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THE INTERNAL POLICY OF THE POLISH AUTHORITIES ON THE WALL IN 1928-1930 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

У статті проаналізовано внутрішню політику польської адміністрації на Волині у 1928-1930 р. 
З’ясовано, який комплекс заходів проводився волинським воєводою Г. Юзевським з метою 
реалізації «волинської програми». Окрему увагу відведено особливостям проведення 
парламентських виборів до Сейму та Сенату, які відбувалися восени 1930 р. Доведено, що 
внутрішня політика польської влади у даному регіоні не сприяла налагодженню польсько-
українських взаємовідносин, а навпаки силовий тиск на українське населення сприяв його 
радикалізації. 

 
The article analyzes the internal policy of the Polish administration in Volyn in 1928-1930. It is 

found out what set of measures was carried out by Volyn governor G. Yuzevsky in order to implement 
the "Volyn program". Particular attention was paid to the peculiarities of the parliamentary elections 
to the Seimas and the Senate, which took place in the autumn of 1930. It was proved that the domestic 
policy of the Polish authorities in the region did not contribute to the establishment of Polish-
Ukrainian relations, and on the contrary forceful pressure on the Ukrainian population contributed to 
its radicalization. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: Волинь, «волинська програма», волинський воєвода, вибори, «сокальський 
кордон». 

Keywords: Volyn, «Volyn program», Volyn voivode, elections, «Sokal border». 
 
Постановка проблеми. Після інкорпорації 

західноукраїнських земель ІІ Річчю Посполитою 
органи влади намагалися роз’єднати етнічні 
українські землі, які впродовж значного періоду 
часу розвивалися в неоднакових умовах. З цією 
метою ще у середині 1920-х рр. 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 [1, С. 23]. Тому важливим 
завданням є неупереджене дослідження 
діяльності органів польської влади на початку 
реалізації «волинської програми» у 1928- 
1930 рр., та проведенні виборів до парламенту 
Речі Посполитої, які відбувалися в умовах 
«пацифікації». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців, які зазначені проблеми слід 
виділити Кучерепу М.М., Давидюка Р.П. [1], 
Комара В. [3], Кугутяка М. [5], Красівського О.Я. 

[6],  Карліна О. [7], Швагуляка М.М. [9]. Такожє 
слід визначити, що велика кількість провідних 
науковців Польщі досліджувала ці питання. Їх 
праці висвітлювали історичні процесі в 
аналогічному дискурсі. Різні підходи авторів в 
трактуванні окремих питань зумовлюють 
необхідність звернення до архівних 
першоджерел, які також використовувалися в 
процесі підготовки поданої статті.  

Метою статті є на основі першоджерел та 
наукових праць українських та польських учених 
проаналізувати діяльність органів польської 
влади у Волинському воєводстві у 1918-1930 рр. 
у контексті реалізації волинським воєводою 
«волинської програми», основною метою, якої 
була автономізація життя регіону поєднана з 
державною політикою асиміляції українського 
населення краю.  

Виклад основного матеріалу. Суспільно-
політична та економічна кризи, що охопили 
Польщу у 1925-1926 рр., підсилені активізацією 
національних рухів, призвели до травневого 
перевороту 1926 р. та приходу до влади 
санаційного уряду Ю. Пілсудського [1, С. 19]. 

Прем’єр-міністром країни став К. Бартель, а 
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президентом Польщі 1 червня 1926 р. було 
обрано І. Мосціцького [2, S. 53]. 

Ставши після травня 1926 р. фактичним 
диктатором країни, Ю. Пілсудський зосередив 
основну увагу на керівництві армією та 
зовнішньополітичних питаннях, у сфері 
національних відносин залишивши широке поле 
діяльності для своїх однодумців [3, С. 121]. 

У тогочасних польських урядових колах не 
було єдиного підходу, щоб вирішити «українське 
питання». Якщо націонал-демократи обстоювали 
«войовничо антиукраїнський курс», то окремі 
високоавторитетні поляки, зокрема,  
Л. Василевський і Т. Голувко, закликали до помірко-
ваних та гнучких стосунків із національними 
меншинами. 

Хоча за час, коли при владі перебувала 
«санація», цілісної політичної програми з 
національного питання остаточно так і не було 
сформульовано, в основу національної політики 
Польщі в 1926-1935 рр. було закладено політику 
асиміляції непольського населення країни, 
основні положення якої уряд визначив на своєму 
засіданні 18 серпня 1926 р. [4, S. 238-239]. 

Наслідком зміни урядової політики на 
східних землях стало те, що 30 червня 1928 р. на 
посаду волинського воєводи призначено  
Г. Юзевського. З ім’ям нового воєводи пов’язують 
утілення в життя «волинської програми», основні 
положення якої було викладено на з’їзді 
поліського, новогрудського, волинського та 
віленського воєвод у Луцьку 2-3 грудня 1929 р. 
та погоджено з Ю. Пілсудським. Виходячи з 
польської «рації стану», а також зважаючи на 
місцеві умови, зокрема домінування 
українського населення над польським (77% 
українців та 14% поляків), програма Г. 
Юзевського передбачала державну асиміляцію 
регіону методом органічного поєднання з Річчю 
Посполитою. Політику державної асиміляції 
мали здійснювати через взаємне проникнення 
обох культур та «насичення українських 
національних властивостей польськими 
первнями». В економічних питаннях «волинська 
програма» передбачала привілейоване 
інвестування місцевих господарських 
організацій з яскраво вираженою пропольською 
орієнтацією. Щодо політики у релігійній сфері, то 
вона була спрямована на те, щоб нейтралізувати 

російські впливи у Православній церкві. Тому 
було висунуто вимогу негайно змінити статут 
Православної церкви у Польщі [5, С. 400-401]. 

Воєвода розумів, що політика, яку 
проводили його попередники, викликала 
ненависть та обурення українців, створювала 
підґрунтя для антипольської опозиції. Тому 
новий адміністратор Волині вирішив радикально 
змінити курс. Г. Юзевський мав намір провести 
реформи державної адміністрації так, щоб до її 
складу могли входити і лояльні до Польщі 
українці [6, С. 159]. 

При цьому польська адміністрація 
висувала українцям Волині вимогу, згідно з якою 
вони мали безоглядно підтримувати владу, в 
іншому разі � застосувати репресії до 
нелояльних груп, що ставили свої вимоги [1, С. 
23]. 

Це призвело до того, що державна 
адміністрація посилила тиск на ті українські 
організації та політичні сили, діяльність яких 
перешкоджала втіленню в життя «волинської 
програми». 

Унаслідок усіх цих подій переслідувати 
почали і членів опозиційних до влади 
українських політичних структур, оскільки, 
відкинувши ендецький план національної 
асиміляції місцевого населення, Г. Юзевський 
представив проект державної асиміляції [7, С. 
107-109]. 

Згідно з урядовими планами відриву 
регіону від Галичини, щоб нівелювати впливи 
українських політичних угруповань на Волині, 
потрібно було здійснити комплекс заходів. 
Першими проявами зміни внутрішньої політики 
польської влади на Волині стало закриття 
наприкінці 1920-х рр. низки повітових «Просвіт» 
та їхніх сільських філій. Адміністративна влада 
ліквідовувала осередки цієї масової та 
авторитетної української культурно-освітньої 
організації упродовж кількох років, а остаточно 
цей процес завершився в 1930-х рр. Наступний 
етап автономізації життя у регіоні настав, коли 
було припинено діяльність українських 
кооперативів, підпорядкованих РСУК у Львові. З 
початку 1930-х рр. волинська адміністрація 
повела системний наступ на українські 
економічні організації, щоб мінімізувати, а з 
часом й остаточно ліквідувати впливи Галичини 
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на Волинь. Під вістря репресій потрапили й діячі 
українських політичних структур, що були в 
опозиції до влади. А зважаючи на той факт, що 
волинські організації УНДО та УСРП були 
структурними підрозділами політичних партій, 
основним ареалом діяльності яких була 
Галичина, й підпорядковувалися вони 
безпосередньо Львову, а також їхню 
опозиційність до влади, то це призвело до того, 
що в наступні роки волинська адміністрація 
робила усе можливе, щоб ліквідувати або 
принаймні мінімізувати діяльність названих 
вище легальних українських партій на Волині. 
Для реалізації цієї мети влада посилила репресії 
щодо активних діячів УНДО та УСРП, тому, 
незважаючи на легальний статус обох партій, 
їхні члени часто були змушені діяти 
напівлегально, при цьому постійно наражаючи 
себе на небезпеку бути заарештованими або 
ув’язненими. 

Отже, політика нового волинського 
воєводи була спрямована на штучне 
відокремлення Волині від Галичини і не могла не 
позначитися на  ситуації у краї. А це викликало 
значне незадоволення українського населення, 
насамперед молоді, яка у результаті 
радикалізувалася й поповнювала лави діючої у 
підпіллі Організації українських націоналістів 
(ОУН), що ще більше загострювало польсько-
українське протистояння. 

У результаті ускладнення 
внутрішньополітичної ситуації у Польщі та 
поєднаної з парламентською кризою 30 серпня 
1930 р. Ю. Пілсудський видав розпорядження 
розпустити парламент і призначити нові вибори 
до сейму на 16 листопада, а до сенату – на  
23 листопада 1930 р. [8, S. 1].  

Загострення внутрішньополітичної кризи у 
країні й наступ “санації”, що зумовили неабияке 
напруження в суспільстві, поєднані з проведенням 
“пацифікації”, були спрямовані на досягнення 
конкретних політичних цілей: забезпечити бажані 
для влади результати виборів до сейму та сенату [9, 
С. 24]. Ю. Пілсудському були потрібні не 
демократичні вибори, а парламент, який би 
виконував його волю. 

Внаслідок застосування репресивних з боку 
польської адміністративної влади та силових 
структур значна частина опозиційних до уряду 

політичних діячів були ув’язнені, ще одним 
фактором, який великою мірою вплинув на 
результати парламентських виборів у 1930 р. – була 
надання допомоги владних структур проурядовим 
політичним угрупованням. Це робилося з чітко 
визначеною метою послабити позиції опозиції й 
створити умови для перемоги на парламентських 
виборах проурядового Блоку безпартійного 
співпраці з урядом (ББСУ) 

Силовий тиск на українське суспільство з 
боку держави, а також «пацифікація» 
забезпечили потрібні для влади результати 
виборів. Якщо у Галичині українсько-
білоруський виборчий блок набрав 30,8% 
голосів, то на Волині, згідно з офіційними 
результатами виборів, – близько 62 тис. голосів 
українських виборців, чи 12,65%; тоді як за ББСУ 
було віддано 390 тис. голосів, або 78,86%. У 
голосуванні до сейму на Волині брало участь  
509 тис. осіб, або 58,5% усіх жителів краю, що 
мали право голосу [10, арк. 39].  

У підсумку послами до сейму стали  
15 членів ББСУ та один представник УНДО – 
З. Пеленський від виборчого округу № 57 за 
загальним списком УНДО, а послом став  
С. Хруцький [10, арк. 36].  

У виборах до сенату 23 листопада взяло 
участь 321 529 осіб із 561 383, які мали право 
голосу. Згідно з офіційними результатами 
голосування, ББСУ отримав на Волині 280 573 
голоси, а українсько-білоруський блок – лише 
21 533 голоси[11, арк. 5]. Тому всі п’ять 
сенаторів, обраних у краї, балотувалися за 
списками ББСУ [10, арк. 56]. 

Таким чином, для українського населення 
Волині вибори 1930 р. виявилися невдалими, але 
такий результат був насамперед зумовлений 
тиском з боку польської влади на місцеве 
населення, проведенням «пацифікаційних акцій». 

Польська преса, аналізуючи результати 
парламентських виборів на Волині, зробила 
висновок, що волинське населення не пішло за 
представниками українських національних 
партій, а підтримало ідею співпраці українців та 
поляків, яку обстоював ББСУ. Така позиція у 
майбутньому мала сприяти консолідації 
населення у межах Польщі. Прогнозуючи 
перспективи цієї співпраці, преса стверджувала, 
що надалі українсько-польська співпраця мала 
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бути закріплена через утворення повітових 
комітетів ББСУ, що стане об’єднавчим чинником 
для волинського суспільства [12, S. 1]. Щодо 
послів та сенаторів – українців, які потрапили до 
парламенту країни за виборчими списками 
ББСУ, наголошувалося, що саме вони були 
прикладом конструктивної співпраці українців та 
поляків на Волині [13, S. 2]. 

Однак, аналізуючи це питання, варто взяти 
до уваги, що значна частина українського 
населення негативно ставилася до польської 
влади в регіоні, а ті українці, які співпрацювали з 
ББСУ, аж ніяк не могли репрезентувати все 
волинське суспільство. Ми проаналізували 
біографії значної частини українців – членів 
ББСУ – і виявили, що переважна більшість із них 
не були навіть уродженцями Волині, а були 
емігрантами з тих українських земель, що 
входили до складу СРСР. Саме ця група 
української інтелігенції, яка осіла на Волині після 
1920 р., і шукала підтримки у польської влади та 
співпрацювала з нею. Деякі з українців – членів 
ББСУ прибули на Волинь лише після 
призначення Г. Юзевського на посаду місцевого 
воєводи.  

Отже польська преса аналогічно, як і 
органи адміністративної влади позитивно 
оцінили результати парламентських виборів на 
1930 р. на Волині, але вини у цій ейфорії не 
враховували одного ключового чинника – 
негативного ставлення більшості місцевого 
населення до польської влади, яке ще більше 
посилилося після закриття «Просвіт», які були 

культурно-освітніми організаціями, а не 
політичними структурами, наступу на 
український кооперативний рух, і ще один 
важливий чинник, а саме закриття польською 
владою українських шкіл. 

І хоча на Волині пацифікаційні акції з боку 
влади не набрали таких масштабів, як у 
східногалицьких воєводствах, однак і в цьому 
регіоні поліцейські відділи не лише завдавали 
побоїв людям, а й спалювали цілі господарства. 
В окремих випадках поліція заарештовувала 
молодих українців та по «дорозі їх стріляла, бо 
вони, мовляв, утікали» [14, С. 401]. Зокрема, 
«пацифікації» було проведено в Доросинях, 
Старій Вижві, Тростянці, Поворську та в інших 
селах регіону. Каральні акції досягли своєї мети: 
багато українців Волині не брали участі в 
голосуванні, що й відобразилося на загальних 
результатах виборів 

Висновки. Таким чином, внутрішня 
політика волинського воєводи Г. Юзевського 
впродовж 1928-1930 рр. сприяла ускладненню й 
так далеко не простих польсько-українських 
взаємовідносин на Волині. Проведення політики 
державної асиміляції польською адміністрацією 
поєднане з «пацифікаціями» у 1930 р. стали тим 
чинником, який у недалекому майбутньому 
відіграв важливу роль в ескалації польсько-
українських взаємовідносин. Також у результаті 
цих дій польської адміністрації відбулася 
радикалізація частини молоді чим незабаром і 
скористалося націоналістичне підпілля. 
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