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У статті проаналізовано діяльність органів влади Другої Речі Посполитої на Волині на 

початку 1920-х рр.  Окрему увага звернута на причини застосування репресій та протидію 

компартійному повстанському руху. Досліджено роль послів та сенаторів-волинян у їх протидії 

політиці військової колонізації та полонізації освіти. 

 

The article analyzes the activities of the authorities of the Second Polish Commonwealth in Volyn 

in the early 1920's. Particular attention was paid to the reasons for the use of repression and 

counteraction to the Communist Party insurgency. The role of Ambassadors and Senator-Volynians in 

their opposition to the policy of military colonization and polonization of education was explored. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: Волинь, органи, влада, парламент, суспільно, політична, ситуація. 
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1. Постановка проблеми. Після 

інкорпорації західноукраїнських земель 

відродженою Другою Річчю Посполитою гостро 

постала проблема налагодження взаємозв’язку 

органів влади й місцевого населення. 

Враховуючи ту обставину, що у Волинському 

воєводстві ситуація загострювалася 

антиукраїнською політикою адміністративної 

влади це сприяло посиленню польсько-

української конфронтації, чим намагалися 

користуватися радикальні політичні структури. 

Тому у першій половині 1920-х рр. ситуація в 

регіоні була вкрай напружена. Лише після 

призначення волинським воєводою у 1928 р. 

Г. Юзевського почали спостерігатися тенденції 

до пошуку компромісу, а суспільно-політична 

ситуація почала стабілізуватися. 

2. Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Проблема польсько-українських 

взаємовідносин на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період неодноразово була об’єктом 

наукових досліджень. Однаку проблема 

діяльності органів польської влади на Волині на 

початку 1920-х рр. й на даний час залишається 

малодослідженою. Окремі аспекти проблеми 

розглянуто у статті І. Дробота [4], протидії 

польських спеціальних служб комуністичному 

повстанському руху присвячено розвідку  

Л. Юрчук [8], Але незважаючи на наявність праць 

дана проблема досліджена недостатньо. 

3. Мета статті. На основі наукових праць 

та архівних першоджерел проаналізувати роль 

органів влади Другої Речі Посполитої у 

суспільно-політичних процесах, які відбувалися 

на Волині у першій половині 1920-х рр. та 

з’ясувати їх протидію повстанському 

компартійному руху. 

4. Виклад основного матеріалу. Після 

приєднання західноукраїнських земель до Польщіі 

«українське питання» стало одним із 

найпріоритетніших у внутрішній політиці Польської 

держави, оскільки відносини між поляками та 

українцями на “східних кресах” були напруженими. 

Входження Холмщини, Підляшшя, Західної 

Волині та Західного Полісся до складу Польської 

держави відбулося внаслідок підписання  

18 березня 1921 р. в Ризі мирного договору між 

урядами Ю. Пілсудського та В. Леніна, який 

польський парламент ратифікував 15 квітня 

1921 р. [1, С. 3]. У лютому 1921 р., за місяць до 

підписання Ризького мирного договору із 

західноволинських земель було утворено 

Волинське воєводство, центром якого став 

Луцьк. 

Незважаючи на гарантовані національним 

меншинам за Конституцією Речі Посполитої від 

17 березня 1921 р. права на збереження своєї 

національності та вільне користування рідною 

мовою (стаття 109) [2, S. 59-60]. практичні дії 

польської державної адміністрації мали 

діаметрально протилежний характер і були 

спрямовані на неприховану дискримінацію 

національних меншин, передусім українців. Так, 

21 травня 1921 р. волинський воєвода видав 

наказ про заборону вживання української мови в 

державних установах та навчальних закладах. 

Під час виборів до парламенту Польщі Блок 

національних меншин на Волині блок здобув 

підтримку 80% електорату, що забезпечило йому 

здобуття всіх без винятку мандатів, а 
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національний склад послів та сенаторів, обраних 

від краю, був таким: 12 послів – українці й четверо 

– євреї; чотири сенатори – українці й один – єврей. 

Отже, послами до сейму та сенаторами 

сенату Другої Речі Посполитої уперше стали 

українці, які представляли в законодавчих 

органах держави Волинь. Серед парламентарів-

українців домінували представники української 

інтелігенції та селяни, які здебільшого не мали 

досвіду парламентської діяльності.  

Але посли та сенатори-українці, які 

ввійшли до названого вище клубу, мали різні 

політичні погляди, сповідували різні ідеали, що 

надалі не могло не позначитися на діяльності 

УПР. 

На початку своєї парламентської діяльності 

українці вірили в можливість конструктивної 

співпраці з польськими урядовими колами. 

Політичні завдання, що їх поставила перед собою 

УПР, озвучив волинянин С. Підгірський 23 січня 

1923 р. Виступаючи від імені українських послів, він 

озвучив «Декларацію українського сеймового 

клубу», в якій були окреслені основні політичні цілі 

українського сеймового клубу і наголошувалося, що 

«... ціллю Українського Народу є відродження 

Самостійної Української Держави, однак, рахуючись 

з дійсним станом річей, заявляємо нашу 

готовність до співпраці з польським народом і з 

всіма народами, які входять в склад Річ 

Посполити Польської, під слідуючими умовами: 

Річ Посполита Польська, як держава 

національно несуцільна, має бути перебудована 

так, щоби кожний народ, який входить в її склад, 

особливо такий, що займає окреслену територію, 

мав повну можливість реалізувати своє право на 

самовизначення, отож мав забезпечений повний 

і свобідний розвиток всіх галузей життя» [3, С. 

44-45]. 

Отже, як видно з декларативного виступу 

С. Підгірського, УПР на початку 1923 р. була 

готова співпрацювати з польським урядом, але 

за умови поступок польської державної 

адміністрації українському населенню. Однією з 

нагальних вимог українських парламентарів 

було припинення політики колонізації та 

військового осадництва українських земель. 

Того ж дня, 23 січня 1923 р., українські та 

білоруські посли до сейму зробили спільний 

внесок від двох посольських клубів. У ньому 

вимагалося заборонити парцеляцію земель під 

осадництво та пропонувався на розгляд сейму 

проект закону, який передбачав ліквідувати 

осадництво у східних воєводствах, а землі, що 

належали осадникам, розділити між 

малоземельними та безземельними 

українськими й білоруськими селянами. 

Така позиція українських та білоруських 

парламентарів була продиктована тим, що 

польський уряд ще в 1920 р. розпочав політику 

колонізації західноукраїнських та 

західнобілоруських земель польським 

елементом, насамперед польськими 

військовими осадниками, які отримували на цих 

територіях значні земельні наділи. Однак 

запропонований українськими та білоруськими 

послами до сейму законопроект польський 

парламент так і не розглянув. 

Ще в грудні 1920 р. польський сейм прийняв 

закон про військову колонізацію 

західноукраїнських земель. На військових 

колоністів-осадників було покладено завдання 

сприяти асиміляції місцевого населення й 

виконувати роль опорних пунктів супроти 

національно-визвольної боротьби українського 

народу [4, С. 146]. Масштаби польської колонізації 

на Волині на початку 1920-х рр. були вражаючими. 

Станом на 1922 р. польські колоністи отримали у 

свої володіння 111 694,3 га земель, що ще більше 

посилювало соціальне напруження в 

тогочасному суспільстві. Це, насамперед, 

зумовлювалося тим, що на Волині в другій 

половині 1920-х рр. було 37 200 дрібних і 85 500 

карликових селянських господарств. Наприклад, 

на посольському вічі, яке відбулося у 

Володимирі-Волинському 29 червня 1924 р. й 

участь у якому взяли посли до сейму І. Павлюк, 

С. Підгірський, Х. Приступа та О. Назарук, у 

своєму виступі Х. Приступа порушив питання 

урядової політики колонізації українських 

земель й наголосив на тому, що землі Волині, 

Галичини та Підляшшя є власністю українського 

народу, а основною метою їх військової 

колонізації поляками є протидія українському 

рухові. На іншому посольському вічі, 7 квітня 

1924 р. у Кременці, посол до сейму 

Б. Козубський у своєму виступі звернув увагу 

присутніх на вічі українців на те, що земельна 

реформа уряду не принесла жодної користі 
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українському населенню Волині. Таку ситуацію 

він пояснив тією обставиною, що згідно з 

урядовими рішеннями землі віддають не 

українцям, а польським військовим осадникам 

[6].  

Окрім питань, пов’язаних з політикою 

військової колонізації, на посольських вічах 

розглядалися також і проблеми української 

освіти. Так, навесні 1924 р. на посольському вічі, 

у Вишневці (Кременецький повіт) посол  

Б. Козубський наголосив на тому, що урядова 

політика парцеляції у краї стосувалася лише 

польських військових осадників, які, окрім землі, 

отримували від уряду й кредити для ведення 

свого господарства. У системі державної освіти 

на Волині поляки, які становили лише 15% 

населення краю, мали близько 500 державних 

шкіл, а українських шкіл за визначенням посла 

«було ледве 400». Щодо середньої освіти, то 

українці Волині не мали жодної гімназії, у якій 

навчання велося б українською мовою, натомість 

у кожному повітовому центрі регіону 

функціонували польські державні гімназії, а 

політика уряду була спрямована на «збільшення 

польських впливів на кресах» [6]. 

Важливим напрямом діяльності УПР був 

захист культурно-освітніх прав українського 

населення. Українські посли та сенатори 

неодноразово порушували в парламенті країни 

питання щодо збереження української освіти в 

державі та намагалися протидіяти закриттю 

державною владою українських шкіл у краї. 

Наприклад, 23 квітня 1923 р. посол до сейму  

С. Козицький, виступаючи в сеймовій освітній 

комісії, наголосив, що «спочатку адміністрація 

польська хоч правда і не дбала про те, щоб 

збільшити число шкіл українських, але не 

перешкоджала сільським громадам закладати 

школи хоч би приватні... В минулому році, власне 

з початком біжучого року відношення влади 

шкільної до українського учительства круто 

змінилося і то змінилося на гірше» [7, арк. 1]. 

Тоді ж від імені УПР С. Козицький подав на 

розгляд сейму посольський внесок, у якому 

йшлося про те, що влада повинна «покликати до 

праці безробітне українське учительство на 

Холмщині, Підляшші, Поліссі й Волині», та 

негайно «приступити до відкриття українських 

шкіл» [7, арк. 11-12].  

Проблеми української освіти неодноразово 

порушували наприкінці 1920-х – на початку 

1930-х рр. у парламенті країни. Зокрема, під час 

виступу в сеймі 2 червня 1928 р., посол, член 

УНДО В. Целевич, характеризуючи ситуацію в 

системі освіти на Волині, констатував, що «в 

сучасний момент у Волинському воєводстві на 

1144 народніх школи тільки 4 школи з 

українською мовою навчання, 390 

утраквістичних і аж 750 польських шкіл, у 395 з 

яких українська мова не викладається». На 

початку січня 1932 р. у своєму виступі у сеймі 

посол до сейму, член УНДО Д. Великанович, 

торкаючись проблеми освіти, зазначив: якщо в 

1922/1923 навчальному році на українських 

землях у складі Другої Речі Посполитої було 

2676 українських шкіл, то в 1930 р. їх 

залишилося лише 757, а близько 300 тис. 

українських дітей взагалі не відвідували школи. 

Щодо проблеми учителів-українців, то серед  

67 тис. учителів їх було лише 3,5 тис., до того ж їх 

переводили працювати з українських земель на 

етнічні польські. Така політика польської влади 

на західноукраїнських землях мала на меті за 

допомогою вчителів-поляків активізувати 

процеси полонізації українського населення 

регіону. Тому багато вчителів-українців змушені 

були працювати у польських школах і викладати 

польською мовою, значна частина взагалі не 

мала можливості працювати в системі освіти. 

Натомість чимало вчителів-поляків, які 

працювали на Волині, не володіли українською 

мовою, а дехто з них не мав навіть спеціальної 

освіти. Критерієм призначення на посаду 

вчителя початкової школи часто слугували не 

професійні знання чи освітній рівень, а 

національність тієї чи іншої особи та її лояльність 

до польської влади. Тому перевагу надавали 

полякам, які мали прищепити українським дітям 

зі шкільної лави любов не до України й 

українського народу, а до Польщі та польської 

культури [6]. 

Таким чином, у першій половині 1920-х рр. 

розпочався планомірний наступ на українську 

освіту. Посли та сенатори-українці неодноразово 

порушували це питання в парламенті країни 

однак жодних поступок від органів влади вони 

так і не отримали. При цьому варто відзначити, 
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що частина розпоряджень польської влади 

прямо суперечила положенням Конституції  

Однак у першій половині 1920-х рр. 

суспільно-політична ситуація на Волині 

ускладнювалася ще й тим, що реалізація 

політики військової колонізації сприяла 

ескалації напруги в краї та посиленню 

українсько-польської конфронтації, чим активно 

скористалася нелегально діюча Комуністична 

партія Західної України (КПЗУ), використовуючи 

незадоволення українського населення у 

власних цілях. Волинський воєвода в одному з 

рапортів про суспільно-політичну ситуацію 

зазначав, що ставлення широких верств 

українського населення до польської влади було 

ворожим. Цей чинник компартійне підпілля 

використовувало при формуванні так званих 

повстанських загонів [6].  

Організовані КПЗУ так звані повстанські 

загони здійснювали напади на постерунки 

поліції, фільварки тощо.  

Без сумніву, внутрішня політика польського 

уряду призвела до загострення ситуації на 

Волині, проте не останню роль у посиленні 

польсько-українського протистояння відігравала 

й КПЗУ, яка, керуючись інструкціями 

Закордонного відділу Центрального комітету 

Комуністичної партії (більшовиків) України (ЦК 

КП(б)У), організовувала збройні «повстанські 

загони»  та керувала їхніми діями [6] Слід 

зауважити, що значна частина цих збройних 

формувань потрапляла на територію Волині з 

Радянського Союзу. Наприклад, відділ 

інформації Волинського воєводського 

управління в 1924 р. попереджав 4-ту 

прикордонну роту, яка дислокувалася в Острозі 

(Здолбунівський повіт), що незабаром польсько-

радянський кордон мають перейти терористичні 

відділи білоруських та українських комуністів, 

які планували здійснити напади на постерунки 

поліції, маєтки у місцевостях поблизу кордону. 

14 серпня 1924 р. Волинське воєводське 

управління інформувало Міністерство внутрішніх 

справ (МВС) про заплановані напади 

диверсійних груп. В інформації йшлося про те, 

що в результаті розвідки, проведеної згідно з 

розпорядженням кременецького повітового 

старости, встановлено, що на території СРСР 

формувалися три військові групи, які незабаром 

мали проникнути на територію Польщі. Ці групи 

були озброєні револьверами, бомбами, 

карабінами та кулеметами. Перед ними було 

поставлено завдання нападати на постерунки 

поліції та переправити агітаційну літературу, а 

також, ймовірно, доставити гроші та документи 

радянським конфідентам, що мешкали поблизу 

польсько-радянського кордону. 4 вересня  

1924 р. комендант повітової поліції в Острозі, у 

своєму зверненні до всіх прикордонних рот і 

постерунків поліції повіту зазначив, що 

«Радянський Союз буде намагатися закидати 

нас збройними групами, щоб зашкодити нашій 

безпеці, щоб дезорганізувати внутрішню 

стабільність, щоб показати в очах Європи, що це 

є самостійний рух місцевого населення, яке 

прагне звільнитися від польського ярма» [8, С. 

99-100].  

Така ситуація на Волині була спричинена 

тим, що резиденти Закордонного відділу ЦК 

КП(б)У розпочали підривну роботу на території 

Західної України ще в 1921 р. Метою їхньої 

діяльності було утворення підпільної 

повстанської організації, яка мала сприяти 

відокремленню північно-західних українських 

земель від Другої Речі Посполитої та 

возз’єднанню їх з Українською Соціалістичною 

Радянською Республікою (УСРР). Засобами 

досягнення мети ця організація обрала напади 

на державні об’єкти, терор супроти 

представників державної влади, а також 

«провокування заворушень на ґрунті поширення 

ненависті між окремими частинами населення і 

викликання збройної революційної акції в 

Польщі». Чимало тогочасних рапортів поліції 

нагадують швидше звіти про ведення військових 

дій, ніж огляд суспільно-політичного становища. 

Наприклад, в одному з донесень коменди 

державної поліції зазначалося, що в 

Острозькому повіті діяла банда більшовиків у 

кількості понад 60 осіб, яка вчинила напади на 

фільварки та постерунки поліції у селах 

Стадниках, Майкові, Могилянах. Основною метою 

діяльності цього військового формування було 

здійснення нападів на постерунки державної 

поліції, польські маєтки, знищення 

представників органів державної влади тощо.  

Активно діяли на Волині в той час й інші 

революційні організації та формування: 
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Українська національно-повстанська організація 

(УНПО), Українська революційно-повстанська 

організація (УРПО), Західноукраїнська народно-

революційна організація (ЗУНРО), Організація «Т», 

Українська червона повстанча армія (УЧПА) та 

інші. Ці організації різнилися хіба що назвою. 

Форми й методи їхньої діяльності були однакові – 

вони мали прокомуністичне спрямування й 

головною метою своєї діяльності ставили 

підготовку збройного повстання, щоб відірвати 

Волинь та інші західноукраїнські землі від Речі 

Посполитої з подальшим їх приєднанням до СРСР 

[6]. 

Наслідком діяльності комуністичного підпілля 

стало посилення напруження в суспільстві та 

репресії з боку польських каральних органів. 

Польська влада активізувала боротьбу з 

повстанським рухом на Волині. Лише впродовж 

лютого–квітня 1924 р. в Луцькому, Ковельському, 

Здолбунівському, Рівненському, Дубнівському та 

Острозькому повітах було заарештовано понад 300 

осіб. А протягом 1921–1925 рр. у Волинському 

воєводстві засуджено до розстрілу 72 особи. 

Загалом у 1922–1925 рр. комуністичний збройний 

рух набрав значних розмірів. Від 1922 р. до  

31 серпня 1925 р. на Волині вчинено 951 збройний 

напад на осадників та польські державні установ.  

Серед них і захоплення містечка Корець 

(Рівненський повіт), де було розгромлено всі 

урядові установи та розбито польський гарнізон.  

Окрім учинення нападів на населені пункти, 

постерунки поліції, помешкання польських 

осадників та фільварки, члени комуністичного 

підпілля збирали також розвідувальну інформацію 

про систему охорони польсько-радянського 

кордону, розташування військових гарнізонів на 

території Волині. Саме таку діяльність проводила 

підпільна комуністична організація з 15 осіб, яку 

очолював Козяр. Члени цього угруповання також 

сприяли переходу через радянсько-польський 

кордон диверсійних загонів, готували місце для 

їхньої дислокації та підшуковували об’єкти для 

нападів. 

Отже, компартійне підпілля, що мало 

розгалужену систему своїх організацій на Волині 

й діяло під керівництвом радянських спецслужб, 

організовувало не лише повстанські загони, а й 

збирало розвідувальну інформацію про польські 

збройні сили, яку передавало відповідним 

структурам у СРСР. Загалом діяльність 

компартійного руху на Волині в першій половині 

1920-х рр. була спрямована на дестабілізацію 

ситуації у краї, а методами для досягнення цієї 

мети було обрано напади на постерунки поліції, 

фільварки, представників влади тощо.  

Як бачимо, польський уряд удавався, з 

одного боку, до жорстких репресивних заходів, 

аби ліквідувати збройний рух опору під 

проводом КПЗУ, що, зокрема, проявлялося й у 

подальшій діяльності в регіоні військово-

польових судів. Так, наприклад, влітку 1924 р. на 

всій території Польщі, яка раніше входила до 

складу Російської імперії, було продовжено 

діяльність цих судів до 31 грудня 1924 р. [9, С. 3] 

З другого боку, уряд намагався не допустити 

посилення в краї впливів українських 

національних політичних сил. З цією метою 

розпочалася практична реалізація політики 

регіоналізму, що передбачала відділення Волині 

від Галичини штучним «сокальським кордоном», 

який був частиною колишнього державного 

кордону між Російською та Австро-Угорською 

імперіями до Першої світової війни. Тому після 

підписання Ризького мирного договору 

Волинське воєводство було відділено від 

Львівського та Тернопільського. 

Висновки. Таким чином, посилення репресивної 

діяльності силових структур Другої Речі 

Посполитої на Волині у першій половині 1920-х 

рр. була зумовлена активізацією компартійного 

підпілля, яке використовуючи силові методи 

боротьби користуючись інструкціями 

спеціальних служб СРСР робило усе можливе, 

щоб дестабілізувати обстановку в регіоні. 

Одночасно з цим роздача земель польськими 

урядами військовим осадникам мала на меті 

полонізувати регіон, а реалізація освітнього 

закону С. Грабського сприяла поступовому 

знищенню українських навчальних закладів. 

Легальна протидія цим діям з боку українських 

послів та сенаторів наштовхувалася на протидію 

органів адміністративної влади. Все це у 

комплексі сприяло ускладненню ситуації в 

регіоні й посиленню незадоволення органами 

польської адміністрації місцевим населенням, а 

значить сприяло радикалізації частини 

населення. 
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