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ACTIVITIES OF NATIONAL DEMOCRATS TO THE VOLYNY IN THE CONTEXT OF THE NORMALIZATION 
AGREEMENT WITH THE POLISH GOVERNMENT OF 1935-1939 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

З’ясовано діяльність націонал-демократів на Волині у 1935-1939 рр. у контексті зміни 
політичної тактики партійного проводу. На основі першоджерел проаналізовано діяльність 
польської адміністративної влади проти діячів цього політичного угруповання. Висвітлено 
комплекс заходів, які проводило це легальне політичне угруповання проти урядової політики 
спрямованої на колонізацію українських земель польськими військовими осадниками. 
Досліджено спроби членів Української парламентської репрезентації добитися територіальної 
автономії українських земель у складі Другої Речі Посполитої й протидію цим планам польських 
урядових кіл. 

 
The work of the national-democrats in Volyn in 1935-1939 in the context of changing the political 

tactics of the party leadership has been clarified. On the basis of primary sources, the activities of the 
Polish administrative authorities against the figures of this political group were analyzed. The 
complex of measures carried out by this legal political group against the government policy aimed at 
the colonization of Ukrainian lands by Polish military settlers is highlighted. The attempts of members 
of the Ukrainian parliamentary representation to achieve the territorial autonomy of Ukrainian lands 
in the Second Rzecz Pospolita and to counteract these plans of the Polish government circles are 
researched. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Навесні 1935 р. в 

результаті досягнення компромісу між 

керівництвом Українського національно-

демократичного об’єднання та польським 

урядом, партія змінила тактику. Однак 

«нормалізаційна угода» не повної підтримки ні 

серед членів партії, ні в її проводі. У результаті 

націонал-демократи взяли участь у виборах до 
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Сейму та Сенату, які більшістю українських 

політичних структур бойкотувалися, що великою 

мірою ускладнило й так не прості міжпартійні 

взаємовідносини в українському національному 

політичному таборі. 

Аналіз досліджень та останніх публікацій. 
Незважаючи на значну кількість наукових праць, 

присвячених діяльності націонал-демократів у 

міжвоєнний період, більшість дослідників 

фокусували свою увагу на ситуації у Галицьких 

воєводствах. Натомість проблема діяльності 

УНДО на Волині у другій половині 1930-х рр. 

відображена частково. Окремі розглянуто у 

працях Т. Раєвич [2], М. Дядюк [3], М. Швагуляка 

[15], польського історика К. Зеленко [28] та 

інших вчених.  

Мета статті полягає в об’єктивному 

висвітленні діяльності УНДО у 1935-1939 рр. у 

контексті «нормалізаційної угоди» та 

визначення її ролі в послабленні позицій цього 

політичного угруповання на Волині. 

Виклад основного матеріалу. Зміна 

політичної тактики УНДО не вирішила всіх 

проблем. Перед проводом партії постала дилема: 

брати участь у виборах до польських 

законодавчих органів чи ігнорувати їх. 6 липня 

1935 р., розглянувши це питання на своєму 

засіданні, провід партії ухвалив рішення брати 

участь у виборах. 8 липня 1935 р. у Львові 

відбулася зустріч між міністром внутрішніх справ 

Другої Речі Посполитої М. Косцялковським та 

рядом провідних українських діячів. Однією з 

умов, які висунула польська сторона, було 

узгодження кандидатур майбутніх послів з 

урядом [1, С. 200]. 

У ході узгодження кандидатур майбутніх 

послів польська влада відхилила кандидатури Д. 

Левицького та М. Рудницької. Відповіддю на це 

стало оприлюднене в серпні 1935 р. у пресі 

комюніке Союзу українок, в якому українське 

«зорганізоване жіноцтво» закликали до бойкоту 

виборів. 12 жовтня 1935 р. на засіданні ЦК УНДО 

з партії за це були виключені М. Рудницька і  

О. Федак-Шепарович [2, С. 107]. Унаслідок цього 

Союз українок припинив свою співпрацю з УНДО 

[3, С. 11]. Оцінюючи ситуацію, що склалася в 

українському суспільстві через бойкот виборів 

більшістю політичних сил, у липні 1935 р. в газеті 

«Свобода» провід партії опублікував звернення 

до всіх членів УНДО, в якому їх закликали взяти 

участь у виборах [4, С. 1]. 

На території галицьких воєводств у 

виборах до сейму, які відбулися у вересні 1935 

р., взяло участь лише 48,5 % виборців. Однак, 

відповідно до угоди, у кожному з п’ятнадцяти 

виборчих округів Галичини мало бути обрано 

одного поляка й одного українця. Таким чином, 

українці отримали 14 мандатів до сейму і п’ять – 

до сенату. З них 13 посольських і чотири 

сенатських мандати дісталися УНДО. На Волині 

УНДО, згідно з угодою, участі у виборах не брало, 

а українців тут представляло ВУО, яке взяло 

участь у виборах у складі ББСУ, у результаті чого 

п’ять членів ВУО стали послами до сейму [1, С. 

200-201]. 

У нормалізаційній угоді провід УНДО 

висунув низку вимог до польського уряду. Серед 

них на чільному місці було надання права на 

національно-територіальну автономію 

українських земель у межах Польщі [5, С. 13]. 

В. Мудрий, обґрунтовуючи доцільність 

укладення нормалізаційної угоди, зазначав, що її 

реалізація сприятиме створенню на 

західноукраїнських землях П’ємонту «для потреб 

усього українства», а «реальну політику» УНДО 

започатковувало «з уваги на великі історичні 

завдання українства в боротьбі за реставрацію 

української державности» [6, С. 25]. 

Натомість Д. Левицький голова партії у 1925 

– 1935 рр. на засіданні ЦК УНДО 12 вересня 1935 р. 

розкритикував «угоду» за те, що вона вилучила 

з орбіти «українського питання в Польщі Волинь, 

Полісся, Холмщину» і санкціонувала 

«сокальський кордон». Але прибічники 

«реальної політики», до числа яких входили й 

новообрані посли, котрі на той час складали 

більшість у керівництві партії, вислухавши 

критичну оцінку «реальної політики», прийняли 

відставку Д. Левицького з посади голови УНДО. 

Головою партії було обрано В. Мудрого, який 

отримав посаду віце-маршалка сейму [1, С. 200-

201]. 

У нормалізаційній угоді, яку уклав провід 

УНДО, поза увагою залишилася Волинь. 

Відповідно до угоди партія участі у виборах у 

цьому регіоні не брала. Це негативно вплинуло 

на внутрішню ситуацію у волинських 

організаціях націонал-демократів. А зважаючи 

на той факт, що між партійними структурами 

УНДО на Волині й проводом партії відносини 
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були досить складними, то зміна політичної 

тактики партії спричинила подальше 

ускладнення стосунків.  

Незважаючи на нормалізаційну угоду 

УНДО та перехід партії на позицію співпраці з 

владою, її активні діячі на Волині були під 

пильним наглядом поліції. Націонал-демократи, 

незважаючи на нормалізаційну угоду з урядом, 

намагалися протидіяти колонізації українських 

земель польським елементом. У постанові ЦК УНДО 

від 26 вересня 1936 р. фокусувалася увага на тому, 

що аграрні відносини на українських землях у 

складі Польщі були настільки жахливі, що «у 

жодному разі не давали змоги наділювати «цією 

землею кольоністів» [7, С. 39]. З. Порай, торкаючись 

колонізаційної проблеми, зазначав, що «на ділі – 

колонізація цих земель це не їх польонізація, але 

конечна майбутня большевизація» [7, С. 65-66]. 

Антиколонізаційна тема звучала і в 

партійній пресі, і на партійних нарадах та 

конференціях. Незважаючи на легальний статус 

партійних видань, на Волині за їх 

розповсюдження поліція заарештувала ряд 

членів партії. Підставою для арештів було не 

лише розповсюдження антиколонізаційних за 

змістом видань, а й проведення партійних нарад, 

на яких обговорювалися колонізаційні плани 

польських властей. Неодноразово 

заарештовували й керівництво Рівненського 

повітового комітету УНДО: В. Ярмолюка,  

Л. Могильницького, Н. Кузьминця. Так, у 

матеріалах кримінальної справи, яку розглядав 

Рівненський міський суд у 1937 р., стосовно 

діяльності В. Ярмолюка зазначено, що його було 

ув’язнено на три місяці й оштрафовано на 100 

злотих за розповсюдження легально виданої у 

Львові брошури «За рідні землі – справа 

колонізації» [8, арк. 75]. Причиною судового 

переслідування цього відомого партійного діяча, 

як свідчать матеріали кримінальної справи, було 

те, що він розповсюджував серед українського 

населення краю фальшиві, на думку органів 

адміністративної влади, відомості про наміри 

польського уряду щодо проведення парцеляції 

ґрунтів і роздачі розпарцельованої землі 

польським колоністам [8, арк. 93]. У тому ж 1937 р. 

польська поліція, окрім керівництва 

Рівненського повітового комітету партії, 

затримала на Волині ще близько 100 осіб. У 

зв’язку з цим керівництву партії було 

направлено звернення [9, арк. 3]. У листі-

відповіді зазначалося, що адвокатами 

заарештованих могли бути посли Р. Перфецький 

чи С. Біляк, і коли «хтось із них зможе виїхати на 

Волинь, то виїде негайно» [9, арк. 4]. У вересні 

1937 р. до Рівного надійшов лист за підписом  

З. Пеленського, в якому висловлено обіцянку, що 

«президія УПР буде добиватися звільнення 

заарештованих». Однак це стосувалося лише тих 

членів УНДО, список яких «можна передати у 

Варшаві». Окрема увага в цьому документі 

зверталася на те, чи може поручитися за цих 

осіб керівництво місцевої партійної організації [9, 

арк. 6]. 

Питання щодо конфіскації українських 

періодичних видань та переслідування осіб, які 

їх розповсюджували, неодноразово піднімалося і 

в парламенті країни. Так, 12 січня 1937 р. в 

дискусії над бюджетом міністерства юстиції 

посол до сейму, член УНДО В. Целевич 

відзначив, що «останніми часами 

адміністративна й судова влади в Луцьку 

сконфіскували всі українські календарі, видані у 

Львові. Ці календарі пройшли цензуру у Львові і 

розійшлися в десятках тисяч примірників серед 

українського населення галицьких воєводств». 

Наприкінці свого виступу він цілком резонно 

запитав: «Чому обов’язує інший закон про 

конфіскати в Галичині – інший на Волині?» [10,  

С. 1]. 

Отож намагання автономізувати політичне 

життя Волині штовхнули польську адміністративну 

владу до таких безпрецедентних кроків, як 

затримання українців, які розповсюджували 

легальні видання, та конфіскацію цих видань. Крім 

цього, поліція заарештовувала членів партії за 

участь у партійних нарадах та конференціях 

УНДО. Запити послів до сейму − членів УПР 

Галичини – зазвичай залишалися без відповіді. 

Фактично волинська державна адміністрація 

розпочала втілювати у життя концепцію 

остаточного відриву Волині від галицьких 

воєводств. 

Непримирима позиція членів партії в цьому 

питанні була зумовлена внутрішньою політикою 

польського уряду, який з травня 1936 р. 

очолював Ф. Славой-Складовський. Останній, 

декларуючи необхідність польсько-українського 

порозуміння та прикриваючись гаслами 

«співжиття» й «співпраці», на практиці робив 
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усе, щоб роз’єднати на частини українську 

етнічну територію у межах Польщі й надалі 

реалізовував політику колонізації 

західноукраїнських земель. У 1936 р. для 

реалізації цієї мети уряд виділив 13 275 га 

земельних угідь. Важливого значення при 

здійсненні внутрішньої політики Польщі на 

окупованих землях уряд надавав справі 

боротьби з православ’ям як фактором, який 

утримував почуття національної свідомості 

українців. «В таких умовах не могло йти мови не 

лише про «нормалізацію», а й про політичний 

експеримент Г. Юзевського на Волині, який 

завершився провалом» [11, С. 126]. 

Така діяльність польських урядових кіл 

поставила на грань провалу нормалізаційну 

політику УНДО. Ускладнення українсько-

польських відносин призвело до того, що в партії 

в середині 1936 р. на ґрунті невдоволення 

«нормалізацією» зародилася, а з часом і 

набрала сили опозиція до нового партійного 

проводу, який очолював В. Мудрий. До опозиції, 

що гуртувалася навколо газети «Діло», входив 

ряд визначних діячів партії: К. Левицький, В. 

Кузьмович, І. Кедрин-Рудницький, І. Німчук, Г. 

Тершаковець, О. Луцький. Опозиційна група не 

була організаційно сформована, однак її лідером 

став колишній голова партії Д. Левицький. 

Отже, незважаючи на складність ситуації в 

українському політичному таборі на Волині, яка 

була зумовлена як внутрішньою політикою 

волинської адміністрації, так і міжпартійним 

протистоянням, що негативно позначалося на 

діяльності всіх його суб’єктів, висувалася теза 

про потребу консолідації українських політичних 

угруповань. Це мало не лише спинити 

протистояння в українському політикумі, а й 

створило б неодмінні умови для ефективнішої 

протидії наступу польського уряду на українство, 

який набирав усе загрозливіших і масштабніших 

форм. 

У серпні 1937 р. газета «Діло», підбиваючи 

підсумки «нормалізаційної» угоди, констатувала, 

що за два роки нормалізації не вийшло жодного 

закону, який хоч би якось збільшив права 

українців. Навпаки, саме в цей період польська 

влада реанімувала ідею «польонізації 

української території позамісцевим елементом, 

що здавалось уже була віддана до архіву». А 

головною причиною посилення наступу 

польського уряду на українське громадянство 

називалася та, що польська сторона намагалася 

використати для своїх цілей «момент слабкості 

української сторони» [12, С. 1]. 

Cеред причин послаблення позицій 

націонал-демократів на Волині «Діло» назвало 

укладання «виборчого компромісу, що виключив 

Волинь і Полісся від сфери впливу Галичан», а 

на розрізненості українських земель у складі 

Польщі, окрім діяльності урядових кіл, значною 

мірою позначився і «той мур, який існує у наших 

власних душах, винувате те почуття галицького 

сепаратизму, якого ми ще не перебороли у собі, 

незважаючи на свідомість і почуття національної 

спільности з народом, що живе на Холмщині, 

Волині, Поліссі, Лемківщині, Буковині чи 

Закарпатті» [13, С. 1-2]. 

Отже, партійна преса, аналізуючи питання 

послаблення впливів націонал-демократів на 

Волині, звинувачувала в цьому не лише 

польську владу, а й акцентувала увагу на інших 

чинниках, насамперед «почутті галицького 

сепаратизму».  

Суспільно-політична ситуація того періоду 

не сприяла реалізації зміни політичної тактики 

УНДО. Порушуючи проблему нормалізації 

польсько-українських відносин у Польщі, 

“Biuletyn Polsko-Ukraiński” звертав увагу на той 

чинник, що політика нормалізації могла мати 

позитивні наслідки і для поляків, і для українців 

лише тоді, коли була б добра воля обох сторін 

[14, S. 383]. Автор цієї статті мав на увазі те, що 

проти політичного курсу УНДО, з одного боку, 

виступали представники українських політичних 

угруповань, а з іншого – урядовий тиск на 

українство доповнювався виступами польських 

націоналістичних кіл. Тому головний ідеолог 

політики «нормалізації» В. Мудрий, підбиваючи її 

дворічний підсумок, змушений був визнати, що 

“нормалізація” принесла українцям «багато 

розчарувань, а мало позитивного» [15, С. 203]. 

7 травня 1938 р. на засіданні ЦК партії було 

прийнято спеціальний комунікат, присвячений 

проблемі українсько-польського порозуміння. У 

ньому констатувалося: «ЦК УНДО стверджує, що 

за 3 роки нормалізація не принесла без вини 

УНДО... позитивних наслідків». У документі 

також зазначалося, що УНДО й далі 

домагатиметься введення на західноукраїнських 

землях територіальної автономії [16, С. 1]. 
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Отже, навесні 1938 р. партійний провід 

дійшов висновку, що нормалізаційна угода не 

дала бажаних результатів ні націонал-

демократам, ні українському суспільству 

загалом. Навпаки, тиск на українське 

суспільство з боку польських урядових кіл 

посилився, а нормалізаційна політика значно 

ускладнила відносини УНДО з українськими 

політичними партіями, які здебільшого таку 

позицію націонал-демократів сприйняли 

негативно. 

У червні 1938 р., коментуючи ситуацію у 

площині польсько-українських відносин 

унаслідок оприлюднення комунікату УНДО, 

«Biuletyn Polsko-Ukraiński» звертав увагу, що згідно 

з цією декларацією польсько-українська співпраця 

можлива лише на платформі територіальної 

автономії, яка створила б неодмінні умови для 

вирішення польсько-українських суперечностей у 

межах Речі Посполитої [17, S. 257]. 

Парламентські вибори 1938 р. проходили в 

атмосфері взаємної недовіри та міжпартійного 

протистояння. З українського боку в них брали 

участь лише УНДО, УНО та ВУО, всі інші політичні 

партії закликали бойкотувати вибори. УНДО 

боролося за мандати до парламенту в галицьких 

воєводствах. На Волині учасником виборів з 

українського боку було лише ВУО, в якому 

значну роль відігравали представники 

еміграційних кіл із Наддніпрянської України [18, 

S. 329]. 

У результаті українські партії отримали в 

Галичині в 1938 р. стільки мандатів, що й у 1935 р.  

На той час впливи УНДО послабилися, а кількість 

членів партії зменшилася. У 1938 р. в Західній 

Україні до лав партії входило близько 5 тис. осіб і 

діяло 22 повітових комітети [19, арк. 3]. 

Обґрунтовуючи у партійних виданнях свою 

позицію щодо участі у виборах, УНДО 

акцентувало увагу на тому, що «досвід бойкоту 

виборів 1922 р. повинен був нині повчити, що 

такими методами ніколи нічого не виграється» 

[20, С. 17], а свою основну мету в польських 

законодавчих установах націонал-демократи 

вбачали в тому, «щоби раз у раз висувати перед 

світом наш автономічний постулат» [20, С. 31], У 

пресі члени партії обґрунтовували участь у 

виборах так: вони робили це для того, аби, 

використовуючи парламентську трибуну, вести 

боротьбу за реалізацію програми партії, 

насамперед за територіальну автономію 

українських земель у складі Польщі, тому що 

«лише територіальна автономія з власним 

сеймом у Львові і власною адміністрацією 

забезпечить нашому народу в Польщі, 

можливість розвитку на всіх ділянках, скріпить і 

піднесе його на вищий ступінь» [21, С. 1].  

Отже, нова виборча угода між проводом 

партії та польським урядом не знайшла 

підтримки не лише в українському суспільстві, у 

тому числі й серед частини членів партії, а й 

серед частини польського опозиційного 

середовища.  

3 грудня 1938 р. голова УНДО В. Мудрий 

оголосив у парламенті Польщі декларацію, в якій 

озвучив питання про надання українським 

землям у складі Речі Посполитої територіальної 

автономії [22, С. 1]. 9 грудня УПР внесла на 

розгляд сейму «Проект конституційного закону 

Галицько-Волинська земля», згідно з яким 

західноукраїнським землям мало бути надано 

автономію, у них мали бути власний сейм, 

бюджет, судова систему, місцеві органи 

державної влади та ряд інших державних 

атрибутів, але при цьому визнавалася зверхність 

Польщі [23, арк. 1-4], однак маршалок сейму не 

прийняв цей законопроект навіть до розгляду. У 

польських урядових колах визнали, що виступ В. 

Мудрого, який викликав певне зацікавлення 

серед українського суспільства, був зумовлений 

як національним піднесенням у зв’язку з 

подіями в Закарпатті, так і «німецьким 

чинником», однак цей виступ викликав 

негативну реакцію [24, арк. 5]. 

Отже, незважаючи на нормалізаційну 

угоду, члени партії намагалися протидіяти 

ревіндикаційній акції польської влади і 

виступали проти тих обмежень щодо 

українського національного руху, які 

застосовувалися у прикордонних із СРСР 

повітах. Провідну роль у житті цих повітів 

відігравали представники військовиків, які тут 

мали значно більше важелів впливу на всі сфери 

суспільного життя, ніж представники місцевої 

цивільної адміністрації. У зв’язку з цим у 

прикордонних повітах діяло не стільки 

загальнодержавне законодавство, скільки 

розпорядження і накази командування КОПу. 

Протести членів УПР проти такої ситуації у 

прикордонній зоні не дали бажаного результату. 
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Влада й надалі заохочувала антиукраїнську 

діяльність військовиків, надаючи останнім 

чимраз більше повноважень. Паралельно з цим 

ще в середині 1920-х рр. саме у прикордонних 

повітах найбільше селилися польські військові 

осадники, які мали своїм завданням не лише 

сприяти полонізації краю, а й протидіяти 

незаконному перетину польсько-радянського 

кордону.  

Наприкінці 1930-х рр. спостерігалися 

тенденції до зближення між УНДО та частиною 

членів ВУО. Точкою порозуміння стала ідея про 

надання західноукраїнським землям автономії у 

складі Польщі, яку підтримала частина Членів 

ВУО. У результаті з ВУО були виключені  

С. Скрипник, В. Онуфрійчук та М. Книш, які 

вступили до УНДО, а С. Скрипник із 9 грудня 

1938 р. вийшов зі складу Української 

парламентської репрезентації Волині [25, S. 1]. 

Оприлюднення декларації про автономію 

українських земель у складі Польщі, 

послаблення впливів у Рівненському повіті ВУО, 

входження до складу партії відомих політичних 

діячів із Волині спричинило зростання 

чисельності та посилення впливів УНДО. Проте 

реальну діяльність у той період проводив лише 

Рівненський окружний комітет УНДО. Згідно з 

рапортом волинського воєводи в повіті 

налічувалося близько 1,5 тис. членів та 

прихильників партії [26, арк. 85]. З огляду на 

складність ситуації на Волині, члени партії 

шукали способів порозуміння з іншими 

опозиційними політичними силами, що діяли в 

регіоні. Щодо цього в документах коменди 

державної поліції відмічалося, що керівник 

Рівненського окружного комітету УНДО  

В. Ярмолюк намагався налагодити взаємодію з 

місцевим комітетом УСРП [27, арк. 1]. 

У 1939 р. провід партії у своїй квітневій 

резолюції звинуватив польську владу в тому, що 

саме з її вини не нормалізовано українсько-

польські відносини [28, S. 44]. 

А на засіданні Народного комітету УНДО, 

яке відбулося 24 серпня 1939 р., наголошено, що 

партійний провід і надалі обстоюватиме позицію 

щодо надання українським землям автономії. В 

опублікованому комунікаті партії також 

наголошувалося, що у зв’язку з ускладненням 

міжнародної ситуації, яка «грозить збройним 

вибухом», українські політичні угруповання 

повинні «упорядкувати свої внутрішні справи та 

залишити всі внутрішні спори». Окрім цього, 

запевнялося, що «українське громадянство 

виконає в цих важких часах горожанські 

обов’язки крови і майна, які накладає на нього 

приналежність до Польської держави» [29, С. 1]. 

Висновки. Отже, період діяльності УНДО на 

Волині у другій половині 1935-го–1939 р. 

характеризується значним послабленням 

позицій партії у краї. Важливими чинниками, що 

вплинули на діяльність партії, були: реалізація 

«політики нормалізації», посилення органами 

місцевої влади заходів, спрямованих на 

зміцнення «сокальського кордону», та репресії 

проти членів партії, остаточне припинення 

діяльності українських культурно-освітніх та 

економічних організацій. Це призвело до того, 

що з трьох повітових комітетів УНДО, 

зорганізованих у 1928 р., залишився лише один 

Рівненський, і лише в Рівненському повіті 

впливи націонал-демократів наприкінці  

1930-х рр. були досить помітними. З огляду на 

легальний статус УНДО, основною формою 

роботи у краї було проведення партійних нарад 

та конференцій, на більшості з яких 

ухвалювалися «паперові» резолюції, які так і не 

були реалізовані, що негативно відобразилося 

на репутації партії. Окрім цього, поступовій втраті 

позицій УНДО значною мірою сприяла не завжди 

рішуча та не зовсім послідовна діяльність 

місцевих партійних організацій. До цього слід 

додати, що ідеологія партії не завжди була 

зрозуміла основній масі населення Волині – 

селянам. Лише наприкінці 1938-го – на початку 

1939 р. з’явилися тенденції до зміцнення позицій 

партії у краї. Та все ж, попри названі недоліки й 

упущення, діяльність волинських організацій 

УНДО сприяла поширенню ідеології націонал-

демократів, політичній активізації волинян та 

поширенню у краї української державницької 

ідеї, а отже відіграла значну роль у формуванні 

національної свідомості українського населення 

міжвоєнної Волині. 
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