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СПРОБИ ВИРІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ УРЯДАМИ 
ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В 30 РР. ХХ СТ. ІНСПІРАЦІЄЮ 
ПОЛІТИКИ «ВНУТРІШНЬОГО СЕПАРАТИЗМУ» СЕРЕД 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
 
Польська держава була відновлена 11 листопада 1918 р. із назвою 

«Друга Річ Посполита».Вона проводила свою національну політику щодо 
національних меншин двояко: офіційно – опираючись на Малий 
Версальський трактат, у якому були прописані її зобов’язання, які 
польська держава брала на себе відносно національних меншин; 
неофіційно – проводила в життя політику їх «полонізації» і асиміляції, 
крім євреїв, яким було підтверджено їхні права, надані ще в XV ст. 

Уся польська урядова політика щодо національних меншин 
зводилася до одного – проводити її так, щоб не нашкодити державі поляків 
і не допустити створення національними меншинами своїх державних 
утворень [6, с. 18–19]. Для втілення в життя такої, вголос не декларованої, 
політики Друга Річ Посполита не гребувала ніякими засобами і методами. 
До таких чинників відносно українців можна віднести політичний 
«сокальський кордон» [6, с. 8], політичні і господарські дії щодо 
православної і греко-католицької церков, двомовні школи та розпалювання 
«внутрішнього сепаратизму» всередині української нації, спочатку під час 
переписів населення прописуючи окремо українців і русинів [8, с. 22], а 
потім і проголошуючи окремими народами лемків і гуцулів [6, с. 198], які є 
насправді етнографічними групами української нації. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що вона надзвичайно мало і 
ґрунтовно не досліджувалася українськими вченими і дослідниками, які 
під час вивчення відношення до національних меншин у Другій Речі 
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Посполитій в основній масі посилалися на польські відкриті джерела. А 
основна маса документів цієї тематики знаходиться у Центральному 
Військовому Архіві (CAW) Війська Польського, Центральному Архіві 
Міністерства Внутрішніх Справ Польщі (CAMSW) [6, с. 198, 199], 
оскільки основні куратори політики «внутрішнього сепаратизму» серед 
національних меншин служили у ІІ відділі ГШ ВП. Особливо актуально 
дана тема постала в останні кілька років у зв’язку із виникненням 
інспірованого з Росії русинського і «новороського» сепаратних рухів. 

Метою статті є висвітлення одного із багатьох методів національної 
політики урядів Другої Речі Посполитої щодо національних меншин – 
політику інспірування «внутрішнього сепаратизму». 

Історіографія даного питання представлена в основному 
дослідженнями і розвідками польських вчених, а також вчених 
українського походження в Польщі та окремі статті українських істориків, 
які досліджують проблематику національних меншин у міжвоєнній 
Польщі. Насамперед, це дослідники з Польщі А. Хойновскі [6], Б. Гальчак 
[1; 5], Р. Дрозд [5], а також з України – О. Янчук [4]. У своїй праці 
А. Хойновскі посилається в основному на архівні джерела з Центрального 
Військового Архіву (CAW) і Центрального Архіву Міністерства 
Внутрішніх Справ Польщі (CA MSW) [6, с. 198–199]. Польський історик 
українського походження Б. Гальчак досліджує це питання у світлі 
загального вивчення української національної меншини в Польщі і лемків 
як етнографічної групи зокрема [5]. Українські території у складі 
міжвоєнної Польщі – Східна Галичина, Волинь, Холмщина, Підляшшя й 
частина Полісся – становили приблизно третину її території. У 1931 р. на 
цих землях проживало 8,9 млн. осіб, у тому числі українців за різними 
оцінками нараховувалося від 4,4 до 5,5 млн. осіб (49,4–61,8%), поляків – 
близько 2 млн. (22,5%), євреїв – 0,9 млн. (10,1%) [1]. 

Проблема української національних меншин для урядів Польщі у 
міжвоєнний період полягала в тому, що українці мешкали на своїх 
автохтонних територіях компактно і мали вже за плечима власну державу 
(ЗУНР і УНР), яку втратили у збройній боротьбі, в тому числі і з Польщею. 
Крім того, на теренах Галичини було досить національно свідоме 
українське населення, яке вже мало свого часу, наприклад в Австрійській 
імперії після 1848 року, певні політичні та культурно-освітні свободи. 
Також велику роль у цьому плані відігравала українська інтеліґенція і 
колишні військові українські кадри – в порівнянні до білоруської 
національної меншини, де така національна пам’ять була набагато коротша 
та інтеліґенції національносвідомої було обмаль. 

Коли політика пацифікації українського населення зазнала провалу 
[7, с. 28], в середовищі про владних політиків виникла ідея побороти або 
хоча б зменшити український націоналізм з допомогою розколу українців 
на різні народи. Тут допоміг ІІ Відділ Генерального Штабу Війська 
Польського (Oddział IISGWP), який відповідав за розвідку, контррозвідку а 
також антитерористичну роботу, з пропозицією інспірувати політику 
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«внутрішнього сепаратизму» в національно-культурні організації лемків і 
гуцулів [6, с.198].Було підкреслено, що оскільки полонізувати ці етнічні 
групи не вдалося, то слід вдатися до тактики виокремлення їх в окремі 
народи і трактувати їх так само, як поляків, росіян чи українців. 
Асиміляційні процеси не вдалося запустити з причини, в основному, 
релігійної, оскільки переважна більшість гуцулів і лемків були греко-
католиками. Про це почали говорити після 1935 р., «хоча окремі прояви 
такої тенденції були замічені і раніше» [6, c. 198]. 

Військові розвинули досить бурхливу роботу у цьому напрямку 
національної політики Польської держави. За основу вони взяли 
розбіжності в середині цих етнографічних груп, де існували різні погляди 
на питання національної самоіндентифікації серед представників інтелігенції. 
Одна частина стійко ідентифікувала себе представниками українського 
(русинського) народу, інші (в основному москвофіли) – голосно заявляли 
про свою національну окремішність. Саме на представників останніх течій 
і розраховували польські військові у своїх спробах зменшити вплив 
українського націоналізму і ОУН на українських землях [6, с. 198]. У 1933 
р. було створене «Товариство Прихильників Гуцульщини» (Towarzystwo 
Przyjaciółuw Huculszczyzny), яке складалося в переважній більшості із 
ветеранів польського війська, котрі брали участь в боях на тих теренах в 
часи війни із Західно-Українською Народною Республікою і частина 
польських урядовців у тих місцях [6, с. 198]. Товариство планувало багато 
видавничих проектів(видання в основному мемуарів самих учасників 
Товариства), підтримки осадництва на гуцульських землях із одночасним 
переселенням населення, «яке не давало ґарантії лояльності до польської 
держави» [6, с. 198]. На практиці виявилося, що робота товариства звелася 
майже виключно до проведення засідань. 

Із набагато більшим розмахом було проведено акцію на Лемківщині. 
Керував нею Воєводський Лемківський Комітет (Wojewódzki Komitet 
Łemkowski), до складу якого увійшли представники війська, поліції і 
куратори Краківського і Львівського шкільних округів, а також члени 
Старорусинської Організації Лемківської (Starorusińskih Organizacji 
Łemkowskih). Також приєдналося до тієї справи і Товариство Розвитку 
Східних Земель (Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich), яке було 
закладене в 1933 р. як організація, котра допомагає розвитку господарства 
і культури на теренах Сходу Польщі в рамках польської державності. 

Преференції отримали москвофільські старорусинські організації, які 
трактувалися польським урядом як союзники в боротьбі із українським 
націоналізмом і менші вороги Польщі. Також було створено мережу 
лемківських читалень і культурно-освітніх товариств. До письма 
запроваджено алфавіт на основі латинських літер [6, с. 199]. Всіх вчителів, 
які себе вважали українцями переведено до інших місцевостей поза терени 
Лемківщини. Проводилася величезна агітація для переходу до лона 
православної церкви, а для тих, які залишилися вірними греко-католицькій 
церкві було створено окрему адміністрацію апостольську із садибою в 
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Риманові. Для наукового підґрунтя цих робіт було залучено 
професорський склад Ягеллонського університету з Кракова [6, с. 199]. 

Ці дії польського уряду викликали великий спротив української 
громадськості, українського парламентського клубу і навіть польської 
преси. Для недопущення подальшого збільшення українсько-польського 
протистояння з даної теми польськими урядовими колами було прийнято 
рішення про оголошення політичної помилковості таких поступок щодо 
гуцулів і лемків [6, с. 200]. 

Отже, «Коріння» сепаратизму так і не проросло на гуцульських і 
лемківських землях. На доказ цього маємо свідчення запеклої боротьби 
відділів УПА на тих теренах. До того ж, польська післявоєнна держава 
тільки разом із СРСР перемогла там при допомозі «операції Вісла». Таким 
чином, «політичні помилки» Урядів Другої Речі Посполитої ще чекають 
свого часу для більш детального наукового аналізу. 
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