої 

Речі Посполитої, підкреслює історик [137, с. 124]. 

Історичні праці свідчать, що перші місяці існування польської держави по 

суті характеризувалися наявністю в країні революційного піднесення. У містах і 

селах значного розмаху набрав революційних рух, мали місце випадки 

заворушень в армії. Ці події досліджував радянський вчений П. Калениченко, 

якому вдалося в своїх працях відобразити суть заворушень у таких частинах 

Польщі, як Верхня Сілезія, Східне та Західне Помор’я, на території колишнього 

Королівства Польського. Характерними вимогами цих маніфестацій була 

боротьба за владу та бажання навіки возз’єднатися з матір’ю-вітчизною [141, 

с. 125 – 128]. Вчений проаналізував заворушення на селі й відмітив, що тут було 
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яскраво видно дві соціальні війни. Перша з них – це боротьба всіх груп селянства 

проти поміщиків, а друга – це боротьба сільськогосподарського пролетаріату і 

напівпролетаріату проти сільської буржуазії [141, с. 277]. 

З праць польських істориків стає очевидним, що політичні сили заздалегідь 

готувалися до можливих воєнних дій за «східні креси». Як зазначив 

М. Козловський, основу створюваних збройних формувань на західноукраїнських 

землях склали осередки Польської організації військової, Польського допомового 

корпусу, Польських військових кадрів [324, с. 130]. 

Вважаємо за необхідне торкнутися праць про роль Франції та Англії у 

відродженні Другої Речі Посполитої. За істориками, жодна із цих країн не бажала, 

щоб Польща стала політично незалежною державою. Для досягнення цієї мети 

європейські держави обрали собі різні методи. О. Красівський відзначає, що в 

політичних планах Франції відновлення стабільності в Європі пов’язувалося із 

сильною Польщею з противагою Німеччині і більшовицькій Росії. Англія ж була 

зацікавлена в підтримці Німеччини [17, c. 106 – 107]. Історик доводить, що 

важливе місце в англійській політиці відводилося також галицьким нафтовим 

промислам, які, відійшовши до Польщі, зробили б її незалежною від Англії. Тому 

їй було вигідно поставити Польщу в економічну залежність і сприяти створенню 

Східногалицької держави [17, с. 106 – 107]. 

Польський науковець Г. Яблонський відображає політику Англії як таку, що 

не бажала ослаблення Німеччини, намагаючись зберегти економічний потенціал 

цієї країни… Британія не мала наміру залишати у французьких руках 

економічний вплив у Східній Європі [317, с. 271 – 272]. Політику Франції по 

відношенню до Польщі дослідник охарактеризував як таку, що мала на своїй меті 

створити з Другої Речі Посполитої знаменитий «санітарний кордон», покликаний 

відділити світ від Радянської Росії [317, с. 274 – 275]. 

Беззаперечним залишається факт, що при вирішенні польського питання на 

Паризькій мирній конференції приймало участь 27 держав, проте останнє слово 

залишалося за найбільш впливовими країнами: Англією, Францією та США. 

Тому, на нашу думку, необхідно висвітлити й політику США до відродженої 
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Другої Речі Посполитої, що повністю відобразить справжню ситуацію, яка 

склалася на міжнародній арені того часу. 

Більшість дослідників історії Польщі прийшли до висновку, що позиція 

американських представників щодо вирішення питання Польщі була близькою до 

британської й відображала прагнення США до світового панування. Ця політика 

мала на меті посилити вплив Сполучених Штатів у Європі й суперечила бажанню 

Франції зміцнити своє становище на європейському континенті [40, с. 133]. 

Отже, прагнення поляків після 123-річного поневолення завершилися 

успіхом – Паризька мирна конференція визнала право Польщі на незалежне 

існування. На жаль, об’єднання зусиль польського народу було не довгим. При 

перших же негараздах суспільство розділилося на декілька груп. Першим 

випробуванням для польської нації стала невирішеність у визначенні напрямку 

вектора розвитку країни, а саме вирішення таких важливих питань, як 

сповідування інтересів якої країни буде здійснювати Польща та який шлях 

розвитку обере. 

Однією з перших і найболючіших проблем після відновлення незалежності 

стало питання кордонів. Воно активно досліджувалося істориками, але в 

результаті їм залишалося лише констатувати факти. Найбільш повно 

охарактеризовано ситуацію із західними кордонами львівським істориком 

Л. Зашкільняком. Науковець відмічає, що до Польщі відійшла майже вся 

Великопольща і частина Східного Помор’я без Гданська [136, с. 409]. Проте 

Німеччина, виходячи зі своїх геополітичних інтересів, намагалася не допустити 

надмірного посилення польського елементу на окупованих територіях, доповнює 

цю думку В. Матвієнко [209, с. 45]. 

Починаючи з середини 1918 р. до початку 1920 р. Польща вела активну 

збройну боротьбу за кордони в трьох напрямках: на півдні з Чехословаччиною, на 

північному сході з Литвою й Білоруссю та на сході за українські землі. Варто 

зауважити, що отримавши певні перемоги, поляки не змогли використати їх в 

повному обсязі на свою користь. Фактичне утвердження кордонів Другої Речі 
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Посполитої закінчилось у 1921 р. й через два роки Ліга Націй остаточно визнала 

східні кордони Польської держави. 

Дослідники даної теми звертають увагу на те, що більшість серед населення у 

відродженій Польщі становили поляки й їхня суспільна свідомість формувалася 

під величезним впливом національної ідеології. Глибоко вкоріненим було 

переконання про справедливість польських кордонів на сході [124, с. 494]. 

Меншою мірою цікавили поляків «західні креси», поза Верхньою Сілезією і 

Помор'ям, які вважалися польськими теренами, а також українські землі на схід 

від Збруча. Підставою такого уявлення було давнє переконання про те, що Польща 

є найбільш східною частиною західної (латинської) цивілізації. В той час як 

західний кордон розглядали як наслідок польсько-німецького компромісу і в 

майбутньому він міг бути переглянутим. 

Перебуваючи більше століття під владою декількох країн, не є дивним, що 

поляки вважали себе народом меншовартим. Практично єдиним елементом, який 

виділяв поляків з-поміж інших народів, залишалася мова. Керівники країни 

розуміли, що для побудови монолітної держави потрібно позбавлятися згаданого 

комплексу меншовартості. Питанню формуванню чинників польського народу 

приділили увагу багато українських та польських вчених, таких як 

С. Віднянський, Г. Дильонгова, Ю. Ленські, О. Рубльов та інші [98, 239 с.; 326; 66, 

с. 212 – 216]. 

У рецензії на монографію Л. Алексієвець С. Віднянський та О. Рубльов 

відмітили, що авторка приділила належну увагу методам консолідації польського 

суспільства. Серед них вона виділяє найбільш дієві: створення єдиного 

внутрішнього та зовнішнього ринків, розбудову унітарної держави, формуванню 

єдиного мовного, освітнього й комунікаційного простору, впровадженню 

«високої» культури та витисненню народних звичаїв і традицій [66, с. 213]. 

Сучасний американський історик Д. Ротшильд акцентує увагу на 

визначальній ролі міжвоєнної польської інтелігенції, яка зберегла однорідний 

комплекс цінностей. Історик наголошує, що саме вона підтримувала польську 

політичну та історичну свідомість упродовж доби поневолення. Можна 
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погодитися з думкою автора, який відзначає, що роль інтелігенції полягала не 

лише в керуванні апаратом, але вона й ефективно контролювала усі політичні 

партії [243, с. 43]. 

Питання національних меншостей розглянула польська дослідниця 

Г. Дильонгова, яка відзначила, що в Польщі побутували дві засадничі концепції 

розв’язання цього незмірно важливого питання. Одна з них представлена 

Ю. Пілсудським, визнавала права литовців, білорусів і українців на 

самовизначення та плекалася надія, що вони хотітимуть якоїсь унії з Польщею. 

Друга концепція, представлена Р. Дмовським, прагнула національно монолітної 

держави, до якої належало інкорпорувати стільки східних земель, скільки дасть 

змогу асимілювати тамтешнє непольське населення [98, с. 110]. Проте, відзначає 

Г. Дильонгова, обидві концепції мали право на життя лише через війни. 

Ліберально-демократичні кола, пов'язані з соціалістами й людовцями, 

погоджувалися з наданням українцям і білорусам автономії в складі Польщі. 

Оцінюючи польсько-українські відносини, відомий польський історик 

Ю. Левандовський стверджував, що національна політика Другої Речі Посполитої 

належить до тих сторінок історії, які найважче захищати. З подібною оцінкою 

погоджуються й інші польські вчені [185, с. 11 – 12]. 

Українська дослідниця О. Юрчук відзначила, що на першому етапі 

державотворення перед Польщею постало питання нівелювання етнічного 

українського чинника засобами державної влади. Йдеться про переведення 

проблеми національних меншин із рівня міжнародного у статус 

внутрішньополітичного, що потребувало нагального закладення ґрунтовної 

законодавчої бази та підписання міжнародних угод як підстави для узаконення 

польської присутності на західноукраїнських землях [302, с. 74]. По суті, це 

давало право владі Польщі на свій розсуд вирішувати «внутрішньополітичні» 

негаразди та їх наслідки.  

А. Врублевський в роботі «Польща» цілий розділ присвятив питанню 

національної політики поляків щодо меншин. Зокрема, історик відмітив гніт 
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польських поміщиків по відношенню до населення Західної України і Західної 

Білорусії в усіх галузях – економічній, політичній, культурній [75, с. 144]. 

Становище національних меншин в Польщі найбільш повно висвітлив 

Л. Зашкільняк в узагальнюючій праці з історії Польщі [124, с. 495 – 496]. З 

їхнього дослідження випливає, що складним було ставлення поляків не лише до 

українців, але й до євреїв. На відміну від інших меншин, вони не займали 

компактних теренів, а були розпорошені по всій країні. Поширення неприязні до 

євреїв було також результатом замкненості життя єврейських громад і 

відчуженості їхніх традицій. Єврейське питання в міжвоєнній Польщі виявилось 

складнішим від українського та білоруського, оскільки його не могли розв'язати 

кордони, автономії тощо. 

Німецька спільнота в Польщі здебільшого складалася із заможних селян і 

кваліфікованих робітників, які досить компактно заселяли три західні воєводства і 

утворювали згуртовану етнічну групу. Її становище та ставлення влади до неї 

визначалися переважно міжнародними обставинами. У зв'язку з цим у польському 

суспільстві склався негативний стереотип німця. 

Білоруську меншину поляки відразу легковажили собі, оцінюючи собі 

проковтнути їх швидко і безболісно, відзначив І. Рудницький [246, с. 144]. 

Росіяни ж у Польщі розглядалися лише як знаряддя боротьби з українцями. 

Отже, історичні події свідчать, що політика польських мужів по 

відношенню до меншин виявилася недалекоглядною. Штучно та й не без 

застосування сили меншинам доводилася їхня «польськість». Така політика мала 

лише негативні наслідки й призводила до постійних суперечок та заворушень, 

особливо характерними які були для східних кордонів Другої Речі Посполитої. 

Період 20-х рр. ХХ ст. став для Речі Посполитої тяжким випробуванням, що 

позначилося на зовнішній та внутрішній політиці держави. Представники 

Національно-демократичної партії піддавали критиці східну політику 

Ю. Пілсудського. Прихильники цього напряму вважали постання Української 

держави небажаним явищем. Заперечуючи здатність українців до творення 
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власної держави, вони обґрунтовували законність ведення воєнних дій на сході та 

інкорпоративне включення «східних кресів» до Польщі. 

На думку М. Штарського, намагаючись відтворити кордони Речі 

Посполитої 1772 р., Ю. Пілсудський розпочав воєнні дії на Сході, що мали 

загарбницький характер. Мова йшла про Польщу в складі федерації з Україною, 

Білоруссю, Литвою та прибалтійськими державами [298, с. 91]. Шляхом 

економічного росту Польщі, визначеним Ю.Пілсудським, передбачалося 

створення нових ринків, насамперед, українських, а також завоювань частини 

Близького Сходу – Туреччини, Ірану. Ці плани вимагали виходу до Чорного моря. 

Тому Польща всі свої сили і увагу звернула на Схід. 

Не заперечуючи даного історичного факту, український науковець О. Бетлій 

відзначає, що в своїй концепції «Великої Польщі» Ю. Пілсудський передбачав 

федерацію з Литвою, Латвією й Білоруссю, однак, наголошує історик, Україна не 

мала входити до неї. Вчений пояснює це надзвичайно невиразною ситуацією, яка 

панувала на той час на українських землях [48, с. 57]. 

Політика завоювань ринків Близького Сходу була дійсно дуже цікавою для 

Ю. Пілсудського. В підтвердження цьому сучасна російська вчена Т. Симонова 

наводить факти, за якими прометеїсти вели дипломатичну гру з лідерами 

кримських татар [254, с. 45]. 

На думку І. Лисяка-Рудницького, політику Ю. Пілсудського характеризувала 

непереборна внутрішня суперечність: з одного боку, він хотів утримати самостійну 

Україну, яка служила б перепоною проти Росії, а з другого – своїм завоюванням 

Східної Галичини знищив шанси на українську самостійність. Причиною цієї 

суперечності був той факт, що Пілсудський сам як поляк із східних окраїн був 

політичним епігоном давньої Речі Посполитої [191, с. 104]. 

Українські вчені стверджують, що польські соціалісти і пілсудчики 

підтримували ідею створення федерації з визволеними з-під російського 

панування державами Балтії, Україною та Білорусією. Створення Української 

держави вони оцінювали як позитивний фактор. Спільними для обох напрямів 

були і погляди щодо державного статусу Галичини, яку вони розглядали як 
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частину Польської держави, а національно-визвольні змагання галицького народу 

– як замах на цілісність відновленої Речі Посполитої [171, с. 10 – 11]. 

Підсумовуючи, можна погодитися з думкою В. Комара, який наголошує, що 

Ю. Пілсудський був прихильником сильної Польської держави. Лише така 

держава, на його переконання, мала право самоствердитися між Росією та 

Німеччиною. За автором, федерація для начальника держави була річчю 

другорядною в порівнянні з ідеєю створення незалежних держав на просторі від 

Фінляндії до Чорного моря [159, с. 75]. 

Характеризуючи діяльність Ю. Пілсудського, М. Штарський зазначив, що 

суть диктатури Пілсудського – «це право однієї людини вирішувати все», а 

особисто до останньої хвилі свого життя втручався лише у військові справи. На 

жаль, через несприйняття швидких змін у воєнній галузі, в армії існувала 

величезна кількість кавалерійських ескадронів, дуже слабким було технічне 

оснащення військ, на яке, зрештою, у Польщі не було засобів» [298, с. 104]. 

Однак є дослідники, які дотримуються іншої думки. Вони сходяться на тому, 

що широта поглядів Ю. Пілсудського у зовнішній політиці заслуговує поваги. 

Намагаючись підняти вплив Польщі на міжнародній арені, ним було здійснено 

безліч спроб об’єднати навколо Другої Речі Посполитої інші країни та розширити 

свій вплив далеко за офіційні кордони країни, і це стосується не лише так званого 

Балтійського Союзу. Т. Симонова наводить мало висвітлені факти діяльності 

польських дипломатів. Йдеться, зокрема, про спробу вплинути на Керзона, 

намагаючись домогтися визнання ним плану по об’єднанню Латвії, Литви навколо 

Польщі Англією. Варто згадати й намагання Польщі створити союз з Фінляндією, 

Естонією, Латвією і Литвою у 1920 р. Мали місце переговори з представниками 

війська Донського та делегацією Кубанської ради. Були навіть здійснені спроби 

активного політичного втручання у внутрішнє життя Росії та налагодження 

співробітництва з грузинською еміграцією [254, с. 44 – 46]. 

Можна погодитися з думкою О. Красівського про те, що радянські історики 

замовчували та перекручували факти, пов’язані з демократичними засадами 

відроджуваної Польської держави, яка, на відміну від радянської влади, давала 
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деяку можливість розвиватися українським національним та культурно-

політичним інституціям, існувати українському парламентаризму [171, с. 14]. 

А. Врублевський розглядає перші роки існування нової Польщі, як такі, що 

були позбавлені демократії. Історик пов’язує такий стан речей з невідповідністю 

прописаного законодавства в Конституції з реальними подіями [75, с. 161 – 162]. 

Інші науковці також констатували той факт, що Конституція 1921 р. 

лишалася мертвою грамотою: керівництво держави не зважало на неї, 

порушувало і перекручувало її в такій мірі, що говорити про демократію в Польщі 

не має достатніх підстав. Та і як могла здійснюватися в Польщі демократія, якщо 

продовжували існувати рештки напівфеодальних відносин, коли керівництво 

польської держави здійснювало політику жорсткого національного гніту щодо 

40 % населення країни? Як можна було сполучити демократію з тією агресивною 

роллю, в якій поляки бачили своє покликання бути «бар’єром», «вартовим 

Європи» від проникання зі сходу «червоної небезпеки», бути аванпостом і 

воєнним плацдармом для розгортання антирадянських сил. 

Модель парламентського устрою в Польщі вирізнялася перевагою 

законодавчої влади над президентом і урядом. На думку Л. Алексієвець, творці 

Конституції недооцінили політичної ролі виконавчої влади у парламентських 

демократіях. Внутрішньо розбитий парламент не був спроможним утворити 

стабільну коаліцію і забезпечити тривалу основу для діяльності урядів, розробити 

єдину програму політики держави, особливо економічної площини [40, с. 290]. 

Детально проаналізувавши всі віхи відродження Польщі, можна виділити її 

основні етапи. Перш за все, варто згадати про завершення Першої Світової війни, 

що стало початком існування незалежної Польщі. На цьому наголошують такі 

вчені, як Л. Зашкільняк та М. Штарський [298, с. 90; 124, с. 498]. Звичайно, 

відновлення незалежності принесло нові надії та сподівання на краще життя 

польського народу. Проте, через декілька років життя в незалежній країні 

відбулося роздвоєння суспільної свідомості, відмітив Л. Зашкільняк [124, с. 498]. 

Шлях до здійснення мрій виявився досить довгим та тернистим. 
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Із досліджень істориків ХХ та ХХІ ст. стає зрозумілим, що процес 

відродження Польщі був далеко не простим. Перш за все, варто відмітити 

неузгоджену позицію впливових країн світу на роль Другої Речі Посполитої в 

міжнародній політиці. Не слід недооцінювати й внутрішні процеси в середині 

країни, які, безумовно, пришвидшили визнання незалежності країни. 

У своїх наукових студіях історики досить детально акцентували увагу на 

процесі становлення кордонів новопосталої країни. Більшість вчених основну 

свою увагу зосередили на питаннях східних кордонів, апелюючи це тим, що лише 

тут польське керівництво мало повну свободу дій. В результаті такого зміщення 

центру у вивченні вказаного аспекту, ми можемо повністю відтворити процес 

становлення східних кордонів, проте ситуацію на північних, західних та південних 

відтворюємо значно складніше, з допомогою невеликих заміток в доробках 

вчених. 

Характеризуючи процес становлення Другої Речі Посполитої, вчені 

вказують на занадто повільне зростання темпів економіки. Причин цьому було 

озвучено декілька: відсутність єдиного плану становлення держави в політичних 

сил, що перебували при владі; часті воєнні сутички на прикордонних територіях, 

що особливо характерно для перших років незалежності; прерогативи у 

фінансуванні для окремих галузей; нерівномірність розвитку різних частин країни; 

часта зміна урядів; спрямованість законотворчості на утримання влади в одних 

руках та інші. 

На противагу висловленим вище недолікам, історики акцентують увагу на 

позитивних факторах. До них можна віднести прийняття Основного Закону – 

Конституції. Діяльність Сейму в цьому напрямку принесла значні досягнення, 

адже за 20 міжвоєнних років в Польщі було прийнято три Конституції: так звана 

Мала Конституція, Березнева Конституція 1921 р. та Квітнева Конституція 1935 р. 

Як вітчизняні, так і польські історики в основному скептично відносяться до 

прийнятих документів, вважаючи, що закони були лише прописані, проте не 

виконувалися. Втім, науковці не применшують значення прийнятих Конституцій і 

вважають їх першими кроками на шляху до демократії. 
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Також варто наголосити на бажанні Польщі стати важливим чинником в 

Східній Європі. На важливості цього питання вказують такі чинники, як спроба 

федерації з Литвою, Латвією й Білорусією; намагання виходу на ринки Близького 

Сходу; переговори про союз з Фінляндією; плани створення Дунайської Федерації. 

Назагал, історія повоєнної Польської держави, попри наявність великої 

кількості праць, залишається актуальною темою історичної науки. Міжвоєнне 

двадцятиріччя, його суперечливі явища в суспільному житті, в економічній і 

культурній політиці Польщі, її зовнішня діяльність, українсько-польські стосунки, 

висвітлення мало відомих фактів потребують подальшого дослідження. 

У дослідженні процесу відродження Другої Речі Посполитої корисним буде 

доопрацювання питання наслідків впливу зовнішньої політики на внутрішній 

розвиток польського суспільства. Актуальним залишається подальше 

дослідження становлення адміністративних представництв на місцях, зокрема, 

місцевого самоврядування, діяльність громадських об’єднань. Крім того, зовсім 

мало праць присвячено аналізу державної програми по відновленню та 

становленню різних галузей економіки, їх порівняння. Цікавим та перспективним 

стало б дослідження теми залучення досвіду інших країн з питань становлення 

державності в цілому. 

 

2.2. Польсько-українська війна та її висвітлення в українській 

історіографії 

 

Серед ключових питань новітньої історіографії українсько-польських 

взаємин важливе місце посідає польсько-українська війна 1918 – 1919 рр., під 

якою розуміють збройний конфлікт між Польською державою і Західно-

Українською Народною Республікою. Дослідницький інтерес до цієї теми не 

згасає впродовж багатьох десятиліть, оскільки саме в цей період, з одного боку, 

поляки та українці відновлювали національну державність, а з другого – був 

започаткований новий етап польсько-українського протистояння, зумовлений 

агресивною політикою Польщі щодо західноукраїнських земель. Питанням 
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причин збройного конфлікту, його переростання у війну, аналізу її перебігу та 

наслідків присвячена численна література, однак її належний історіографічний 

аналіз досі відсутній. Мета даного дослідження полягає в тому, щоб простежити 

процес нагромадження знань про причини, перебіг та наслідки польсько-

української війни осені 1918 – літа 1919 рр., при цьому основна увага звернута на 

новітню українську історіографію. 

Переважна більшість українських істориків сходяться на тому, що 

польсько-українська війна 1918 – 1919 рр. була наслідком тривалої міжетнічної 

конфронтації, яка особливо загострилася в умовах розпаду Австро-Угорської 

імперії і створення на її уламках низки незалежних національних держав, у тому 

числі Другої Речі Посполитої та Західно-Української Народної Республіки. Як 

справедливо відзначив О. Красівський, в польсько-українських стосунках у 

Галичині в 1918 – 1919 рр. простежується певна еволюція негативізму у ставленні 

польських політичних сил до України, а українських – до Польщі. Головна 

причина війни полягала в різному баченні політиками територіальної 

приналежності Галичини та Волині [17, с. 77]. Українські політики вважали, що їх 

держава повинна створюватися на землях, де більшість населення є українським, 

а польські політичні провідники виходили з того, що Польща має бути відновлена 

у межах Першої Речі Посполитої. Примирення цих політичних програм 

унеможливлювалось їхньою негнучкістю, особливо з боку польської сторони, яка 

ґрунтувалася на «історичних» правах, а не на аналізі реальної ситуації. 

Українська історіографія пов’язує початок воєнної конфронтації з подіями 

осені 1918 р., апогеєм яких стало збройне повстання у Львові, що поширилося на 

всю Східну Галичину, переросло в національно-демократичну революцію і 

вилилося в проголошення ще однієї української держави – Західно-Української 

Народної Республіки. 

Як свідчать наукові праці істориків, протягом всієї польсько-української 

війни Західна Україна розглядалася поляками як беззаперечна частина Польщі. 

Тут, на думку В. Голубка та Б. Гудя, і слід шукати основну причину такої 

відчайдушної та маневреної війни поляків за українські землі. 
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У монографії М. Литвина, присвяченій виключно польсько-українській 

війні, акцентовано увагу на тому, що українські повстанці добре обдумали план 

дій, застали поляків зненацька і на перших порах утримували ініціативу. Однак 

розгубленість поляків не була тривалою; вони незабаром розпочали мобілізацію 

своїх сил на боротьбу з українською владою. На думку науковця, важливим 

фактором стала активізація польського населення Львова, насамперед молоді 

[192, с. 78]. Подальші події засвідчили непримиренність польських політиків з 

тим, що українськими землями в Галичині, Холмщині, Підляшші та Поліссі 

розпоряджалася самостійна українська держава, а тому вирішили за допомогою 

сили захопити ці землі та розпочали війну із ЗУНР. Саме тут криються причини, 

через які, на думку Б. Зубенка, розпочалася війна, котра обійшлася великими 

жертвами для обох народів [129, с. 40 – 41]. Автор звертає увагу на те, що саме 

польські військові організації, а не українські, вдалися до застосування сили. 

Вони підняли у Львові збройний путч проти української влади ще першого 

листопада 1918 р., а польська держава негайно вислала на допомогу заколотникам 

великі військові формування. Сучасні польські історики не заперечують того 

факту, що початок активних дій українських повстанців для польського 

командування не став несподіванкою [321, с. 297]. Л. Зашкільняк наголошує, що 

воєнні дії за Львів поляки розглядали як вияв польської національної традиції, як 

символ польського патріотизму [124, с. 450]. Полякам сприяли дві важливі 

обставини. По-перше, вони складали більшість у двохсоттисячному Львові, 

польське населення якого не лише підтримувало своїх бойовиків та надавало їм 

допомогу, але й самі брали участь у вуличних боях. По-друге, полякам вдалося 

швидко сконсолідувати різні політичні та військові угрупування в місті, навіть ті, 

які раніше протистояли одне одному. 

У новітніх працях істориків розгортання військового конфлікту 

пов’язується з процесом встановлення влади ЗУНР, її поширенням у різних містах 

Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Як стверджує польський історик 

М. Козловський, основу створюваних збройних формувань Польщі на 
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західноукраїнських землях склали осередки Польської організації військової, 

Польського допомового корпусу, Польських військових кадрів [324, с. 130]. 

Виступаючи проти будь-яких форм української державності, представники 

«народової демократії» були головними ініціаторами ведення активних 

наступальних дій під час польсько-української війни, спрямованих на знищення 

України та приєднання західноукраїнських земель до Польщі, вважає український 

науковець І. Дерев’янко [95, с. 64]. 

Аналіз листопадових боїв у Галичині дав змогу історикам прийти до 

висновку, що польсько-українська конфронтація набула характеру партизанських 

дій, а відтак переросла у справжню маневрову війну. Дослідники приділяють 

велику увагу самому ходу воєнних операцій, зокрема, першої фази війни 

(листопад – грудень 1918 р.), боям за Львів, Перемишль, Дрогобич, Самбір та ін., 

створенню Української Галицької Армії (УГА). З-поміж битв другої фази війни 

(січень – лютий 1919 р.) історики виділяють «Вовчухівську операцію», а також 

бої за контроль над залізницею на відрізку Городок-Судова Вишня. Аналіз 

третього етапу війни (травень – липень 1919 р.), ведеться головним чином 

навколо Чортківської операції, боїв за Львів і Тернопіль, Станіслав. Цілком 

очевидно, що якби військова та політична еліта обох держав знала про наслідки 

«непотрібної війни», як її назвуть польські історики, результатом якої були 

10 тисяч жертв поляків і 15 тисяч українців, більшість спірних питань можна було 

вирішити невдовзі після початку військової боротьби [276, с. 230]. 

Досліджуючи історію польсько-української війни, історики намагалися дати 

їй періодизацію. Зважаючи на значний масив опрацьованої літератури та глибину 

поданого історичного матеріалу, найбільш вдало зумів її визначити М. Литвин. 

Загалом, у польсько-українській війні історики виділяють декілька етапів. 

Перший розпочинається з проголошення ЗУНР та тривав всього 22 дні – до 

захоплення Львова поляками. Він характеризувався територіальними 

домаганнями супротивників. Адже кожна із воюючих сторін намагалася відстояти 

свої етнічні чи історичні землі [192, с. 54]. 
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У ході воєнних дій Українська Галицька Армія не змогла відстояти Львів. 

Втрата столиці підірвала авторитет молодої української держави на міжнародній 

арені й вкрай негативно відбилася на морально-психологічному стані армії та 

народу, наголошує О. Красівський [17, с. 89]. Відтепер, відзначив М. Литвин, 

головним сенсом польсько-української війни став не захист державних кордонів 

республіки, а боротьба за повернення Львова. Що ж до Польщі, то вона 

перемогою свого війська у Львові підняла насамперед власний престиж перед 

Антантою, яка беззастережно зробила ставку на сильнішого. Цей факт із 

задоволенням підтверджують польські історики й із сумом – українські. 

Можна погодитися з думкою М. Литвина, що однією з головних причин 

невдачі операцій першого періоду війни для ЗУНР стала замала кількість війська, 

брак вишколеного резерву Начальної команди, недостатня кількість досвідчених 

командирів, тим часом як у поляків старшинського складу було вдосталь, 

причому досить кваліфікованого [191, с. 88]. 

Польський вчений А. Хойновський визначив основні причини поразки 

українського війська. Історик озвучив декілька причин, проте основною стала 

несприятлива міжнародна ситуація та військова перевага поляків. Також історик 

відмітив нестачу талановитих лідерів та дипломатів ЗУНР, відсутність 

харизматичної політичної еліти, яка зуміла б шляхом переговорів уникнути 

військових дій [311, с. 52 – 53]. 

Другий етап війни пов’язаний з втручанням у її хід Антанти і Москви. 

М. Литвин звернув увагу на те, що у ході війни польське командування, на 

відміну від українського, надавало великого значення Перемишлю як ключовому і 

надзвичайно важливому стратегічному пункту польсько-українського фронту, 

тому швидкими темпами нарощувало тут військові сили [191, с. 225]. 

На третьому етапі війни загроза більшовизму для Європи стала реальною, 

Захід остаточно зробив вибір на користь Польщі. Національні інтереси українців 

були принесені в жертву задля побудови надійного антикомуністичного бар’єру 

на сході Європи, доводить М. Литвин [191, с. 392]. Основною метою третього 

етапу війни було створення плану операції, що мала б на меті визволити Львів 
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(так звана Вовчухівська операція). Пріоритетним завданням зазначеної операції 

було перерізання сполучення Перемишля зі Львовом. У такий спосіб, на думку 

керівництва УГА, Львів мав би опинитися у повній блокаді. Проте, цей задум не 

вдалося реалізувати у воєнний час. 

Досліджуючи перебіг польсько-української війни, історики детально 

зупинилися на двох військових операціях, які передали справжній військовий дух 

та ситуацію, що відбувалася в УГА. Варто ще раз наголосити на важливості 

проведеної так званої Вовчухівської операції, яка мала на меті визволити Львів.  

Аналізуючи причини поразки війська УГА у згаданій військовій операції, 

важливо зупинитися на основних помилках українського командування. 

Українські історики М. Литвин та К. Науменко наголошують на основній помилці 

командувачів, які окрилені перемогою за с. Вовчухи розгорнули свої бойові дії у 

напрямі Львова, однак реалізація плану по його захопленню виявилася тяжкою і 

кровопролитною. На думку істориків, захоплення Перемишлю позбавило б 

польські війська у Львові людського та збройного поповнення. Усі військові 

історики, які аналізували перебіг Вовчухівської операції, і майже всі її учасники у 

спогадах впевнено стверджують, що сміливий і перспективний маневр по 

перенесенню головного удару на Судову-Вишню-Перемишль не лише врятував 

би Львівську операцію, але й став би переломним у ході всієї війни на користь 

УГА [191, с. 337]. 

На нашу думку, історикам варто було б звернути більше уваги на 

Чортківську операцію, адже відомо, що під час українського наступу польське 

військо опинилося у несприятливих умовах. Війська Галицької Армії зуміли 

зайняти Чортків – важливий стратегічний пункт і вузол комунікацій на 

Галицькому фронті. «Наступ на Чортків і зайняття його були світлою нашою 

побідою, що додала сильного духа і віри нашому стрілецтву у власні сили», – 

зазначав учасник тих подій сотник П. Мигович [191, с. 373]. 

На важливості Чортківської операції наголошує й О. Красівський. 

Захоплення стратегічного вузлу Чортків сприяло підняттю морального духа 

всього війська УГА й призвело до відступу польського війська, яке зазнало 
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значних втрат [17, с. 101]. Натомість М. Клімецький відзначає, що активність 

Чортківської операції згасала в той час, коли розпочалося поліпшення 

міжнародного і військового положення Польщі [321, с. 302]. 

Польсько-українську війну розглядає О. Калакура, який розцінює 

Чортківську операцію як найгероїчнішу спробу Галицької Армії захистити свою 

республіку. Історик констатує, що лише за допомогою армії Ю. Галлера та під 

особистим командуванням Ю. Пілсудського, поляки зуміли зупинити наступ УГА 

[137, с. 145]. 

Після восьми місяців війни та в умовах безперервних боїв украй 

виснажених частин Армії УНР в червні у Львові розпочалися польсько-українські 

мирні переговори. В. Голубко та Б. Гудь оцінили проведення переговорів з 

представниками уряду як факт того, що польські політики нарешті усвідомили 

яку загрозу для Польщі становила можлива військова катастрофа УНР [88, с. 23]. 

Адже створювалася сприятлива ситуація для безпосереднього вторгнення 

більшовиків у Східну Галичину або ж для укладення ними військової конвенції з 

керівництвом ЗУНР проти Польщі. 

Аналізуючи зміст та позиції сторін у польсько-українській війні 1918 – 

1919 рр., І. Лисяк-Рудницький з’ясовував її місце й роль у дальшому розвитку 

взаємин між двома націями. «Польська агресія проти Східної Галичини, – писав 

він, – означала для України знищення підвалин, на яких могла бути побудована 

самостійна держава. Слід підкреслити цей момент, тому що навіть сьогодні 

недооцінюється справжня історична функція польсько-української війни 1918 – 

1919 рр.» [191, с. 548]. 

Цілком справедливо піддав критиці політику поляків О. Красівський: 

«Відновивши свою державу, поляки відмовили в такому ж праві українцям із 

Східної Галичини. Поляки виходили з того, що Східна Галичина – інтегральна 

частина польської держави і йшла на переговори лише в критичні для неї моменти 

з метою, щоб виграти в часі й отримати воєнну допомогу» [17, с. 102 – 103]. Отже, 

перемога поляків означала ліквідацію Української держави та всупереч волі 
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місцевого населення включення українських територій до складу Другої Речі 

Посполитої. 

На думку О. Калакури, воєнна перемога Польщі не мала перспективи, вона 

ще більше віддалила польське суспільство від розуміння прагнень українського 

народу до самовизначення і створення національної держави та посилила 

шовіністичні настрої в середовищі поляків [137, с. 147]. 

Окремо варто розглянути позицію вчених щодо періодів перемир’я, 

ініціаторами яких здебільшого виступали поляки. Так, перша пропозиція про 

переговори надійшла від поляків 1 листопада, коли вони ще не отямилися від 

раптових дій українських воїнів, наголосив О. Красівський [17, с. 79]. Польські 

представники погоджувалися тимчасово визнати українську державну владу, 

видати відозву до свого населення та досягнути порозуміння між 

супротивниками. Однак, коли другого листопада розпочалися переговори й 

ініціатива перейшла до польських військових формувань, польські представники 

заявили, що не мають повноважень вирішувати визнання влади Української 

Національної ради на проголошеній нею території, оскільки вони належать до 

компетенції уряду у Варшаві. 

Вже в іншій науковій роботі О. Красівський доводить, що уряд УНР і 

особисто Симон Петлюра вдалися до низки ініціатив задля порозуміння із 

Заходом: від прямих переговорів з командуванням експедиційного корпусу 

Антанти в Одесі до скерування у провідні країни дипломатичних місій. Однак 

дипломатичні зусилля Директорії не досягли бажаного результату – міжнародного 

визнання й матеріальної допомоги для України, що вдалося сусідній Польщі [174, 

с. 247 – 248]. 

Як доводять науковці, військовий конфлікт можна було вирішити ще в 

лютому 1919 р., адже цьому сприяли чергові переговори між представниками 

воюючих сторін. Проте умови, продиктовані союзницькою місією урядом ЗУНР 

були відхилені. Звичайно, українській стороні важко було погодитися на втрату 

Східної Галичини та Дрогобицького нафтового басейну. Проте, не слід забувати й 

ще одного факту, про який згадує О. Красівський: «ні Польща, ні тим більше 
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Антанта не визнавали існування Західноукраїнської Народної Республіки, вони 

відмовилися сісти з Галицьким урядом за стіл переговорів, а спілкувалися лише в 

ультимативній формі» [17, с. 97]. Мало хто з істориків приділяє належну увагу 

психологічній атмосфері, в якій проводилися переговори. Вважаємо, що ця 

невидима сторона мала вагомий вплив у прийнятті будь-яких рішень. 

Важко однозначно характеризувати поведінку політиків ЗУНР. Більшість 

вітчизняних істориків вважають, що відхилення умов, запропонованих 

союзницькою місією, стали шкідливими і навіть трагічними для національних 

змагань. Відхилення пропозицій Антанти В. Кучабський вважав помилкою, 

оскільки така позиція української сторони прискорила прибуття армії Ю. Галлера 

до Польщі. І. Лисяк-Рудницький назвав цей акт самогубним вчинком. Подібної 

думки і польські дослідники, зокрема М. Вжозек та М. Козловський [17, с. 97]. 

Західноукраїнський дипломат і учасник переговорів М. Лозинський у 

спогадах про переговори в м. Ходорові в лютому 1919 р. зауважив: «Здається, що 

вже тоді Петлюра був готовий піти на уступки коштом Східної Галичини, щоб за 

них одержати мир з Польщею і визнання Антанти». Він вважав великою невдачею 

провал переговорів місії Антанти з представниками ЗУНР, які категорично 

відмовилися погодитися на територіальні втрати в обмін на перемир’я й 

припинення війни в момент, коли Галицька Армія домоглася помітного успіху в 

ході наступальної Вовчухівської операції [174, с. 249]. 

До ролі мирних переговорів досить скептично відноситься М. Клімецький. 

Науковець відзначає, що врегулювання польсько-української війни шляхом 

дипломатичних переговорів мало небагато шансів на успіх. Цей конфлікт став 

істотною частиною процесу будови польської держави на колишній австрійській 

території [321, с. 304]. 

Новітня українська історіографія, спираючись на різноманітні джерела, 

засвідчує, що подальше існування Західно-Української Народної Республіки було 

можливим лише за умов примирення УНР з Польщею. Проте, на думку 

В. Голубка та Б. Гудя, справа налагодження відносин між УНР та Польщею 

впиралася у проблему Східної Галичини і Західної Волині, які на думку 
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державних чиновників Другої Речі Посполитої мали стати невід'ємною складовою 

частиною відроджуваної Польської держави. 

Натомість М. Литвин чітко висловлює думку про те, що загальна політична 

й військова ситуація, а також господарська розруха вимагали термінових заходів 

керівництва УНР для прориву з міжнародної ізоляції. Найперспективнішим був 

шлях зближення з Польщею, вважає науковець. З-поміж діячів Директорії це 

добре усвідомлював С. Петлюра. Він передбачав через Варшаву порозумітися з 

Антантою й у такий спосіб вирватися з міжнародної ізоляції, отримати ефективну 

воєнно-політичну поміч [192, с. 307]. Цю думку підтримують й інші українські 

історики, зокрема В. Голубко та Б. Гудь, які також вважають можливим 

порозуміння УНР з Польщею [88, с. 13]. В науковій праці за редакцією 

В. Сергійчука відзначено, що Симон Петлюра, користуючись перебуванням у 

Варшаві, намагався не лише впливати на керівництво Польщі, а й пробував 

залучити до цього процесу представників інших європейський держав. В окремих 

випадках це давало позитивні результати, про що свідчить виступ депутата 

парламенту Франції Гіацинта де Гайяр-Банселя з вимогою визнати незалежність 

України [277, с. 6]. 

Українські вчені, зокрема Л. Зашкільняк, О. Красівський, С. Кульчицький 

вважають, що проголошення ЗУНР, її збройний захист справили потужний вплив 

на формування національної свідомості українців, свідченням чого стало активне 

продовження боротьби українського населення за відновлення державності. 

Незважаючи на внутрішні протиріччя та розрізненість тактики, антипольський 

рух охоплював щоразу ширші верстви українського населення і демонстрував 

дедалі більшу консолідацію у боротьбі. 

Подальше затягування війни не приносило позитивних результатів жодній 

із воюючих сторін. А незабаром ситуація склалася так, що для УНР порозуміння з 

Польщею стало чи не єдиним шляхом для порятунку, відзначають В. Голубко та 

Б. Гудь. Причина полягала у розгортанні чергової агресії більшовицької Росії 

проти незалежної Української держави [88, с. 13]. 
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На нашу думку, варто детальніше висвітлити відношення вчених до 

підписання політичної конвенції між воюючими сторонами. Результатом 

польсько-українського збройного конфлікту став підписаний у квітні 1920 р. 

договір між воюючими сторонами. Цей історичний документ вивчено та 

охарактеризовано вітчизняними та зарубіжними істориками. У польських 

політичних колах лише ендеки дали вкрай негативну оцінку підписаній 

політичній конвенції, відмічає Л. Алексієвець. Натомість урядовий блок, який 

повністю солідаризувався з організаторами договору, розцінював його як 

«розумну східну» політику [40, с. 178]. Аналогічні історичні факти наводить 

Т. Галицька-Дідух: «Ендеки вважали даний документ черговим дипломатичним 

ходом… й рішуче засуджували «українську політику» Ю. Пілсудського, яку 

вважали нереальною й некорисною для міжнародного врегулювання проблеми 

східного кордону Польщі» [81, с. 88]. Натомість проурядова преса розцінила 

Варшавський договір як «акт польського розуміння становища», що відповідав 

польським історичним традиціям, а також гарантував безпеку Польщі зі сходу. В 

газеті «Dziennik Ludowy» варшавський договір оцінений як такий, що утворив 

підґрунтя для польської незалежності, аналізує вчена. 

В українському суспільстві Варшавський договір теж викликав 

неоднозначну реакцію. Реакцію волинян висвітлив М. Гон: «Польська 

громадськість краю була приголомшена цією політичною акцією. Розгубленою 

виявилася й місцева адміністрація, яка зажадала пояснень від вищих ешелонів 

влади щодо позиції Варшави в українському питанні» [89, с. 75]. Про 

далекоглядність поглядів Симона Петлюри мова тоді не йшла. Навіть сьогодні не 

всі вчені розділяють правильність дій українського отамана. Ніби виправдовуючи 

політику С. Петлюри, О. Красівський трактує причину його дій: «С. Петлюра 

шляхом визнання Варшавою УНР мав на меті нарешті зламати міжнародну 

ізоляцію й встановити контакти з Антантою. Він не переймався територіальними 

поступками Польщі оскільки вважав, що передача західноукраїнських земель є 

тимчасовою і вимушеною акцією заради здійснення головних прагнень – 

визволення України від більшовиків» [174, с. 254]. Науковця підтримує 
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Т. Зарецька: «Існував лише один вихід – Україна без своїх західних земель, чи її 

зникнення під більшовицькою навалою». Сьогодні необхідно зрозуміти, у якій 

боротьбі з собою С. Петлюра йшов на цей крок, закликає до роздумів над 

необхідінстю підписання конвенції вчена [117, с. 161 – 162]. 

М. Литвин схиляється до думки, що замирення з Польщею у 1919 р. стало 

справою життя і смерті УНР. Припиненню військових дій сприяли негативні 

позиції УНР, а саме: провал дипломатичних місій у Парижі та поразка війська на 

західних фронтах. На думку історика, це і змусило Симона Петлюру діяти 

активніше [192, с. 308]. 

В. Сергійчук звертає увагу на моральне значення, яке мав Варшавський 

договір, оскільки вперше «де-юре» було визнано державний суверенітет України 

й забезпечено її політичну, військову та фінансову підтримку з боку представника 

Антанти на Сході [277, с. 9]. 

Сам Варшавський договір також не мав широкої підтримки ні в 

українському, ні в польському суспільствах, вважають В. Голубко та Б. Гудь [88, 

с. 26 – 27]. З поглядів історичних, національних, політичних та економічних, союз 

України з Польщею був взагалі штучним, неприродним явищем. Існувала 

небезпека, що конвенцію з Урядом УНР Польща укладає лише для використання 

його у війні з Радянською Росією у власних політично-стратегічних цілях, а після 

цього зрадить Україну, як це вже не раз робила в минулому, вважають ці ж вчені 

[174, с. 255]. 

Зовсім категорично віднісся до підписання зазначеного договору 

Б. Зубенко, який переконує, що договір з Польщею був помилкою української 

дипломатії. «Мудрий політик і державник орієнтується на власний народ, його 

сили, постійно їх зміцнює і на них опирається», констатує автор [129, с. 62]. 

Деякі українські вчені, не заперечуючи важливості факту підписання 

мирного договору, справедливо доводять, що українська сторона пішла на занадто 

величезні поступки задля допомоги та підтримки Польщі. Відтак, О. Михайлова 

чітко висловилася про нерівноправність двох сторін: «Як більшість міжнародних 

договорів, польсько-український союз став прикладом поєднання спільних 



54 

 

 

інтересів, при цьому слабша сторона платила значними поступками за допомогу і 

підтримку. Він був «експериментом», який, як довів час, не відповідав формам 

мислення ні українців, ні поляків» [212, с. 211]. Л. Алекієвець, підтримавши 

колегу вказує на те, що підписаний договір був тимчасовим, адже жодна зі сторін 

не гарантувала відмову від Галичини на довгий час [40, с. 177 – 178]. Натомість 

Т. Галицька-Дідух звертає увагу на переваги, що отримала Польща в результаті 

підписання зазначеного договору: «Польський уряд домігся офіційної відмови 

уряду УНР від території Східної Галичини, що дозволило йому використовувати 

цей факт на загальноєвропейських конференціях, послабити міжнародний 

авторитет ЗУНР, маніпулювати лінією польсько-українського кордону на 

майбутніх переговорах із РСФРР, а також здобути в особі армії УНР союзника у 

війні з радянськими республіками, посилити свої військові та економічні впливи в 

Україні» [81, с. 89]. Крім того, вчена висвітлила реакцію української еміграції на 

підписаний документ, яка була вкрай негативною [81, с. 89]. На нашу думку, слід 

відмітити важливість висвітлення відношення української еміграції до 

зазначеного питання. Адже наші співвітчизники за кордоном здійснювали 

активну політичну та літературну пропаганду на підтримку УНР, проте мало хто з 

істориків сучасності присвятив даному питанню свої дослідження.  

Поступившись Польщі найбільшим своїм багатством – населенням та 

землею, що ж отримала Україна? О. Красівський зумів стисло, буквально 

декількома реченнями описати «переваги», що їх отримали українці: 

«Ю. Пілсудський виявляв готовність допомогти УНР повернути українські землі 

Правобережжя з Києвом. Уряд Польщі зобов’язався не укладати угоди з іншими 

державами проти України. Обидві сторони задекларували забезпечити 

національно-культурні права українців і поляків у своїх державах» [174, с. 256]. 

Історики стверджують, що антибільшовицька політика Антанти об’єктивно 

сприяла українсько-польському порозумінню, оскільки не підлягало сумніву, що 

відновлення «великої Росії» не лише виключало можливість існування 

самостійної Української держави, але й ставило під сумнів незалежність Польщі і 

було загрозою для Європи. На підтвердження поглядів сучасних українських 
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науковців М. Литвин процитував слова С. Петлюри: «Польща і Україна мають 

спільні зовнішньополітичні інтереси. Брак союзу між Польщею та Україною 

завдає шкоди обидвом державам у їх становищі». Отже, стає очевидною 

необхідність повного порозуміння між арміями сусідніх держав [192, с. 309]. 

Для того, щоб в повій мірі осягнути трагічність подій тих далеких років, 

історики мають частіше звертатися до свідчень їх безпосередніх учасників. На 

цьому наголосив відомий дослідник українсько-польських відносин О. Карпенко, 

адже «вони зберегли живе дихання того часу і містять велику кількість 

різноманітного джерельного матеріалу, згодом втраченого. І хоча ці публікації 

мають певні недоліки, все ж їх значення важко переоцінити, оскільки йдеться про 

праці відомих політичних діячів, які були в центрі подій і здійснювали 

керівництво ними» [145, с. 77]. 

Одним з небагатьох сучасників тих подій був М. Омелянович-Павленко, 

який в ті часи зумів досить влучно охарактеризувати скрутне становище в 

Галичині: «На мою думку, стратегічне положення в Галичині в листопаді 1918 р. 

було одне, у січні 1919 р. друге і нарешті цілком відмінне у березні 1919 р., коли 

вже далося відчути наслідки неприйняття нами умов Антанти. У листопаді 1918 р. 

40-мільйонна Україна стала до бою проти 17-мільйонної Польщі, яка не мала 

спокою на всіх ділянках. У січні 1919 р. не приходилося вже надіятися на 

допомогу з великої України, а навпаки треба було думати про поміч Галичини 

урядові УНР. Крім того, слід відмітити швидкий зріст державної зорганізованості 

Польщі та досвідченість її дипломатів, що зуміли обернути політичні обставини 

на свою користь. Що ж до березня 1919 р., то тут приходиться говорити не про 

двобій порівнюючи малої Галичини з Польщею, а про боротьбу Галичини з 

Антантою» [221, с. 101]. 

Війну 1918 – 1919 рр. українці програли. А чи виграли її поляки, заклавши у 

підмурівки молодої Польської Республіки складний клубок міжнаціональних 

протиріч? А чи стало спокійніше Заходу, який улітку так і не наважився винести 

юридичного вердикту загарбанню Східної Галичини і Волині? Не прийнявши під 
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час роботи Паризької мирної конференції рішення про державну належність цих 

українських земель, керівники Антанти і США фактично визначили їх долю. 

Висвітливши відношення істориків до підписаного Варшавського договору, 

можна зробити висновок, що більшість науковців негативно віднеслися до 

підписання зазначеної міжнародної угоди. Однак, на нашу думку, аналізуючи 

наслідки підписаної угоди сьогодні в деяких питаннях варто зробити переоцінку. 

Слід відмітити, що прагнення лідерів держав Ю. Пілсудського і С. Петлюри до 

співробітництва, їхні політичні погляди щодо спільної небезпеки створювали 

об'єктивні підстави для формування приязних стосунків між Польщею та 

Україною. 

У контексті досліджуваної теми окремого розгляду заслуговує вже згадана 

ґрунтовна монографія М. Литвина, в якій звернута увага на те, що в УРСР тема 

польсько-української війни спеціально не розроблялася, бо не визнавався сам 

факт «законності» ЗУНР і УНР [192, с. 19]. Автор докладно висвітлив політичні й 

військові аспекти війни, вказавши, як основну її причину, небажання польських 

політичних кіл погодитися з правом українського народу на самовизначення і 

створення самостійної держави на теренах, де він становив більшість [192, с. 19]. 

М. Литвин, як і більшість українських дослідників, характеризують війну як 

національно-визвольну проти агресії Польщі на захист незалежної суверенної 

ЗУНР, що стала правонаступницею державницьких традицій Київської Русі і 

Галицько-Волинської держави на цих теренах. 

Протилежних поглядів щодо характеру польсько-української війни 

дотримується більшість польських істориків. У працях міжвоєнного часу 

провадилась думка про те, що польсько-українська війна носила місцевий 

характер. Українці, на їх думку, мали на своєму боці більшість населення та 

історію, а за поляками стояла сильніша господарська, стратегічна і культурна 

спадщина. Отже, вважали вони, то була братовбивча війна, яка завдала великих 

втрат обом народам. Але значна частина праць польських авторів стверджують, 

що Польща та її збройні сили обстоювали історично польські «креси» і що 

перемога в тій війні – «історична справедливість». 
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Л. Зашкільняк та С. Макарчук висвітлили основні складнощі та здобутки 

польських науковців у дослідженні польсько-українського військового конфлікту 

[203, с. 9 – 14]. Обидва історики відмічають, що масове вивчення польсько-

українських відносин та війни 1918 – 1919-х рр. розпочалося з 1980-х рр. Такий 

запізнілий інтерес до спільної історії Польщі та України можна пояснити тим, що 

українська історія у ПНР перебувала під сильним цензурним контролем. На думку 

вчених, однією з перших польських робіт що заслуговує на увагу, є монографія 

Т. Домбровського «Український національний рух у Східній Галичині в 1912 – 

1923  рр.». С. Макарчук охарактеризував її як таку, що не піддає сумніву право 

українців Галичини в 1918 р. на національну державність [203, с. 11]. Крім 

Т. Домбровського Л. Зашкільняк відмітив ще декількох польських вчених, роботи 

яких містять відносно справедливі факти. До таких вчених він відніс 

К. Левандовського та В. Серчика. 

Для 90-х рр. минулого сторіччя характерним явищем стала поява в 

польському суспільстві маси історичної літератури, присвяченої важкому 

міжвоєнному двадцятиріччю. Слід відмітити, що хоча польсько-українська війна 

практично не фігурує центральною темою дослідження, проте згадки про неї є у 

всіх наукових студіях польських вчених. На думку С. Макарчука, принциповим 

значенням є те, що практично всі польські дослідники польсько-української війни 

і, побіжно, історії ЗУНР не називають згадану війну агресією щодо ЗУНР з боку 

Польщі. Ця позиція одностайна і не переоцінюється [203, с. 13]. 

З усього загалу польської історичної літератури Л.Зашкільняк виділив три 

роботи польських істориків, які на його думку заслуговують уваги. Першою стала 

спільна праця Г. Лукомського, Ч. Партача і Б. Поляка під назвою «Польсько-

українська війна 1918 – 1919 р. Бойові дії – політичні аспекти – календар». 

Український науковець охарактеризував її як таку, для якої характерна теза: знаю 

і визнаю, але «своя сорочка ближче до тіла» [126, с. 17]. 

Наступна праця, яка викликає повагу у вітчизняних істориків, належить 

відомому досліднику польсько-української війни М. Клімецькому. Ця праця 

оперта на величезну джерельну базу та досконале знання спеціальної літератури. І 
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Л. Зашкільняк і С. Макарчук відмічають цю наукову студію як зразок 

незаангажованості автора. Леонід Зашкільняк відмічає, що М. Клімецький більш 

зрівноважено оцінює українські визвольні змагання. Підкреслює також 

неможливість мирного розв’язання суперечок за Східну Галичину, оскільки в 

польському таборі не було сил, які б ставили під сумнів приналежність цих 

земель і Львова до відродженої Польщі [126, с. 18]. 

Чи не першою в польській історіографії спробою окреслити новий погляд на 

дразливу для польської суспільної думки тему польсько-української війни стала 

книга «Між Сяном і Збручем. Боротьба за Львів і Східну Галичину 1918 – 1919» 

Мацея Козловського. Л. Зашкільняк високо оцінює її значення, адже автор 

розглянув польсько-український конфлікт із загальноєвропейських позицій, а 

польський та український визвольні рухи в зіставленні із загальними тенденціями 

світового розвитку, а саме – зіткнення демократичних і тоталітарних ідеологій і 

порядків. З таких вихідних позицій виникнення двох держав – України й Польщі 

повинно було суттєво вплинути на європейський вимір цього зіткнення [126, 

с. 19]. 

Підсумовуючи, Л. Зашкільняк підкреслює, що загальна тенденція 

історичних рефлексій у Польщі сьогодні більш налаштована на серйозне 

опрацювання джерельного матеріалу, який би містив документи не лише 

польського табору, але й української сторони. Проте не можна вимагати від 

польських істориків повного зречення патріотичної постави при сепарації й оцінці 

джерел. Йдеться лише про збереження об’єктивності при оцінюванні планів і дій 

протилежної сторони [126, с. 20]. С. Макарчук більш позитивно оцінює стан 

сучасної польської історіографії по відношенню до досліджуваної теми. Вчений 

зауважує, що сьогодні нова польська історіографія з розумінням ставиться до 

природних національних прав українців на свою державність [203, с. 14]. 

Однак, на нашу думку, й сучасна українська історіографія не позбавлена 

недоліків. Звинувачуючи польських істориків у необ’єктивності при висвітленні 

спірних питань, українські вчені досить часто зосереджують свою увагу 
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переважно на продукуванні вузьконаціональної точки зору на історичні події, в 

якій лише українська сторона завжди мала рацію [126, с. 20]. 

Отже, аналіз новітніх надбань історіографії польсько-української війни 1918 

– 1919 рр. дає підстави для висновку про те, що в ній з достатньою повнотою 

досліджено причини збройного конфлікту, процес його переростання у 

кровопролитну війну, характер і масштаби бойових дій, їх етнополітичні наслідки 

для обох народів. Більшість українських істориків сходяться на тому, що 

природне право західних українців відновити свою державність і об’єднатися з 

Українською Народною Республікою було вкрай вороже сприйняте польським 

політикумом, який розцінював проголошення ЗУНР як «замах на східні креси 

Польщі». Разом з тим, у дослідженні польсько-української війни залишається 

немало прогалин, особливо з погляду характеру відновленої Другої Речі 

Посполитої, її політичного розвитку і польсько-українських міжетнічних взаємин. 

До сьогодні недостатньо з’ясована роль третіх сил, зокрема армії генерала 

Ю. Галлера, що була сформована, вишколена і озброєна у Франції й виступила на 

боці Польщі, а також більшовицької Росії, війська якої вели воєнні дії проти Армії 

УНР. Необхідно грунтовніше з’ясувати, чому Уряд ЗУНР та її військове 

керівництво не зуміли залучити до лав Галицької Армії всі наявні у краї людські 

резерви і не домоглися повернення військовополонених галичан як з Італії, так і з 

російського полону. Досі не знайдено відповідь на питання, чому більшість вояків 

Армії УНР – вихідці з Галичини, насамперед у корпусі січових стрільців 

Є. Коновальця, не зголосилися до участі у бойових діях на боці ЗУНР. На часі 

підготовка спільних праць українських та польських істориків, присвячених цій 

драматичній сторінці українсько-польських взаємин. 

 

2.3. Історіографія діяльності уряду Юзефа Пілсудського та польського 

політикуму щодо української та інших народностей 

 

В історіографії міжвоєнної Польщі важливе місце посідає питання 

непольського населення, яке безпосередньо впливало на процес розвитку та 
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становлення держави. Історики наголошують, що від правильності вирішення 

найбільш спірних питань з меншинами залежала внутрішня стабільність в державі 

та спрямування її основних сил на підняття країни з економічної, соціальної, 

господарчої та культурної руїн. 

Питанням становища меншин переймалося чимало науковців, які з 

допомогою історичних документів, спогадів свідків тих подій та аналізу існуючих 

вже наукових праць, намагалися відтворити справжню картину життя меншин. 

Зважаючи на те, що де-факто практично все міжвоєнне двадцятиріччя 

основним керівником держави був Ю. Пілсудський, вважаємо за необхідне 

окремо розглянути аналіз праць із його національної політики щодо національних 

меншин. За переписом 1921 р. в країні, крім поляків, які становили 69 % 

населення, проживали представники інших етносів, відмічає Л. Алексієвець. 

Деякі дослідники історії Польщі вважають загальну кількість поляків завищеною. 

На їхню думку, частка національних меншин досягла близько 40 %. Згідно з цими 

даними, українці серед них були чи не найбільшою складовою, питома вага їх 

досягла 16 %, євреїв – 10 %, білорусів – 5 %, німців – 4 %, а також 1 % росіян, 

чехів, литовців та інших. Тобто, за різними даними, національні меншини у 

Польщі становили трохи більше третини населення [40, с. 332–333]. 

Більшість вітчизняних вчених зійшлися на думці, що найголовнішою 

причиною слабкості Польщі була національна структура суспільства. Відмінності 

між національними меншинами в економічному, суспільно-політичному та 

культурному аспектах, рівні національної самосвідомості гальмували інтеграційні 

процеси в країні. Національні рухи меншин спричиняли дестабілізацію в 

суспільстві, при цьому зростав вплив закордонних чинників на внутрішні справи 

Польщі. Від рівня розв’язання національного питання значною мірою залежала 

непорушність кордонів країни, її цілісність та могутність. 

За А. Венгером, у політичних колах національне питання до 1922 р. не 

стояло гостро, оскільки першочерговим було вирішення негараздів економіки. 

Успіх на виборах Блоку національних меншин змусив політикум звернути увагу 

на національні громади, які озвучували їх проблеми [62, с. 9 – 10]. 
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Досліджуючи процес становлення Другої Речі Посполитої, польські 

історики відмічають різнорідність етнічного складу населення й вважають, що 

польська влада так і не змогла знайти шлях для примирення проголошених ними 

принципів національної держави та задоволення політичних вимог українського 

населення, часто застосовуючи репресивні дії [274, с. 407]. 

З метою визначення причин конфронтації між меншинами та поляками, 

варто згадати про важливі події, що відбувалися на українських землях. З 

початком існування Західноукраїнської Народної Республіки розгортається одне з 

найбільш невиправданих протистоять між ЗУНР та Польщею, а саме – польсько-

українська війна. Незважаючи на поразку армії, уряд ЗУНР та командування УГА 

не вважали війну проти польських загарбників закінченою. По-різному вбачали 

вони шляхи визволення краю, але в одному були єдині: вся боротьба попереду
 
[64, 

с. 391 – 392]. 

Не відновивши сил після війни з УНР, Польща розпочала нову війну, цього 

разу вже з сильною Радянською Росією. Мотиви Польщі у цьому збройному 

конфлікті висвітлив Ю. Котляр: «Військовою метою Ю. Пілсудського був 

розгром Червоної армії, метою політичною – створення української держави, яка 

перебувала б в економічній залежності від Польщі». Проте, зауважує історик, ні 

воєнні, ні політичні цілі не були досягнуті, а київська кампанія зрештою 

поставила під загрозу саме існування Польської держави [166, с. 61]. 

Результатом проведеної піврічної війни стало підписання в 1921 р. Ризького 

мирного договору. Слід відмітити, що процес мирних переговорів тривав близько 

шести місяців, а питання, що були внесені в текст договору в основному 

стосувалися українських земель, точніше їх поділу між Другою Річчю 

Посполитою та Радянською Росією. У своїй науковій статті Т. Галицька-Дідух 

підсумовує, що східногалицьке питання було одним із ключових у дипломатичній 

боротьбі на Ризькій мирній конференції між урядами Польщі й радянської Росії 

[81, с. 270]. 

Загалом Ризький мирний договір оцінений вченими як чергова перемога 

Польщі у східній зовнішній політиці. Одним з найбільш вагомих факторів для 
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Польщі стало перше міжнародно-правове визнання належності Східної Галичини, 

Західної Волині, Холмщини, Підляшшя та Західного Полісся до Другої Речі 

Посполитої. Однак Ю. Пілсудський дав негативну оцінку підписаній угоді, 

відзначає Т. Єременко [108, с. 60]. Подібної думки дотримуються й інші вчені, 

зокрема О. Красівський [117, с. 171; 17, с. 67]. Причиною такої реакції начальника 

держави вчені називають знаходження біля східних кордонів Польщі нової 

комуністичної Російської імперії, зовнішня політика якої базувалася на 

загарбницьких засадах світової революції. Окрім того, Ю. Пілсудському не 

вдалося до кінця допомогти уряду УНР створити незалежну, демократичну 

державу – союзницю Польщі. Однак, відмічає О. Красівський, пілсудчики не 

відмовилися від своїх планів на сході і заявляли про «продовження праці над 

створенням незалежних кресових держав», про свою вірність ідеї федерації та 

незалежності народів на територіях між етнічною Польщею та Росією [17, с. 67]. 

Влучно висловила свою думку щодо відношення Ю. Пілсудського до 

українців Т. Зарецька. Цю політику історик поділила на два напрямки – політику з 

УНР, та політику відносно ЗУНР [114, с. 158]. Цей вислів дає зрозуміти істині 

плани начальника Другої Речі Посполитої щодо України, вважає авторка. 

Натомість польський історик В. Маліновський доводить, що Ю. Пілсудський не 

бажав того, щоб «Польща володіла просторами з вороже настроєним населенням» 

[328, с. 225]. 

У праці Н. Стоколос відзначено, що польська націонал-демократія виходила 

з концепції пріоритету загальнонаціональних інтересів над «дрібними» 

прагненнями нацменшин країни. Роль суверена мав відігравати польський народ, 

який вважався єдиним носієм культурних надбань, вважає дослідниця [262, с. 61]. 

Подібної думки дотримуються й інші українські вчені, які вважають, що 

найбільш неприхильну позицію щодо національних меншин займали ендеки та 

громадські організації, що перебували під її впливом. Їхнім програмним гаслом 

була полонізація західних та східних територій шляхом поступової 

денаціоналізації слов’янських меншин і примушування німецького та єврейського 

населення до еміграції [136, с. 413]. 
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Порівнюючи плани Р. Дмовського та Ю. Пілсудського, Т. Зарецька 

підсумувала, що позиція Ю. Пілсудського у питанні кордону з Україною була 

самою поміркованішою серед інших польських політиків і самою скромною в 

зазіханні на українські етнічно-історичні землі [114, с. 159]. 

На основі наявних праць можна зробити висновок, що політика Другої 

Польської Республіки в 1919 р. щодо України у справі встановлення східного 

кордону зводилася до включення історичних та етнічних українських земель до 

свого складу. Досягнення цієї мети здійснювалося як засобами військового 

загарбання, так і дипломатичними – боротьба за прийняття рішення про 

приєднання території Східної Галичини до Польщі на Паризькій мирній 

конференції у 1919 році.  

Внаслідок заключення Ризького договору масового характеру набуло 

біженство українських військовополонених, військових формувань Армії УНР та 

УГА, а то й просто цивільних осіб. Основна їх маса перетнула українсько-

польський кордон восени 1920 р. разом з військовими формуваннями УНР, які 

відступали під тиском більшовиків. Цей історичний факт детально досліджено в 

науковому доробку українського історика М. Павленка. Істориком зроблений 

висновок, що польська сторона надала притулок і допомогу українським 

біженцям в умовах, коли сама Річ Посполита перебувала в стані економічної 

скрути [222, с. 111]. На наш погляд, не заперечуючи факту допомоги польськими 

урядовими колами українським біженцям, не слід забувати, що така позиція була 

вигідна для самої Другої Речі Посполитої. Адже емігранти були вдячні країні за 

наданий притулок й поступово вливалися у її соціальне життя. Тим більше, в 

згортанні діяльності по допомозі біженцям була зацікавлена і польська влада, яка 

змушена була реагувати на постійні вимоги радянського уряду заборонити 

функціонування в Польщі (згідно умов Ризького мирного договору) державних 

структур УНР.  

Досліджуючи ставлення польських політиків до меншин, вітчизняні вчені 

цю політику звели до декількох принципів, які застосовувалися по відношенню до 

всіх непольських народів: підтримувати польський елемент у містах і на селі, 
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особливо військове осадництво, розбудовувати польські організації, серед 

православних вишукувати «колишніх поляків», творити сільську шляхту, 

обмежувати ресурси і впливи православ’я, сприяти католицтву в зайнятті 

домінуючої позиції. 

На нашу думку, науковці не випадково звернули увагу на принципи 

законодавства Другої Речі Посполитої та її впливу на становище меншин. Однією 

зі спроб показного налагодження життя меншин стала березнева Конституція 

1921 р., яка прямо гарантувала збереження загальних гpoмадянських прав та 

передбачала певні свободи для національних меншин. Однак дослідники історії 

Польщі, незалежно від своєї національності, одноголосно відзначають, що це 

були лише пусті слова які не впливали на реальність життя. Такої думки 

дотримуються такі вчені як Л. Зашкільняк, О. Красівський, С. Кульчицький, 

А. Хойновський, О. Юхимюк та інші [17, с. 193 – 194; 311, с. 193 – 194; 181, 

с. 296; 136, с. 156 – 157; 304, с. 112]. Вчені наголошують, що хоча національні 

меншини формально були під охороною міжнародних договорів та внутрішніх 

законів, політика держави щодо них, зокрема й українців, лише у перші роки була 

такою, щоб в очах міжнародної громадськості створювати враження, ніби для них 

створено всі умови для вільного національного розвитку. За свідченнями 

С. Кульчицького, Ю. Пілсудський налагодив функціонування державного апарату 

й упорядкував міжпартійну боротьбу за владу і впливи. Однак «санаційному» 

режимові не вдалося зменшити напруження в міжнаціональних відносинах, 

констатує історик [181, с. 296]. 

Детально вивчаючи становлення південно-східних кресів, О. Красівський 

відмічає, що внутрішня політика Другої Речі Посполитої спрямовувалася на 

повну інтеграцію Галичини у складі держави. Правлячі кола всіляко намагалися 

зміцнити «польськість» східних кресів, усуваючи будь-які характерні українські 

ознаки і, таким чином, поставити світову громадськість перед доконаним фактом 

анексії краю. Вся система політичних і економічних заходів щодо українського 

населення підпорядковувалась найважливішій меті – полонізації краю: щоб 

українське питання «або зовсім не існувало б, або не поставало у такій гострій 
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формі» [17, с. 192]. 

Важливим знаряддям полонізації «кресів» вважалося осадництво, яке 

здійснювалося в ході аграрної реформи. У липні та грудні 1920 р. сейм прийняв 

додаткові закони, які відносно спрямували аграрну реформу в бік колонізації 

«кресів» польськими військовими й цивільними осадниками [181, с. 11 – 12]. 

А. Хойновський негативно охарактеризував факт осадництва на українських 

теренах. Вчений відмічає, що внаслідок такої політики на Волині було створено 

понад 3,5 тисячі ділянок, на котрих осіли колишні польські військові. Така 

політика польського уряду призвела до загострення стосунків населення з 

поляками на північно-східних кордонах краю, відмічає історик [311, с. 80]. 

Науковці дослідили ще одне знаряддя поляризації українського населення, а 

саме – цивільних колоністів, які вербувалися переважно з польських селян. 

Незважаючи на нестачу землі для місцевого селянства, осадницькі господарства 

ще більше загострювали проблему «земельного голоду» і були джерелом 

постійної напруженості та міжнаціонального протистояння. 

О. Красівський цілком солідарний зі своїм польським колегою 

А. Хойновським в питанні наслідків колонізації східних кресів, які не дали 

очікуваних результатів ні з політичної, ні з економічної точок зору. Невдачі 

осадницької політики, на думку історика, були спричинені як труднощами 

постійного фінансування, так і загостренням міжнаціональних протиріч на цих 

землях [17, с. 154]. 

Висвітлюючи процес поляризації українського суспільства, вчені не 

оминули своєю увагою важливу тему шкільництва. Наступ на освіту розпочався із 

закриття українських кафедр у Львівському університеті. Проте, для уникнення 

засуджень з боку країн Антанти, було дозволено вступати до нього лише тим, хто 

служив у польській армії та був громадянином Польщі. Звичайно, це автоматично 

виключало українців з університетських студій, бо вони не лише не служили в 

польській армії, але ще й воювали проти неї. У відповідь на це, навесні 1921 р. 

передові культурно-просвітницькі діячі прийняли рішення заснувати Український 
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таємний університет без дозволу і волі польської влади. Було засновано три 

факультети: філософський, правничий і медичний. 

Як відмічають науковці, наслідком політики поляризації системи освіти 

став занепад української початкової, середньої і вищої освіти в Західній Україні. 

Але попри це, українці навіть в умовах польської окупації продовжували 

наполегливу боротьбу за свою мову, культуру і державу, відмітила історик 

О. Юхимюк. На час «возз’єднання» українських земель в єдиній УРСР українська 

школа в західноукраїнському регіоні була майже повністю знищена [304, с. 115]. 

Своєрідний висновок про становище українців у Польщі зробила О. Юрчук 

відмітивши, що державна політика Польщі, скерована на створення мономовного 

польського суспільства, змушувала українців боротися за власну ідентичність та 

окремішність. В умовах польської окупації збереження міжнародного статусу 

Східної Галичини розглядалося українцями як чи не єдина можливість вирішення 

українського питання з урахуванням українських інтересів [302, с. 76]. 

Докладно розглядаючи праці істориків, підсумовуючи їхні висновки, 

видається, що польська наполегливість в досягненні своєї мети принесла й деякі 

позитивні плоди українському населенню. Завдяки таким настирним діям з боку 

польської сторони, українці чинили сильний супротив: не піддавалися на улесливі 

обіцянки кращого життя, зуміли зберегти свою мовну приналежність, навіть 

створювали навчальні заклади та різного роду об’єднання, метою яких було 

зберегти свою національність. 

Зважаючи на складність вирішення українського питання, протягом перших 

років незалежності воно поступово вийшло на перше місце по складності 

вирішення. Ю. Крамар відзначає, що така ситуація остаточно закріпилася у 

березні 1923 р., коли в основу формування національної політики Польщі щодо 

українців була покладена концепція польських націонал-демократів, яка 

ґрунтувалася на запереченні існування української нації [170, с. 48]. 

Слід відмітити, що ступінь ворожості українців до поляків в різних регіонах 

Західної України були не однаковими. Якщо у Східній Галичині польська влада 

наразилася на потужний опір місцевої громадськості, то на Волині склалася дещо 
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інша ситуація. Досліджуючи її, М. Гон дійшов висновку, що суспільно-політичні 

реалії на Волині не виключали можливості досягнення компромісу двох народів. 

Про це свідчить, з одного боку, реакція місцевої української громадськості на 

встановлення польської влади, з другого – діяльність тих партійно-політичних сил 

та громадських організацій двох національних таборів, які орієнтувалися на 

міжнаціональний компроміс та порозуміння [89, с. 74]. 

Ситуація на Поділлі виявилася двоякою: оскільки УНР та ЗУНР 

знаходилися у стані війни з Польщею, це позначилось і на міжетнічних стосунках 

двох народів. Разом з тим, в цьому ж регіоні було створено кілька польських 

товариств, які не приховували своїх симпатій до Польщі, і навіть агітували за 

приєднання подільської землі до неї [219, с. 68]. 

Найскладнішою для поляків була ситуація в Східній Галичині. Цей факт 

підтвердив і польський історик Т. Піотрекевич: «Польсько-українська проблема 

була особливо складною і важкою в південно-східній Польщі, де була найвищою 

національна свідомість українців…» [334, с. 53]. 

Ще один метод «ополячення» українського народу проаналізований у 

науковій праці О. Липитчука. Для зміцнення своєї влади на українській території 

польський уряд використовував надзвичайні військово-польові суди. Тривалий 

час процедура і каральна діяльність цих судів не була унормована [191, с. 25]. 

Висвітлюючи цю темну сторінку в історії Польщі, О. Липитчук визначає 

особливості судової процедури, а саме: а) закритість; б) скасування, або крайнє 

обмеження змагального характеру процесу; в) прискорена процедура слідства і 

суду, що гарантувало помилки самого суду, бо його вироки після однобічного і 

поквапливого розгляду вже не підлягали оскарженню і виправленню, а 

виконувалися негайно. 

Таким чином, впроваджені як тимчасові і лише на окремих теренах, 

надзвичайні суди у Другій Речі Посполитій діяли постійно і були поширені на 

цілу територію держави. Вони стали слушним знаряддям польської влади, яка все 

більше набувала авторитарного характеру. З особливою жорстокістю військово-
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польові суди діяли на українських землях, де управління здійснювала польська 

меншина. 

Питанням негативного сприйняття поляків українським народом займалося 

чимало науковців і в деяких питаннях вони дійшли консенсусу. У результаті 

політичного безправ’я, жорстокого національного і соціального гніту в Україні 

починають формуватися та зростати революційні та національно-визвольні рухи. 

Спочатку вони були партизанського спрямування, проте згодом заявили про себе 

й офіційні організації. Однією з перших була створена Українська Військова 

Організація, яка провела декілька гучних терористичних актів. Про нормалізацію 

відносин можна говорити лише в середині 30-х рр., коли Українське національно-

демократичне об’єднання (далі – УНДО) розробило програму нормалізації 

польсько-українських стосунків, відзначає М. Кучерепа [185, с. 15]. 

Для усього міжвоєнного періоду характерною рисою було поступове 

погіршення відносин між двома державами та жорстоке протистояння їх народів. 

Західноукраїнське населення сприймало встановлену владу як окупаційну й 

нерідко організовувало масове знищення майна держави, польських осадників. У 

відповідь, відзначають українські історики, польські урядові кола провели 

брутальну каральну операцію, офіційно названу «пацифікацією» 

(«умиротворенням»). 

Ця страшна сторінка в житті українського народу знайшла своє 

відображення в працях вітчизняних істориків, які засуджують невиправданість 

насильницьких методів польських властей. В. Комар, О. Красівський, 

С. Кульчицький, М. Кучерепа у своїх наукових дослідженнях звернули увагу на 

проведену масову репресивно-відплатну акцію на теренах Східної Галичини. 

Ю. Пілсудський, як противник будь-якого сепаратизму, віддавав накази на 

проведення каральних акцій щодо мирного населення Галичини, підкреслив 

В. Комар [159, с. 123]. Поряд з поліцією в акції брали участь війська. Не маючи 

можливості виявити винуватців терористичних акцій, польська влада 

застосовувала принцип колективної відповідальності. 
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Після невдалих спроб налагодження відносин поляків з національними 

меншинами, відбулося ще більше загострення взаємних непорозумінь. Особливо 

відчутно це стало після смерті Ю. Пілсудського, підсумовують науковці [235, 

с. 40; 172, с. 172; 170, с. 48]. 

Варто погодитися з тезою О. Каракури, за яким основна причина гостроти в 

польсько-українському протистоянні крилася в недооцінці польською владою 

ролі етнічного чинника під час розв’язання територіальних суперечок, 

антагонізмів, успадкованих від минулого, в її шовіністичній політиці, 

спрямованій на колонізацію та полонізацію краю, ущемлення прав і свобод 

українців. Уряд Другої Речіпосполитої у своїх геополітичних планах ігнорував як 

історичну українськість Галичини та Волині, споконвічне прагнення їх населення 

до самовизначення та соборності, так і етнічний склад їх жителів [137, с. 263]. 

Аналізуючи історичні роботи вчених про становище меншин в Другій Речі 

Посполитій, необхідно розглядати складність даного питання не лише через 

призму української меншини, але й залучати до дослідження інші емігрантські 

національності, зокрема німецьку, єврейську, білоруську, литовську, російську. 

Об’єднавчою рисою наукових робіт істориків в цьому питанні є факт 

другорядного ставлення з боку польської державної верхівки та місцевого 

громадянства до меншин, незалежно від їх походження та географічного 

скупчення в польській державі. І. Рудницький також відмітив цю нетерпимість й 

спробував пояснити причини її появи. На думку вченого, кожна з меншин була в 

уяві поляків «чужим» і небезпечним елементом, якого можна було позбутися 

лише асиміляцією [246, с. 143]. Серед праць вітчизняних та польських істориків 

найбільша увага звернута на три народи в Польщі: українців, німців та євреїв. 

До території, заселеної німецькою меншиною, відносилися західні і 

північно-західні землі Польщі і розцінювалися виключно польським краєм, з 

якого треба викорінити всякі сліди німецького матеріального та духовного стану 

посідання. Для реалізації поставленої мети поляками використовувалися такі ж 

методи, як і по відношенню до української меншини. Справедливо підмітив 
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І. Рудницький: «Як довго Німеччина була слаба, так довго та політика вдавалася» 

[246, с. 140 – 141]. 

Як би того не хотіли польські урядові кола, проте з німецькою меншиною 

вони не мали повної свободи дій. Важливим виразником перебування німців у 

Польщі була їх згуртованість, єдність в економічних та політичних питаннях, 

відзначають історики Г. Дильонгова та Л. Зашкільняк [124, с. 463]. 

Інформативним джерелом вивчення становища німецької меншини на 

теренах Другої Речі Посполитої є дисертаційна робота Н. Сидорик, присвячена 

дослідженю цієї теми. За авторкою, перепис 1921 р. на території Другої Речі 

Посполитої засвідчив проживання тут більше мільйона осіб. Німці були корінним 

населенням на території Познанщини, Помор’я та Верхньої Силезії. За переписом 

1931 р. – німців було вже  близько 741 тис. осіб [251, с. 9]. Незважаючи на 

бажання поляків зменшити присутність німецької власності в різних сферах 

економіки, вони не могли ігнорувати того факту, що німці були одними із 

найбільших та найзаможніших власників на території західних воєводств Польщі. 

Німці володіли фабриками та заводами, підприємствами важкої та легкої 

промисловості, фінансовими та торгівельними установами, кооперативами, що 

діяли практично на всій території Польщі та істотно впливали на її економіку, 

наголошує Н. Сидорик [251, с. 12]. 

Після української найбільш чисельною меншиною в Другій Речі Посполитій 

була єврейська, адже кількість євреїв сягала понад 3 млн. осіб. Територіальне 

розпорошення євреїв було на руку полякам, адже представники цієї меншини не 

висували претензій щодо незалежності чи автономії якої-небудь території. 

Г. Дильонгова вбачає в польському ставленні до євреїв дві тенденції – 

асиміляторська, здійснювана лівицею і представлена Польською Селянською 

Парією (далі – ПСП), та виразно антисемітська тенденція правиці, головним 

чином ендеції, що прагнула обмежити кількість євреїв або взагалі звільнити 

країну від них [95, с. 121]. Про антисемітські погляди згадують й інші вчені, 

зокрема Ш. Бронштейн та Л. Зашкільняк, які звертають увагу на проведені 

погроми в листопаді 1918 р. у Львові, жертвою яких стали близько 600 осіб; 
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збройні напади польських націоналістів на єврейських студентів в 30-ті рр. [124, 

с. 462; 310, с. 75 – 76]. 

Що стосується білоруської меншини, то за І. Рудницьким: «Білорусів 

поляки відразу легковажили, оцінюючи собі проковтнути їх швидко і безболісно», 

незважаючи навіть на їх значну чисельність – близько 1,6 млн. осіб [246, с. 144]. 

Л. Зашкільняк відмічає, що білоруси опинилися в подібній до українців ситуації. 

Борючись за свою незалежність, в 20-х рр. вони почали створювати антипольські 

партизанські загони. Однак в результаті проведених поляками репресій, значної 

шкоди для Другої Речі Посполитої ці загони не принесли [124, с. 462]. Слід 

відмітити, що українськими та польськими науковцями досить поверхово 

досліджено становище білоруської меншини й, на нашу думку, недооцінено її 

вплив на загальне протистояння народів. 

Російську меншину поляки використовували виключно як знаряддя 

боротьби з українцями. На цей факт вказує І. Рудницький і доводить, що поляки 

штучно зберігали російських характер Церкви православного українського 

населення, нібито надаючи привілеї росіянам [246, с. 153]. 

Про литовську меншину згадки практично відсутні. Лише Л. Зашкільняк в 

«Історії Польщі…» згадує, що литовці населяли північно-східні терени держави і 

були переважно селянами, серед яких були поширені непримиренні 

націоналістичні настрої [124, с. 462]. 

Аналіз становища найбільш чисельних меншин в Другій Речі Посполитій 

наштовхує на думку, що жоден з народів не мав повних прав та свобод. Деякі 

непольські народи не розглядалися політикумом держави як явище загрози 

територіальної цілісності (зокрема євреї), інших, у зв’язку з їх нечисленністю, 

планувалося «полонізувати» швидко і безболісно (білоруси і литовці). Політика 

поляризації застосовувалася скрізь, однак де-інде з обережністю (зокрема на 

західних кресах), а десь із повним силами та впевненістю безпокараності своїх дій 

(східні креси). 

Подальші політичні події в Польщі мали на меті змінити становище меншин 

та відношення до них. Мова йде про травневий переворот 1926 р., прихід до влади 
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Ю. Пілсудського та принципи політики «оздоровлення» політичного й 

економічного клімату в державі, яка отримала назву «санації» [261, с. 103]. 

Більшість вітчизняних вчених докладно вивчили всі аспекти, характерні для 

зазначеного режиму. Новою стала концепція прометеїзму, викладена в програмі 

державної асиміляції українців, «щоб при умові збереження власної 

національності у меншин формувалося свідоме почуття приналежності до 

польської державності». На думку польських політиків, поступки уряду повинні 

були так з’єднати західноукраїнські землі з Польщею, щоб навіть у разі створення 

«незалежної» України над Дніпром це не викликало б зміни східних кордонів, 

наголосив В. Комар [157, с. 121]. 

О. Красівський та Т. Мелінишин вважають, що зі встановленням режиму 

«санації» розпочався новий етап у політиці Польщі щодо України. Він будувався 

на принципах активізації політики державної асиміляції національних меншин і 

відмові від національної асиміляції [172, с. 167]. 

Розуміючи складність питань меншин, урядом Другої Речі Посполитої були 

розроблені нові методи, спрямовані на залагодження конфлікту. Мова йде про 

політику індивідуалізації, селективності та регіоналізму, яка знайшла своє 

відображення в історичних студіях вітчизняних вчених. Слід відмітити, що ідея їх 

виникнення при правильному застосуванні мала б привести до залагодження 

конфлікту між меншинами та державою. Однак керівництво держави вбачало 

своє, специфічне застосування даної політики в суспільстві. Характерними 

рисами політики індивідуалізації, селективності та регіоналізму була відмова у 

територіальній автономії українцям, які заселяли землі Другої Речі Посполитої, а 

В. Комар прямо вказує, що елементом політики регіоналізму став Сокальський 

кордон – ідеологічний штучно створений владою бар’єр між Галичиною й 

Волинню [172, с. 122]. 

Крім вище перелічених методів впливу на меншини, зокрема українську, 

з’явилися праці про інші аспекти, зокрема освітній та релігійний. Основним 

завданням освітньої політики стала рівноправність державної та меншиневої мов, 

встановлення рівноправ’я в управлінні, суді та самоврядуванні. Духовна тема 
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виявилася більш значущою, адже вона зачіпала давно посіяні протиріччя між 

римо-католицькою, греко-католицькою та православною релігіями. 

Слід відмітити, що незважаючи на багатоманітність засобів впливу на 

меншини, у польських правлячих колах не було вироблено цілісної концепції 

щодо реалізації політики асиміляції непольських народів. Виняток становила 

«Волинська програма» воєводи Г. Юзевського. Такі українські науковці, як 

О. Красівський, Ю. Крамар і Т. Мелінишин дослідили природу так званої 

«Волинської програми» і дійшли висновку, що її стратегічною метою було 

шляхом політичної асиміляції українського населення Волині добитися 

найтіснішої інтеграції цього регіону з усіма теренами Речі Посполитої. Крім того, 

оточення Ю. Пілсудського надавало «Волинській програмі» великого значення, 

оскільки вбачало в ній здійснення польської історичної місії щодо українського 

народу, яка була започаткована співпрацею Ю. Пілсудського з С. Петлюрою в 

1920  р. [172, с. 170; 170, с. 89]. 

Слід відмітити, що за «Волинською програмою» передбачалося 

інвестування значних коштів для розвитку регіону, поліпшення матеріального 

добробуту його населення. Беззаперечно, це послужило б налагодженню відносин 

між двома народами. Але зміни у внутрішній політиці польської держави після 

смерті Ю. Пілсудського спричинили симптоми кризи «Волинського 

експерименту», відмічає Ю. Крамар. Зростання ролі військових у суспільно-

політичному житті держави, пропаганда політичними організаціями пілсудчиків 

нових форм польського тоталітаризму сприяли популяризації в Польщі 

націоналістичних ідей, посилювалися ендецькі концепції розв’язання 

українського питання [170, с. 89]. 

Досліджуючи відносини між Річчю Посполитою та УНР, О. Доценко вказує, 

що причиною суперечливості і непослідовності була не лише невиразна позиція 

Польщі в українському питанні та міжнародна ізоляція, а скоріш за все внутрішня 

слабкість УНР [101, с. 9]. Адже зі зміною парламентської моделі управління на 

централізовану виконавчу владу різко змінювалось становище політичних партій, 

основна роль яких зосереджувалась на парламентській діяльності. Міцність позицій 
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політичних сил змусило пілсудчиків піти на створення власного політичного табору. 

Такою політичною групою став Безпартійний Блок співпраці з урядом (ББСУ). 

Основною метою його діяльності стало здійснення федералістської програми, яка в цей 

період отримала назву концепції відомого та вже дослідженого польського 

прометеїзму. 

Українські вчені стверджують, що незважаючи на складність українського 

питання в політичних колах Другої Речі Посполитої, українське суспільно-

культурне і політичне життя продовжувалося розвиватися на теренах Польщі. 

Науковці підкреслюють той позитивний факт, що представники меншини мали у 

парламенті свою парламентську фракцію. Численні політичні діячі-українці 

прагнули отримати політичним шляхом якомога кращі умови для українського 

громадського життя [235, с. 38]. 

Об’єднавчою метою всіх українських партій та товариств стало створення 

та визнання самостійної України, а також безконфліктне українсько-польське 

співжиття в Польщі. Цих тез дотримувалися такі українські партії, як Українське 

народне єднання, Українська народна партія, Державне об’єднання на кресах та 

інші. На нашу думку, міжвоєнне двадцятиріччя було сповнене проблем та 

негараздів для України, однак очільники українських партій продовжували 

боротьбу за визнання незалежності своєї країни та намагалися створити 

толерантні відносини з Другою Річчю Посполитою. 

М. Гон більш детально дослідив діяльність українських партій щодо 

національних меншин у Другій Речі Посполитій. Науковець відзначає важливість 

існування товариства «Страж Кресова», яке об’єднало польські та українські 

громадські сили і схилялося якщо не до протегування згуртуванню інших націй 

(зокрема, українців), то, принаймні, не протиставлялося йому [89, с. 74]. 

Слід також відмітити першу політичну структуру, яка виникла на Волині, а 

саме – Союз народних рад, який намагався втілити в життя геополітичні зміни на 

політичній карті повоєнної Європи. 

У зв’язку зі втратою прометеїзмом свого політичного становища в 

польському суспільстві з’явилася молода генерація ендеків, яку очолив Є. Гєртих, 
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відмічає В. Комар [157, с. 124]. Можна погодитися з його думкою, що суть 

політики ендеків часів Р. Дмовського отримала своє продовження в політиці 

молодої генерації. Однак, як це часто буває, нова політика стала більш 

радикальною та жорсткою. Українців у Польщі ендецький ідеолог зводив до рівня 

окремих етнічних груп – гуцулів, лемків, бойків, поліщуків тощо, а не частини 

великого народу, здатного до самостійного державного життя [157 с. 124]. 

Висвітлюючи подальші події в польському суспільстві, історики роблять 

висновок, що смерть начальника держави Другої Речі Посполитої послугувала 

загостренню у самому таборі «санації». Так, українські та польські науковці 

зазначають, що політика польської влади почала схилятися до національної 

асиміляції й намагалася будь-якими методами добитися полонізації українців. З 

цієї метою були організовані різні акції «зміцнення польськості» на кшталт 

знищення «непотрібних» церков на Люблінщині й навернення силою на 

католицизм православних на Волині, підкреслюють науковці [235, с. 40]. 

Підсумовуючи результати зміни політики «санації», Ю. Крамар влучно відмітив, 

що відбулося посилення колонізаційного тиску у всіх сферах суспільно-

політичного життя, зокрема й на Волині наприкінці 30-х років. Це привело до 

різкого загострення українсько-польських стосунків в регіоні та вилилось у 

драматичні події, що позначилися на взаєминах між двома народами в період 

Другої Світової війни, відзначає науковець [170, с. 101]. 

Як бачимо, в наукових студіях вітчизняних істориків червоною ниткою 

проходить теза про те, що поляки різними методами намагалися поляризувати 

українську меншину. Аналізуючи асиміляторський курс польської влади щодо 

національних меншин, історики не оминають український рух спротиву цій 

політиці, зокрема діяльність політичних об’єднань. Однак у наявній літературі 

практично відсутні праці, які висвітлювали б спротив полонізації з боку інших 

національних меншин. 

Підсумовуючи історичні події, що мали місце в міжвоєнній Польщі ХХ ст. 

та проаналізовані в цьому розділі через призму наукових студій вчених, можна 

зробити декілька висновків. Перш за все, беззаперечним є факт надто тяжкого 
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відродження Польщі. Тут свою роль зіграли міжнародні події та складність 

налаштування внутрішнього життя, зруйнованого довгим перебуванням 

польських земель під владою різних імперій та Першою світовою війною. 

За свідченнями істориків, тяжкості становища сприяли й постійні внутрішні 

військові дії, покликані встановити державні кордони. Тут і постає питання, яке, 

на нашу думку, потребує детального аналізу: чому польське керівництво 

ігнорувало можливості переговорів, а натомість постійно вдавалося до військових 

конфліктів, чудово розуміючи, що ставлять щойно відроджену Польщу під 

загрозу знищення. 

Потребує доопрацювання й питання встановлення дипломатичних відносин 

з країнами світу. Це питання варто дослідити, тим самим відкривши Польщу з 

іншого боку, очима іноземних дипломатів. 

Питання польсько-української війни є одним з найбільш досліджених 

істориками. Історичному аналізу піддалися характер озброєння обох військ, хід 

бойових дій, перемир’я та переговори, роль зовнішніх чинників, мотивація 

Симона Петлюри, аналіз Варшавського договору. Однак, незважаючи на значний 

масив літератури, існують питання, які з різного роду причин не піддалися 

ґрунтовному аналізу істориків. До них можна віднести дві найбільш знакові 

військові операції: Вовчухівську та Чортківську. Тут потрібно визначити 

першопричини, які сприяли консолідації військових сил. Важливими є й 

визначення прогалин військового керівництва, що не змогло утримати перемогу 

на фронтах. 

Необхідно ґрунтовніше з’ясувати, чому Уряд ЗУНР та її військове 

керівництво не зуміло залучити до лав Галицької Армії всі наявні у краї людські 

резерви і не домоглися повернення військовополонених галичан як з Італії, так і з 

російського полону. Досі не знайдено відповідь на питання, чому більшість вояків 

Армії УНР не зголосилися до участі у бойових діях на боці ЗУНР. 

Показником важливості зазначеного питання є частота досліджень цієї 

теми. З української сторони не виникає сумнівів – тут продовжують з’являтися 

нові матеріали та публікації, розкриваючи невідомі сторінки воєнних днів. 
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Натомість деякі польські історики почали «забувати» відтворювати ці події в 

своїй історії. Найбільш яскраво це відображено в синтетичних працях з історії 

Польщі, де боротьба за східні кордони стала просто війною з УНР та ЗУНР без 

зазначення їх наслідків та аналізу Варшавського договору. 

Підсумовуючи історичний матеріал з точки зору становища меншин, можна 

зробити декілька висновків. Перш за все, як і з інших проблематик, це питання 

науковцями висвітлено непропорційно. Зважаючи на територіальну близькість, 

наявність спільних проблем та історичного минулого, найбільш дослідженим є 

питання перебування українців в межах Польщі. Окрім того, належну увагу 

приділено єврейській та німецькій меншинам, яким присвячено чимало наукових 

праць. Частково висвітленими залишаються питання становища білорусів, 

литовців, росіян. Чомусь взагалі відсутні дані про існування інших народностей в 

Другій Речі Посполитій. 

Завдяки науковим студіям, автори яких аналізують політику провладних 

партій, ми можемо відтворити процеси ополячення народів, які мали постійне 

місце проживання. Однак до таких меншостей, як євреї та цигани ця політика не 

мала ефективності у своєму застосування. Відсутність історичних праць з даного 

питання не дає нам змоги розцінити та проаналізувати політику провладних 

структур Польщі в цьому полі діяльності. 

Існує ще одне питання, висвітлення якого відобразить проблеми саме 

місцевого польського суспільства. Необхідно визначити причини та позицію 

держави у питанні еміграції населення. Які верстви суспільства мали змогу 

отримати дозвіл на виїзд з країни, а кому це було заборонено. 

На нашу думку, поглиблене вивчення зазначених питань дасть змогу 

історикам відобразити життя польського суспільства в повному об’ємі. 

Акцентування уваги на незначні події значно доповнить існуючі дослідження 

новими фактами та висновками. 

Насамкінець слід відмітити, що саме завдяки працям істориків ми 

відкриваємо нові сторінки польського життя, аналізуємо діяльність польського 

політикуму, прослідковуємо соціальні зміни в польському суспільстві. І хоча 
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наукових праць з цієї проблематики видано вже чимало, не варто зупинятися на 

досягнутому, а слід продовжувати здійснювати глибинні дослідження, які ще 

знаходяться під тяжким пластом історичних подій. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ 

 

3.1. Погляди істориків на еволюцію суспільно-політичного життя 

 

Аналізуючи історіографію Другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду, 

неможливо оминути праці про суспільно-політичний розвиток, тим паче, 

більшість з них ще не отримали історіографічної оцінки. Важливість цього 

питання зумовлена тим, що дослідники державотворчих процесів у Польщі 

вказують на їх безпосередній вплив й на життя «східних кресів», тобто 

західноукраїнських земель. Зважаючи на поставлену мету та методи реалізації цієї 

політики, вона надовго залишиться в пам’яті українського народу. Саме на цій 

тематиці зосереджували свою увагу як українські, так польські та російські 

науковці, зокрема Л. Алексієвець, М. Дервіч, В. Карпов, С. Кульчицький, 

А. Манусевич, В. Пронобіс, І. Рудницький, М. Тимовський та інші [246, 296 с.; 

206, 452 с.; 14, 11 с.; 337, 620 с.; 182, 336 с.; 275, 544 с.; 313, 247 с.; 40, 448 с.]. 

Більшість істориків звертають увагу на те, що після відновлення 

незалежності Польщі вже в перших законодавчих проектах майбутня держава 

розглядалася як конституційна монархія. І в цьому науковці не бачать нічого 

дивного, адже майже вся тогочасна Європа, за винятком Франції та Швейцарії, 

була монархічною. Як стверджує Л. Алексієвець, революції в Росії, падіння 

монархій Габсбургів і Гогенцолернів, перемога у війні держав із парламентсько-

демократичним устроєм, повсюдний спад авторитету корони, за винятком Бельгії 

та Великобританії, призвели до того, що більшість політиків орієнтувались на 

республіканський уклад Польщі [40, с. 245]. Водночас були прихильники й 

авторитарного режиму, беручи за приклад деякі країни міжвоєнної Європи. 

Можна погодитись з точкою зору тих дослідників (М. Зільберман, 

М. Тимовський), які, зважаючи на тяжке політичне та економічне становище 

Польщі, відсутність єдиного політичного центру та чіткого плану її відродження 

як незалежної держави, виправдовують становлення авторитаризму. 
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Як зазначає Л. Зашкільняк, помітний вплив на становлення авторитаризму в 

Другій Речі Посполитої мали й міжнародні події. Починаючи з середини  

1920-х рр. і аж до початку Другої світової війни найближчі сусіди поляків 

опинилися в жорсткому авторитарному правлінні своїх лідерів – А. Гітлера та 

Й. Сталіна. Начальник Польської держави підсвідомо потрапляв під вплив цих 

особистостей й уже на свій кшталт почав формувати авторитарну систему 

правління. 

Аналогічної думки дотримується також Б. Тищик. Історик вказує на країни, 

які потрапили під тоталітарне керівництво свого лідера та мали безпосередній 

вплив на формування Ю. Пілсудського як диктатора: Іспанія, Італія, Німеччина, 

Португалія, Угорщина [269, с. 229]. 

Ряд науковців важливим кроком у пошуку форми державності вважає 

парламентські вибори 1919 р. Результати їх проведення відбивали польську 

тогочасність, суспільні та політичні позиції виборців [40, с. 219]. О. Парнета 

звертає увагу на те, що в січні вибори були проведені лише на території 

Королівства Польського та Західної Галичини. Остаточний склад Сейму 

сформувався у березні 1922 р., коли до нього увійшла остання группа обраних з 

Віленщини [230, с. 200]. Вибори не принесли більшості жодній партії. Як і в 

багатьох інших парламентах, вимальовувалися праві, центр та ліві. Однак, як 

зазначає С. Кондратюк, ці вибори і їх результати не виражали волю всього 

населення, оскільки, висловлюючи свій протест проти насильницького 

приєднання східних кресів до території Польщі, частина населення Західної 

України не брали у них участі [164, с. 64]. 

Сам виборчий процес не викликав особливих зацікавлень істориків, основна 

їх увага здебільшого зосереджувалась на іншому дискусійному питанні Польської 

держави – обговоренні та прийнятті Конституції. Першою законотворчою 

спробою юридичного оформлення всіх правових норм польського суспільства 

стала так звана Мала Конституція. В наявних працях, присвячених її аналізу, 

зазначається, що Мала Конституція постала як неповний основний документ 

відродженої країни, оскільки поза регулюванням залишилися основні принципи 
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політичного, соціально-економічного устрою, перелік прав та свобод громадян. 

Польський історик В. Конопчинський в проблемах, які порушені в Малій 

Конституції вбачає зародження боротьби між партіями і класами [323, с. 68]. 

Проте науковці, розуміючи складність політичної системи того часу, 

позитивно оцінюють її прийняття, адже вона стала першою спробою узаконення 

багатьох сторін життя в Другій Речі Посполитій. Статті Малої Конституції мали 

всі показники для врегулювання сфер життя: від впровадження нової системи 

правління до вирішення деяких соціальних негараздів, відмічають історики [246, 

с. 26 – 27; 339, с. 21; 78, с. 185; 40, с. 236; 98, с. 115]. 

Досліджуючи міжвоєнну історію країн Центрально-Східної Європи, 

С. Віднянський та О. Рубльов звернули увагу на законодавчу діяльність 

польського Сейму, яка, на їхню думку, мала низку позитивних факторів, зокрема 

стабілізацію на певний час внутрішньополітичної ситуації, що зробило можливим 

поступ країни на шляху демократизації суспільного життя [70, с. 437]. Слід 

відмітити, що тут мова йде про теоретичні засади польського законодавства, 

наслідування яких не було здійснене в жодній європейській країні. 

Ролі Конституції 1921 р. присвячено чимало наукових праць. Серед них 

виділяються роботи Г. Дильонгової, В. Газіна, М. Гона, С. Кондратюка, 

А. Манусевича, В. Пронобіса та ін. 

Сучасні польські історики прийняття Основного закону вважають одним із 

найбільших досягнень Польщі міжвоєнного періоду. Більшість науковців 

схиляються до думки, що майже всі статті, прописані в документі, залишилися 

лише на папері й практично не були реалізовані в життя. Незважаючи на це, 

польський історик В. Пронобіс стверджує, що Березнева конституція, була 

змодельована з Конституції французької 1875 року. Деякі інші дослідники 

намагаються простежити зв'язок березневої Конституції з Конституцією 3 травня 

1791 р. Про цей факт, зокрема, згадується в роботах польських істориків 

Г. Дильонгової та М. Тимовського [274, с. 405; 98, с. 116]. Поділяє думку 

польських колег С. Кондратюк, який також відзначає, що основні засади 

Конституції незалежної Польщі опиралися на різні підвалини, у т. ч. на давні 
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традиції суспільного і державного устрою, забезпечуючи принцип неперервності 

державності [164, с. 66]. 

Ряд учених відзначають унікальність Конституції в обмеженні прав 

начальника держави. Цю тезу доводить А. Манусевич [205, с. 303]. На думку ж 

О. Паславської, особливістю березневої Конституції стало те, що усі сім 

конституційних проектів, поданих представниками різних політичних сил, багато 

в чому відрізнялися один від одного, але всі вони без винятку ґрунтувалися на 

принципах парламентської демократії. Такий розвиток подій закономірно 

знайшов вияв у Конституції 1921 р., вважає науковець [27, с. 9]. 

Становленню парламентської демократії та політичної системи в Другій 

Речі Посполитій присвячена дисертація В. Калінчик. Хоча авторка обмежилася 

лише першим восьмирічним періодом існування держави, проте період 

політичного відродження висвітлено нею досить глибоко. На нашу думку, 

присвятивши більшу частину роботи парламентському та конституційному 

становленню Польщі, авторка не приділила належної уваги виборчим процесам, 

які неодноразово відбувалися в Польщі досліджуваного періоду [12, 20 с.]. 

У наш час поняття «демократія» є досить поширеним і актуальним. Дійсно, 

демократії 20-х років ХХ ст. та сьогодення важко співставляти. Цієї тези 

дотримуються в рецензії на монографію Л. Алексієвець, С. Віднянський та 

О. Рубльов [66, с. 214]. З одного боку, після більш ніж століття перебування під 

владою різних держав, об’єднання польських земель на історичній території 

могло означати початок розвитку демократії в Другій Речі Посполитій. З іншого 

боку, достатньо поглянути на плани польських державотворців щодо етнічних 

меншин аби засумніватися в їхній демократичності. 

Проаналізувавши статті Основного Закону, польські історики відмічають 

складність та заплутаність політичної системи: «Уряд був повністю залежний від 

Сейму, Сейм розділений на численні конкуруючі між собою фракції, які не здатні 

були створити відносно стабільну парламентську більшість» [274, с. 406]. З-поміж 

польських істориків на важливості зазначеного питання наголошує Г. Дильонгова, 

а серед українських – Л. Алексієвець та О. Паславська. Так, відзначаючи 
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обмеження ролі президента майже винятково репрезентативними функціями, 

Г. Дильонгова реально відзначає й звуження можливостей уряду, який опинився в 

залежності від співвідношення сил у парламенті та не отримував належних 

гарантій стабільності [98, с. 116]. Л. Алексієвець, виходячи з обмеження 

компетенції президента, також доводить значну перевагу Сейму над органами 

виконавчої влади [40, с. 267]. 

На нашу думку, згадані вище історики мають рацію, хоча й розглядають 

питання з різних аспектів. Г. Дильонгова ідеалізує «обмеження ролі Президента», 

який в реальному житті отримав практично всі важелі впливу в своїй країні. А 

Л. Алексієвець залишила поза увагою, що парламент мав би перевагу над 

органами виконавчої влади, якби в ньому була стабільна більшість. О. Паславська 

має рацію стверджуючи, що слабким місцем парламентської системи 1921 – 1926 

рр. була саме політична роздробленість Сейму [27, с. 11]. 

Відзначаючи важливість прийняття Конституції, історики не вдаються до її 

ідеалізації, а справедливо відображають у своїх наукових працях ряд недоліків, 

які мали там місце. До недоліків С. Кондратюк відносить наявність у багатьох 

статтях положень, які давали можливість легального обходу громадянських прав 

й свобод, невизначеність у питаннях місцевого самоврядування. Очевидно, 

підсумовує дослідник, творці березневої Конституції воліли керуватися 

демократичними принципами, щоб запобігти революційній ситуації, яка 

складалася в країні. 

Науковці не оминули позиції національних меншин, зокрема української, 

щодо прийняття Основного закону. Наприклад, М. Гон, аналізуючи ставлення 

волинян до ухвалення березневої Конституції, відмітив, що українська 

громадськість Луцька демонстративно ухилилася від участі в акції з підтримки 

прийняття Основного закону. Водночас, зазначає історик, такі опозиційні настрої 

українців Волині демонструвалися лише в окремих місцевостях [89, с. 75]. 

Отже, виходячи з аналізу праць українських та польських істориків, можна 

зробити висновок, що прийняття березневої Конституції 1921 р. стало знаковою 
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подією в історії Другої Речі Посполитої. Незважаючи на певні недоліки, 

Конституція визначила політичний устрій країни та її основні цінності. 

Повертаючись до історичних подій, які носили суспільно-політичний 

характер, варто розглянути подію, яка стала черговим щаблем у становленні 

політичної рівноваги країни. Мова йде про вибори у листопаді 1922 р. 

Вибори 1922 р. В. Рожковський відтворює як такі, що не принесли 

більшості жодній партії та були проігноровані населенням Східної Галичини й 

практично повністю людністю південно-східних кресів [339, с. 37]. 

С. Кульчицький наголошує, що майже всі політичні партії Східної 

Галичини бойкотували вибори, не визнаючи приналежності краю до Польської 

держави. Натомість населення Західної Волині, Північного Полісся, Холмщини, 

Поділля і Підляшшя взяло участь у виборах, оскільки РСФРР і УСРР відмовилися 

від цих територій за Ризьким мирним договором [181, с. 198 – 199]. За 

твердженням І. Гавриліва, одностайність, з якою виступили українці щодо 

бойкоту виборів 1922 р., дала свої позитивні результати, адже у Східній Галичині 

вони фактично були зірвані. Масовий рух опору деморалізував навіть місцевих 

поляків, які здебільшого не йшли голосувати. Всі ці заходи галицького 

політикуму та військової організації зміцнювали в українського громадянства 

вороже ставлення до Польської держави, а серед поляків сіяло зневіру щодо 

власної безпеки [76, с. 154]. 

О. Зайцев стверджує, що бойкот виборів на Волині, Холмщині, Підляшші і 

Поліссі не мав сенсу, оскільки суверенітет польської держави над цими землями 

був закріплений за Варшавським договором 1920 р. і Ризьким мирним договором 

1921 р. Тому місцеві українські політичні кола вирішили взяти участь у виборах 

[113]. Натомість М. Гон акцентував увагу на тому, що саме політика Варшави на 

національному та економічному ґрунтах спонукала непольські народи Західної 

Волині до активної участі у виборах [89, с. 76]. 

Науковець Г. Мазур також відмітив низьку активність українців у 

виборчому процесі. В результаті, до Сейму потрапило 25 українців, а до Сенату – 
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лише 6. Згодом, відзначає історик, за масове ігнорування виборів, проти українців 

з боку польської влади були застосовані репресії [330, с. 84]. 

Підсумовуючи виборчий процес 1922 р., історики наголошують, що бойкот 

українським населенням Галичини процесу волевиявлення зірвав плани 

польського уряду створити видимість «добровільного приєднання» краю, 

продемонстрував, що більшість його мешканців не визнає законності польської 

влади [137, c. 265]. Водночас українські політичні кола Волині, Холмщини, 

Полісся і Підляшшя, солідарно виступивши на виборах 1922 р., завдали поразки 

польським партіям і засвідчили український характер цих земель [113]. 

Віддаючи належне науковцям, що висвітлили складну виборчу ситуацію на 

українських землях, слід відмітити практично відсутність наукової літератури, яка 

була б безпосередньо присвячена темі виборів 1922 р. на польській території. Це 

питання потребує глибшого дослідження та аналізу. 

Важливим результатом проведених виборів, на думку М. Тимовського, 

стало створення «позапартійного» уряду Владислава Грабського, який основною 

метою своєї діяльності ставив оздоровлення економіки [274, с. 111]. З-поміж 

українських істориків найбільш високо оцінила діяльність уряду Владислава 

Грабського І. Кватира. Крім вище названих досягнень, вона відмітила й проведені 

заходи, покликані стримувати інфляційні процеси [148, с. 13 – 14]. 

Політика уряду В. Грабського потребує подальшого детального 

висвітлення. Особливо не вистачає праць, в яких було б висвітлено роботу уряду 

по відношенню до національних меншин. Адже політика ендеків, до яких 

відносив себе і сам В. Грабський, була не надто лояльною до останніх. 

Серед загальної кількості наукових студій необхідно виділити наукову 

статтю  С. Бунечка, присвячену податковій політиці Польщі 1918 – середини 

1920-х рр. [56, с. 74 – 80]. Тут історик не обмежився характеристикою становища 

податкової системи лише на українських землях. С. Бунечко доводить, що 

невдоволення непольських народів сприяло тому, що влада не здійснювала таких 

цільових проектів, які б допомагали врегульовувати їхні наболілі соціальні 

негаразди. Водночас фактично всі національні меншини вимагали від влади 



86 

 

 

такого використання отриманих державою коштів, яке б відповідало їхнім 

безпосереднім потребам. Це стосувалося, передусім, питання освіти: українці, 

євреї, представники інших національних меншин домагалися від влади припинити 

політику насадження польських шкіл, навчати дітей рідними мовами. 

Характеризуючи політичну ситуацію в Польщі, історики вказують на її 

умовний поділ на прибічників та противників двох найбільших політичних 

осередків: Народних демократів (ендеків) та Польської соціалістичної партії 

(ПСП, пілсудчики). Найбільш докладно висвітлив засади та ідеологію цих 

політичних організацій О. Красівський [175, с. 150]. До інших найбільш 

впливових партій історик відносить Польське стронніцтво людове «П’яст» (ПСЛ 

«П’яст»), Польське стронніцтво людове «Визволенє», Українську народно-

демократичну партію (УНДП), Українську хліборобну партію (УХП), Українську 

військову організацію (УВО), ліворадикальний рух та інші [175, с. 155]. 

О. Калакура зумів коротко та чітко відобразити основні постулати в роботі 

згаданих партій: «Більшість політичних партій правого та центристського 

спрямування, ендеків, сповідували ідею державного націоналізму, розглядали 

Польщу як мононаціональну державу, зверхньо дивилися на українців, 

підкреслюючи їх культурну та цивілізаційну нижчість… Натомість серед простих 

поляків, особливо давніх жителів Східної Галичини та Західної Волині, 

українофобські настрої проявлялися рідко» [137, с. 275]. 

Загалом, О. Красівський досить детально виклав історію становлення та 

розвитку українських політичних партій, що діяли на території Східної Галичини 

в межах Другої Речі Посполитої. При цьому науковець намагався дотримуватись 

нейтральної позиції, не нав’язувати своєї думки, а робити самостійні висновки 

щодо правильності вибору методів діяльності тієї чи іншої політичної організації. 

Важливу місію на теренах Західної України відіграв польський селянський 

рух, головними пунктами програмних документів якого були вимоги ліквідації 

великих земельних володінь і проведення земельної реформи. Дослідженню цієї 

теми присвятив дисертацію львівський історик Л. Калиняк. Діячі польського 

селянського руху вели активну агітаційну роботу серед західноукраїнського 



87 

 

 

населення, брали участь у виборах до вищих законодавчих органів Польщі та 

місцевого самоврядування. Серед найбільш відомих політичних організацій 

вчений відзначає ПСЛ «П’яст», представники якого були прихильниками 

земельної реформи, реформування податкової системи, доступного кредитування, 

державної підтримки збуту сільськогосподарської продукції [11, с. 11 – 12]. 

Детально дослідивши діяльність польських селянських партій на території 

Східної Галичини, автор лише частково висвітлив діяльність селянських 

політичних організацій Волині та Полісся, аргументуючи це тим, що політичне 

життя тут «не відзначалася активністю, а носило здебільшого спорадичний 

характер» [11, с. 14]. 

Порівнюючи роботи двох істориків Л. Калиняка та О. Красівського, слід 

відмітити, що О. Красівський аналізує загальну політичну ситуацію на 

українських землях, взявши до уваги діяльність впливових партій, незалежно від 

їх політичного спрямування. Натомість Лев Калиняк основну увагу звернув на 

діяльність польських селянських партій. Однак у висновках щодо діяльності ПСЛ 

«П’яст» історики дотримуються спільної думки: захист національних інтересів 

польського населення та проведення кардинальних політичних реформ на 

«кресах». 

Сучасні історики дедалі частіше присвячують наукові роботи аналізу 

діяльності окремих політичних партій на обмеженій територій. Зокрема, 

І. Гаврилів свою наукову роботу присвятив національно-визвольному руху на 

території Західної України, основну увагу звернувши на роль політичних 

організацій у формуванні основних засад визвольної боротьби [76, с. 158]. Автор 

відмітив діяльність Української народно-трудової партії, головним політичним 

завданням якої було об’єднання всіх етнічних земель задля побудови незалежної 

соборної демократичної України. Українська Військова Організація (УВО) 

розглядається істориком як об’єднавчий елемент націоналістичних сил краю та 

джерело, з якого постала потужна ОУН [76, с. 156]. 
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Віддаючи належне І. Гавриліву, слід відмітити, що у його науковій статті не 

застосовується аналіз та порівняння завдань, методів та форм у досягненні 

поставленої мети різними партіями. 

У подібній ситуації до українців опинилися й білоруси. Їхню більшість 

становило селянство при нечисленній інтелігенції. Значний вплив мала Компартія 

Західної Білорусі. Поміркованих позицій дотримувалася Білоруська християнська 

демократія. Польські владні структури провадили політику ополячування 

білоруського населення, сприяли поширенню римо-католицького віросповідання, 

закривали білоруські школи та православні церкви [269, с. 209]. 

В. Місько дослідив ліворадикальний рух на Західній Україні, зокрема 

діяльність комуністичних осередків. Автор наголошує, що відновлена Польська 

республіка в сусідній радянській державі вбачала загрозу своїй територіальній 

цілісності. Це передбачало необхідність боротьби на державному рівні з 

комуністичною ідеологією, застосування каральних заходів до політичних партій, 

організацій, громадськості, що виявляють симпатії до цієї ідеології або є її 

провідниками. Зважаючи на те, що в очах українців Польська держава поставала 

як окупант-загарбник та вороже відносилася до українців, підкріплених 

державною національною політикою, не є дивним факт популярності серед 

місцевого населення ліворадикальних рухів [214, с. 122]. 

У монографії О. Калакури окрему увагу присвячено характеристиці 

діяльності Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), що 

базувалося на ідеології соборності та державної незалежності України. Вона вела 

боротьбу проти легітимізації чужоземного панування Польщею міжнародних і 

конституційних зобов’язань щодо Східної Галичини та Волині. Під впливом 

УНДО перебували масові громадські, кооперативні, культурно-освітні, жіночі, 

молодіжні та інші організації, зокрема Центросоюз, «Просвіта», «Сокіл», «Союз 

українок» та інші. У середині 1930-х рр. керівництво УНДО відгукнулося на 

заклик польського уряду прилучитися до задекларованої політики «нормалізації» 

і примирення, що спричинило кризу в партії, формування внутрішньої опозиції та 

гостру критику її з боку УСПП та ОУН [137, c. 273.]. 
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Л. Шептицька намагалася здійснити аналіз діяльності УНДО на 

Тернопільщині у досліджуваний період. Автока відмічає, що завдяки активним 

діям членів УНДО, відбулися позитивні зміни в таких сферах, як проведення 

антиполонізаційних акцій, боротьба за економічну самостійність, створення 

міщанської політичної організації тощо [296]. 

Активно досліджуючи діяльність УНДО наприкінці 20-х рр., авторка 

поверхово висвітлила значущість 30-х рр. для зазначеної партії. А наприкінці 

роботи взагалі різко перейшла на політичну сферу діяльності організації, 

зазначаючи, що на початку 1935 р. керівництво УНДО остаточно дійшло 

висновку про безперспективність подальшої опозиції. 

Серед численних політичних партій та об’єднань історики наголошують на 

важливості створення Блоку Національних Меншин. Зокрема Г. Мазур 

підкреслив, що Блок національних меншин (БНМ) не протиставлявся Другій Речі 

Посполитій, а публічно декларував, що стоїть на позиції польської державності 

[330, с. 84]. 

Натомість О. Зайцев відмітив, що серед постулатів Центрального виборчого 

комітету Холмщини, Підляшшя, Волині та Полісся, що входив до БНМ, чільне 

місце відведено вимогам припинення примусового окатоличення, відкриття 

коштом держави українських навчальних закладів різних рівнів, передача 

управління ними представниками українського народу, скасування 

утраквістичних шкіл, впровадження української мови в усі державні органи та 

органи самоврядування. 

Завдяки науковій роботі Н. Сидорик ми можемо констатувати, що німецька 

меншина також приймала активну політичну участь в становленні та розвитку 

політикуму Другої Речі Посполитої. Авторка наголошує, що протягом 

міжвоєнного періоду представники німецької громади прийняли активну участь у 

роботі парламентів п’ятьох скликань [251, с. 11]. А в період 1919 – 1939 рр. на 

території Польської держави активно діяла мережа німецьких політичних 

організацій. Найвпливовішими політичними організаціями німців у 1920-х рр. на 

території Познанського та Поморського воєводств були Німецький союз охорони 
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прав національних меншин у Польщі та Німецьке об’єднання в Сеймі та Сенаті. 

На території Верхньої Силезії найвпливовішим політичним об’єднанням стала 

партія Народний Союз [251, с. 11]. 

Зважаючи на наявність у польському суспільстві великої кількості 

політичних партій різного спрямування, не є дивним, що незабаром відбулися 

зміни в симпатіях суспільства. На цьому наголошують сучасні польські вчені 

[274, с. 414 – 415]. Крім того, для політичної системи парламентської демократії 

була властива багатопартійність. Відсутність парламентської більшості значно 

знижувало ефективність роботи парламенту, призводило до дестабілізації в країні 

[40, с. 373 – 374]. Слід відмітити, що така система правління в Польщі збереглася 

аж до 1939 р. 

Отже, підсумовуючи розгляд наукових праць істориків, можна приєднатися 

до думки тих вчених, які вважають, що часта зміна урядів, багатопартійність, 

неможливість створення більшості в парламенті – все це стало основними рисами 

політичної системи Польщі в 20-х рр. ХХ ст. Однак, на нашу думку, поза 

належною увагою дослідників залишилися й інші причини суспільно-політичної 

нестабільності в країні. Зокрема, багатонаціональність Другої Речі Посполитої 

повинна розглядатися не лише як соціальна проблема, а й як суспільно-політична. 

Адже кожна меншина прагнула мати свого представника в Сеймі та Сенаті, які б 

відстоювали їхні політичні права. В результаті це призводило до політичної 

нестабільності деяких територій та ігнорування важливих політичних подій в 

державі загалом. Про слабкість, а часто й відсутність демократії в Польщі свідчив 

той факт, що політики у Варшаві боялися національних меншин і не хотіли 

допустити їх до управління на місцях через органи самоуправління. 

Як справедливо відмічає Г. Дильонгова, окрім парламентської 

багатопартійності для Другої Речі Посполитої була характерна ще й 

президентська нестабільність [98, с. 116]. А ряд істориків відзначають, що 

відсутність на більшості польських територіях міцної основи для демократії, яка в 

багатьох відношеннях виявилась обмеженою, неухильно підштовхувала країну до 

авторитаризму. 
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Питання травневого перевороту 1926 року знайшло порівняно широке 

висвітлення в наукових студіях як радянської орієнтації, так і сучасних 

українських та польських учених. Історики визначили основні причини та 

наслідки перевороту, акцентуючи увагу на питаннях недосконалості 

парламентської демократії та суперечок між партіями більшості [274, с. 413 – 414; 

40, с. 367 – 368]. Зокрема, О. Паславська наголошує, що передумовою травневого 

перевороту 1926 р. була конституційна криза, а наслідком цього перевороту – 

зміни та доповнення до березневої Конституції 1921 року [27, с. 5]. Нам 

видається, що таке визначення є вузьким. Конституційна криза лише у поєднанні 

з кризою у всіх сферах життя, як політичного, так і суспільного, стала приводом 

для здійснення військового перевороту. Тим більше, історичні факти 

підтверджують готовність прихильників Ю. Пілсудського розпочати переворот 

набагато раніше, але тимчасова стабілізація життя після виборів 1922 р. завадила 

цьому. 

Свого часу радянський історик В. Карпов вказував на підтримку більшістю 

партій провідників травневого перевороту, зазначивши при цьому, що коли 

санація розпочала наступ на демократію, деякі партії, зокрема ППС, стали 

поступово переходити в опозицію до санаційного режиму. Але навіть після цього 

вони продовжували вважати своїм основним ворогом ендецію, а не пілсудчину 

[14, с. 6]. 

Після приходу до влади Юзеф Пілсудський значно розширив березневу 

Конституцію 1921 р. статтями про надання додаткових повноважень Президенту. 

Ця подія практично не висвітлена в працях українських науковців, проте знайшла 

своє відображення в сучасній польській науковій літературі. Так, польські вчені 

на чолі з М. Тимовським підкреслюють, що це посилило виконавчу владу, хоча 

уряд залишався підзвітним Сейму, який також був останньою інстанцією у 

питаннях законодавства. Л. Зашкільняк відзначив, що державний переворот 

знайшов підтримку серед більшості партій лівої орієнтації: від ППС, ПСЛ 

«Визволєнє» до забороненої Комуністичної партії Польщі (КПП), котрі вважали, 

що метою Ю. Пілсудського є обмеження впливу правих. Однак після схвалення 
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згаданого вище «серпневого закону» 1926 року, усі вони перейшли в опозицію до 

нового режиму [136, с. 413]. 

Загалом історики досить чітко сформулювали оцінку наслідків травневого 

перевороту та приходу до влади Ю. Пілсудського. При цьому основна думка 

науковців співпадає, відрізняється вона лише незначними уточненнями та 

зміщеннями акцентів з політичної на економічну сфери. Так, вітчизняні науковці 

у повторному приході до влади Ю. Пілсудського вбачають згортання 

принципових парламентсько-демократичних основ польського національного 

державотворення та створення авторитарного санаційного режиму, поступового 

ослаблення впливу політичних партій, опозицій, обмеження ролі законодавчої 

влади, чистки в армії та державному апараті тощо [40, с. 348]. Що стосується 

реформування політичної системи країни, то тут українські історики відмітили 

заміну парламентської моделі управління сильною централізованою виконавчою 

владою. Однак, зважаючи на досить міцні позиції політичних партій, пілсудчики 

змушені були піти на створення власного політичного табору. Такою політичною 

групою став Безпартійний Блок співпраці з урядом (ББСУ) [153, с. 95]. 

За Б. Тищиком, у політичних справах блок виступав за обмеження прав 

парламенту та розширення уряду, економічних – за розширення повноважень 

держави в економічній галузі, посилення її адміністративно-конституційних 

функцій [269, с. 204]. 

Висновки польських істориків мало чим відрізняються від підходів 

українських колег. Вони наголошують на тому факті, що зменшуючи роль Сейму, 

Ю. Пілсудський хотів залишатися останньою інстанцією при вирішенні 

конфліктних ситуацій [274, с. 417 – 418]. У польських науковців є ще один 

вагомий аргумент на користь Ю. Пілсудського як мудрого політика. Він 

намагався зберегти воєнний характер свого виступу для того, щоб в майбутньому 

не опинитися в залежності від політиків. На нашу думку, згадані вчені мають 

рацію вказуючи, що дії головнокомандувача свідчили про детальну обдуманість 

рішень, адже залежність від будь-якої політичної сили не дало б йому можливості 
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встановити авторитарний режим у країні та здійснювати свою політику 

одноособово [274, с. 416 – 417]. 

Діяльність Ю. Пілсудського розцінена І. Рудницьким як постійна боротьба 

на внутрішньому польському відтинку, частими випадками стало розбиття 

польських партій та вислання опозиційних лідерів [246, с. 47 – 48]. Протилежної 

думки дотримуються радянські вчені. На їх погляд, бажанням Ю. Пілсудського 

стало об’єднання сил фінансової буржуазії, промисловців та поміщиків для 

«стабілізації» капіталізму в Польщі [8, с. 15]. А. Манусевич відмічав, що 

захоплення влади Ю. Пілсудським не супроводжувалося формальною відмовою 

від атрибутів парламентського управління, придушення всякої опозиції та 

забороною всіх опозиційних партій. На його думку, слабкість польського 

фашизму змусила Ю. Пілсудського прикриватися діяльністю Сейму та опозиції 

[205, с. 313 – 314]. 

Заслуговує уваги теза, висунута В. Газіним, який підкреслює, що не варто 

одноособово приписувати Юзефу Пілсудському його травневу перемогу [78, 

с. 192]. В середині 20-х років Польща перебувала в складній політичній ситуації. 

І, як відмітили польські науковці, питання про те, хто перший здійснить спробу 

зміни влади, залежало від сприятливих обставин [274, с. 417]. 

Історики також вказують, що реалізацію політики пілсудчиків полегшував 

факт значного поліпшення економічної кон’юнктури в Польщі яка виникла як 

результат активного просування польських товарів на закордонні ринки [40, 

с. 372]. 

Про факт економічного піднесення в Другій Речі Посполитій згадують і 

радянські історики, зокрема В. Карпов та А. Манусевич. Вони наголошують, що 

високий урожай 1926 р., страйк гірняків в Англії викликали збільшення експорту 

польського вугілля та сприяли додатковому навантаженню на польську 

промисловість. А займи, отримані в Англії та США, допомогли пілсудчикам 

закріпитися у влади [205, с. 313 – 314]. Ще одним важливим фактором став 

правильний курс зовнішньої політики пілсудчиків, які орієнтувалися на Англію, 

на відміну від ендеків, які мали підтримку у Франції, відмічав В. Карпов. 
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Наприкінці 20-х рр. польському суспільству довелося пережити ще одні 

вибори. Як стверджує К. Федевич, українські політичні партії цього разу не 

залишилися осторонь від процесу виборів: УНДО, УСРП, УСДП і прорадянський 

Сільроб взяли участь у парламентських виборах 1928 р. і вирішили захищати 

українські інтереси у Сеймі і Сенаті [280, с. 122]. 

Натомість О. Нагорнюк наводить факти, які, на її думку, сприяли активній 

участі меншин у виборах. Автор відмічає постання нових суспільно-політичних 

умов. Українські партії закликали місцеве населення взяти найактивнішу участь і 

засвідчити, що «польські твердження про «мішану окраїну» території не 

відповідають дійсності, що то є українська територія, на якій господарем повинен 

бути український нарід». Такої позиції дотримувалося УНДО [216, с. 185]. 

Я. Цецик здійснив дослідження, присвячене діяльності найбільш 

популярних українських партій того часу: УНДО та УСРП у виборах 1928 та 

1930-х рр. Автор наголошує, що через небажання йти на поступки, зазначені 

політичні сили на виборах 1928 р. йшли паралельними, але все ж розрізненими 

шляхами, що і призвело до невдалих результатів на виборах 1930 р. на Волині. 

М. Іваник своє дослідження присвятив складній політичній ситуації в 

Галичині, основну увагу приділивши сфері самоврядування. Тривале перебування 

польських земель у складі найбільших європейських імперій призвело до того, що 

на момент відновлення державності на території Польщі діяли різні системи 

місцевого самоврядування. Галичина успадкувала австрійський тип організації 

самоврядування й до 1933 р. всі зусилля польського парламенту створити нову 

законодавчу базу самоврядування не увінчалися успіхом [133, с. 166]. Науковець 

відмічає, що така ситуація залишалася не лише на Галичині. У краківському 

воєводстві діяли австрійські закони, на території колишньої, так званої «пруської 

займанщини» актуальною залишилася пруська виборча ординація [133, с. 168]. 

Стаття І. Лучаківської, присвячена розвитку судової системи Другої Речі 

Посполитої в 1929 – 1939 рр., наскрізь пронизана фактами про відхід від 

демократичних засад судової гілки влади, її підпорядкованість вищим органам 

влади та Президенту, кадрові питання та обмеження в роботі по відношенню до 
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українських суддів. На думку авторки, судова реформа 1928 р. була 

непослідовною й потребувала подальшого вдосконалення [199, с. 304]. 

Оцінюючи становище Другої Речі Посполитої в економічній, суспільно-

політичній, фінансовій та інших сферах, приходимо до розуміння того, наскільки 

важкими виявилися 20-ті роки ХХ сторіччя для польського народу. Однак крім 

внутрішніх негараздів наприкінці 20-х рр. додалися і світові. Польщу, як й інші 

країни світу, не оминула світова економічна криза. В. Карпов стверджує, що на 

польських теренах вона відрізнялася гострим характером, що пояснюється 

слабкістю та технічною відсталістю польської промисловості, її невисокою 

конкурентоспроможністю, перенаселенням села та залежністю від іноземного 

капіталу [14, с. 8]. 

За часів правління Ю. Пілсудського в країні встановився справжній 

диктаторський режим. Єдине, що залишилося зробити – законно впровадити його 

в життя. Посилаючись на історичні джерела, В. Пронобіс стверджує, що 

процедура голосування за Основний закон порушувала всі правові норми. 

Незважаючи на це, 23 квітня 1935 р. Конституція була підписана президентом 

І. Мосціцьким і ввійшла в життя [337, с. 138]. Аналогічної думки притримується й 

М. Дервіч, який відмічає, що побоюючись протестів опозиції, Конституція була 

прийнята більшістю голосів без збереження юридичних процедур [313, с. 51]. 

К. Федевич відмітив, що в березні 1935 р. депутати Сейму від українських 

партій УНДО і УСРП оголосили, що вони утримуються при голосуванні за 

запропонований урядом проект нової Конституції, який надавав великі права 

президентові та уряду Польської Республіки [280, с. 170]. 

Основною відмінністю нової Конституції від попередніх стало практично 

повне обмеження парламентської демократії та надання неймовірних 

повноважень президенту країни, вважає С. Кульчицький [181, с. 224]. 

Українського науковця підтримують практично всі історики, які досліджують 

дану тему: українські, російські і навіть радянські, що є нечастим явищем в 

історії. Зокрема, О. Калакура звертає увагу на зміни, що принесла Конституція 

1935 р.: закріплено авторитарну систему правління, розширено повноваження 
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президента, карально-репресивних органів, а реформування влади 

супроводжувалося посиленням антиукраїнської спрямованості польської політики 

[137, с. 268]. 

О. Паславська наголошує, що необхідність прийняття Конституції від 

23 квітня 1935 р. була зумовлена політичною, економічною, військовою, 

адміністративною та парламентською кризами, що охопили Польщу наприкінці 

20-х – на початку 30-х років минулого століття [27, с. 5]. Однак, на нашу думку, 

хоча наявність кризи в польському суспільстві є беззаперечним фактом, основною 

ж причиною проголошення нової Конституції стало бажання найближчого 

оточення Ю. Пілсудського залишитися при владі шляхом зосередження всіх гілок 

влади в руках Президента.  

Крім того, проведені відразу після прийняття Конституції у вересні 1935 р. 

вибори до Сейму та Сенату, показали нездатність польської влади, навіть шляхом 

терору та залякування, змусити польський народ підкоритися диктаторському 

режиму. Польські історики частково звернули увагу на цю історичну подію й 

підсилили її статистичними даними: «При голосуванні в Сейм 8 вересня 1935 р., 

за офіційними даними, у виборах прийняло участь близько 47 % виборців. Ця 

статистика здається сумнівною, оскільки найбільш високі показники були 

відмічені на «східних кресах» [274, с. 426]. 

Статистичну довідку надав й радянський історик А. Манусевич: «Вибори до 

Сейму та Сенату, які проходили у вересні 1935 р. перетворилися в своєрідний 

плебісцит: не дивлячись на терор, по всій країні прийняло участь в голосуванні 

лише 37 % виборців, а у Варшаві вибори, за офіційними даними, бойкотувало 

73 % виборців, в Лодзі – практично 87 %» [205, с. 324]. Хоча наведені дані дещо 

відрізняються, однак стає очевидним, що більш ніж 50 % населення вирішило 

бойкотувати вибори, тим самим показуючи свою позицію по відношенню до 

правлячої гілки влади. 

Я. Цецик без заангажованості та перебільшення значення діяльності УНДО, 

стисло порівняв основні завдання партії на початку її діяльності та відобразив 
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зміну політичного курсу 30-х рр., що було пов’язано з більш жорсткою позицією 

польської влади по відношенню до меншин [286, с. 104]. 

Дане дослідження Я. Цецика є певним продовженням наукової статті 

Л. Шептицької [296], в якій більш детально висвітлено діяльність УНДО в другій 

половині 20-х рр. на Тернопільщині [286, с. 104 – 113]. Однак обидві роботи 

позбавлені найціннішого – визначення причин зміни політичного курсу УНДО. 

Це питання заслуговує на подальше висвітлення. 

Значне місце у науковому доробку К. Федевича відведено саме польсько-

українській передвиборчій угоді 1935 р. Як доводить автор, польсько-український 

передвиборчий компроміс був нічим іншим, як приєднанням українського 

поміркованого табору до режиму «санації» у ролі молодшого партнера, котрий за 

свою підтримку мав право очікувати від уряду гарантованого представництва у 

парламенті, державних субсидій і преференцій для українського бізнесу та 

української політичної і культурної еліти Східної Галичини [280, с. 174]. 

Український національний рух досить швидко засвоїв нові можливості, що 

виникли в результаті поступок з польського боку, і почав піднімати питання про 

нові кроки у цьому напрямку, тоді як державна адміністрація у 1935 – 1936 рр. 

пішла на максимальні для себе поступки і не була готова на щось більше. Окрім 

цього, природна стабілізація розвитку польсько-українських відносин не могла не 

викликати несприйняття значної частини галицького українського суспільства, 

яке розраховувало на подальші дії з боку держави. 

Представник української історичної школи О. Міщенко зробив спробу 

висвітлити політичну сторону останніх років існування Другої Речі Посполитої. 

Крім статистичних даних виборів 1935 р., вчений відмітив відсутність авторитету 

законодавчих палат в державі та скорочення чисельності прийнятих законів. 

Вибори 1938 р., що були проведені після дострокового розпуску законодавчих 

палат Президентом, не внесли змін в статус Сейму і Сенату. В механізмі 

державної влади центральне місце було відведене Президенту, яким був 

І. Мосціцький, однак він був неспроможний самостійно здійснювати владу, яка 

була надана йому Квітневою Конституцією [25, с. 76]. На нашу думку, авторові 
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потрібно було б дещо розширити масштаби дослідження політико-правової 

системи Польської держави останніх років існування. Слід високо оцінити спробу 

історика зобразити адміністративно-територіальний поділ в країні. Це дало змогу 

прослідкувати важелі та ступінь впливу державних службовців та органів 

територіального самоврядування на всю систему управління на місцях. 

Характеризуючи подальше політичне життя Другої Речі Посполитої, слід 

відмітити зміни у розстановці політичних сил. У 1937 р. було створено нове 

політичне угрупування – Табір Національної Єдності, фундаментом якому 

послужив Безпартійний Блок співпраці з урядом, що розпався в 1935 р. Його 

програма ґрунтувалась на принципах солідаризму і націоналізму, відмічають 

українські вчені [136, с. 414 – 415]. Опозиція також не гаяла часу і вже в 1936 – 

1937 рр. по країні прокотилися численні робітничі, селянські страйки та 

демонстрації під демократичними гаслами. 

Аналіз праць істориків України, Польщі та колишнього Радянського Союзу, 

дає підстави для висновку про те, що вони містять важливі відомості майже про 

всі ступені становлення та розвитку Другої Речі Посполитої в 20 – 30-х рр. За цей 

невеликий проміжок часу було визначено політичний устрій держави, введено 

єдину валютну систему, сформовано основні принципи роботи Сейму та Сенату. 

Найбільшим недоліком, якого не оминув жоден історик, стала неможливість 

втілення в життя визначених вище принципів, що призвело до встановлення 

диктатури Ю. Пілсудського. 

Торкаючись істотних недоліків в державотворенні, історики надають 

перевагу з’ясуванню позитивних факторів. До них вони відносять прийняття 

Основного Закону держави – Конституції. Діяльність Сейму в цьому напрямі 

принесла значні досягнення, адже за 20 міжвоєнних років в Польщі було прийнято 

три Конституції. Незважаючи на значні недоліки, науковці не применшують 

значення прийнятих Конституцій і вважають їх позитивними кроками на шляху до 

демократії. 

Підсумовуючи аналіз праць істориків, присвячених суспільно-політичному 

розвитку Другої Речі Посполитої, можна дійти висновку, що найбільш повно 
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досліджено конституційний процес та його вплив на становище в країні. Багато 

уваги приділено проведенню виборів 1922, 1928 та 1935 рр., ставленню до них 

національних меншин, зокрема українців. Натомість, недостатньо висвітлено 

особливості суспільно-політичного розвитку Польщі в період 1935 – 1939 рр., 

який позначений смертю Ю. Пілсудського, програшем на виборах 1935 р. 

Безпартійного блоку, загостренням внутріполітичної боротьби тощо. 

 

3.2. Економічний та соціальний розвиток Польщі очима істориків 

 

Однією з характерних рис української, як і польської, історіографій 

міжвоєнної Польщі є підвищена увага до соціально-економічних процесів, які 

займали ключове місце в діяльності державних структур, політичних партій і 

громадських організацій. Актуальність цієї теми для українських істориків 

зумовлюється, насамперед тим, що під владою Польщі в цей період перебували 

землі Галичини та Західної Волині, доля населення яких є часткою соціально-

економічної історії України. Окремі історичні аспекти означеного питання 

відображено у працях сучасних українських та польських істориків, зокрема: 

Л. Алексієвець, М. Дервіча, Г. Дильонгової, Л. Зашкільняка, С. Кульчицького, 

В. Пронобіса, Д. Стовбухи, П. Федорчака, А. Хойновського [281, 255 с.; 337, 620 

с.; 311, 234 с.; 124, 752 с.; 181; 262, с. 102 – 105; 313, 247 с.; 40, 345 с.; 98, 239 с.]. 

Соціально-економічне життя у міжвоєнній Польщі тривалий час перебуває 

у полі зору істориків та представників інших гуманітарних наук, причому не лише 

українських, але й зарубіжних. Ця багатопланова проблема стала особливо 

привабливою для вітчизняних дослідників після 1991 р., коли в академічному полі 

України на перший план висунулися питання, пов’язані з боротьбою українського 

народу за національну незалежність і соборність земель [32, с. 4]. 

В процесі аналізу стану дослідження соціально-економічного розвитку 

Польщі 20 – 30-х рр. ХХ ст. основна увага науковців звернута на новітні праці 

українських та польських істориків, які порівнюються між собою так і зі студіями 

попереднього історіографічного періоду. Розгляд цього питання вважаємо 

доцільним розпочати із загальної характеристики економіки і соціальної 
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структури міжвоєнної Польщі, нерівномірного розвитку її регіонів, оскільки, на 

думку багатьох дослідників, цей критерій істотно впливав на соціально-

економічне життя населення загалом. 

У науковій роботі І. Кундюби соціально-економічне становище в Другій 

Речі Посполитій висвітлено як депресивно-занепадаюче [182, с. 50, 52, 59 – 60]. 

На думку історика, причиною такого сумного становища стала наявність 

напівфеодального землеволодіння та підтримка монополій державою. 

І. Кватира, на відміну від радянського колеги, не просто розкритикувала 

бездіяльність уряду, а зробила вдалу спробу визначити основні внутрішні та 

зовнішні фактори, які стримували реформування та модернізацію промисловості. 

Сюди історик віднесла складність процесу формування єдиного 

народногосподарського організму; недостатність польських капіталів та неактивні 

зовнішні інвестиції; низький початковий економічний баланс; вузький внутрішній 

ринок та втрату деяких зовнішніх ринків збуту і сировини; наступ світової кризи в 

1929 – 1933 рр.; мілітаризацію промисловості на тлі зовнішньої загрози тощо 

[148, с. 10]. На нашу думку, кожне з цих положень могло б стати самостійним 

сюжетом поглибленого дослідження. 

Характеристиці промислового становища Другої Речі Посполитої 

присвятили свої праці Л. Зашкільняк, І. Кватира, Д. Стовбуха. Основна теза 

вчених спрямована на визнання нерівномірного економічного розвитку регіонів 

країни, з переважним ігноруванням південно-східних та східних кресів. 

Розглядаючи неоднорідність економіки різних адміністративних одиниць 

держави, Д. Стовбуха вказав на нерівномірність розвитку продуктивних сил 

польських земель й визначив причину такої ситуації. На думку автора нею стало 

те, що держава була офіційно поділена на дві господарські території: Польщу 

«А», до якої входили корінні польські землі, і Польщу «Б», що складалась 

переважно з українських та білоруських земель. І якщо розвиток Польщі «А» 

підтримувався дешевими кредитами і держзамовленнями, то в українських землях 

ці речі суттєво обмежувались. Крім того, в українських воєводствах 

катастрофічно наростала тенденція економічного занепаду та безробіття. При 
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25 % території та 28 % населення тут розміщувалось лише 16,6 % промислових 

підприємств і було 9,8 % робітників [261, с. 103]. 

Л. Зашкільняк проаналізував стан польських земель з промислово-

економічного погляду. Історик доповнює свого колегу свідченнями, що Польща 

складалася із «трьох нерівних частинок». Західні і південні землі були 

постачальником хліба і сільськогосподарської продукції для Західної Європи і 

водночас мали розвинену промисловість, орієнтовану на західні ринки. У 

центральній частині країни було зосереджено текстильні та машинобудівні 

підприємства, які раніше працювали на російських ринок. Східна частина була 

переважно відсталим сільськогосподарським краєм з великими соціальними та 

національними контрастами [124, с. 459 – 460]. 

В. Рожковський виділив ще й територію Верхньої Сілезії, шахти якої були 

значною складовою промисловості. У Великопольщі та на території Помор’я не 

було значних промислових центрів, однак високий рівень сільського господарства 

складав значну частину внутрішнього ринку [339, с. 33]. 

Продовжуючи цю тему, М. Дервіч наголошує на тому, що найскладніша 

ситуація панувала на східних кресах, де ще зустрічалося натуральне господарство. 

Досить слабко розвинутою була інфраструктура, бракувало доріг та сполучень, 

відмічає історик [313, с. 36 – 37]. 

На нашу думку, заслуговує уваги дослідження Л. Алексієвець, яка 

проаналізувала різницю між західними та східними землями, їх промисловий та 

економічний потенціали. Історик вказує на те, що західні терени були більш 

розвинутими завдяки наявності густої мережі залізничних і шосейних доріг, тут 

успішно розвивалися промисловість, сільське господарство і торгівля. Для 

центральних районів характерною була наявність текстильних та машинобудівних 

підприємств. Як і більшість науковців, Л. Алексієвець вказує, що найгірший стан 

соціально-економічного розвитку панував на східних окраїнах держави. Тут, за 

рідкісними випадками, майже не було промисловості, а сільське господарство 

залишалося на низькому рівні [40, с. 295]. 
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Ще глибше територіальний опис концентрації виробничих підприємств 

висвітлено в дисертації І. Кватири [148, с. 10], яка простежила територіальний 

поділ країни, беручи за основу рівень розвитку різних сфер промисловості. На 

нашу думку, така територіальна диференціація робить історичний матеріал більш 

доступним до вивчення. 

Можна погодитися з висновками сучасних істориків, які стверджують, що 

процес відродження економіки Другої Речі Посполитої розпочався з сільського 

господарства, але охопив усі її сфери, включаючи важку і легку промисловість, 

транспорт та торгівлю. Автори зазначають, що на початок 20-х рр. склалася 

найбільш сприятлива ситуація для розвитку сільського господарства. Це 

пояснювалося декількома факторами. По-перше, незважаючи на різні ступені 

розвитку, сільським господарством населення займалося на всій території Польщі. 

Цієї тези дотримуються Л. Зашкільняк та Д. Стовбуха. По-друге, на нашу думку, 

для відродження сільського господарства уряду не потрібно було витрачати 

значних коштів як, наприклад, на відбудову промисловості чи транспортної 

мережі. По-третє, земля була національним багатством Польщі, яка займала друге 

місце після Німеччини за вирощуванням і продажем жита [124, с. 459 – 460]. 

Як зазначають львівські історики, уряд розробляв плани реформування 

основних секторів економіки. Закон про земельну реформу був схвалений ще 

1920 р. під час польсько-радянської війни, але його реалізація відкладалася. У 

1925 р. польський уряд провів земельну реформу, яка сприяла зміцненню 

сільських господарств, розселенню селян на хутори та підвищенню 

продуктивності сільського господарства [136, с. 411 – 412]. 

Тема впровадження земельної реформи та її наслідки й до сьогодні є 

суперечливою. Вона не отримала однозначної оцінки в історичній літературі. За 

Л. Зашкільняком не було розв’язано земельної проблеми загалом [124, с. 467]. За 

наступні роки велика земельна власність зменшилася на 16 %, а селянська зросла 

лише на 13 %. Засади земельної реформи ввели примусовий продаж землі великих 

власників понад встановлений максимум за ціною 50 % її ринкової вартості. 
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І. Кватира справедливо відмітила, що з реформи скористалися найбільш 

малоземельні селяни. Загалом вона не могла вирішити всіх спірних питань і 

задовольнити в повному обсязі потреби всього сільського населення, а сприяла 

лише частковому заспокоєнню «земельного голоду» селян [148, с. 11]. 

Деякі польські історики уникають детального аналізу проведеної аграрної 

реформи, обмежуючись згадкою про незадоволення ендеків та консерваторів, які 

вважали її радикальною [274, с. 406 – 407]. Натомість радянські історики не 

скупилися на критику. Науковці наводять статистику за якою в 1921 р. 

господарств розміром до 2 га нараховувалося 34 %, а в останні роки існування 

Польщі їх кількість зросла до 41 % [155, с. 9]. 

Зважаючи на те, що сільське господарство розвивалося на всій території 

країни та забезпечувало роботою значну частину населення, на нашу думку, в 

подальших дослідженнях варто було б більше звернути увагу не лише на 

економічні, але й на соціальні наслідки проведення аграрної реформи. При цьому 

слід пам’ятати, що світова економічна криза спричинила насамперед падіння цін 

на сільськогосподарську продукцію, занурила селян у борги, викликала злидні й 

подекуди голод. На цих питаннях акцентувала увагу Г. Дильонгова [98, с. 127]. 

Більшість дослідників сходяться на тому, що на відміну від сільського 

господарства, відновлення промисловості Польщі вимагало від уряду консолідації 

значних фінансових сил та пошуку виходів на нові ринки збуту. Найбільшу роль 

відігравали кам’яновугільна, металургійна, текстильна і харчова галузі 

промисловості. Частково промисловість почала відроджуватися і в центральних 

регіонах країни. Для східної її частини характерними були занепад та повна 

руйнація. Як справедливо відзначила Л. Алексієвець, це був ринок збуту і 

сировини для промисловості власне польських земель [40, с. 304]. 

В «Історії Польщі» виданій за радянських часів економічна ситуація в 

Другій Речі Посполитій відображалася як така, що базувалася виключно на 

підготовці та веденні війни проти Радянської держави. Істориками відзначено, що 

в промисловості існував брак сировини, обладнання та палива. А залізничний 

транспорт взагалі використовувався лише у воєнних цілях [132, с. 116]. 
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Українські історики також підтверджують той факт, що єдиними галузями, які 

продовжували роботу у звичному режимі були ті, які використовувалися для 

військових потреб. Решта перебували у глибокій кризі [40, с. 303]. Така ситуація 

склалася в результаті політики Ю. Пілсудського, який основну свою увагу 

зосередив на розвиткові силових структур держави: армії та поліції. 

Аналізуючи становище польської промисловості в міжвоєнний період, 

С. Кульчицький виокремив роль українських регіонів в цьому питанні. Науковець 

відмічає, що на українських землях в основному відбувалася переробка 

сільськогосподарської та мінеральної сировини. Підприємства нафтодобувної, 

хімічної, деревообробної та інших галузей промисловості належали іноземному 

або польському капіталу [181, с. 288]. 

У статті Л. Алексієвець та І. Кватири охарактеризовано практично всі сфери 

поступу в промисловості, хоч і закцентовано увагу на важкій галузі, яка 

працювала на задоволення військових потреб. Історики вважають, що 

сприятливими для розвитку промисловості були і умови експорту. Таким чином, 

відбудова промисловості відбувалася в основному за рахунок державних кредитів 

і була завершена до 1923 р. [38, с. 173 – 174]. 

В певній мірі вивченою істориками є тема відбудови транспортної мережі та 

торгівлі. Історичні праці свідчать, що їх відновлення розпочалося на західних та 

центральних територіях країни. Одним із мотивів прискорення темпів їх розвитку 

на цих теренах була близькість ринків збуту (країни Західної Європи). 

Крім реформування аграрного, промислового, торгового секторів 

економіки, термінових змін вимагала і фінансова сфера. Історики позитивно 

характеризують проведені зміни в цій галузі й високо оцінюють введення в обіг 

польської марки, яка замінила різну валюту, припинила зростання інфляції і 

навіть в світову економічну кризу їй вдалося зберегти міцну позицію [124, с. 460; 

98, с. 126]. 

Не менш важливим напрямом дослідження в історії міжвоєнної Польщі є 

соціальні та національні питання. А. Хойновський у своїй науковій праці 

доводить, що в 20-х рр. політика польської влади стосовно українців остаточно не 
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була чітко визначена [311, с. 83]. Цю політику історик аргументував тим, що 

поляки трактували українців як грізних ворогів. Таке відношення пояснювалося 

наявністю в східних воєводствах тихої національної війни, а також тим, що 

українці відносяться до Польщі з ненавистю, бойкотують державні інституції і 

шукають підтримки поміж ворогів Республіки. Оскільки супротивника можна або 

подолати силою, або роззброїти його за допомогою політичних укладів, 

асиміляційні тенденції в політиці уряду якраз і сприяли «знищенню ворога», 

вважає історик [311, с. 83]. 

Характеристика політики польської влади по відношенню до українських 

аграріїв Східної Галичини знайшла своє місце у роботі Н. Коростіль. Стаття 

дослідника містить факти які свідчать, що аграрна політика польських урядів, 

проведена у 20 – 30-х рр. ХХ ст. у краї, скеровувалася на парцеляцію великої 

земельної власності й передачу землі з фонду аграрної реформи в руки польських 

колоністів і осадників. Стосовно західноукраїнських земель планувалася негайна 

колонізація, що мала служити основним методом посилення політичного й 

економічного впливу [165, с. 106]. Н. Коростіль відмічає, що акцент робився на 

першочерговій колонізації стратегічно важливих земель – прикордонних смуг, 

приміських зон, придорожніх територій, уздовж залізничних колій, вузлових 

станцій [165, с. 111]. На загал, авторка зауважує, що урядові кола Польщі робили 

ставку на політичний і позаекономічний примус, метою якого був курс на 

знищення українського сільськогосподарського товаровиробника [165, с. 113]. 

У наукових розвідках істориків часто можна зустріти тезу про те, що процес 

відновлення країни був тяжким і суперечливим. Вбачаючи основну суть 

проблеми, вчені різними аргументами намагалися дати пояснення такому 

становищу. На нашу думку, лаконічно подала своє бачення даної теми 

Л. Алексієвець. Отже, на думку історика, причиною складної ситуації в Польщі 

була велика розруха і значні матеріальні та людські втрати внаслідок Першої 

світової війни; глибока криза економіки й низького матеріального добробуту 

населення; соціально-економічні диспропорції між окремими регіонами країни; 

гострі суспільно-політичні і національні конфлікти [40, с. 292 – 293]. 
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Досліджуючи українсько-польське протистояння, І. Гаврилів відмітив, що 

внаслідок реалізації програми ендеків, польський елемент наводнив українські 

міста і села [76, с. 155]. Натомість І. Кватира вдалася до ідеалізації піднесення 

економіки. До основних здобутків авторка віднесла державні замовлення, 

кредитування і розподіл сировини, а за умови відсутності власника підприємства, 

– націоналізацію важливих підприємств [148, с. 9 – 10]. 

Аналізуючи вплив політичних процесів на соціально-економічні важелі, 

науковці звертають увагу на травневий переворот 1926 р. й прихід до влади 

Юзефа Пілсудського. 

Процес перевороту та його безпосередні наслідки з точок зору економіки 

досліджувало чимало істориків, зокрема Г. Дильонгова, Л. Зашкільняк, 

Р. Кобильник, В. Комар, С. Кульчицький, Д. Стовбуха та інші. Науковці схильні 

вважати, що прийшовши до влади, Ю. Пілсудський та його соратники 

проголосили курс на реформування політичного та економічного життя держави, 

вони заявили про зміну політики відносно національних меншин. Щодо 

соціально-економічної політики по відношенню до меншин, то тут, за словами 

Д. Стовбухи, українцям обіцяно припинення гальмування економічного розвитку 

регіонів і масового спровадження туди польських колоністів [261, с. 103 – 104]. 

На думку К. Федевича, травневий переворот приніс чимало позитивних змін 

на українських землях Речі Посполитої. Зокрема, вчений вказує на те, що 

український бізнес отримав рівні права з польськими приватними фірмами [280, 

с. 104]. Викликає сумнів в наявності значної кількості представників українського 

бізнесу. Можливо, науковець відносить сюди видавничу та поліграфічну справи, 

дрібні землеволодіння та ремісничу діяльність. Однак, з точки зору привілеїв та 

популярності у місцевого населення, їх важко порівняти з польськими чи 

єврейськими аналогічними підприємствами. 

Історик наводить разючі факти, за якими українські кооперативи, фірми та 

банки аж до початку 1930-х рр. на повну силу використовували фінансову, 

банківську, поштову, залізничну й адміністративну інфраструктуру польської 

держави [280, с. 106]. Таке судження науковця викликає здивування та 
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заперечення. Чию ж інфраструктуру могли використовувати нечисленні 

представники «українського бізнесу», коли світові країни та міжнародні 

організації визнали приналежність Східної Галичини до Польської держави? 

Окрім того, про яку кількість «чистих» український підприємств може йти мова, 

коли від 1918 р. польським урядом постійно проводилася політика асиміляції 

непольських народів. 

Повертаючись до аналізу праць із соціально-економічного становища в 

Другій Речі Посполитій, слід відмітити, що їх автори схильні до думки про те, що 

на економічній ситуації вкрай негативно відбилася світова фінансово-економічна 

криза кінця 20-х рр., яка призвела до скорочення виробництва, зростання інфляції 

та безробіття.  

Негативним явищем в польському суспільстві досліджуваного періоду став 

швидкий зріст інфляції, причиною чого, на думку В. Рожковського, став друк 

грошей. В той час це було єдине джерело доходів до бюджету країни, наголошує 

історик [339, с. 36]. Загальні дані про зростання інфляції і врешті перетворення на 

гіперінфляцію викладено в «Історії Польщі…» Г. Дильонгової, де справедливо 

відзначено важливість проведеної валютної реформи, яка припинила зростання 

інфляції [98, с. 127]. 

У своїй науковій роботі Л. Гросфельд часто апелює до занадто високого 

фінансування армії та поліції, що, на думку історика, відбирало необхідні кошти у 

інших сфер економіки. І. Гаврилів відмітив, що з початком 1930 р. активізувалися 

страйки, виступи робітників та селян. Було зареєстровано 312 страйків на 

1185 підприємствах із залученням понад 48 тис. робітників. На 

західноукраїнських землях відбулося понад 3 тис. антидержавних політичних 

виступів, у числі яких 160 селянських заворушень, що супроводжувалися 

сутичкою з місцевими властями та поліцією [76, с. 158]. 

Радянські історики масово відзначають, що однією з основних причин 

гострої економічної кризи в Польщі стала повна залежність польської економіки 

від іноземного капіталу [205, с. 316; 14, с. 8]. В працях сучасних вчених 
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відчувається повна солідарність з істориками радянського періоду у питаннях 

причин та наслідків економічної кризи в Другій Речі Посполитій. 

Ніби виправдовуючи політику уряду, І. Кватира наголошує на тому, що 

саме нестача вітчизняних коштів змушувала керівництво держави до залучення 

іноземних інвесторів. Уряд використовував іноземні капітали як на державні цілі 

(покриття дефіциту бюджету, стабілізацію валюти та інвестицій), так і на 

приватні сектори господарства. Найбільш залежними від іноземних капіталів були 

приватні банки, інституції майнового страхування, електростанції, газопроводи, 

водогони, нафтова промисловість і металургія, підкреслює вчена. Як свідчать ці 

дані, іноземні інвестори отримали вплив на значущі для держави галузі 

економіки, тобто, отримали право де-факто керувати країною [148, с. 12 – 13]. 

Особливою цінністю позначена робота Л. Гросфельда, який зумів 

проаналізувати такі складні ринки, як фінансовий, банковий, кредитну систему, 

процеси девальвації та інфляції тощо. Навіть на сьогоднішній день історики рідко 

вдаються до детального аналізу фінансових систем, вважаючи, що ця сфера є 

прерогативою економічних наук. 

Значної уваги історики приділили питанням сільського господарства. У 

своїй науковій роботі А. Хойновський акцентував увагу на головній проблемі 

галузі – низьким цінам на збут сільськогосподарської продукції та занадто 

високим цінам для товарів промисловості [311, с. 196]. Аналогічні дані наводить 

його колега Г. Дильонгова, яка також відзначила негативну тенденцію в падінні 

цін на сільськогосподарську продукцію, що спричинило злидні, а подекуди й 

голод. У промисловості ж криза спричинила падіння виробництва продукції більш 

як на 30 % [98, с. 127]. 

С. Кульчицький висвітлив іншу сторону світової економічної кризи – 

збільшення соціального напруження на селі. Ліво- і праворадикальна опозиція, 

відмічає науковець, активізували свою роботу на селі, піднімаючи селян на 

боротьбу з поміщиками. Восени 1930 р. на території Східної Галичини ОУН 

провела більше 2 тис. актів саботажу [181, с. 14]. Реакцією поляків на згадані 

події стала відома репресивно-відплатна акція, так звана пацифікація. Не маючи 
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можливості виявити винуватців терористичних акцій, польська влада 

застосовувала принцип колективної відповідальності. 

Б. Тищик висвітлив світову реакцію на дії польського уряду. Відтак, події 

пацифікації спричинили міжнародний резонанс, підкреслює історик. Ліга Націй 

утворила так званий Комітет трьох для вивчення ситуації на західноукраїнських 

землях. Польські дипломати доклали величезних зусиль, щоб применшити 

масштаби та жорстокість пацифікації, звести розгляд цього питання на манівці, 

підсумовує історик. Головним наслідком пацифікації стало зростання 

національної свідомості українців, ворожих настроїв до Польської держави, що 

призводило до подальшого загострення польсько-українських відносин [269, 

с. 222 – 223]. 

Ряд істориків схиляється до думки про те, що завдяки наполегливій 

боротьбі з інфляцією, незважаючи на низку інших труднощів, економіка країни 

поступово почала виходити з кризи. Цьому сприяла низка реформ, проведених 

свого часу урядом В. Грабського. Г. Дильонгова була не такою оптимістичною і 

відзначила, що Польща почала виходити з кризи лише в 1935 р., на противагу 

більш економічно розвинутим країнам, які починаючи з 1933 р. почали долати 

кризові явища в своїй економіці [98, с. 127]. 

За свідченнями істориків, 1935 рік був роком змін в системі польського 

господарства. Виразне поліпшення кон’юнктури стало помітним у всьому світі 

після господарчої кризи. Зростали обороти в польській внутрішній торгівлі, 

підвищився дохід поляків, особливо в містах. Не змінилася лише ситуація на 

ринку праці. Рівень безробіття утримувався на високому рівні, незважаючи на 

появу нових робочих місць. Причиною цього стало значне збільшення кількості 

молоді. Безробіття ставало приводом для страйків та демонстрацій робітників. 

Про вихід з кризи свідчив 50-відсотковий приріст польської промислової 

продукції. В. Пронобіс позитивні зміни в економіці пояснює політикою табору 

санації [337, с. 143]. Свого колегу підтримують й інші польські історики, 

висвітлюючи політику нового уряду як більш активну. Вчені звернули увагу на 

потреби армії, яка потребувала реорганізації та значних інвестицій [274, с. 427 – 
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428].
 
За українськими вченими, передвоєнний період Другої Речі Посполитої 

позначився поліпшенням економічної ситуації внаслідок прийнятої Програми 

економічного розвитку, авторства Е. Квятковського [136, с. 415]. 

У лютому 1937 р. з’явилося гасло за побудову Центрального Промислового 

округу (ЦПО), який мав сприяти перетворенню Польщі в промислово-

землеробський край [313, с. 60]. Більш детально розвиток ЦПО проаналізувала 

Г. Дильонгова. На призначених для ЦПО теренах було споруджено збройні 

заводи, металургійний комбінат і авіаційні підприємства. Промислове 

виробництво 1938 р. було на 19 % вище порівняно з 1928 р. Продовжувалась 

розбудова порту в Гдині, спорудження якого в 20-х роках давало Польщі 

незалежність від Гданська, де домінували німці [98, с. 126]. 

Висновки українських і польських науковців щодо соціально-економічних 

процесів у Польщі загалом близькі. Однак, українські історики частіше вдаються 

до більш поглибленого аналізу економічної діяльності уряду. Так, у дослідженні 

І. Кватири про соціально-економічний розвиток Другої Речі Посполитої 

перелічено основні напрями економічної діяльності держави. Історик стверджує, 

що саме військові інвестиції стали пріоритетними в останніх економічних планах 

Другої Речі Посполитої [148, с. 9]. 

Однак, повільний зріст економічних показників не давав змоги забезпечити 

роботою кілька мільйонів людей. Надалі зберігалася перенаселеність села, звідки 

могли б піти без якоїсь шкоди для сільського господарства теж кілька мільйонів 

осіб, які не могли знайти робочих місць в інших галузях економіки. 

До головних надбань міжвоєнного періоду слід віднести: відбудову 

транспортної системи, налагодження сполучення, що сприяло розвитку 

промисловості, модернізація галузей промисловості – від хімічної та 

електротехнічної до збройної та повітряної, розвиток морської галузі, а будування 

порту в Гдині не залишалося без коштів навіть в часи кризи [313, с. 59]. 

Отже, в новітній історіографії побутує думка про те, що з отриманням 

незалежності Друга Річ Посполита постала перед складною проблемою 

відновлення зруйнованої економіки, вирішення низки гострих соціальних питань і 



111 

 

 

труднощів. Вдаючись до різних методів їх усунення, польська влада часто 

нехтувала інтересами національних меншин.  

Аналіз новітніх праць з історії Польщі міжвоєнного періоду сучасних 

українських та польських істориків дає підстави для висновку про те, що основна 

увага в них приділена питанням відродження економіки, соціально-економічній 

політиці правлінню Ю. Пілсудського та його «санації», акцентовано увагу на 

проведенні ряду реформ. Переважна більшість українських істориків сходяться на 

тому, що українці в Польщі були другорядною нацією, а «східні креси» 

розглядалися як буферна зона між Другою Річчю Посполитою та Радянським 

Союзом. Основним здобутком для польського народу ця доба позначилася 

звільненням національної свідомості поляків від комплексу меншовартості. 

Характеризуючи процес становлення Другої Речі Посполитої, вчені 

вказують на занадто повільне зростання темпів економіки. Причин цьому було 

озвучено декілька: відсутність єдиного плану становлення держави в політичних 

сил; часті воєнні сутички на прикордонних територіях; збільшення фінансування 

війська за рахунок важливих галузей економіки; нерівномірність розвитку різних 

частин країни; часта зміна урядів; спрямованість законотворчості на утримання 

влади в одних руках та інші. 

До питань, які потребують подальшого дослідження належать необхідність 

здійснення детального аналізу роботи уряду, спрямованої на подолання кризових 

явищ в суспільстві; визначити роль західних держав у виході Польщі з кризи; 

виокремити зміни у співвідношеннях економічних показників по всій країні на 

протязі всього міжвоєнного двадцятиріччя. 

 

3.3. Відображення в історичній літературі культурного та духовного 

життя Польщі 

 

Історія культурного розвитку польського суспільства є складовою частиною 

історіографії міжвоєнної Польщі. Це питання заслуговує уваги, оскільки 

українські і польські історики приклали чимало зусиль для його дослідження, 
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з’ясовуючи по суті майже всі аспекти розвитку освіти, науки, літератури, 

мистецтва, народної творчості. Як довели науковці, високий рівень культури і 

духовності є показником стабільності та моральності держави, народ якої може 

дозволити собі професійно займатися творенням нових культурних надбань. У 

Польщі досліджуваного періоду мова йшла лише про відродження майже забутих 

національних традицій культури, притаманних саме польському народу. Історики 

відмічають, що становлення та розвиток більшості галузей культури відбувалися 

здебільшого без допомоги держави, лише за рахунок ініціативності та 

величезного ентузіазму представників творчих професій. 

Серед українських та польських науковців питання розвитку культури в 

польському суспільстві зайняло значне місце. Однак загальної праці присвяченій 

цій темі поки що немає. Натомість існує значний пласт літератури, присвячений 

різним сферам культури. Слід також відмітити, що в новітній польській 

історіографії наголошується на величезному значенні освіти, культури і 

національного самовизначення у житті поляків [274, с. 430]. 

Досліджуючи історію культурного розвитку Польщі міжвоєнного періоду, 

ми виділили науковців, які займаються дослідженням конкретних питань. Так, до 

істориків, які займаються висвітленням тем освіти та науки, слід віднести 

В. Доброчинську, Б. Луговського, В. Панасика, В. Рогового, А. Смолярчука; 

питанням літератури присвятили свої праці М. Бакула, М. Дервіч, І. Лісевич; 

історія театру та кіно відображена в роботах О. Вабіщевіча та С. Степанюк; 

історію преси досліджують В. Вєдіна, С. Кравченко, О. Муц, А. Пачковський; 

релігійна тематика досліджена Л. Галухою, О. Красівським, Ю. Макаром, 

Н. Стоколос. 

Історик сучасності Н. Заставецька у науковій статті висвітлила основні 

напрямки діяльності польських урядових кіл у сфері культури на шляху до 

створення єдиної Польської держави [120, с. 74 – 78]. Науковець 

охарактеризувала діяльність польських культурних організацій, що діяли на 

території Волині та Тернопільщині, залишивши поза увагою Східну Галичину, де 

національна свідомість українців була вищою. В загальних рисах історик описала 
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діяльність в цій сфері вищих навчальних закладів. Загалом, при наявності деяких 

недоліків, Н. Заставецькій вдалося відобразити загальну картину, що склалася у 

культурній сфері на Західній Україні. 

Значний масив наукової літератури присвячено дослідженню питання 

шкільництва в Другій Речі Посполитій. Слід зауважити, що висвітлення в 

історичних працях теми освіти відбувалося нерівномірно. Основна маса науковців 

звернули увагу на питання, які постали в галузі освіти відразу після відновлення 

незалежності Польщі, розглянули плани уряду та проаналізували здійснену в 

1930-х рр. реформу шкільної освіти. 

Становлення системи освіти у Польщі після закінчення Першої світової 

війни відбувалось у складних умовах. М. Галай виокремив перший та важливий 

крок новопосталої Польської держави в сфері освітньої політики – формування 

чіткої адміністративної структури керування системою освіти – як в межах 

окремого воєводства, так і всієї країни. Це дало можливість уніфікувати 

регулювання освітньої сфери розрізнених земель молодої держави, вважає історик 

[79, с. 11]. Також автор звернув увагу на ті негаразди, які несли в собі перепони на 

шляху до створення освіченого польського суспільства: чималий відсоток 

неписьменних громадян, відновлення зруйнованих під час війни початкових шкіл, 

нестача кваліфікованих шкільних педагогів, нормативно-правова 

неурегульованість середньої та професійно-технічної освіти. Суттєвою 

проблемою у функціонуванні системи професійно-технічних навчальних закладів 

було існування складної розгалуженої мережі з десятків видів професійних шкіл, 

кожна з яких мала особливі умови вступу і діяльності [79, с. 12]. 

Одним з польських науковців, який досліджує питання освіти є 

В. Рожковський. Автор позитивно сприймає закон від 1919 р., який впроваджував 

обов’язкове навчання для дітей віком від 7 до 14 років, що повинно було 

збільшити писемність населення до 80 % у 1925 р. [339, с. 34]. Аналіз реформи 

системи освіти здійснив й Л. Зашкільняк. Позитивно оцінюючи наслідки 

проведених змін, за якими основною загальною школою стала семирічка, 

науковці відмічають, що більшість населення реально обмежувалася початковою 
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освітою. Однак громадськість і педагогічні кола критично оцінили шкільну 

реформу, оскільки її позитивні сторони нівелювалися посиленням втручання 

держави в навчально-виховний процес, а постійний брак коштів на освіту 

негативно позначався на рівні підготовки молоді [124, с. 477]. Натомість 

Є. Топольський позитивно оцінює впровадження освітньої реформи. Відмічаючи, 

що найбільшим змінам піддалася саме початкова освіта [344, с. 239]. 

Найбільш вживаним вітчизняними науковцями став термін «утраквізм», що 

означав введення двомовності в шкільних закладах. Наголошуючи на 

негативності введення двомовності в школах, Д. Стовбуха засуджує й прийнятий 

у 1924 р. Закон про заборону використання української мови в державних 

установах [261, с. 103]. 

Український історик В. Панасик висвітлив вплив шкільної реформи на 

розвиток освіти на Волині. У своїй статті автор доводить, що всі нововведення в 

шкільній освіті на території Волині стосувалися ополячення місцевого населення. 

Бажання місцевих властей позбутися вчителів-українців було потужним 

деструктивним фактором неприхильного налаштування українців до Польської 

держави, вважає науковець [223, с. 109]. 

М. Галай розглядає вплив освітньої реформи через призму Тернопільського 

воєводства і відзначає, що населення краю у період відродження Польської 

держави мало низький освітній рівень. Суспільство частково не розуміло потреби 

у навчанні і не мало стимулів до нього [79, с. 14 – 15]. 

Можна солідаризуватися з В. Футалою, який вказує на працю 

С. Мауерсберга, в якій проаналізовано стан українського шкільництва в 

міжвоєнній Польщі. На перешкоді українських дітей до народної школи стояли 

різні адміністративні утиски – складання батьками декларацій щодо мови 

викладання, непедагогічний підхід в утраквізації, непропорційне співвідношення 

навчальних годин польської та української мов [32, с. 284]. 

Розробкою питання полонізації та централізації української школи 

займається І. Шумський. Вчений доводить, що для здійснення поставленої мети 

поляками застосовувалися різні методи, зокрема: централізація шкільної 
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адміністрації і системи освіти, послаблення впливу на школу українських 

громадських організацій і політичних партій, перетворення українських шкіл на 

двомовні, запровадження нової системи освіти, коли вчителями у 30-ті рр. стали 

працювати переважно поляки. Середню та фахову освіту західноукраїнська 

молодь могла отримати у надзвичайно рідкісних випадках, адже майже всі 

українські середні та фахові школи були приватними і підлягали суворому 

контролю з боку польської шкільної влади [299, 20 с.]. 

М. Галай відзначає, що українська громадськість Східної Галичини 

об’єднала свої зусилля в боротьбі за національну школу і рідну мову. Культурно-

освітні товариства українців на чолі з «Рідною школою» за підтримки УНДО й 

інших громадсько-політичних сил і Греко-Католицької церкви організовували на 

місцях збір звернень у владні структури за введення української мови навчання в 

початкових школах, фінансово та організаційно підтримували приватні українські 

навчальні заклади і талановиту українську шкільну молодь [79, с. 15]. 

Безсумнівно, такі дії польського уряду не залишилися без відповіді у 

населення. Найбільш значущим супротивом українців стала шкільна акція ОУН. 

Це питання чітко та хронологічно висвітлено у статті В. Ходака. Саме супроти 

політики уряду представники ОУН здійснили радикальні дії, які злилися в єдину 

шкільну акцію, що пройшла восени 1933 р. Її метою було не допустити, щоб 

влада уже від початкової школи отруювала українські душі угодовством та 

намагалася вкладати в їхні душі любов до рідної мови й культури і ворожість до 

тих, хто її нищить [284, с. 116]. 

В. Ходак суперечливо оцінює шкільну акцію ОУН. З одного боку, 

запланованої мети вона не досягла – полонізація та денаціоналізація українського 

шкільництва не припинилася. Однак вчений стверджує, що вона мала великий 

політично-виховний ефект, започаткувала фронт боротьби на національному 

напрямку, засвідчила широке проникнення націоналістичних ідей в маси 

галицьких українців [284, с. 118]. 

Робота білоруського історика А. Смолярчука відкриває проблемні періоди у 

висвітленні розвитку шкільництва та освіти на північно-східних теренах Другої 
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Речі Посполитої (сучасна Західна Білорусь). Автор порівнює історичну цінність 

праць, виданих в різні часи, починаючи з 1918 р. і до сьогодні. Історик вважає, що 

праці сучасників міжвоєнного періоду не є історією, адже вони зверталися до 

аналізу ситуації, що склалася в системі освіти тих часів [340, с. 35]. 

Період 1945 – 1989 рр., на думку автора, позначився скромними надбаннями 

історичних праць, які висвітлюють означену тематику. Така ситуація пояснюється 

браком доступу до матеріалів в архівах СРСР, а також політичними чинниками. 

Найбільш плідними виявилися роки після 1989 р., що позначилися вільним 

доступом до архівних матеріалів [340, с. 38]. 

Не відкидаючи важливості проведення шкільної реформи, історики 

вказують на її недосконалість. Звичайно, більшість представників національних 

меншин були позбавлені права вчити рідну мову, однак вони отримали 

можливість відкрити нові для себе природничо-математичні та гуманітарні 

знання. Чомусь жоден з науковців не звернув увагу на цю важливу деталь. Ще 

один позитив в проведенні шкільної реформи справедливо вбачає М. Галай: 

«Першим і найважливішим здобутком Другої Речі Посполитої стало формування 

цілісної системи шкільної совіти, що дало змогу підвищити освітній рівень 

суспільства» [79, с. 13]. Однак і тут автор наголошує на негативних наслідках 

проведеної реформи, яка поглибила диспропорцію між існуючими початковими 

школами у міській та сільській місцевостях; уведена чотирирічна гімназія стала 

більш недоступною для сільських дітей; запроваджені законом загальноосвітні та 

професійні ліцеї були для молоді «вибором без вибору», що, зазвичай, базувався 

на близькості навчального закладу до місця проживання [79, с. 13]. Віддаючи 

належне автору, на нашу думку, деякі з висвітлених вище тез є занадто 

перебільшеними та можуть бути спростовані. 

Польський історик Б. Луговський зауважив, що криза 1929 – 1933 рр. хоч і 

вважалася економічною, однак повністю охопила і освітню сферу. Позитивні 

моменти тут почали проглядатися лише в 1935 – 36 рр. Вчений досить скептично 

відноситься до статистичних даних, які відображали поліпшення в освітній сфері 

й були далекими від благополучного 1928 р., доводить науковець [327, с. 194]. 
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Польський історик Л. Жиманський та український вчений Р. Рембовський 

досліджують питання ролі спорту у житті польської молоді [342, с. 32; 241, 

с. 130]. Обидва науковці відмічають, що фізичній підготовці юнацтва у Другій 

Речі Посполитій приділялося багато уваги навіть на державному рівні. 

Л. Жиманський вбачає в цьому велику роль Ю. Пілсудського, який був 

прихильником воєнної справи. І якщо Л. Жиманський досліджує дане питання 

загалом по всій Польській державі, то Р. Рембовський виокремлює лише 

єврейську меншину [240, с. 130]. Автор вказує на проблеми єврейських товариств 

під час їх реєстрації в державних органах влади. На думку історика, це було 

пов’язано з тим, що спортивні та скаутські організації могли бути перетворені у 

воєнізовані формування, що мало місце наприкінці 30-х рр.  

В. Доброчинська дослідила цікаву тему становлення та діяльності 

професійного шкільництва на території Волині. Серед державних навчальних 

закладів вона виділила найбільш відомі: жіночу кравецьку гімназію у Луцьку, 

будівельно-ремісничу у Кременці, механічну гімназію і школу землемірів та 

дорожніх техніків у Ковелі [99, с. 124]. З приватних навчальних осередків молодь 

найчастіше обирала купецьку гімназію в Дубно, ремісничо-промислову школу в 

Острозі та столярські школи Сарн й Костополя, кравецьку школу в Сарнах. 

На основі досліджених праць можна зробити висновок, що дослідження 

реформи шкільної освіти в Другій Речі Посполитій проводиться не системно. До 

основних здобутків влади автори відносять запровадження обов’язкової 

семирічної освіти та значне зменшення кількості неписьменного населення. Серед 

негативних моментів фігурують спроби польського уряду знищити національну 

освіту найслабших представників меншин – українців, білорусів та литовців. 

Реформа системи освіти хоч і сприяла зменшенню чисельності неписьменного 

люду, однак не давала можливості навчатися у вищих класах всім бажаючим. 

Чітко виділив два етапи в освітній реформі М. Галай та піддав їх короткій 

характеристиці. Зокрема, для першого періоду який охоплює 1918 – 1932 рр. 

характерним був стрімкий розвиток мережі початкових шкіл, навчання в яких 

було загальнообов’язковим; функціонування восьмирічних гімназій як основного 
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типу середніх шкіл і п’ятирічних учительських семінарій як закладів підготовки 

учителів; відсутність належного зв’язку між окремими ланками освітньої 

структури. Серед характерних рис другого періоду, що обіймає 1932 – 1939 рр., 

історик відзначає: диференціювання початкових шкіл за рівнем організацій; 

поступову ліквідацію восьмирічних гімназій і п’ятирічних учительських семінарій 

і створення замість них чотирирічних гімназій, загальноосвітніх і професійних 

ліцеїв; визначення чіткої структури професійно-технічної освіти; унормування 

діяльності приватних навчальних закладів; структурні рівні системи світи 

жорстко пов’язані між собою [79, с. 16]. 

Не менш важливим компонентом історіографії культурного життя 

міжвоєнної Польщі є розвиток науки. З цього погляду заслуговує на увагу 

монографія Л. Алексієвець, підрозділ якої присвячено висвітленню процесу 

розвитку всіх наукових напрямків. Історик стверджує, що з метою фінансування 

роботи наукових інститутів і товариств було засновано спеціальний фонд 

наукової культури для допомоги вченим. Велике значення для популяризації 

наукових результатів діяльності польських учених і поширення культурних 

цінностей мала відкрита з ініціативи держави Національна бібліотека у Варшаві 

[34, с. 66]. 

Основними осередками розвитку науки в Польщі традиційно вважалися 

університети. Оцінюючи становище вищої школи на момент проголошення 

незалежності, науковці стверджують, що тут діяло три університети: у Кракові, 

Львові, Варшаві, дві політехніки: Львівська й Варшавська. У 1918 р. відкрився 

Люблінський Католицький університет, а наступного року – Познанський 

університет, відновлено роботу Університету імені Стефана Баторія у Вільно. 

Поряд з діючими вищими навчальними закладами за перші роки незалежного 

існування Польської держави відчинили двері Гірнича академія у Кракові, 

Головна школа сільського господарства у Варшаві, Академія мистецтв у Варшаві. 

На важливості відкриття вищих навчальних закладів вказують 

В. Рожковський та Є. Топольський [339, с. 34; 344, с. 239; 34, с. 66]. А Вітольд 

Пронобіс підсумовує, що у 1924 р. в Польщі діяло 17 вищих університетів, де 
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навчалося близько 40 тис. студентів. В 1938 р. кількість таких навчальних 

закладів зросла удвічі. Окрім університетів поширювалися різні інститути та 

наукові товариства [337, с. 150 – 151]. 

В іншій статті Л. Алексієвець виокремлено основні етапи становлення таких 

галузей науки як хімія, технічні науки, математика, логіка, філософія, історія, 

правові питання, економічна теорія, розвиток мови. На думку історика, розвиток 

природничо-математичних знань уповільнювався через низький рівень 

виробничих потужностей країни, зменшення державних асигнувань на науку [34, 

с. 66]. На важливості розвитку природничих наук наголошує й Є. Топольський 

[344, с. 240]. 

О. Вішка згадує про Український Народний Університет, заснований у 

червні 1921 р. в м. Ланцеті, який мав 3 факультети: історико-філософський, 

економічний і математично-природничий. Викладачами були вчені Київського, 

Харківського і Кам’янецького університетів, які опинилися в еміграції. На 

початку 30-х рр. польська влада погодилася на утворення Варшавського 

Українського Наукового Інституту (УНІ), наукова діяльність якого велася в 

рамках семінарів і тематичних комісій, вона порушувала питання української 

культури, мови, історії [73, с. 46]. 

Позитивно оцінюючи розвиток польської вищої школи, О. Красівський 

звертає увагу на утиски польського уряду щодо українських вишів: закривались 

українські кафедри Львівського університету, перейменованого на університет 

ім. Яна Казимира, систематично чинилися перешкоди молоді, що прагнула 

здобути вищу освіту. 

Продовжуючи цю тему, І. Шумський вказує на закриття у 1925 р. Таємного 

українського університету, тоді ж припинила своє існування Українська 

політехнічна висока школа, що була заснована у 1921 р. Число студентів-

українців, що навчалися у польських вищих учбових закладах, через встановлену 

відсоткову норму було мізерним [299, 20 с.]. 

На думку ряду істориків, вища школа у Другій Речі Посполитій мала 

привілейоване становище. В перші роки незалежності вступити сюди могли лише 
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обрані. З часом ситуація дещо спростилася, але не для меншин. На жаль, крім 

польських та українських вишів вітчизняні історики не акцентують своєї уваги на 

інші навчальні заклади. Недослідженим залишається діяльність німецьких, 

литовських вищих шкіл. 

Висвітлюючи науково-допоміжну роботу бібліотек, автори звертають увагу 

на її значній ролі для науки, однак історичних праць, присвячених безпосередньо 

бібліотечній справі обмаль. Ролі бібліотек, як одного з основних чинників у 

вихованні національно освіченої молоді, присвятили свої наукові роботи такі 

вчені, як Г. Білавич, А. Вихрущ, О. Вишневський, Д. Герцюк, Т. Завгородня. 

Історики відзначають, що основною роллю бібліотек було поширення освітніх 

завдань серед населення, навчання правильної рідної мови, проведення виховної 

роботи. Науковці звернули окрему увагу на класові сільські бібліотеки, які не 

лише давали знання, але й об’єднували однодумців [121]. 

Л. Алексієвець навела статистичні дані про кількість культурних закладів: у 

міжвоєнний період діяльність здійснювали близько 26 тис. бібліотек, більше 

900 народних будинків, тисяча народних театрів, 175 музеїв, десятки культурно-

просвітніх товариств [34, с. 73]. 

О. Вабіщевич стисло відмічає, що основна польська культурно-освітня 

праця у західнобілоруських землях здійснювалася в клубах (світлицях), при яких 

створювалися оркестри, хори та інші мистецькі колективи. Однією з форм роботи 

у 1930-ті рр. стали недільні і громадські університети, курси [58, с. 268]. 

На відміну від питань освіти та науки, інші сфери культурного розвитку в 

Другій Речі Посполитій не знайшли свого належного висвітлення у працях 

істориків. Зокрема, нечисленні праці науковців висвітлюють розвиток художньої 

літератури. Так, І. Лісевич відмічав, що саме у 20-х роках у Польщі формується 

пролетарська література, видатними представниками якої були В. Броневський, 

В. Вандурський, С. Добровольський, С. Станде, Л. Шенвальд, Б. Ясенський. В 

наступному десятиріччі розпочинається літературна діяльність прогресивних 

польських письменників В. Василевської і Л. Кручковського. На міжвоєнне 
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двадцятиріччя припадає розквіт літературної творчості видатного польського 

письменника-сатирика, демократа Т. Бой-Жленського [197, с. 5]. 

У продовження теми висвітлення найбільш відомих та цікавих постатей 

літературного жанру, В. Рожковський відмічає нову домінуючу тенденцію в 

літературі та мистецтві – патріотична тематика. Вона знайшла своє місце у творах 

М. Добровського, Я. Івашкевича, З. Налковської, А. Струга [339, с. 35 – 36]. 

Загальну працю, присвячену яскравим представникам літературної сфери 

діяльності міжвоєнного періоду підготував Б. Бакула. Його серйозне дослідження 

присвячене виявленню відомих польських літераторів міжвоєнного періоду. 

Окрім того, автор надав можливість дослідникам самостійно насолодитися 

оригіналами творів письменників. Наукова робота містить понад 20 прізвищ 

літераторів з короткою характеристикою їх виду діяльності та представленням 

найбільш відомих творів. Завдяки Б. Бакулі ми можемо самостійно 

проаналізувати основні течії літературного мистецтва, які були найбільш 

популярними в ті часи [308, 217 с.]. 

Відсутні поки що комплексні опрацювання літературного життя на 

західноукраїнських землях у міжвоєнні роки. С. Віднянський вказує на 

необхідність висвітлення діяльності «великої трійки» краківських інтелектуалів – 

І. Зілинського, Б. Лепкого та І. Фещенка-Чопівського, про товариства Рідна 

школа, Рідна хата. Ті нечисленні публікації українських літературознавців, що 

з’явилися останнім часом і присвячені творчості якогось окремого письменника, 

чи навіть літературним процесам в цілому, – це не вихід із становища, вважає 

історик [71, с. 53]. 

Доба Другої Речі Посполитої стала часом розквіту політичної карикатури, 

як в образотворчому мистецтві, так і в літературних творах. М. Дервіч та 

А. Журек наголошують, що карикатура стала невід’ємним елементом політичного 

життя; виражала реакцію суспільства на дії влади, коментувала поточну 

політичну ситуацію. Розквіт карикатури припав на 1918 – 1926 рр., роки певної 

демократичної свободи [313, с. 38]. 
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Важливу роль у розвитку й поширенні національної культури в міжвоєнну 

добу відіграло театральне мистецтво. Прем’єри у великих містах ставали 

важливими подіями у культурному житті всієї країни, наголошують історики. 

Відомими театральними групами керували Ю. Остерва і Л. Шіллер. Протягом 

міжвоєнного періоду зберігав своє значення Народний театр у Варшаві [339, с. 35 

– 36], Польський театр та міський театр у Львові [344, с. 241]. 

О. Вабіщевіч висвітлює реальну картину театрального життя на теренах 

Другої Речі Посполитої. Науковець використав статистичні дані, які вказують, що 

у Польщі у 1937 р. існувало 18 176 самодійних театральних гуртків, студій, які 

були створені намаганням різних установ, громадських організацій. З існуючих у 

Польщі у 1936 р. 103 професійних театрів більшість складали польські [68]. Окрім 

стаціонарних, діяли і пересувні театральні трупи. У західнобілоруських землях 

діяли польські театри у Вільно, Гродно. Основною функцією цих установ було 

поширення польської культури [58, с. 268]. 

С. Степанюк дослідила історію діяльності польських професійних театрів на 

Волині й відзначає, що протягом міжвоєнного двадцятиліття на Волині 

працювали два професійні польські театри: Луцький міський театр ім. Юліуша 

Словацького (1924 – 1926) та пересувний Волинський театр (1930 – 1939) [260, 

с. 165]. Автор погоджується з думкою О. Вабіщевіча та вважає, що театри стали 

методом поширення польської культури та ознайомлювали місцеве населення з 

польськими літературними творами. 

На думку істориків, польська влада активно використовувала для своєї 

пропаганди і кіно. Яскравим прикладом пропагандизму польського кіно став 

фільм «Суд на Віслі», «Полум’яне серце» тощо, відмічає О. Вабіщевіч [58, с. 271]. 

Основні віхи діяльності польського кінематографу стисло розкрила 

Л. Алексієвець. Авторка вказує на те, що до 1918 р. вже було відзнято близько 

70 фільмів. Однак процес становлення кіно відбувався складно й суперечливо. 

Згаданий період в історії польського кінематографа історик оцінює позитивно, 

хоча він й не висунув таких талановитих режисерів, яких мав театр [34, с. 74]. 
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Не оминули дослідники розвитку радіомовлення. Польський науковець 

А. Пачковський вважає, що радіо було тим осередком масової передачі 

інформації, котрі в міжвоєнні роки в Польщі були широко поширені [333, с. 323]. 

З певним гальмуванням розвитку радіо в часи кризи, в другій половині 30-х рр. 

настала їх радикальна розбудова та урізноманітнення, доводить історик. 

Історики відзначають й активний розвиток музики. Багато композиторів і 

музикантів-віртуозів в цей час набули світового визнання й слави. Серед музичної 

інтелігенції Є. Топольський виділив Т. Желіговського, К. Жимановського, 

В. Лутословського, Ф. Нововейського та ін. [344, с. 241]. Відомими 

композиторами були Б. Войнович і К. Шимановський, серед піаністів – 

І. Падеревський, А. Рубінштен. Важливим для розвитку польської музики було 

питання про її національну самобутність. 

Історики наголошують, що відновлення незалежності Польщі позитивно 

вплинуло на розвиток й інших сфер польського культурного життя, зокрема 

образотворчого мистецтва й архітектури. У 1920 – 1930-ті роки продовжували 

творити багато художників старшого покоління [34, с. 74]. 

Н. Заставецька проаналізувала роль та діяльність Польського товариства 

краєзнавчого, що діяло на території Західної України. Авторка позитивно 

характеризує діяльність зазначеного товариства, вказуючи на те, що завдяки 

наполегливій роботі його членів, українські пам’ятки знайшли своє нове життя. 

Однак споглядати та вивчати їх в той час могли лише поляки. Така несправедлива 

ситуація привносила елементи негативізму й в без того не найкращі відносини 

між двома народами, особливо відчутним це було на теренах Східної Галичини, 

відзначає авторка [119, с. 275 – 281]. 

Продовжуючи тему знаходження та зберігання культурних пам’яток, 

волинський історик О. Гаврилюк відобразив процес інвентаризації культурних 

пам’яток Другої Речі Посполитої. Вчений позитивно оцінює діяльність 

інвентаризаційних комісій, які змогли виявити та зберегти тисячі культурних 

надбань [77, с. 76 – 84]. Однак у статті науковець не відобразив загальних 

статистичних даних по кількості збережених культурних пам’яток на західних 
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етнічних українських землях, обмежившись цифрами по вибірковим воєводствам, 

містам чи селам у різні роки. Також історик вдався до надто детальної 

характеристики процесів утворення, реорганізації та перейменування різних 

державних служб, на які були покладені функції інвентаризування чи контролю за 

нею. Позитивним фактором залишаються зображені О. Гаврилюком процеси 

налагодження та діяльності інвентаризаційних комісій у Другій Речі Посполитій, 

які зуміли до цього часу зберегти значну кількість історичних цінностей. 

На відміну від художньої літератури, більш доступною для народу стала 

преса, яка висвітлювала найсвіжіші новини й задовольняла різні політичні та 

культурні уподобання суспільства. Вітчизняні історики жваво взялися 

висвітлювати основні етапи розвитку преси Польщі, хоч і акцентували свою 

основну увагу саме на темі української преси в Другій Речі Посполитій. 

Питання розвитку преси зайняло почесне місце у науковому доробку 

А. Пачковського. Науковець детально проаналізував всі діючі видавництва, 

розгрупував їх по політичним уподобанням, відобразив процеси реорганізації 

видань, актуалізував питання їх впливу на польський люд
 
[333, с. 24]. 

Важливим стало дослідження історика у видавничій справі меншин. Як 

меншину з найбільш потужним видавництвом А. Пачковський називає німецьку, 

достойно представляли себе й євреї, активно працювали у видавничому напрямку 

і литовці. Українців та білорусів автор називає мало зорганізованими, хоча й 

відмічає стабільне українське видання «Діло»
 
[333, с. 346 – 347]. 

О. Вабіщевіч відмічає, що в міжвоєнній Польщі налічувалося близько 

560 видавництв, які видавали переважно польську літературу і періодику. 

Кількість періодичних видань зросла з 500 (1918) до 2,6 тис. (1939), з яких 

польськомовні складали близько 80 % [58, с. 269]. 

Вивчаючи історію Польщі, Б. Тищик наводить дані щодо чисельності 

існування періодичних видань вже наприкінці 1930-х рр. Незважаючи на їх 

значну чисельність, кількість не означала якість, зауважує історик. Переважно це 

були невеликі за накладом і короткотривалі за часом видання [269, с. 248]. 
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Крім того, Б. Тищик вказує на існування «пресового права», яке регулювало 

діяльність редакцій газет і журналів, видання літератури та листівок, формувало 

систему контролю над пресою, видавництвами [269, с. 247 – 248]. 

Дослідженням періодичних видань Польщі 20 – 30-х рр. ХХ ст., а саме 

літературній періодиці, присвятила свою докторську дисертацію С. Кравченко. 

Авторка відмічає, що у 30-ті роки простежується занепад більшості літературних 

груп і їх часописів, а провідну роль у формуванні літературного дискурсу 

займають суспільно-літературні видання [167, с. 21]. 

Ще в 60-х рр. ХХ ст. В. Вєдіна із української періодики виділила журнал 

«Вікна». Авторка доводить, що його редакторами виконано ряд надзвичайно 

важливих завдань ідейно-організаційного характеру: вони максимально 

наблизили літературу до життя і потреб трудящих, налагодили постійно діючий 

творчий зв'язок з народними масами» 
 
[62, с. 62]. 

О. Муц здійснила глибокий аналіз діяльності україномовної періодики на 

території Східної Галичини. Історик відзначає важливість впливу періодики на 

формування громадської думки. Найбільш популярним щоденним виданням того 

часу була газета «Діло». Необхідно віддати належне авторці, яка зуміла 

висвітлити всі періоди існування зазначеної газети й визначити основні причини 

частої зміни її назви [214]. 

Антипольськими вважалися часописи націоналістичного спрямування: 

«Розбудова нації», «Національна думка», «Студентський вісник», «Наш край», 

«Державна нація», які друкувалися українською мовою і видавалися у Празі. 

О. Муц підкреслює, що в основному періодичні видання міжвоєнного 

періоду були зорієнтовані на сільське населення краю, спонукали до розуміння 

самобутності української нації, впливали на зростання національної свідомості та 

відродження етнічних земель.  

На основі праць істориків можна зробити висновок, що україномовна 

періодика міжвоєнного двадцятиріччя існувала в умовах жорсткої цензури, 

постійних конфіскацій та заборон. Разом з тим, україномовні часописи, будучи 
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єдиною громадською платформою українців у складі Польщі, у важких умовах 

вибороли право на існування і розвиток. 

О. Вішка та його російський колега А. Елкин висвітлили діяльність 

таборової преси [73, с. 82; 105, с. 155 – 165]. Причинами активного розвитку 

таборової преси О. Вішка вважає діяльність культурно-освітніх відділів при 

дивізіях у таборах, а також видавничих секцій, які мали обов’язок видавати пресу. 

Велику роль грав той факт, що польська влада не обмежувала таборової 

видавничої діяльності, що сприяло певній свободі інтернованих [73, с. 82]. 

Цікавими є дослідження О. Боднар та Б. Лаврука про діяльність українських 

політичних партій УНДО та УСРП в культурній царині. Обидва автори вказують 

на факти, які свідчать про намагання українських депутатів допомогти 

українській культурі вижити під натиском поляків [50, с. 83 – 88]. 

Ключове місце у розвитку духовності та культури посідає історія церкви. З 

метою оцінки діяльності та впливів релігійного життя на місцеве населення, 

історики дослідили різні аспекти діяльності святинь на території Польщі.  

В. Рожковський підкреслює, що перевага на польських землях була у римо-

католиків (62 %), греко-католики переважали на східних окраїнах (12 %), 

православ’я сповідували білоруси і росіяни (11 %), поширеною була Мойсеєва 

релігія (11 %) [339, с. 35]. Згодом, висвітлюючи організаційні питання 

життєдіяльності православ’я у Другій Речі Посполитій, Л. Галуха відмітив, що на 

1931 рік у числі православних українці складали близько 50 %. Серед 

православних у Польщі після українців друге місце посідали білоруси, а далі – 

поляки, росіяни та ін. Римо-католиками були в основному поляки, греко-

католиками – українці Східної Галичини, прихильниками Мойсеєвої релігії – 

євреї [82, с. 189]. 

Зважаючи на наявність різних конфесій, уряд зробив спробу узаконити всі 

релігійні представництва у Березневій конституції 1921 р. За свідченнями 

науковців, політика уряду щодо різних релігійних представництв прямо залежала 

від національностей, які її сповідували [34, с. 76]. 
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У вітчизняній історичній літературі найбільш дослідженим є становище 

православної церкви та політики щодо неї польського уряду. Для відображення ж 

повної картини релігійного життя 20 – 30-х рр. ХХ ст. Другої Речі Посполитої не 

вистачає порівняльного аналізу становища різних релігійних конфесій. 

О. Купранець відмічає, що Польща прагнула бачити православну церкву в 

своїй державі на автокефальних принципах, бо сподівалася, що через пілсудчину 

чи залежну від польського уряду автокефалію буде легше переводити намічену 

полонізацію православних національних меншин [183, с. 7 – 8]. 

Позитивної оцінки заслуговує стаття Н. Стоколос, в якій доводиться, що у 

Польщі існувало дві концепції державної політики стосовно православної церкви: 

перша орієнтувалася на її ліквідацію, а друга – на «організаційну перебудову» 

церкви в потрібному державі напрямку [262, с. 61 – 62]. Однак обидві 

спрямовувалися на ліквідацію православ’я. Різнилися вони лише методами: 

швидкими та болісними чи поступовими та менш помітними [262, с. 64]. 

З-поміж українських істориків М. Кучерепа здійснив вибірковий 

порівняльний аналіз двох церков на Волині – Автокефальної православної церкви 

в Польщі (AПЦП) і Римо-Католицької. На відміну від останньої, справи 

Православної були досить складними. На думку історика, саме через таке складне 

та нерівноправне становище церковного життя в 20-х роках в середовищі вірних 

AПЦП на Волині, Холмщині і Підляшші розпочався рух за українізацію церкви. 

Під тиском широких мас віруючих Священний синод AПЦП прийняв у 1924 році 

рішення про часткове запровадження української мови у функціонуванні церкви 

[185, с. 22 – 23]. 

Що стосується Греко-Католицької церкви (ГКЦ), то тут, як вдало підмітив 

В. Футала, одним із перших її місію почав вивчати О. Красівський. Історик 

переконливо довів, що більшість греко-католицького духовенства разом із 

митрополитом брала активну участь у національно-визвольному русі, 

співпрацювала з політичними партіями та організаціями. Своїми проповідями 

священики пропагували ідею національного відродження, спротиву 

комуністичному атеїзму, засуджували антиукраїнську політику польської влади. 
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Тобто, крім релігійної, ГКЦ добивалася і політичної мети, перетворившись таким 

чином на центр національно-патріотичної діяльності та стала духовною основою 

національних домагань українців, наголошує історик [32, с. 129]. 

На нашу думку варта уваги думка О. Калакури, який доводить, що основу 

міжконфесійного протистояння становили не релігійні розбіжності, а різне 

ставлення до створення Української державності у Східній Галичині та Західній 

Волині. Якщо Римо-Католицька церква рішуче захищала належність 

західноукраїнських земель до Польщі, «польськість і католицизм латинського 

обряду», нехтуючи при цьому національні традиції, права й інтереси українського 

народу, то Греко-Католицька церква виступала як частина українського 

національно-визвольного руху та державотворчого процесу, була його духовним 

осердям. Колосальний вплив на ситуацію в краї та політичні настрої українців мав 

митрополит УГКЦ А. Шептицький, який у листопаді 1918 р. благословив 

утворення ЗУНР, відіграв важливу роль у її твердженні, виступаючи водночас за 

примирення з поляками і християнську справедливість [137, с. 274]. 

Зміст і характер дискусій у середовищі греко-католицького єпископату 

щодо державно-політичних орієнтацій церкви, діяльність її партій і громадських 

організацій перебувають у полі зору В. Марчука. Його дослідження переконує, що 

у міжвоєнне двадцятиріччя остаточно викристалізувався національний характер 

ГКЦ. Неухильно зростав її авторитет, вплив на релігійну і національну свідомість 

українства. Проаналізований документальний матеріал дозволив авторові 

ствердити, що розв’язання українського питання церковне керівництво вбачало в 

територіальній та духовній соборності українських земель [32, с. 129 – 130]. 

Отже, аналіз праць вітчизняних істориків показує, що питання релігії в 

суспільстві посідало одне з головних місць. Вчені шукають причини негативного 

ставлення поляків до православ’я і знаходять їх в небажанні українців масово 

переходити на сповідування католицизму.  

О. Купранець справедливо відмічає, що поляки використовували всі 

можливі засоби, щоб лише пришвидшити злиття всіх громадян Польщі в один 

польський народ. З часом суспільство побачило, що всі їх акції не давали 
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очікуваних наслідків. Тоді влада взялася до крайньо-радикальних: силою 

перевести український народ на римо-католицизм і цим способом приєднати до 

польського народу.  

А. Венгер відзначає, що під гаслами повернення відібраного майна у греко-

католиків та католиків попередньою російською владою польська адміністрація 

розпочала повернення цих споруд та земель католицькій церкві. Цей рух отримав 

назву «ревіндикація», в ході якої було відібрано значну кількість православних 

церков для «потреб» місцевих католицьких громад. Історик відзначає, що греко-

католицька церква ці храми не отримала. Окрім задоволення потреб вірян-

католиків у культових спорудах, значний інтерес для держави представляли 

церковні землі, використані згодом для осадництва, з сумом констатує науковець 

[62, с. 10 – 11]. 

Можна прийняти думку В. Футали, який високо оцінив роботу польської 

колеги М. Папержинської-Турек, присвячену політиці уряду Другої Речі 

Посполитої щодо Православної Церкви. Авторка переконливо довела, що у 

ревіндикаційній акції на Волині і Холмщині виразно простежувалася ідея 

полонізації [32, с. 122 – 123]. 

Однак В. Футала тонко підмітив й непослідовність міркувань 

М. Папержинської-Турек. Історик зазначила, що український національний рух 

містив у собі небезпечні сепаратистські тенденції. Тому, на її думку, з метою 

інтеграції східних земель найменш небезпечним було збереження російського 

характеру церкви, адаптованої до нових політичних реалій [32, с. 122 – 123]. 

Значне дослідження по холмсько-підляській проблемі Другої Речі 

Посполитої здійснив Ю. Макар. Дане питання висвітлено автором через призму 

релігійних негараздів на Холмщині та Підляшші. Цей регіон у суспільно-

політичних планах польської влади посідав особливе місце, оскільки в розумінні 

місцевих українців його можна було порівняно легко спольщити, на відміну від 

українців Волині, а особливо Галичини [202, с. 32]. Автор вказує на те, що у 

планах спольщення холмсько-підляських українців першочерговим завданням 
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ставилося ліквідація православ’я як русифікаторського фактора в минулому і 

загрози такого на перспективу [202, с. 32]. 

Загалом, за часи існування Другої Речі Посполитої, її владою було 

здійснено кілька хвиль руйнування православних храмів. Перші дві хвилі 

Ю. Макаром охарактеризовано стисло та лаконічно. За автором, характерною 

рисою першої хвилі  стало висвячення православних храмів на римо-католицькі 

костели та зачинення церков. Другу хвилю руйнації було призупинено протестом 

з українського боку. 

Найбільше уваги автор приділив третій ревіндикаційній акції, в результаті 

якої було зруйновано 127 православних храмів. Питання ревіндикаційних акцій 

знайшло своє висвітлення й у працях інших науковців, зокрема І. Гавриліва та 

Н. Стоколос [262, с. 59 – 81; 76, с. 151 – 165]. Історики зазначають, що із 

засудженнями дій польської влади виступили православні, які однак мали 

пасивний характер. Натомість Ю. Макар стверджує, що польська влада 

намагалася обмежити поширення інформації про події на Холмщині і Південному 

Підляшші у 1938 р., були навіть випадки конфіскування видань, які містили 

практичні зауваження щодо цих подій. Незважаючи на те, що польське 

суспільство загалом не було особливо прихильним до українців, у його 

середовищі не проявилося одностайності в оцінці ревіндикаційної акції. Мало 

місце негативне ставлення до неї, особливо серед інтелігенції [202, с. 41]. 

Аналіз праць істориків дає підстави зобразити релігійний світ у Другій Речі 

Посполитій суперечливим та жорстоким. Неурегульовані питання прав та 

можливостей різних конфесій постійно призводили до сутичок та непорозумінь 

між їх представниками. Слід також відмітити, що вітчизняні історики зуміли 

висвітлити проблемні релігійні питання східних кресів Другої Речі Посполитої. 

Однак вони практично повністю проігнорували релігійну ситуацію на інших 

територіях Польщі. 

Таким чином, утворення й становлення незалежної Польської держави 

створило сприятливі умови для розвитку польської культури, освіти і науки, які 

мали велике значення для формування польської національної державності. 



131 

 

 

Характерною рисою того часу стало позитивне сприйняття польським населенням 

модерних зразків, які створювала творча інтелігенція, чи які були запозичені з-за 

кордону. За істориками, одним із досягнень Другої Речі Посполитої стало 

реформування польської системи освіти, яка перетворилася на потужний 

фундамент суспільства. Післявоєнна система освіти зароджувалася та 

вдосконалювалася у період господарського відновлення й розвитку країни. 

Науковці констатують факт, що польська влада використовувала освіту як 

інструмент національної інтеграції. Посилена увага до гуманітарних, 

природничих і точних наук паралельно поєднувалася зі збільшенням кількості 

навчальних закладів [40, с. 77]. 

Загальним недоліком наукових студій українських вчених слід вважати 

розгляд проблемних питань Другої Речі Посполитої через призму українських 

земель, що їй належали. Ігнорування негараздів інших територій Польщі призвело 

до одностороннього висвітлення теми, що не може правдиво та всебічно 

зобразити проблемне питання. 

Підсумовуючи аналіз історіографії суспільно-політичного, соціально-

економічного та культурного розвитку Другої Речі Посполитої, можна зробити 

ряд висновків. По-перше, найбільш дослідженим є період 1920-х – середини  

1930-х рр., тим часом проміжок після 1935 р. залишається недостатньо вивчений. 

По-друге, грунтовніше інших висвітлено конституційний процес, особливості 

прийняття кожної з трьох Конституцій. Значне місце в масиві історичної 

літератури посіли виборчі процеси, однак тут є певні прогалини. Зокрема, вибори 

1922 та 1928 рр. висвітлені в достатній мірі, а виборчі процеси 1919, 1930, 1935 та 

1938 рр. досліджені недостатньо та потребують подальшого вивчення. По-третє, 

практично не з’ясованими залишаються питання місцевого самоврядування, 

діяльність судової гілки влади, ступінь політичної активності місцевого населення 

тощо. Ці питання потребують вивчення та аналізу сучасними істориками без 

застосування заангажованості. 

По-четверте, соціально-економічні аспекти розвитку Другої Речі 

Посполитої, суперечлива аграрна реформа, особливо її реалізація, кризові явища в 
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економіці та фінансах лише почали досліджуватись. По-п’яте, певна 

фрагментарність вивчення різних сфер культури. Найбільшої уваги приділено 

розвитку шкільництва, науки та релігії, а також питанням преси, літератури, 

театру, зародження кінематографу та розповсюдження радіо. Культурне життя 

села Польщі залишилося практично на узбіччі досліджень. 

Більш ретельного вивчення варта життєдіяльність національних меншин, 

особливо в царині культурної сфери. Дослідження цих питань дасть змогу в 

подальшому створити цілісну історію політичного, соціально-економічного та 

культурно-духовного розвитку міжвоєнної Речі Посполитої. 
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РОЗДІЛ 4 

ІСТОРІОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ 

 

4.1. Історики про основні напрями зовнішньополітичного курсу Польщі 

 

Досліджуючи суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток 

Другої Речі Посполитої, переважна більшість істориків не оминають питань її 

зовнішньої політики. Такі дослідження характерні як для праць українських, так і 

польських дослідників. Науковці виходять з того, що зовнішня політика 

міжвоєнної Польщі була тісно пов’язана з внутрішньою та істотно впливала на 

долю польського народу. Крім узагальнюючих праць [323, 234 с.; 337, 620 с.; 78, 

624 с.; 252, 640 с.], висвітленню зовнішньополітичних процесів присвячена низка 

спеціальних студій, зокрема С. Грегоровича, О. Парнети, В. Рожковського та ін. 

[339, 469 с.; 92, с. 39 – 49; 229, с. 105]. Автори наголошують, що провідники 

Другої Речі Посполитої та її зовнішньополітичне відомство вже на етапі 

відновлення держави виробили стратегію зовнішньої політики, покликану 

вивести країну на новий рівень розвитку. В історичній літературі зазначається, що 

важливою подією у зовнішньополітичному житті Другої Речі Посполитої стало 

офіційне відкриття у листопаді 1918 р. Міністерства закордонних справ та 

обрання очільником відомства Леона Василевського, дипломатичний корпус 

якого розгорнув активну роботу щодо утвердження міжнародно-правової 

суб’єктивності країни [228, с. 105]. 

За свідченнями науковців, зокрема Л. Зашкільянка, О. Красівського, 

О. Парнети та І. Рудницького, Міністерство закордонних справ основну увагу 

впродовж міжвоєнного двадцятиріччя зосереджувало на декількох питаннях, які й 

отримали висвітлення у науковій літературі українських і польських вчених. 

Історики різних поколінь і наукових шкіл стверджують, що основна увага у 

зовнішній політиці Другої Речі Посполитої була зосереджена перш за все на 

зміцненні позицій на міжнародній арені [111, 12 с.; 248, 18 с.; 136, 658 с.]. 

Підтвердженням цьому є висновок О. Красівського про те, що основну ставку в 

дипломатичній роботі МЗС зробило на посольства у Лондоні та Парижі, а 
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допоміжну – на представництва в Римі, Токіо, Бухаресті та на польську делегацію 

в Лізі Націй у Женеві [17, с. 159]. 

Вичерпну хронологію відкриття польських представництв в інших країнах 

подано в ґрунтовній праці польських науковців під редакцією Г. Лабуди та 

В. Міховича. Автори наголошують, що вже в січні 1918 р. відкрилося нове 

представництво Польщі в Росії, а в квітні 1918 р. розпочалася робота по 

організації представництв в Берліні та Відні. Часовий проміжок між березнем та 

серпнем 1918 р. позначився активною дипломатичною роботою по встановленню 

зв’язків з наступними країнами: Бельгією, Фінляндією, Швейцарією, Грецією, 

Японією, Бразилією, Чехословаччиною, Іспанією, Швецією, Португалією, 

Румунією, Аргентиною, Китаєм, Персією [315, с. 466 – 476]. Незважаючи на 

широке поле діяльності дипломатичних представництв, автори з сумом 

констатують, що оформлення належних дипломатичних відносин з Німеччиною 

відбулося лише в березні 1920 р., хоча німецький посол до того деякий час вже 

перебував у Польщі.  

За підрахунками О. Гісема, до початку 1923 р. Польща мала посольства у 

десяти країнах – РСФРР, УСРР, Франції, Великобританії, США, Австрії, 

Чехословаччини, Угорщині, Болгарії, Королівстві Сербів, Хорватів, Словенців, а 

також два консульства – у вільному місті Данцингу та в Маньчжурії [85, с. 4]. 

Торкаючись встановлення дипломатичних контактів з іншими країнами, 

історики наголошують на важливості укладання договору з Апостольським 

Престолом, який регулював статус Католицької церкви та її стосунки з державою. 

Зважаючи на те, що у Польщі існувало декілька великих релігій, встановлення 

офіційних стосунків з Римом значно посилило роль католицизму на території 

Другої Речі Посполитої [98, с. 123]. 

Українські історики багато уваги приділили дослідженню діяльності ряду 

польських діячів, які були відомі за кордоном та підтримували контакти з 

державними лідерами інших країн, виявляли численні ініціативи. У цьому зв’язку 

О. Парнета виокремила імена найбільш відомих представників польської 

інтелігенції, які перебували за межами Другої Речі Посполитої. Мова йде про 
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Романа Дмовського, який працював переважно у Парижі, Лондоні, Ігнація 

Падеревського – в США. За авторкою, на перебіг польсько-російських стосунків 

помітно впливав Юзеф Пілсудський, польсько-німецькі справи на найважливіших 

етапах знаходилися в руках Войцеха Корфанти. На польську зовнішню політику 

справляли вплив Вінцентій Вітос і Ігнацій Дашинський, міністри закордонних 

справ, окремі дипломати [228, с. 100]. 

Наявні праці засвідчують, що зовнішня політика Другої Речі Посполитої 

мала багатовекторний характер і велася майже на всіх стратегічних напрямах. Як 

влучно зазначив І. Рудницький, дилемою польської закордонної політики було 

питання: «Німеччина чи Росія?» [246, с. 169]. 

Натомість сучасний російський історик С. Грегорович, відносячи полеміку на 

другорядний план, основним постулатом зовнішньої політики Польщі вважає 

збереження її незалежності. Встановлення співробітництва з одним із сильних 

сусідів проти іншого поставило б Польщу в залежність від нього і тим самим 

порушило б рівновагу, вважає науковець [92, с. 47]. 

Львівські історики на чолі з Л. Зашкільняком умовно виділили у зовнішній 

політиці Польщі декілька напрямів. Перш за все, вони відзначають звернення 

Другої Речі Посполитої до держав-переможниць у Першій світовій війні, зокрема 

до Франції та Великобританії, як до можливих своїх союзників. Другий напрям 

передбачав створення системи союзів, яка б охоплювала менші держави 

Центральної та Південно-Східної Європи: Румунію, Чехословаччину, Югославію. 

У цьому проглядалися перші нотки в бажанні Польщі утвердитися на чолі країн 

Східної Європи. Третім напрямом стала спроба нормалізації відносин з двома 

великим сусідами [136, с. 416]. Аналогічну думку раніше висловлювала 

радянський історик Ельжбета Савва-Чайка [247, с. 14], однак львівські дослідники 

у згаданому посібнику вдалися до глибшого аналізу наслідків такої політики 

польського керівництва. Крім того, істориками сучасності були проаналізовані й 

спроби нормалізації відносин з двома країнами-сусідами: Німеччиною та СРСР. 

Цікаві підходи до аналізу зовнішньої політики Польщі виявили 

тернопільські історики Л. Алексієвець та О. Парнета. З метою виокремлення 
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основних періодів у становленні зовнішньополітичної діяльності країни, вони 

виділили в ній два етапи: перший охоплює часово 1918 – 1923 рр. і характерний 

зусиллями щодо визначення кордонів відновлюваної Польської держави, а також 

її міжнародного визнання; другий – 1923 – 1926 рр., коли Польща прямувала до 

зміцнення свого нового становища в Європі, налагодження відносин із сусідами й 

тогочасними великими державами [40, с. 126]. О. Парнета називає спільною 

ознакою обох періодів захист національної державності, визначення кордонів та 

утвердження у житті міжнародного соціуму в нових геополітичних умовах 

повоєнної Європи [228, с. 105]. На її думку, складність тут полягала в тому, що 

Польська держава була функцією німецько-російських відносин, вона стала 

країною, втиснутою поміж цих двох могутніх держав. Це і послужило 

становленню політики лавірування між сильними та небезпечними сусідами 

упродовж усього міжвоєнного двадцятиріччя. Звідси випливає необхідність 

виділити ще й третій етап, який охоплює період з 1926  по 1939 рр., характерною 

рисою якого став відхід від співпраці з колишніми союзниками, зокрема 

Францією, та налагодження тісних взаємин з гітлерівською Німеччиною. 

У радянській історіографії незмінними були дорікання польським політикам 

за недооцінку впливу СРСР на загальну ситуацію в Європі. Саме небажання 

Польщі долучитися до створення міцного блоку держав разом з СРСР, зазначав 

В. Жигунов [111, с. 11], стало тим роз’єднувальним фактором, у результаті якого 

Друга Річ Посполита опинилася одна перед сильним ворогом. Е. Савва-Чайка без 

засудження пояснює вибрану тактику польського МЗС тим, що для виходу країни 

на новий рівень у світовому співтоваристві її керівництво намагалося уникати 

тісної співпраці з країною-союзником чи, тим більше країною, яка б лобіювала 

їхні інтереси у Європі [247, с. 2]. Натомість В. Газін озвучує більш категоричну 

причину такої політики. На його думку, зовнішня діяльність санаційних кабінетів 

здійснювалася в рамках популярної «теорії двох ворогів», якими бачилися сусіди 

на східному і західному кордонах [78, с. 195]. 

Однак таке трактування питання є не зовсім логічним, адже, маючи свого 

«захисника» на європейській арені й тісні політичні та економічні стосунки між 
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двома країнами, Польщі набагато легше було б закріпитися у міжнародній 

спільноті. Підтвердженням цієї думки є теза Г. Дильонгової, яка доводить, що 

зовнішня політика Польщі була скерована на пошуки союзників [98, с. 123]. 

Цілком очевидно, що дослідження зазначеного питання актуальне й сьогодні. 

Історики по-різному вбачають причини такої політики, але єдині в тому, що 

небажання розпочинати тісну співпрацю хоча би з однією країною, призвело до 

негативних наслідків для самої Польщі. 

Значне місце в історіографії відводиться питанням утвердження кордонів 

польської держави. На думку М. Штарського, намагаючись відтворити кордони 

Речі Посполитої 1772 р., Ю. Пілсудський розпочав воєнні дії на Сході, що мали 

загарбницький характер. Мова йшла про Польщу в складі федерації з Україною, 

Білоруссю, Литвою та прибалтійськими державами [298, с. 91]. Шляхом 

економічного зростання Польщі передбачалося завоювання нових ринків 

Близького Сходу – Туреччини, Ірану. Озвучені плани вимагали виходу до 

Чорного моря. Тому Польща всі свої сили і увагу звернула на Схід. 

Цю тему продовжує сучасна російська дослідниця Т. Симонова, яка 

доводить, що політика завоювань ринків Близького Сходу була дійсно дуже 

цікавою для Ю. Пілсудського. На підтвердження цього вона наводить факти, за 

якими прометеїсти вели дипломатичну гру з лідерами кримських татар [254, 

с. 45]. Не заперечуючи даного історичного факту, український науковець 

О. Бетлій відзначає, що в своїй концепції «Великої Польщі» Ю. Пілсудський 

передбачав федерацію з Литвою, Латвією й Білоруссю, однак, наголошує історик, 

Україна не мала входити до неї. Вчений пояснює це надзвичайно невиразною 

ситуацією, яка панувала на той час на українських землях [48, с. 57]. 

За останні два десятиліття з’явилася низка праць, присвячених дослідженню 

політики Польщі щодо України. Історики сходяться на думці, що МЗС Польщі 

розцінював Україну не як самостійну державу, а як елемент ослаблення 

радянської Росії, а згодом СРСР. О. Красівський наголошує, що поляки оцінювали 

створення Української держави як позитивний фактор. Однак погляди щодо 

державного статусу Галичини були розцінені як складова частина Польської 
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держави, а національно-визвольні змагання українського галицького народу – як 

замах на цілісність відновленої Речі Посполитої [171, с. 10 – 11]. 

Н. Шліхта категорична у своїх висновках. Опираючись на свої дослідження, 

вона доводить, що Ю. Пілсудський зараховував українців до неісторичних націй. 

Він навіть конфлікт навколо Східної Галичини розглядав у площині польсько-

російських і аж ніяк не польсько-українських [297, с. 118]. А Микола Алексієвець 

наголошує, що гасло «федерації» Польщі та України було спробою створити в 

українському середовищі ілюзію національної незалежності
 
[45, с. 158]. 

Продовжуючи розгляд реальних планів МЗС Польщі щодо України, 

А. Ліпкан доводить, що українська нація у складі Другої Речі Посполитої не лише 

не мала перспективи росту, але й не мала перспективи свого збереження [196, 

с. 11]. Відомо, що Варшавський договір не став актом партнерства між рівними: 

він радше встановлював польський протекторат над Україною. Багато 

українських патріотів зрозуміли тоді, що ця домовленість може довести до 

триподілу їхньої країни: на Галичину й Волинь, анексовані Польщею, українські 

землі на схід від Дніпра, і малу українську республіку на Правобережжі [206, 

с. 151 – 152]. 

У дослідників не виникає сумнівів, що українське питання було одним з 

найскладніших у зовнішній політиці Польщі, але у наявних працях досить чітко 

прослідковуються реальні кроки Польщі, які були покликані не на збереження 

незалежності УНР, а спрямовувалися на послідовне захоплення 

західноукраїнських земель та нищення будь-яких проявів націоналізму. 

Аналізуючи дослідження, присвячені історії Польщі, неможливо оминути 

увагою підходи радянських авторів, які наголошували на ненависті польського 

керівництва до СРСР, чим і пояснювалася неможливість встановлення 

добросусідських відносин. Постійне акцентування уваги радянських науковців на 

можливій загрозі СРСР з боку Польщі випливало з класового трактування 

історичного процесу, адже новопостала польська держава не мала ні фінансових, 

ні військових ресурсів для боротьби з поширенням комунізму. Окрім цього, 

історики дорікали польським політикам й у недалекоглядності. Саме цим 
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І. Кундюба пояснював нерозуміння складної міжнародної ситуації того часу. Він 

наводив приклад, коли Польща не зрозуміла причин франко-радянського 

зближення, яке розпочалося з підписання в листопаді 1932 р. радянсько-

французького договору про ненапад [182, с. 100 – 101]. 

Переважна більшість дослідників відзначають вплив сильних країн світу на 

процес становлення Другої Речі Посполитої. Перш за все, мова йде про роль 

Франції та Великобританії. І хоча в «Історії Польщі», виданій групою радянських 

вчених наприкінці 1950-х рр., відверто вказувалось на неспроможність Франції у 

наданні будь-якої фінансової допомоги Польщі [132, с. 206], В. Пронобіс 

особливе місце в міжнародних польських контактах Польщі відводить саме 

Франції. Старі традиції та приязнь, а також підтримка, яку надавала Франція під 

час Версальської конференції, на думку історика стали мотивом поляків для 

пошуку саме в Парижі надійного гаранта своєї політики. Сильним аргументом на 

користь їх взаємовідносин була спільна небезпека з боку Німеччини [337, с. 102]. 

Сучасні історики стверджують, що плани Франції щодо Польщі були не 

такими вже й добросусідськими. На їх думку, Франція прагнула допомогти 

Польщі у боротьбі з більшовиками, проте до конкретної допомоги підходила 

досить стримано, з огляду на реакцію Англії. О. Красівський наголошує, що 

допомогу Польщі французи розглядали через призму стосунків з Росією. Не 

бажаючи йти на будь-які безпосередні контакти з Москвою, вони були схильні 

передати керівництво польськими справами на конференції Лондону [17, с. 144]. 

На складну міжнародну ситуацію Польщі негативно впливала і політика 

Великої Британії, на що вказує В. Пронобіс, оскільки прем’єр-міністр здійснював 

антипольську політику [337, c. 103]. Досліджуючи місце Польщі у світовій історії, 

В. Пронобіс вказує й на важливість стосунків з Румунією, Югославією та 

Чехословаччиною. Але остання не визнавала небезпеки для себе як зі сторони 

Німеччини, так і зі сторони Росії. В результаті до справжнього зближення дійшло 

лише з Румунією, яка поділяла з Польщею побоювання перш за все з радянської 

сторони. Тож у травні 1921 р. була підписана взаємна конвенція та таємна 

військова угода [337, с. 102]. Високо оцінює підписану угоду з Румунією у березні 
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1921 р. польський історик В. Конопчинський, називаючи  її «мостом між Віслою 

та Дунаєм», який міг стати культурною переправою Заходу на Схід та балтійсько-

чорноморською трасою державного значення [323, с. 92]. 

Практично відкритою залишається тема зовнішньополітичних відносин 

Другої Речі Посполитої зі США. За твердженням польських науковців, 

американський політикум не був зацікавлений польськими справами, хоч і 

здійснював гуманітарну допомогу [337, с. 103]. 

Особливе місце в історії зовнішньої політики Польщі міжвоєнного періоду 

науковці відводять конференції в Локарно 1925 р. Радянська історіографія 

твердила, що підписані гарантійні пакти між Німеччиною, Бельгією, Францією, 

Англією та Італією були спрямовані не на зміцнення миру, а на підготовку нової 

війни [132, с. 252]. Група польських істориків відмітила перемогу Німеччини, яка 

отримала право постійного перебування в Лізі Націй [274, с. 422 – 423], а 

Л. Алексієвець категорично висловилася про поразку Польщі внаслідок вимог 

Німеччини щодо законності та політичної обґрунтованості її західних та східних 

кордонів [40, с. 360 – 361]. На думку О. Парнети, підписані пакти позначилися 

крахом французьких зазіхань на гегемонією в Європі, що мало безпосередній 

вплив на послаблення міжнародних позицій Польщі, натомість посилення позиції 

США та Англії [227, с. 305]. 

Думки згаданих вище істориків підтверджуються висновками інших 

науковців, зокрема М. Бауми, В. Рожковського, А. Сидорова [47, с. 19; 339, с. 49; 

252, с. 141]. Вони вказують на небажання сильних європейських країн й у 

подальшому вступати в суперечку з Німеччиною за далекі від них територіально 

польські кордони. Можливо, саме з підписанням Локарнських угод слід починати 

дослідження причин Другої Світової війни. Адже, як відомо, саме з 1925 р. 

Польща змінила вектор своєї зовнішньої політики в сторону Німеччини. У цьому 

зв’язку Е. Савва-Чайка зазначала, що після підписання Локарнських угод 

зовнішньополітичний курс Польщі поступово відходив від тісного 

співробітництва з Францією та характеризувався першими спробами урегулювати 

відносини з СРСР та Німеччиною [247, с. 14 – 15]. Водночас авторка не згадала 
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про одну важливу деталь – внаслідок травневого перевороту до влади повернувся 

Ю. Пілсудський, який був прихильником налагодження відносин з Англією та 

США, країнами, які не заперечували політиці Німеччини. 

Отже, праці українських та польських істориків, спираючись на 

різноманітні джерела, доводять, що Локарнські угоди стали крахом надій Польщі 

на відведення їй належного місця серед європейських країн й підтримку з боку 

Франції. Натомість вони ознаменували поступову зміну основного вектору 

зовнішньої політики Польщі, а саме – намагання встановити тісні контакти з 

Німеччиною. 

Висвітлюючи цю сторінку історіографії історії Польщі, варто акцентувати 

увагу на дослідженні так званої «митної» війни. Більшість радянських істориків 

сходились на тому, що її суть полягала в економічному тиску Німеччини на 

Польщу, у затримуванні підписання з нею торгового договору, у підвищенні 

ввізних мит на сільськогосподарські продукти, створюванні нових ускладнень для 

польських експортерів [132, с. 308]. Натомість польські науковці схильні вважати, 

що вигідною для німців виявилася можливість перешкоджати доступу польських 

товарів на німецький внутрішній ринок, який для Польщі був основним ринком 

збуту [274, с. 413]. 

Аналізуючи цей польсько-німецький політичний конфлікт, історики 

відмічають, що намагання Німеччини послабити польську економіку призвело до 

неочікуваної консолідації польського внутрішнього ринку, що лише укріпило її 

слабку економіку. Проте, це був поодинокий випадок, адже на боці Німеччини 

були такі сильні держави як Англія і США, а союзниця Польщі Франція залишила 

її на одинці зі своїми проблемами. 

На нашу думку, з точки зору системного підходу до зовнішньої політики 

Польщі в контексті європейської безпеки важливо простежити реакцію існуючих 

вже союзів європейських держав на польську ідею створення нового блоку, який 

би об’єднував країни Східної Європи [132, с. 311]. 

Можна погодитися з думкою В. Жигунова про те, що плани Варшави щодо 

розширення впливу у Східній Європі виявилися нереальними. Як Італія, так і 
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Румунія й Угорщина були тісно пов’язані з Німеччиною. В Англії і Франції 

польські плани також не знайшли особливого розуміння [111, с. 9]. 

А. Чубінський, представник плеяди польських істориків, вказує на те, що 

Ю. Пілсудський недооцінив значення союзу з Францією та намагався створити 

політичний блок країн, яким може загрожувати Німеччина і Росія. Під час 

реалізації цього плану польська дипломатія натрапила на труднощі. Не могла вона 

дійти до порозуміння з Литвою та Чехословаччиною. Співпраця ця виявилася 

недостатньою для утворення спільного блоку, вважає історик [312, с. 19]. 

Ряд науковців сходяться на тому, що посиленню впливу Польщі на 

міжнародній арені мали сприяти спроби Ю. Пілсудського об’єднати навколо 

Другої Речі Посполитої інші країни та розширити її вплив за офіційні кордони 

країни, і не лише так званого Балтійського Союзу. Т. Симонова наводить мало 

відомі факти про спробу вплинути на Керзона, намагаючись визнання ним плану 

по об’єднанню Латвії, Литви навколо Польщі Англією. Вона згадує й намагання 

Польщі створити союз з Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою у 1920 р., а 

також переговори з представниками війська Донського та Кубанською радою. 

Авторка наголошує і на спробах налагодження співробітництва з грузинською 

еміграцією [254, с. 44 – 46]. 

У статті В. Комара висвітлено сутність східної політики Польщі. На його 

думку, створення сильної польської імперії на противагу багатонаціональному 

СРСР та сильній Німеччині консерватори розробляли з початку 30-х рр., а 

відкрито про неї заговорили вже в другій половині 30-х рр. ХХ ст. [158, с. 94]. 

Звичайно, сьогодні ця ідея викликала б подив, але в міжвоєнний період вона була 

популярною серед політикуму Польщі. В. Комар підкреслює, що прометеївська 

концепція польської східної політики була спрямована на розчленування СРСР із 

перспективою створення на його руїнах національних держав, пов’язаних 

федераційними союзами з Польщею [158, с. 95]. 

На нашу думку, мають рацію ті історики, які позитивно оцінюють ідею 

створення Дунайської федерації, оскільки вона була спробою вивести Польщу на 

новий рівень в європейській зовнішній політиці [292, с. 10]. 
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Разом з тим, дослідники схильні вважати, що поляки не врахували той факт, 

що Польща була не в змозі організувати новий блок без підтримки Німеччини чи 

Англії. А цим країнам створення нової потужної сили в неспокійній Східній 

Європі, а тим більше на кордоні з Радянським Союзом, було зовсім непотрібно. 

На жаль, грунтовних праць, присвячених аналізу зазначених подій, обмаль. 

Загалом, науковці вважають, що зовнішньополітичний курс Другої Речі 

Посполитої після 1926 р. був спрямований на поступовий відхід від 

співробітництва з Францією та позначився спробами урегулювання відносин з 

СРСР та Німеччиною, що й сталося в 1932 р. (з СРСР) та в 1934 р. (з 

Німеччиною). На це звернула увагу Е. Савва-Чайка [247, с. 14 – 15] зауваживши, 

що договір з СРСР мав для Польщі лише кон’юнктурне значення і не змінював 

антирадянського спрямування зовнішньої політики країни, не мав також наслідків 

у вигляді реального співробітництва між двома країнами [247, с. 14 – 15]. Договір 

з СРСР досить глибоко проаналізували польські науковці, схиляючись до думки, 

що він змінив польську позицію по відношенню до Німеччини, а це стало 

причиною жорсткої реакції Гітлера [274, с. 422 – 423]. 

Найбільшої критики завдавали радянські, а частково й пострадянські 

історики недалекоглядності польських політиків у відносинах з Німеччиною. 

Вони вказували, що польські політики не бажали усвідомлювати загрозу в 

посиленні Німеччини для своєї країни, сподіваючись на реалізацію 

антирадянських планів Гітлера [132, с. 279 – 280]. Разом з тим, І. Кундюба 

стверджував, ніби польські політики вважали, що якщо Польща буде в числі 

перших фашистських країн, то їй вдасться забезпечити свої інтереси за рахунок 

інших сусідніх держав у Східній Європі [182, с. 100 – 101]. 

Натомість польські історики стверджують, що посилення фашистської 

Німеччини не було проігноровано політикумом Другої Речі Посполитої. На їх 

думку, підписання з Радянським Союзом договору про ненапад у 1932 р. сприяло 

зміцненню польських позицій щодо Німеччини [274, с. 422 – 423]. Більше того, 

відмічаючи поступливість західних держав Німеччині, польський уряд 

погоджувався з німецькою експансією, розраховуючи на зміцнення власних 
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інтересів. Однак, ситуація з Німеччиною виявилася значно складнішою. 

Підписаний в 1934 р. польсько-німецький пакт знайшов негативну 

характеристику з боку А. Манусевича. На його думку, цей договір являв собою 

акт зради національних та державних інтересів Польщі зі сторони «санації» [205, 

с. 322]. Інший радянський історик Д. Климовський, аналізуючи міжнародну 

реакцію на підписаний документ, зазначав, що Велика Британія та США 

позитивно сприйняли відновлення добросусідських відносин між двома країнами, 

натомість лише СРСР вказував на небезпеку не лише для самої Польщі, але й для 

всієї Європи. 

Окрім основного договору «дружба» була підкріплена в 1934 та 1935 рр. 

угодами про соціальне страхування, договором про ліквідацію «митної війни», 

угодами про прикордонний рух, повітряне сполучення, транзит тощо [154, с. 20]. 

Заглибившись у складну тему польсько-німецьких відносин, І. Міхутіна 

дійшла висновку, що підписана декларація про ненапад не створила необхідних 

гарантій для ліквідації польсько-німецьких протиріч, вона не фіксувала відмови 

Німеччини від територіальних претензій до Польщі [212, с. 278]. Однією із 

причин, яка сприяла підписанню польсько-німецького договору, на думку 

М. Прушинського, стало розуміння Ю. Пілсудським того, що пакт з Гітлером 

давав можливість Польщі щонайменше 4 роки спокою від німецької агресії та на 

4 роки продовжив існування польської держави [338, с. 177]. А український 

історик В. Газін зміну вектору зовнішньої політики Другої Речі Посполитої 

вбачає в приході у Міністерство закордонних справ полковника Ю. Бека, адже 

відтоді й розпочалася підготовка двосторонньої угоди [78, с. 195]. 

Ряд науковців вважають правильним рішення Ю. Пілсудського про початок 

нового курсу на проведення самостійної лінії по відношенню до Німеччини без 

огляду на Париж, адже його реакція була б негативною. На думку М. Клейменова 

та О. Сидорова, замість того, щоб об’єднувати держави Східної Європи, Варшава 

своєю політикою лише посилювала їх розз’єднання [251, с. 188]. 

Свого часу польський історик Ю. Ленський вказував, що недалекоглядна 

зовнішня політика Другої Речі Посполитої призвела до неминучої загрози із 
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півночі, заходу та півдня. На його думку, економічні відносини Польщі та 

Німеччини остаточно погіршилися після встановлення обов’язкової двохрічної 

військової служби в Німеччині, її воєнних дій на Балканах, заключення австро-

німецьких угод, налагодження дружніх стосунків з Італією тощо. Все це 

відкривало очі польському політикуму на справжні цілі Гітлера [326, с. 255]. 

Черговим кроком до дипломатичного «збагачення» Польщі деякі 

дослідники називають надісланий литовській владі ультиматум з вимогою 

встановити дипломатичні відносини. І хоча цей історичний факт не знайшов 

належного висвітлення у науковій літературі, окрім окремих згадувань, 

відсутність офіційних відносин дійсно була великим ускладненням для польських 

і литовських громадян, що мали численні родинні та майнові зв’язки потойбіч 

кордону. 19 березня 1938 р. литовський уряд висловив згоду на ультиматум і 

зав’язав стосунки з Польщею. Це був пролом у польсько-литовських взаєминах, 

вважає О. Парнета [227, с. 305]. 

Новітня історіографія останнім етапом демонстраціії «польської сили» 

розглядає висунення Німеччиною переможеній Чехословаччині ультиматуму про 

повернення території Тешинської Сілезії
 
[152, с. 219; 78, с. 197]. Однак, як 

відмічає В. Жигунов, отримання нових територій не позбавило Польщу проблем, 

а навпаки, античехословацька кампанія Варшави справила негативний вплив на 

польсько-радянські відносини. Історик вважає, що участь Польщі в поділі 

Чехословаччини призвела до охолодження у відносинах з Великобританією та 

Францією [111, с. 6 – 7]. Більш докладно питання зовнішньої політики Польщі в 

1938 – 1939 рр. В. Жигунов розглянув у дисертаційній роботі. І хоча від її захисту 

минуло багато часу, деякі положення не втратили актуальності. Він один з 

небагатьох науковців, хто прямо пов’язав територіальні претензії Німеччини 

щодо Гданська в умовах, коли відносини Польщі з більшістю країн Європи 

виявилися тимчасово паралізованими внаслідок її ж дій щодо Тешинської Сілезії. 

Автор доводив, що Берлін скористався цим моментом для того, щоб паралізувати 

зростаючу активність польської політики на сході Європи та зробити офіційну 

заявку на зміну відносин з Варшавою на майбутнє [111, с. 7 – 8]. 
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Історики стверджують, що кінцева переорієнтація польського 

зовнішньополітичного курсу на провідні західні держави відбулася в квітні 

1939 р. й призвела до різкого погіршення польсько-німецьких відносин. Успішний 

розвиток контактів з Лондоном та Парижем, що утвердило польські правлячі кола 

в думці, ніби для захисту інтересів Польщі буде достатньою їх допомога. На цій 

основі з травня місяця й стала розвиватися загальна стратегічна лінія польської 

дипломатії. Одним з її елементів було виключення СРСР з числа активних 

гарантів кордонів Польщі та відведення Радянському Союзу ролі сировинного 

придатку до блоку Англія-Франція-Польща [111, с. 9 – 11]. Це оцінюється в 

історіографії як ще одна помилка польського керівництва, яка коштувала життя 

мільйонів людей в умовах агресії та окупації гітлерівців. 

Е. Савва-Чайка повністю підтримує свого колегу, наголошуючи, що 

розуміння своїх помилок прийшло до польського керівництва досить пізно. 

Англо-французькі гарантії незалежності Польщі не могли зупинити німецької 

агресії. До вересня 1939 р. польські політики не погоджувалися на реальну воєнну 

допомогу з боку Радянського Союзу [247, с. 17 – 18]. 

З позитивною оцінкою діям польської дипломатії висловився О. Гісем. На 

думку вченого, поляки виявили неабиякий професіоналізм в обстоюванні 

національних інтересів і змогли в умовах непростих, а подекуди й відверто 

ворожих відносин з сусідами, утвердити своє становище на міжнародній арені, 

залагодити проблеми кордонів і домогтися міжнародного їх визнання, 

нейтралізувати підтримку сепаратистських і національно-визвольних рухів ззовні, 

стримати комуністичну експансію на Захід [85, с. 163]. 

Аналізуючи праці українських, польських, російських вчених досить 

виразно відчувається їх національна приналежність до тієї чи іншої країни або 

світоглядна орієнтація. Не викликає подиву надмірне апелювання радянських 

істориків до ворожого ставлення Польщі щодо СРСР. Правда, з’являлись праці, в 

яких без ідеологічної заангажованості розглядалися вузлові питання зовнішньої 

політики Другої Речі Посполитої, зокрема В. Жигунова та Е. Савви-Чайки. Нові 

підходи характерні й для деяких студій сучасних російських істориків, наприклад 



147 

 

 

С. Грегоровича та Т. Симонової. 

На належному науковому рівні істориками висвітлені питання встановлення 

дипломатичних представництв Польщі із зовнішнім світом; обґрунтовано вибір 

вектору зовнішньої політики; неодноразовому огляду вчених піддалася політика 

«балансування» та критика її наслідків; вичерпними є плани Франції та Англії 

щодо Другої Речі Посполитої тощо. 

Українські історики, приділяючи основну увагу аналізу зовнішньої 

політики Другої Речі Посполитої з акцентом на польсько-українські відносини, 

торкнулися й таких питань, як підписання Локарнських угод, польсько-

радянського та польсько-німецького договорів. У працях польських істориків 

більше місця відводиться дослідженню взаємовідносин Польщі з країнами 

Західної Європи та США.  

Разом з тим, слабо простежуються провідні тенденції зовнішньополітичного 

курсу, їх реалізація на рівні міждержавних відносин, особливо напередодні Другої 

світової війни. Потребує серйозного доопрацювання тема впливу політики США 

на становище Другої Речі Посполитої на європейській арені; залишеною поза 

увагою науковців є питання діяльності дипломатичних представництв на місцях, 

їх вплив на розвиток різних сфер суспільно-політичного та соціально-

економічного життя; зв’язок з польськими емігрантами тощо. На нашу думку, 

цікавим та перспективним є вивчення питання налагодження культурного й 

побутового обміну між польськими емігрантами та їх близькими безпосередньо в 

Другій Речі Посполитій. Як цьому взаємозв’язку сприяли польські консульства, 

чи вбачало тут польське керівництво якусь загрозу (на кшталт СРСР) чи навпаки, 

всіляко сприяло міждержавному обміну інформацією польським суспільством. 

Окреслені питання є не першочерговими у вивченні, але з’ясування 

дійсності у цих проблемах істотно допоможе відтворити картину 

зовнішньополітичного становлення та розвитку Другої Речі Посполитої. 
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4.2. Історіографія польсько-радянських відносин 

 

Міжвоєнні відносини Другої Речі Посполитої і Радянської Росії (згодом 

СРСР та УСРР) традиційно посідають важливе місце в історіографії. Історичним 

працям, виданим до 1990-х рр., притаманні упередженість та ідеологічна 

заангажованість їх авторів, що зумовлювалось як соціально-політичними 

відмінностями обох держав, різними напрямами розвитку їх систем, так і 

партійно-класовим підходом радянських істориків до оцінки зовнішньої політики. 

Радянська історіографія була покликана обґрунтовувати курс на поширення 

комунізму на терени Європи, доводити, що Друга Річ Посполита уособлює 

реакційну політику Заходу і загрожує захопленням важливих для Радянської 

Росії, а відтак СРСР і УСРР земель України, Білорусії та Литви.  

Насправді настороженість і ворожість у взаємовідносинах Другої Речі 

Посполитої та СРСР мали значно глибше коріння, закладене експансіоністською 

політикою царської Росії стосовно Польщі, міжконфесійною конфронтацією 

православ’я та католицизму. Е. Сенявська вважає, що до обставин, які сприяли 

настороженості та антипатії двох народів відносяться релігійні неспівпадіння, 

конфесійні протиріччя, територіальні претензії один до одного, історія 

міждержавних воєн та інші явища [249, с. 207]. Як наслідок, польсько-радянські 

відносини до початку 90-х рр. висвітлювалися науковцями обох країн 

односторонньо, із висуненням різного роду взаємних звинувачень, особливо до 

встановлення на теренах Польщі комуністичного режиму і насадження 

марксистської парадигми в польській історіографії (1947 р.). Торкаючись цих 

питань, російський історик О. Бабенко вказує на те, що на початку 1920-х рр. 

Польща була в полі інтересів західних країн, насамперед зовнішньої політики 

Франції. Тому для радянської дипломатії відносини з нею не могли стати 

пріоритетним напрямом. Скоріше вони були похідними від відносин Радянського 

Союзу з Великобританією та Францією. Більш сприятливі умови для розвитку 

польсько-радянського співробітництва виникли лише в 1924 р., вважає історик 

[46, с. 8]. Одним з вирішальних моментів можна вважати відмову Польщі у 
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наданні постійного членства в Лізі Націй на противагу надання такого статусу 

Німеччині. Подальші міжнародні події, зокрема результати Локарнської 

конференції, лише закріпили вибрану поляками стратегію. 

Ноти докору відчуваються в словах О. Гісема щодо відсутності до  кінця  

50-х рр. ХХ ст. жодної ґрунтовної наукової праці з польсько-радянської тематики, 

хоча перші публікації вже мали місце у 20-ті рр., відразу по закінченні радянсько-

польської війни, наголошує автор [85, c. 32]. Як справедливо зазначив 

Е. Дурачинськи, історики, які займаються польською міжнародною політикою і 

видавали свої праці в 1960 – 1980-ті рр., змушені були рахуватися із цензурою 

[104, с. 274 – 275]. Крім того, О. Гісем підкреслює, що польсько-радянські 

відносини трактувалися лише в межах «Короткого курсу історії ВКП (б) як 

ворожі [85, c. 33]. На відміну від радянських істориків, науковці ПНР у 1960 – 

1970-ті роки значно інформативніше почали висвітлювати польсько-радянські 

відносини міжвоєнного періоду. З 1965 р. Інститут історії польсько-радянських 

відносин ПАН розпочав у Варшаві випуск серійного видання «Z dziejów 

stosunków polsko-radzieckich. Studia і materialy» [85, c. 15]. 

Нові умови для вивчення польсько-радянських відносин виникли лише 

після 1989 р. З того часу, підкреслює Е. Дурачинськи, в Польщі було видано 

чимало літератури, переважно публіцистичної, присвяченої цій темі. Науковець 

стверджує, що з виданням ґрунтовної монографії про відносини Польщі та СРСР 

1918 – 1939 рр. варто зачекати, адже до цих пір не повністю відкрито доступ до 

архівів колишнього Радянського Союзу. 

Тим не менше, історія польсько-радянських відносин отримує дедалі ширше 

висвітлення в новітній польській, українській та російській історіографіях. На 

нашу думку, перш за все варті уваги історичні праці, присвячені встановленню 

дипломатичних відносин між двома країнами. Це питання досліджували такі 

вчені, як М. Гетьманчук, О. Гісем, Т. Зарецька, І. Кундюба, Т. Симонова та інші 

[182, с. 81; 108, с. 60; 254, с. 46; 85, с. 11 – 12; 5, с. 348]. 

Представники радянських історичних шкіл стверджували, що Радянська 

Росія всіляко намагалася пришвидшити процес становлення дипломатичних місій 



150 

 

 

Другої Речі Посполитої на своїй території та планувала відправити свого консула 

до Варшави. А провина за затягування цього процесу покладалась виключно на 

небажання керівництва Другої Речі Посполитої встановлювати офіційні 

відносини з Радянською Росією. Однак, на думку І. Кундюби, встановлення 

дипломатичних відносин не покращило становища. Ворожість правлячої політики 

Польщі до радянських республік продовжувалася і знаходила свій прояв в 

безкінечних прикордонних конфліктах, у різного роду провокаціях [182, с. 81]. 

Цікавою є теза львівського історика А. Дещинського, який доводить, що для 

Радянської Росії несподіванкою стала необхідність налагодження дипломатичної 

роботи взагалі [96, с. 74 – 75]. Науковець вважає, що лише невдача у війні з 

Польщею змусила радянський уряд розпочати встановлення мирних відносин з 

навколишнім світом, але на заваді цьому став страх перед арештом за 

«шпигунство», який проник у свідомість і відвертав радянських громадян не лише 

від контактів з іноземцями, а й від дипломатичної служби. Висловлена думка 

А. Дещинського нівелює всю роботу зовнішньополітичного відомства Радянської 

Росії, адже потужна країна не могла нехтувати новими тенденціями міжнародних 

відносин. Інша справа – чи мала Радянська Росія за мету швидкого налагодження 

дипломатичних місій з навколишніми державами. Напевне, історик має рацію 

вказавши, що саме поразка у польсько-радянській війні і сприяла швидкому 

становленню дипломатичних відносин між двома країнами. 

Слід відзначити, що історики сучасності менш категоричні за своїх 

радянських колег та більш виважені у своїх висновках. Так, Т. Зарецька 

(Єременко) справді відзначила певну напруженість в польсько-радянських 

відносинах початку 20-х рр. ХХ ст. Вона справедливо зазначила, що засоби 

масової інформації обох країн містили матеріали, які компрометували одна одну 

[108, с. 60]. Додавали складнощів й незадоволення радянською стороною 

перебуванням на території Польщі уряду УНР, її армії. Т. Симонова вказує на 

постійне відслідковування та надсилання на адресу МЗС Польщі польським 

посольством із Харкова оглядів радянської преси, вирізок із газет, відмічаючи 

недоброзичливість радянської влади в Україні по відношенню до Польської 
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Республіки. Польська сторона висловлювала протести проти існування підпільних 

комуністичних організацій на її території, створених при підтримці Москви, 

констатує вчена [108, с. 64]. 

Відкидаючи неузгодженість сторін з багатьох питань, Т. Симонова у 

врегулюванні дипломатичних відносин між Радянською Росією та Польщею 

вбачає якісну роботу змішаної репатріаційної комісії, що домоглася прийняття 

санітарної конвенції між РРФСР, УРСР, БРСР та Польщею, відновлення торгових 

переговорів [254, с. 46]. 

Характеризуючи зовнішньополітичні відносини Радянського Союзу і 

Польщі у 1919 – початку 1920-х рр., А. Вахрамеєв віддає перевагу ініціативності 

виключно Радянської Росії у налагодженні взаємин та вказує на 

безкомпромісність Польщі, яка, мовляв, не поспішала встановлювати 

дипломатичні стосунки [59, с. 26]. Незважаючи на порівняно недавній вихід у світ 

цієї книги, зазначена робота пронизана притаманними для радянської 

історіографії звеличенням Радянської Росії, ідеалізацією її намірів та повним 

ігноруванням позиції протилежної сторони. Такий підхід до історії в сучасних 

умовах викликає певне здивування і засвідчує актуальність до тепер радянських 

стереотипів. 

У цьому зв’язку варта уваги праця О. Гісема, в якій показана складність 

дипломатичних відносин між Другою Річчю Посполитою та Радянською Росією, 

зокрема й УРСР. Автор спростовує твердження радянської історіографії про те, 

що лише Польща винна у затягуванні встановлення дипломатичних відносин між 

двома країнами. Процес відкриття першого посольства УСРР затримувався через 

неодноразові загострення відносин Польщі з УСРР та РФСРР щодо питань 

реалізації умов Ризького миру, а також через протистояння Радянської Росії з 

країнами Антанти [85, с. 11 – 12]. Історик дотримується тези, що на міжнародні 

відносини Другої Речі Посполитої та Радянської Росії негативно впливала 

дуалістична радянська зовнішня політика. На основі аналізу існуючої джерельної 

та історіографічної бази науковець доводить, що цей дуалізм був притаманний і 

українській радянській дипломатії. Проте О. Гісем зазначає, що українське 
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керівництво намагалося відігравати у цьому процесі самостійну роль на теренах 

виключно українських земель [85, с. 13]. 

Завдяки працям сучасних істориків можна більш об’єктивно відтворити 

основні етапи у встановленні дипломатичних відносин між Другою Річчю 

Посполитою та Радянською Росією. На жаль, деякі сучасні науковці вдаються до 

штучного загострення певних проблем та перекладання провини виключно на 

протилежну сторону. З цього погляду доцільною стала б спільна робота 

польських та російських істориків, спрямована на реальне відображення процесу 

становлення дипломатичних місій.  

Історики зазначають, що паралельно з процесом налагодження 

дипломатичних відносин між Другою Річчю Посполитою та Радянською Росією 

йшла війна за кордони. Мотиви Польщі у цьому збройному конфлікті висвітлив 

Ю. Котляр. На його думку, військовою метою Ю. Пілсудського був розгром 

Червоної армії; метою політичною – створення української держави, яка 

перебувала б в економічній залежності від Польщі. Проте, зауважує історик, ні 

воєнні, ні політичні цілі не були досягнуті. Київська кампанія зрештою поставила 

під загрозу саме існування Польської держави [166, с. 61]. Він відмічає, що вести 

бойові дії з сильним противником тільки що відроджена Друга Річ Посполита 

змогла лише за рахунок допомоги від США, Франції та Англії. Адже саме ці 

країни вважали її найголовнішою ланкою у «санітарному кордоні» навколо 

червоної Росії [132, с. 110]. Тут варто зазначити, що подібні підходи 

простежувались і в радянській історіографії, яка стверджувала, що польський 

уряд не міг продовжувати війну на сході, якби не мав підтримки із 

західноєвропейських країн, які допомагали зброєю, продовольством, 

обмундируванням, медикаментами тощо.  

Як відомо, результатом піврічної війни стало підписання в 1921 р. Ризького 

мирного договору. Історики зазначають що питання, які були внесені в текст 

договору в основному стосувалися українських земель, точніше їх поділу між 

Другою Річчю Посполитою та Радянською Росією. Е. Сенявська наголошує на 

тому, що польсько-радянська війна майже не відклалася в історичній пам’яті 
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росіян, оскільки була лише одним із епізодів довготривалої громадянської війни. 

Однак Польщі у цій війні надавалось величезне значення, оскільки вона 

виступила своєрідним бастіоном Європи проти комунізму, чим пояснювалася її 

агресія проти Радянської Росії [249, с. 212]. 

Російські історики розглядають підписання Ризького мирного договору як 

«серйозний виграш Радянської Росії», яка хоч і змушена була віддати землі 

Західної України та Західної Білорусі Другій Речі Посполитій, все ж зупинила 

наближення останньої до «обіймів Антанти» та тимчасово скасувала реалізацію її 

планів на території Східної Європи [251, с. 152]. 

Цікавими є погляди істориків щодо реакції польського та російського 

суспільства на підписання мирного договору. За В. Друніним, мирний договір в 

обох країнах був сприйнятий з великим задоволенням, вбачаючи в ньому 

налагодження добросусідських відносин, розвиток їх економічного потенціалу. 

Однак цьому не судилося здійснитися і причину автор вбачає в політиці Франції, 

яка не бажала становленню відносин Польщі з Радянською Росією [102, с. 193]. 

Натомість Т. Галицька-Дідух у висновку своєї статті звертає увагу, що саме 

східногалицьке питання було одним із ключових у дипломатичній боротьбі на 

Ризькій мирній конференції між урядами Польщі й Радянської Росії, а оскільки ні 

польське, ні російське суспільства не зазнали значних територіальних змін, 

підписаний документ з радістю був ними прийнятий, тим більше що він 

підтверджував кінець війни [81, с. 270]. 

До поглибленого аналізу ролі українського чинника у польсько-радянських 

відносинах, в тому числі і в підписанні Ризького мирного договору вдався 

львівський історик М. Гетьманчук. За автором, на процес виконання Радянською 

Росією і Польщею умов Ризького договору суттєво впливали такі фактори: 

1) наявність трьох українських урядів, які в силу політичних розбіжностей не 

могли вести спільної боротьби за возз’єднання українських земель за 

незалежність; 2) невизначеність державного статусу УСРР, який не сприяв 

захисту національних інтересів українського народу; 3) нерозв’язана до 1923 р. 

проблема статусу Східної Галичини; 4) реальний дуалізм зовнішньополітичного 
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курсу російських і українських більшовиків; 5) триваюча тогочасна боротьба 

українського народу за справедливе вирішення українського питання [84, с. 23]. 

Автор зазначив, що розділивши українські землі, Радянська Росія і Друга Річ 

Посполита перестали бути зацікавленими в активізації українського фактору своєї 

зовнішньої політики. 

Дедалі більше зацікавлень виявляють історики до торгово-економічної 

співпраці між двома країнами в досліджуваний період. За І. Кундюбою, польський 

уряд намагався всіляко зменшити торгівлю з Радянським Союзом. Уже в 1928 р. 

експорт товарів із Польщі до СРСР складав лише 1,5 % загального польського 

експорту. В наступні роки вивіз із СРСР систематично зменшувався і до 1937 р. 

складав лише 0,4 % [182, с. 59]. Інші цифри в своїй монорафії наводить О. Гісем, 

який охарактеризував торговельні відносини в наступних цифрах: у 1923 р. 

експорт Польщі до СРСР становив 3,2 %, 1928 р. – 1,5 %, а в 1938 р. – лише 0,1 %. 

Імпорт – від 0,3 до 1 % [85, с. 150]. Як бачимо, статистичині дані істотно 

різняться, однак тут варто згадати про час виходу у світ праці І. Кундюби, що 

могло мати безпосередній вплив на «коригування» поданої науковцем інформації. 

П. Ольшанський згадує про невирішені торгові та транзитні угоди, однак 

важливим досягненням вважає підписання консульської конвенції (21.03.1924 р.), 

яка передбачала відкриття консульських мереж в обох країнах. Польща 

відкривала свої консульства в Ленінграді, Києві, Хабаровську, Тифлісі, 

зберігалися консульства в Харкові та Мінську, СРСР отримала право на відкриття 

консульств у Львові, Гданську та Лодзі [220, с. 240]. 

М. Гетьманчук констатує, що радянсько-польські відносини міжвоєнного 

періоду з усією очевидністю лише засвідчили той факт, що сторони не бажали 

поступатися своїм традиційно панівним становищем стосовно України та не 

уявляли собі іншого ставлення до українців, аніж панівного [5, с. 345]. 

Український історик Н. Шліхта проаналізувала ставлення Юзефа 

Пілсудського до національно-територіальних питань. За авторкою, начальник 

держави вважав Росію головною загрозою для існування Польської держави, а 

отже для досягнення мети намагався докласти всіх зусиль, щоб протистояти 
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відродженню і зростанню сильної Росії. Створення «союзу», «федерації» чи 

«альянсу» з сусідніми державами, передусім з тими, що виникли на руїнах 

царської Росії, бачилось ним як найбільш дієвий інструмент такої міжнародної 

політики Польщі. Хоча його плани не були реалізованими, та це не робить їх 

розгляд менш цікавим чи менш актуальним, вважає Н. Шліхта [297, с. 114]. 

Пильної уваги науковців отримала так звана «Східна політика» Юзефа 

Пілсудського. За В. Комарем, основна увага в реалізації цієї концепції була 

зосереджена на Литві, Білорусі й Україні, в союзі з якими Польща намагалася 

утвердити свою гегемонію в Східній Європі. Історик вкотре наголошує, що 

українське питання стало пріоритетним у східній політиці Польської держави 

[161, с. 48]. Натомість М. Алексієвець доводить, що метою східної політики 

Ю. Пілсудського було утворення надійного бар’єру поміж Польщею та Росією, а в 

остаточній перспективі Начальник держави мріяв про розпад Російської імперії 

шляхом її дроблення на окремі держави, що змінило б геополітичну конфігурацію 

центрально-східно-європейського регіону й уможливило б його розвиток на 

тривалий час за вектором інтересів Другої Речі Посполитої [45, с. 157]. В основі 

реалізації таких задумів дослідник покладає бажання Ю. Пілсудського у створенні 

незалежної України. У будь-якому разі мета східної політики Начальника держави 

полягала в побудові сильної Польщі, максимально захищеної від Росії.  

Можна зробити висновок, що Ю. Пілсудський намагався будь-що об’єднати 

навколо Польщі сусідні країни, тим самим побудувати міцний бар’єр від 

проникнення ідей радянського режиму на польські терени. 

Як свідчать історики, подальші польсько-радянські відносини розвивалися 

під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішньополітичних факторів. У 

1924 – 1925 рр. в результаті серії офіційних та неофіційних переговорів між 

представниками Другої Речі Посполитої та СРСР з’явилася надія на якісну зміну в 

польсько-радянських відносинах [46, с. 200]. 

Варшава, розуміючи, що Москва наприкінці 20-х рр. не збирається 

агресивно діяти, першочергову увагу приділила економічній стороні спільних 

відносин. На початку 1928 р. польсько-радянські переговори про заключення 
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пакту про ненапад були перервані у зв’язку з політичними процесами над особами 

польської національної в СРСР і не відновлялися до серпня 1931 р. [46, с. 203]. 

Як радянські, так і сучасні російські історики, однозначно вказують на те, 

що в СРСР та Польщі з самого початку були різні інтереси та цілі, різні підходи 

до заключення політичного договору, якими вони не збиралися поступатися. 

Польська сторона намагалася ухилитися від переговорів з політичних питань, 

аргументуючи це тим, що необхідно врегульовувати взаємовідносини з окремих 

питань, наприклад, комерційних, що відповідало меті оздоровлення економічного 

життя Другої Речі Посполитої [46, с. 75]. Натомість Радянський Союз намагався 

надати будь-яким зв’язкам з Другою Річчю Посполитою політичного звучання 

[111, с. 8]. 

Чи не найбільшого висвітлення в історіографії отримав польсько-

радянський договір про ненапад 1932 р. На думку низки дослідників, після 

довготривалої політики балансування, польському політикуму було складно йти 

на зближення з сильним сусідом. Підтвердженням цьому слугують факти які 

свідчать, що робота по підписанню двостороннього договору розпочалася ще в 

1925 р. і тривала упродовж семи років. 

По-різному оцінюють дослідники причини переорієнтації зовнішньої 

політики Польщі в 1930-х рр. Радянські історики беруть за основу зміни в 

міжнародному та внутрішньому становищі [132, с. 348], для польських науковців 

основною причиною стала небезпека міжнародної ізоляції [339, с. 48]. Наприклад, 

В. Жигунов великого значення надає зростанню загрози німецької агресії, відтоді 

поляки й почали приділяти чимало уваги нормалізації політичним та економічним 

відносинам з Радянським Союзом. Вирішальну роль при цьому зіграло те, що в 

ситуації яка склалася, Польща могла розраховувати на реальну допомогу лише зі 

сторони СРСР, вважає історик [111, с. 8]. Російський науковець М. Нарінський 

доводить, що саме під впливом Франції польське керівництво влітку 1931 р. 

відновило переговори з СРСР [218, с. 28]. Його колега О. Бабенко наголошує на 

значній ролі конференції в Локарно, яка послужила активному співробітництву 

двох держав [46, с. 147]. 
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На нашу думку, кожна із висловлених науковцями тез про причини зміни 

польської зовнішньої політики має право на життя. Напевно, поступове їх 

накопичення з різних сторін й сприяло зародженню нового формату зовнішньої 

політики Другої Речі Посполитої. Проте основним поштовхом до зміни 

зовнішньополітичного поступу, на нашу думку, стали результати Локарнської 

конференції. 

Процес підготовки договору про ненапад виявився складним та затяжним. 

Цей період позначився постійною настороженістю СРСР тим, що Польща не 

відмовлялася від ідеї створення регіонального блоку, в якому їй би належала роль 

лідера. Лише 25 липня 1932 р. в Москві відбулося підписання договору між СРСР 

та Польською Республікою. За документом встановлювалося зобов’язання обох 

сторін взаємно утримуватися від агресивних дій чи нападу і не приймати участі ні 

в яких угодах, ворожих іншій стороні. Таку коротку характеристику знайшов 

важливий документ у загальній історії Польщі, виданій колективом радянських 

вчених [132, с. 348]. Для польського суспільства польсько-радянський договір про 

ненапад був тим документом, який мав підвищити статус «санаційної» Польщі. 

Широкі народні маси Польщі побачили в цьому договорі акт, спрямований на 

закріплення миру та безпеки, вважають радянські історики [132, с. 349]. 

На думку І. Міхутіної, польська сторона закладала інші мотиви при 

підписанні договору з СРСР. Цей документ Варшава намагалася використати як 

фактор в конкуренції з країнами Західної Європи, а створення Дунайської 

федерації авторка розцінила як спробу Польщі завадити активній ролі СРСР на 

міжнародній арені [212, с. 273]. 

Польські історики розцінюють укладення в 1932 р. пакту про ненапад з 

СРСР на три роки як дипломатичний успіх. Тим більше, що у 1933 р. стосунки 

двох країн вийшли на нову стадію: в 1933 р. між СРСР та Польщею, Естонією, 

Литвою, Румунією, Туреччиною і Афганістаном було підписано конвенцію про 

ненапад [339, с. 71]. На думку М. Гетьманчука, українське питання тією чи іншою 

мірою було присутнє у процесі підготовки та укладенні договору про ненапад та 

вступу СРСР до Ліги Націй у 1932 – 1934 рр. Як польський, так і радянський 
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уряди були єдині в тому, щоб перетворити українське питання на фактор 

міжнародної політики та перешкодити українським національно-патріотичним 

силам реалізувати ідею державної незалежності та соборності України [5, с. 351]. 

Досліджуючи подальші історичні події, Е. Сенявська стверджує, що в 

другій половині 30-х рр. СРСР активізував зовнішньополітичний зондаж по 

пошуку потенційних союзників на Заході, в числі яких розглядалася і Польща. 

Однак вона виступала лише в якості «молодшого партнера», оскільки була тісно 

пов’язана з великими західними державами, а тому не являлася абсолютно 

самостійним суб’єктом міжнародної політики [249, с. 213]. 

Як доводить В. Загоруйко, починаючи з 1935 р., на польсько-радянські 

відносини почав впливати новий фактор – прагнення Німеччини до тісного 

співробітництва з Польщею в координації експансіоністських планів, 

спланованих проти СРСР. До літа 1937 р. польсько-радянські відносини 

продовжують погіршуватися. З’явилися повідомлення про заслання до СРСР 

шпигунів та провокаторів з Польщі. Зросла кількість прикордонних інцидентів, 

що викликала взаємні звинувачення у порушенні норм міжнародного права. У 

вересні 1939 р. частини Червоної Армії вступили на територію Польщі. 

Радянсько-польські відносини отримали своє логічне завершення [112, с. 14]. 

Подібні дані наводить й Л. Стрільчук відмічаючи, що у 1933 – 1939 рр. 

польсько-радянські відносини мали складний, часом суперечливий характер. 

Спираючись на історіографічні дослідження, можна стверджувати, що політика 

польського уряду була відверто ворожа щодо Радянського Союзу, констатує 

науковець [266, с. 116]. 

Підсумовуючи розгляд історіографії польсько-радянських взаємин 

міжвоєнних років, можна дійти висновку, що більшість дослідників сходяться на 

їх напруженості та непередбачуваності. З точки зору аналізу українського 

чинника в цих відносинах, можна стверджувати, що ця тема ще не знайшла 

належного висвітлення в сучасній українській історичній літературі, за винятком 

окремих аспектів. І якщо процес становлення дипломатичних відносин та 

підписання в 1932 р. договору про ненапад більш-менш досліджений, в тому числі 
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й завдяки працям радянських істориків, то інші питання взаємин Другої Речі 

Посполитої та СРСР поки що залишаються поза увагою науковців. У перспективі 

хотілося б побачити роботи, присвячені аналізу гуманітарних, культурних та 

торгово-економічних зв’язків Польщі та СРСР в міжвоєнні роки.  

Підводячи підсумок історіографії зовнішньої політики Другої Речі 

Посполитої вважаємо за необхідне зробити декілька висновків. Перш за все, 

питання зовнішньополітичного поступу польської держави на сьогодні 

зацікавлює все більше науковців, що сприяє її поглибленому вивченню. По-друге, 

слід відзначити належне висвітлення питань становлення дипломатичних 

відносин; охарактеризовано основні причини, які сприяли визначенню вектору 

зовнішньої політики; відзначено роботу емігрантів у сприянні встановленню 

позитивного образу Польщі в світі. По-третє, детально охарактеризовано 

результати Локарнської конференції для Польщі та, як наслідок, простежено 

зміни її зовнішньої політики. По-четверте, українські історики детально 

висвітлили відношення керівництва польської держави до українців крізь призму 

її зовнішньої політики. 

По-п’яте, спроби Ю. Пілсудського об’єднати навколо Другої Речі 

Посполитої інші країни та розширення її впливу за офіційні кордони на сьогодні 

лише починають досліджуватися. 

Аналізуючи історичні праці, можна констатувати, що період 30-х рр. в 

науковій літературі побудований практично на темі відносин Польщі з 

Німеччиною та СРСР. Концентруючись на цій темі, науковцями фрагментарно 

висвітлено поступи зовнішньої політики польської держави в напрямку інших 

країн. 

Глибокого вивчення сьогодні потребує й тема дипломатичних зв’язків 

Польщі з США та країнами Північної Америки, роль польських емігрантів у 

встановленні позитивної характеристики польської держави. 

Слід відмітити, що питання взаємин Польщі з СРСР потребує також 

подальшого дослідження. Науковці у своїх студіях зосередили увагу на 

політичних принципах обох держав. Однак не взяли до уваги проживання в 
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польському суспільстві чисельного близького до Радянського Союзу населення. 

На нашу думку, ця тема потребує подальшого вивчення, адже вона відігравала 

значну роль для мешканців східних кресів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене історіографічне дослідження історії відродження та становлення 

Другої Речі Посполитої дозволяє зробити низку висновків як щодо важливості 

теми, так і повноти її дослідження, а також запропонувати на основі отриманих 

результатів ряд рекомендацій стосовно подальших студій. Серед пріоритетних 

результатів є встановлення наукової і суспільної значимості, актуальності та 

важливості поставленої проблеми з погляду тенденцій розвитку української 

історіографії, її інтеграції в європейський історіографічний простір, розвитку 

співробітництва українських і польських істориків. Дослідження процесу 

відродження, становлення і розвитку Польської Республіки безпосередньо 

стосується історії України, оскільки, з одного боку, до її складу в міжвоєнний 

період входили великі анклави українських етнічних земель, а з другого боку, 

повчальне значення для України має досвід польського державотворення.  

Незважаючи на те, що наукове осмислення історії міжвоєнної Польщі в 

українській історіографії триває понад дев’ять десятиріч, створено великий масив 

узагальнюючих та монографічних праць, ґрунтовні історіографічні студії 

аналітичного характеру, окрім низки статей та історіографічних вступів 

конкретно-історичних досліджень, на сьогодні відсутні історіографічні праці з 

даної теми, які б всесторонньо висвітлили загальні тенденції наукових студій. 

Потреба в таких працях стала очевидною на новому етапі розвитку української 

історіографії, пов’язаному з відновленням державної незалежності України та 

розвитком українсько-польського партнерства. Для підготовки такої праці 

сформувалися реальні передумови: а) українська історіографія очистилась від 

ідеологічних нашарувань минулого, від так званого партійно-класового та 

формаційного підходів, утверджує цивілізаційне осмислення вітчизняної та 

зарубіжної історії; б) за період 1990-х – 2012 рр. оприлюднено більше 

350 узагальнюючих, монографічних праць, наукових і науково-популярних 

статей, навчальних посібників, захищено більше 20 докторських та кандидатських 

дисертацій (значна частина їх охарактеризована в дисертаційній роботі), 
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присвячених історії відновлення Другої Речі Посполитої, її міжнародного 

визнання, суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-

духовному розвитку, життєдіяльності українського населення. Сформований на 

цій базі джерельний комплекс дисертації, усі його п’ять груп, виявилися цілком 

репрезентативними і достатніми для вирішення дослідницьких завдань. 

Дотримуючись принципів історіографічного дослідження історизму, 

об’єктивності, наступності, системності, всебічності, персоніфікації, 

спростування хибних тверджень і застосовуючи комплекс наукових методів 

історіографічного пізнання, насамперед аналізу та синтезу, джерелознавчої 

вибірки, систематизації, класифікації, періодизації, порівняльного, 

текстологічного, проблемно-хронологічного та інших методів, простежено процес 

нагромадження історичних знань про міжвоєнну Польщу, її внутрішню та 

зовнішню політику, політичний, економічний, соціальний, культурний і духовний 

розвиток польського суспільства, виявлено найбільш характерні тенденції 

історіографічного процесу, а також прогалини і недоліки. 

Основними результатами дисертаційного дослідження є наступні: 

– розкрито, що в Україні сформувався досить потужний потенціал 

полоністів з науковими осередками в академічних та університетських установах 

Івано-Франківська, Києва, Кам’янця-Подільського, Львова, Луцька, Одеси, 

Тернополя, Харкова, Херсона та інших міст, в науковому доробку яких важливе 

місце посіли ключові питання міжвоєнної історії Польщі, відновлення її 

державності та утвердження на міжнародній арені. До найбільш знаних і 

авторитетних українських фахівців з історії Другої Речі Посполитої, українсько-

польських взаємин можна віднести Л. Алексієвець, В. Голубка, Б. Гудя, 

Т. Зарецька (Єременко), Л. Зашкільняка, І. Ільюшина, О. Калакуру, В. Комара, 

О. Красівського, С. Кульчицького, Ю. Крамара, М. Литвина, С. Макарчука, 

О. Рубльова, Д. Стовбуху, І. Цепенду та ін. Великий вплив на науковий рівень 

новітніх досліджень з історії міжвоєнної Польщі справили відновлення державної 

незалежності України, нова історіографічна ситуація, методологічне 

переозброєння істориків, збагачення джерельної та історіографічної бази, нова 
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якість наукової співпраці українських та польських істориків. Разом з тим 

з’ясовано, що питання, розглянуті в наукових студіях вказаних вище істориків та 

їх колег, стосуються лише окремих аспектів теми, що підкреслює необхідність 

виходу в світ роботи, в якій би знайшов місце історіографічний аналіз процесу 

відродження та становлення Другої Речі Посполитої в усіх сферах її 

життєдіяльності; 

– встановлено, що наявна джерельна база достатня для створення окремого 

історіографічного дослідження. Відповідно до репрезентативності та характеру 

історіографічні джерела класифіковані на п’ять груп: узагальнюючі та 

монографічні дослідження з теми, наукові статті, матеріали наукових 

конференцій; науково-популярні праці, підручники та навчальні посібники; 

науково-довідкові та енциклопедичні видання; дисертаційні роботи та 

автореферати; рецензії та бібліографічні огляди; 

– доведено, що в процесі вивчення теми простежується три основні періоди:  

перший  історіографічний період 1920 – 1940-і рр.; другий – 1950 – 1980-і рр.; 

третій – 1990-і рр. – 2012 р. Кожен із них відрізняють характерна спрямованість 

вивчення теми відродження Польщі міжвоєнного періоду, певний набір факторів, 

що визначали історіографічну ситуацію. Зокрема, перший період позначився 

первісним осмисленням проблемних питань, описовим висловленням подій із 

застосуванням спогадів їх учасників та початком формування джерельної бази з 

досліджуваної теми.  

Особливістю другого періоду є вихід у світ наукової літератури, яка, в 

основному, висвітлювала питання політичного становлення Другої Речі 

Посполитої, торкалася аналізу діяльності політичних партій та цікавилася 

національно-визвольним рухом в країні. 

Натомість для третього періоду характерним стало виокремлення значної 

кількості проблемних питань, які раніше розглядалися істориками в загальному 

комплексі дослідження. Новітня історіографія з теми представлена 

різноманітними поглядами і оцінками: від критичних до цілком схвальних. 

Водночас, сучасний процес вивчення теми має й негативні тенденції, які 
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проявляються в обмеженій джерельній базі окремих досліджень та 

необґрунтованості висновків; 

– встановлено стан вивчення процесу відновлення державності Польщі, 

визначено фактори, які сприяли становленню польської держави, показано, що 

серед конкретно-історичних тем Другої Речі Посполитої значну увагу науковців 

привернули питання зовнішньополітичної діяльності Другої Речі Посполитої, 

міжнародне визнання і роль європейських держав у цьому процесі; діяльність 

польського МЗС; розвиток відносин з Німеччиною, СРСР, Англією, Францією та 

США. Найбільш дослідженими є конфліктні питання Польської держави із 

країнами-сусідами: Німеччиною, Чехословаччиною, Україною, Білорусією, 

Литвою. Грунтовно висвітлено мету, причини та наслідки політики 

«балансування» для польського суспільства. Доступною є й інформація щодо 

встановлення дипломатичних відносин міжвоєнної Польщі з державами світу. 

Разом з тим, історики підтверджують той факт, що основною метою діяльності 

Міністерства закордонних справ стало міжнародне становлення Польщі як 

сильної європейської країни; 

– доведено, що помітним надбанням новітньої української історіографії є 

значно поглиблене та ідеологічно не заангажоване, порівняно з радянським 

періодом, висвітлення політичної організації Другої Речі Посполитої та діяльності 

її державних інститутів, конституційного процесу та проведення виборів до 

парламенту й органів місцевого самоврядування. Більша увага звернута на 

переоцінку постаті Ю. Пілсудського, розвитку партійної системи, діяльності 

громадських об’єднань і політичних партій. Наявні публікації з цієї тематики 

закладають належне підґрунтя для створення узагальнюючої праці синтетичного 

характеру з історії суспільно-політичного розвитку міжвоєнної Польщі. До таких 

праць, на нашу думку, слід віднести наукову студію О. Зайцева, статті І. Гариліва 

та С. Кондратюка [113; 89, с. 74 – 77; 76, с. 151 – 165]. 

На основі історіографічних джерел показано, що прерогативою в тематиці 

досліджень пострадянських істориків залишилися питання соціально-

економічного розвитку Другої Речі Посполитої, її індустріалізація та 
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мілітаризація, проведення аграрних реформ, особливості організації 

господарського життя в регіонах, включаючи так звані «сходні креси». Основна 

маса цієї літератури позначилася прискіпливим розглядом зазначених питань, 

викриванням незначних та поодиноких випадків невідповідності належного 

розвитку суспільно-політичних процесів. Крім того, історики радянського періоду 

грішать спотворенням статистичних даних різних сфер життєдіяльності: від 

переписів населення (ця проблема існує і в польській літературі) до питань 

промислового виробництва. Разом з тим, деякі науковці зуміли правдиво 

висвітлити різні аспекти розвитку та становлення політичного розмаїття 

польської держави. 

Значно зросла питома вага досліджень, присвячених культурній політиці 

Польської Республіки, розвитку освіти, науки, літератури, мистецтва, видавничої 

справи. При цьому зміщені акценти культурологічних студій з ідеологічних, 

властивим радянській історіографії, на ціннісно-духовні. У цьому контексті 

підтримано тенденцію поглибленого дослідження ролі церковних конфесій у 

духовному житті польського суспільства, включаючи діяльність Римо-

католицької, Греко-католицької, Православної та інших церков. Аналіз праць 

вітчизняних істориків показує, що питання релігії в суспільстві посідало одне з 

головних місць. Вчені шукають причини негативного ставлення поляків до 

православ’я і знаходять їх в небажанні українців масово переходити на 

сповідування католицизму. Як бачимо, право вибору у меншин де-юре існувало, а 

де-факто залишилося лише на папері; 

– в умовах незалежної України незрівнянно з радянськими часами 

збільшилась кількість і зросла якість праць, присвячених національній політиці, 

міжнаціональним відносинам і становищу української меншини в міжвоєнній 

Польщі. Важливість і багатогранність теми спонукала вчених виокремити окремі 

напрями політики щодо національних меншин, зокрема юридично-правові, 

соціально-економічні, культурні, релігійні та ін. Окремим висвітленням 

істориками позначилася асиміляційна політика польської держави по відношенню 

до українського народу. Дослідники, наприклад Т. Зарецька, Ю. Котляр, 
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С. Кульчицький не оминули український національно-визвольний рух на теренах 

Другої Речі Посполитої, висвітили діяльність українського націоналістичного 

підпілля; 

– історіографічний аналіз надбань українських істориків, присвячених 

історії міжвоєнної Польщі, дозволив виявити низку прогалин та слабких місць. Це 

стосується, зокрема, збереження національних традицій польського 

державотворення, успадкування деяких демократичних засад, і шляхетських 

цінностей, кадрова політика Ю. Пілсудського та її еволюція в умовах 

тоталітаризації суспільства. Майже відсутні спеціальні праці, присвячені 

становленню та діяльності адміністрацій на місцях та місцевому самоврядуванню.  

В аспектах теми суспільно-політичного поступу польської країни необхідно 

в подальшому досліджувати й питання з’ясування об’єктивних і суб’єктивних 

чинників зміни урядів, з’ясування сутності і характеру багатопартійності 

польського суспільства, необхідне пояснення, чому виявилося неможливим 

створення більшості в парламенті. До малодосліджених питань соціально-

економічного характеру належать аналіз роботи уряду, спрямованої на подолання 

кризових явищ в суспільстві; визначення ролі західних держав у виході Польщі з 

кризи; виокремлення змін у співвідношеннях економічних показників по всій 

країні протягом всього міжвоєнного двадцятиріччя, з’ясування мети та наслідків 

частково проведеної аграрної реформи тощо. 

Крім того, у працях вітчизняних істориків продовжує розвиватися 

непропорційне висвітлення проблем східних кресів, становища української 

меншини, діяльності політичних організацій у порівнянні зі становищем цих 

питань в Другій Речі Посполитій на всій її території. В результаті, становище всіх 

сфер життєдіяльності північних, південних та західних кресів можна з’ясувати, за 

виключенням деяких українських студій, виключно в польських джерелах. 

Усунення цих прогалин значно наблизить створення цілісної картини процесу 

становлення політичної системи Другої Речі Посполитої. 

Підсумовуючи, необхідно звернути увагу на те, що сьогодні українсько-

польські відносини є прикладом толерантності та виваженості. Обидві країни 
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спромоглися віднайти формулу подолання негативних стереотипів і нашарувань, 

що склалися впродовж століть, толерантно поставитися до політичних 

устремлінь. При цьому, попри важкий тягар історичних образ та історичної 

пам’яті, вибудувати міждержавні відносини на засадах міжнародного права, 

поважаючи суверенітет і територіальну цілісність.  

До нових проблем, які сьогодні найбільше цікавлять науковців, можна 

віднести питання, які висвітлюють сприятливі обставини для відродження 

польської держави; характеристика діяльності постаті Юзефа Пілсудсього; аналіз 

окремих проведених реформ (фінансова, аграрна, освітня); становлення, розвиток, 

виявлення негараздів та їх подолання в економічній сфері; діяльність 

зовнішньополітичного відомства та аналіз результатів Локарнської конференції 

для Другої Речі Посполитої. 

Однак все ще залишаються питання, які потребують подальшого 

ґрунтовного дослідження, зокрема вивчення потребує аналіз етно-демографічних 

змін в структурі населення Польщі міжвоєнного періоду, особливості 

повсякдення його різних структур, боротьба з безробіттям, соціальне 

забезпечення, перерозподіл трудових ресурсів, подолання кризових явищ тощо. 

Дедалі актуальнішою стає потреба створення узагальнюючої праці з історії 

зовнішньої політики Другої Речі Посполитої. Додаткового вивчення очікують такі 

питання як роль «країн-наставників», зміни зовнішньополітичних орієнтирів після 

Локарнських угод, вплив фінансової економічної кризи, причини відмови від 

політики «балансування», непрогнозованість польської політики щодо 

Німеччини, СРСР (УРСР) та інших країн. 

Видаються доцільними: подальша активізація та поглиблення співпраці 

українських і польських істориків у дослідженні як історії Польщі, так і України, 

створення спільних праць, що важливо для розвитку міждержавного партнерства 

на інтелектуальному рівні; проведення фахових спільних наукових конференцій з 

контроверсійних питань; обмін науково-педагогічними кадрами, науковою 

продукцією, інформацією та досвідом дослідницької діяльності; стажування 

українських істориків, аспірантів у Польщі; видання архівних документів.  
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