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УКраЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВЗаЄмОВІДНОСИНИ
На ВОЛИНІ У мІЖВОЄННИЙ ПЕрІОД 

(за документами Державного архіву Волинської області)

на основі документів, що зберігаються у фондах державного архіву Во-
линської області, висвітлюються окремі аспекти українсько-польських між-
національних стосунків на Волині у 1920–1930 рр.
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на сучасному етапі, коли україна та Польща є важливими страте-
гічними партнерами в Європі, коли відбувається поглиблення контактів 
в економічній, політичній, культурній сферах між нашими народами, 
певною перешкодою залишається недостатньо досліджена історія укра-
їнсько-польського співжиття у 1920–1930-і роки минулого століття, по-
значена суперечливими і складними взаєминами між двома народами.

до недавнього часу і вітчизняні, і польські історики часто акцен-
тували увагу на тих проблемах міжвоєнної історії, які сприяли погли-
бленню конфронтації у міжнаціональних відносинах 20–30-х рр. ХХ ст. 
у той же час серед історичних досліджень останніх років мало публіка-
цій, що висвітлюють спроби порозуміння поляків і українців, пошуки 
шляхів співпраці обох народів. Це зумовлює необхідність поглибленого 
аналізу основних напрямів українсько-польського співжиття у міжво-
єнну добу, методів і форм реалізації державної політики Польщі щодо 
українців, котрі населяли східні терени другої речі Посполитої. метою 
статті є висвітлення окремих аспектів українсько-польських міжнаціо-
нальних стосунків на Волині у міжвоєнний період на основі докумен-
тів, що зберігаються у фондах державного архіву Волинської області.

головний масив документів для вивчення зазначеної проблеми зо-
середжений в матеріалах фонду 46 (Волинське воєводське управління). 
Це передовсім циркуляри, накази, розпорядження воєводського управ-
ління, протоколи засідань керівників органів виконавчої влади і та іі 
інстанцій воєводства, протоколи з’їздів старост, засідань воєводської 
ради і органів місцевого самоврядування. Цікаві факти містять річні 
звіти воєводи про політичне і економічне становище у воєводстві. Ці 
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матеріали доповнюються звітами воєводської та повітових команд дер-
жавної поліції про суспільно-політичну ситуацію в окремих повітах 
воєводства. Певні труднощі в роботі з цими документами зумовлені 
тим, що документальні матеріали воєводського управління збереглися 
не повністю, а тому часом є фрагментарними.

Цінні відомості про український національний рух в Польщі, про 
діяльність українських політичних партій і громадських організацій на 
терені Волинського воєводства містять матеріали фонду 1 (Волинська 
воєводська команда державної поліції), фонду 36 (луцьке повітове ста-
роство), фонду 45 (луцька повітова команда державної поліції), фонду 
58 (Цивільне управління земель Волинських і фронту Подільського), 
фондів 60 (українська парламентарна репрезентація на Волині) та 198 
(луцька окружна управа Волинського українського об’єднання (Вуо).

Важливим джерелом для вивчення проблеми є також матеріали 
українських і польських періодичних видань, що зберігаються у фондах 
архіву (“українська нива”, “діло”, “Biuletyn polsko-ukraiński”, “Gazeta 
Polska”, “Gazeta Warszawska”, “Kurier Wołyński”, “Przegląd Wołyński”, 
“Wiadomości Ukraińskie”, “Wołyń”, “Ziemia Wołyńska”). аналіз періоди-
ки дає змогу простежити зміни у політичному житті на Волині 20–30-х 
років і ставлення представників окремих суспільних груп до подій міс-
цевого та загальнодержавного рівнів.

Входження території Західної Волині до складу другої речі Поспо-
литої відбулось на підставі умов ризького мирного договору, підписа-
ного 18 березня 1921 року між Польщею, з одного боку, та радянською 
росією і україною – з іншого1. 14 березня 1923 року рада послів антан-
ти визнала суверенітет Польщі над східною галичиною. таким чином, 
територія українських земель, віднесених до другої речі Посполитої, 
становила 125,7 тис.кв.км, де проживало близько 5 млн українців.

серед східних воєводств речі Посполитої Волинь відзначалася 
специфікою укладу політичних, економічних, національних і міжкон-
фесійних стосунків. Волинське воєводство з центром у луцьку було 
утворене 1 березня 1921 року. на час входження воєводства до складу 
другої речі Посполитої на території дев’яти його повітів проживало 1 
437 907 жителів2. наприкінці 1930 р. внаслідок адміністративних змін 
кількість повітів воєводства зросла до 11, а загальна чисельність насе-
лення Волинського воєводства збільшилась до 2 млн. 85 тис. жителів. 
Ці дані підтверджуються статистичними документами, що містяться у 
звітах воєводського управління про соціально-економічну ситуацію в 
краї, а також матеріалами загальнопольських переписів населення 1921 
та 1931 років3.

досить неоднорідним був національний склад населення Волин-
ського воєводства. на початку 1920-х років тут мешкали представники 
близько 34 націй і народностей. Переважну більшість мешканців воє-
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водства, за даними перепису 1921 року, становили українці. З-поміж 
1 437 907 жителів Волині їх налічувалось 983 596 осіб, або 68 % від 
загалу. другою за чисельністю національною групою були поляки – 
240 922 осіб (16,7 % жителів)4. 

Поряд із поляками і українцями помітне місце у національній струк-
турі Волині займали євреї. За даними перепису 1931 року, їх на терені 
воєводства проживало 205 545 осіб, або 9,9 % від усього населення 
воєводства. Євреї мешкали, головним чином, у містах, де їх відсоток 
нерідко сягав 50. Значну частину жителів міст складали також росіяни. 
З 23 387 осіб російської національності, котрі у 1931 році проживали 
у воєводстві, 13.5 тис. були городянами. Чеські та німецькі колоністи 
становили на Волині не більше 3,6 % її населення.

незважаючи на те, що переважна більшість мешканців воєводства 
не були поляками, на початку 1920-х років правлячий табір народо-
вої демократії здійснював щодо національних меншин (в тому числі 
українців) політику національної асиміляції. Це призвело до різкого за-
гострення польсько-українських стосунків у регіоні.

В інтересах “зміцнення польської державності” представники на-
ціональних меншин (майже 80 відсотків жителів воєводства) не допус-
калися до органів державного управління, в адміністративному апараті 
їх налічувалось одиниці. лише той, хто давав гарантію лояльності, міг 
займати другорядні посади. українці, наприклад, взагалі не могли пра-
цювати в установах зв’язку та на залізниці.

Важливу роль у процесі інтеграції Волині до складу Польщі відігра-
вала економічна політика польського уряду. За рівнем господарського 
розвитку Волинське воєводство було одним із найвідсталіших регіонів 
держави. Значні воєнні руйнування, спричинені Першою світовою вій-
ною, віддаленість воєводства від основних промислових центрів кра-
їни, важка економічна ситуація в самій Польщі зумовлювали низьку 
інвестиційну активність держави на Волині у перші роки її перебуван-
ня у складі речі Посполитої. лише з середини 1920-х років намітились 
певні зрушення.

однією з найбільш актуальних соціально-економічних проблем 
другої речі Посполитої було аграрне питання. Воно набувало особли-
вої гостроти у її східних регіонах, зокрема на Волині, 88 % населення 
якої проживали у сільській місцевості. 

10 липня 1919 року сейм ухвалив проект “основ земельної ре-
форми”. Цей правовий акт передбачав щорiчне надання державою 
200 тис. га землi для перебудови аграрного устрою. на пiдставi закону 
вiд 17 грудня 1920 року у власнiсть держави переходили усi колишнi 
державнi землi росiйської iмперiї, землi царської династiї i селянсько-
го банку, а також господарства, власники яких під час Першої свiтової 
вiйни емiгрували i не повернулися до своїх маєткiв5. Ця земля, за ви-
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нятком лiсових масивiв i угiдь, призначалася для вiйськових осадникiв 
i цивiльних колонiстiв. на Волинi вже до сiчня 1923 року їм було 
видiлено 111,7 тис. га земель, на яких розмістилося 3541 осадницьке 
господарство6. однак цi заходи не зменшили гостроти аграрної про-
блеми, а навпаки загострили її.

на початку 1920-х рокiв широкого розповсюдження у Волинському 
воєводствi набули численні випадки підпалів панських і осадницьких 
маєтків. у звіті Волинської воєводської команди державної поліції від 
6 жовтня 1922 р. читаємо: “одним із способів ведення ворожої агітації 
слід відзначити… терор і підпали будинків війтів і солтисів за їхню 
лояльність щодо Польської держави… серед випадків саботажу – під-
пали скирд соломи (с. Заболоття Володимирського повіту), триразове 
нищення телефонного кабелю (кременецький повіт)… Про загрозливу 
ситуацію свідчать і факти бойових українських відділів: в с. тростя-
нець луцького повіту створено штурмовий курінь, завдання якого по-
лягає у знищенні постерунків поліції і терор щодо органів державної 
влади. на теренах рівненського та острозького повітів існують бойові 
відділи, які мають у своєму розпорядженні 40 малих карабінів та кілька 
автоматичних карабінів. В них активну участь беруть члени Просвіт. 
Все це свідчить про вкрай вороже ставлення місцевого українського 
населення до польської державності”7. В іншому документі фонду 1 
(Волинська воєводська команда державної поліції), датованому листо-
падом 1922 р., йдеться: “зафіксовано чотири випадки підпалів госпо-
дарств польських громадян (острозький, дубнівський, кременецький 
повіти). Всі вони мають характер українського саботажу, який набирає 
обертів і набуває щораз грізних проявів на терені воєводства”8.

лише за три мiсяцi наступного 1923 року у воєводствi було заре-
єстровано 78 пiдпалiв панських i осадницьких маєткiв9. рух користу-
вався щораз ширшою пiдтримкою мiсцевого населення i загрожував 
вiдривом схiдних теренiв вiд Польщi. Це змушені були визнати і пред-
ставники місцевої польської адміністрації. у 1922 році волинський во-
євода тадеуш двораковський констатував, що “полонізаційна політика 
на терені Волині не має жодних шансів [...], оскільки маємо проти себе 
80 % русинів” (українців – Ю. К.)10. 

Ще більшу конфронтацію у польсько-українських відносинах спри-
чинили так звані “кресові закони” від 31 липня 1924 року. реалізація 
закону про організацію шкільництва на східних теренах речі Пополитої 
фактично призвела до ліквідації шкіл з українською мовою викладання 
на Волині. лише упродовж 1924/25 навчального року тут було закрито 
301 українську школу11. 

Посиленню напруження у польсько-українських стосунках початку 
1920-х років на Волині сприяло неврегульоване становище православ-
ної церкви, яка після проголошення польської державності довший час 
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зберігала залежність від московського патріархату. релігійне питання 
ускладнювалось й тим, що римо-католицьке духовенство наполегли-
во вимагало від офіційної влади повернення католикам тих церковних 
об’єктів, які свого часу були передані православним. Це здебільшого 
поглиблювало міжконфесійні конфлікти на території воєводства.

таким чином, упродовж першої половини 1920-х років польська 
влада здійснювала на Волині відверто дискримінаційну політику щодо 
українського населення. Це викликало повсюдний опір волинських 
українців і призводило до загострення міжнаціональних стосунків. не-
приязне ставлення місцевого населення до поляків і польської держав-
ності стало помітною перешкодою на шляху реалізації мети, яку ставив 
уряд щодо Волині – повної інтеграції цієї території до складу речі По-
сполитої.

на ґрунті загального невдоволення політикою польського уряду 
на Волині поступово формувався український національний рух, який 
мав яскраво виражений антипольський характер. Поштовхом до полі-
тичної самоорганізації волинських українців стала виборча кампанія 
1922 року. 

Вибори до сейму та сенату, що відбулись 5 і 12 листопада 1922 року, 
показали досить неочікувані результати. на Волині депутатські манда-
ти до сейму здобули 12 українців. натомість жоден польський канди-
дат не був обраний до парламенту. 22 листопада 1922 року на зборах 
українських послів і сенаторів, що відбулись у ковелі, була створена 
українська парламентарна репрезентація (уПр). Її першим головою 
став а. Васильчук.

участь українців Волині у парламентській кампанії 1922 року і 
подальша діяльність українського парламентського представництва в 
сеймі другої речі Посполитої стала першим досвідом їх політичної са-
моорганізації. З того часу на Волині помітно активізувалось українське 
громадсько-політичне життя. у воєводстві починають діяти численні 
політичні партії, локальні організації з найрізноманітнішими програма-
ми і методами діяльності.

найсильнішими на початку 1920-х років були позиції партій лівого 
спрямування. Прорадянські симпатії значної частини українців сприя-
ли поширенню впливів комуністичної партії Західної україни, укра-
їнського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання (сельроб), 
української соціалістичної радикальної партії (усрП). З-поміж партій 
національно-демократичного спрямування в другій половині 1920- х ро-
ків вирізняється одна з найсильніших політичних сил Західної україни 
у міжвоєнний період – українське національно-демократичне об’єд-
нання (ундо). З моменту свого виникнення ундо намагалося поши-
рити свій вплив на північно-східні землі речі Посполитої і, зокрема, 
на Волинь. Партія здійснювала тут активну пропагандистську роботу, 
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скликаючи народні віча, селянські сходи, на яких порушувались полі-
тичні, культурно-освітні, релігійні проблеми місцевих українців.

наприкінці 1920-х років жодна з польських політичних партій Во-
лині не посідала домінуючих позицій в середовищі місцевих поляків і 
за своїми впливами не могла зрівнятися з українськими політичними 
організаціями. свідченням цього стала поразка поляків на виборах до 
органів місцевого самоврядування 1927 року, коли до гмінних рад було 
обрано 649 українців (72,5 %) і лише 204 поляки (21,2 %)12.

Певна радикалізація українського національного життя на Волині 
була реакцією українців на відверто дискримінаційну політику поль-
ської влади на початку 1920-х років. стало очевидним, що політика 
національної асиміляції зазнала невдачі.

Після травневого перевороту 1926 року і приходу до влади при-
хильників Ю. Пілсудського урядові кола Польщі закликали до гнучкі-
шої політики у національному питанні. Пропонований “пілсудчиками” 
курс політики в українському питанні спрямовувався у бік державної 
асиміляції при збереженні кінцевої мети – національної асиміляції укра-
їнської меншини. суть політики державної асиміляції полягала в тому, 
щоб шляхом певних поступок добитися лояльного ставлення українців 
до Польської держави. Запропонована “санацією” національна програ-
ма передбачала толерантнішу мовну, релігійну і освітню політику, до-
пускала українців на окремі державні і самоврядні посади, передбачала 
фінансову допомогу господарським інституціям.

лібералізація польської політики в українському питанні стала 
причиною появи так званого “волинського експерименту”, реалізато-
ром якого у 1928–1938 роках був воєвода генрик Юзевський.

Перші начерки своєї “волинської програми” г. Юзевський виголо-
сив на з’їзді послів і сенаторів Волині 20 серпня 1928 року, що відбувся 
у луцьку13. Його виступ став своєрідною політичною декларацією но-
вої польської адміністрації, яка започатковувала “нову політику” поль-
сько-українського зближення на Волині.

Запропонована воєводою г. Юзевським політика “добровільної 
та щи рої співпраці” поляків і українців на Волині мала на меті зняття 
поль сько-українських протиріч і створення умов для співжиття обох на-
родів у рамках польської державності. При цьому воєвода не виключав 
у май бутньому можливості розширення “волинського експерименту” 
на всю територію “східних кресів”. Цим терміном воєвода окреслював 
регіон, який охоплював чотири східних воєводства речі Посполитої: 
Віленське, новогрудське, Поліське і Волинське, а також частину Біло-
стоцького воєводства.

 керівники саме цих воєводств зібралися на початку грудня 1929 ро-
ку в луцьку на нараду, зініційовану г. Юзевським. на ній волинський 
воєвода виступив із доповіддю, в якій подав тези “волинської програ-
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ми”. низка документів держархіву Волинської обл., що висвітлюють 
перебіг наради воєвод східних воєводств у луцьку, зберігаються у фон-
ді 46 (Волинське воєводське управління). на особливу увагу як доку-
мент, що висвітлює політичні цілі “волинської політики”, заслуговує 
“Протокол конференції воєвод східних воєводств Польщі”14. В ньому 
йдеться про те, що стратегічна мета політики, яку мала реалізовувати 
воєводська адміністрація на чолі з г. Юзевським, полягала в тому, аби 
шляхом політичної асиміляції українського населення Волині добити-
ся найтіснішої інтеграції цього регіону з річчю Посполитою. для до-
сягнення цієї мети програма г. Юзевського передбачала низку заходів, 
реалізація яких призвела б до радикальної зміни характеру польсько-
українських взаємин на Волині. Їх суттю повинна була стати співпраця 
представників обох національностей в усіх галузях політичного, еконо-
мічного, культурно-освітнього життя. 

Важливе місце у “волинській програмі” займала проблема ізоляції 
Волині від політичних впливів східної галичини. на думку воєводи, 
українців зі східної галичини в жодному разі не можна було ототож-
нювати з українцями з “польської Волині”, причому не лише з огляду 
на економічні та культурні відмінності обох теренів, а, в першу чергу, 
у зв’язку з їх різною політичною орієнтацією. Воєвода застерігав, що 
будь-які контакти волинських і галицьких українців були б дуже небез-
печні для Волині. так народжувалась доктрина “сокальського кордо-
ну”, яка незабаром стане визначальним фактором у формуванні поль-
сько-українських стосунків на східних теренах другої речі Посполитої.

діяльність польської адміністрації у напрямку реалізації програми 
державної асиміляції на Волині умовно можна поділити на два періоди. 
на першому етапі головна увага воєводської адміністрації зосереджу-
валась на ліквідації впливів радикальних українських організацій, осо-
бливо тих, чиї центральні осередки знаходилися у східній галичині. 
мова йшла про політичну ізоляцію Волині від впливів “галицького 
українізму”. тому колишній австро-російський державний кордон (так 
званий “сокальський кордон”) поступово перетворився з територіаль-
ного в політико-адміністративний.

у першу чергу переслідувань зазнали ті українські політичні сили, 
центральні осередки яких перебували в галичині. В жовтні 1930 року 
поліція здійснила арешти відомих діячів ундо, провідників україн-
ського коопе ративного руху на терені луцького і рівненського повітів. 
на початку 30-х років переслідувань зазнало культурно-освітницьке 
товариство “Просвіта”. кульмінаційним періодом у розвої цього това-
риства на Волині стали 1928–1929 роки. на ту пору на терені воєвод-
ства налічувалося загалом 640 організаційних осередків “Просвіт”, які 
об’єднували 16 700 членів15. Це була одна з найвпливовіших україн-
ських організацій Волині.
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З призначенням воєводи г. Юзевського на Волинь адміністративні 
репресії щодо “Просвіт” значно посилилися. лише у 1928 році було 
ліквідовано 318 осередків товариства16. В цьому ж році “Просвіти” зму-
шені були припинити своє існування у рівненському, ковельському і 
дубнівському повітах, а в наступному – у Володимирському повіті. до 
середини 30-х років адміністрація г. Юзевського ліквідувала більшість 
осередків “Просвіт” на Волині. у 1935 році їх залишилося лише 7.

антиукраїнські репресії польської адміністрації на Волині значно 
послабили позиції незалежницьких і прокомуністичних партій. одно-
часно з ліквідацією впливів українських партій, які неприхильно ста-
вилися до польської державності, йшла підготовка до створення ново-
го типу організацій, де б реалізовувались гасла польсько-української 
співраці.

Переважна більшість “санаційних” політиків, в тому числі г. Юзев-
ський, були твердо переконані в можливості розв’язання української 
проблеми в Польщі адміністративними методами. однак оригіналь-
ність політичної концепції волинського воєводи полягала в тому, що 
він допускав можливість існування власного ідейно-політичного ке-
рівництва волинських українців. свідченням цього стало створення в 
червні 1931 р. в луцьку проурядової партії – Волинського українського 
об’єднання (Вуо). інформацію про діяльність цієї політичної організа-
ції відбито в матеріалах фондів 60 (українська парламентарна репре-
зентація на Волині), 198 (луцька окружна управа Волинського укра-
їнського об’єднання (Вуо), а також на сторінках місцевого часопису 
“українська нива”. редактором останнього був П. Певний, котрий од-
ночасно очолював Вуо.

Виникнення об’єднання знаменувало початок другого етапу реа-
лізації “волинського експерименту”. головне завдання партії г. Юзев-
ський вбачав у створенні політичного апарату, який би дав можливість 
керувати настроями широких верств українського селянства. Вуо за 
підтримки воєводської адміністрації досить швидко утворило свої пер-
винні осередки на місцях (“Просвітянські Хати”, “рідні Хати”, “народ-
ні Хори Вуо”). Проте, незважаючи на кількісне зростання партії, їй не 
вдалося здобути широкої соціальної підтримки. свідченням цього ста-
ло те, що переважна більшість українського населення Волині віддава-
ла перевагу іншим політичним партіям або ж залишалася аполітичною. 
Провідні діячі Вуо (П. Певний, с. тимошенко, с. скрипник, м. Бура, 
В. сегейда) являли собою українську політичну еміграцію (колишні 
діячі української народної республіки – унр) і не мали авторитету 
серед місцевих українців.

Важливу роль в процесі асиміляції українського населення воєвод-
ська адміністрація відводила змішаним за національним складом ор-
ганізаціям (“Волинський союз сільської молоді”, кооперативний союз 
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“гурт”, “товариство сільськогосподарських організацій і гуртків”). Їх-
німи членами переважно були поляки і українці. За задумом воєводи, ці 
організації мали охопити весь спектр суспільно-політичного життя воє-
водства, починаючи від територіального самоврядування, молодіжних 
організацій, сільськогосподарських товариств, польсько-українських 
кооперативів і закінчуючи регіональною парламентською групою Без-
партійного Блоку співпраці з урядом. Щоправда, реальна політична 
вага цих організацій була мінімальною. незважаючи на численні де-
кларації воєводи, українці не набрали великої кількості місць навіть у 
територіальному самоврядуванні, де упродовж 1930-х років збільши-
лось представництво поляків.

Важливим інструментом інтеграційної програми була соціально-
економічна політика воєводської адміністрації. головна увага воєво-
ди зосереджувалась навколо проблеми перебудови аграрного устрою 
краю. Заходи місцевої влади щодо впорядкування селянського земле-
користування дали змогу забезпечити відносне зростання і зміцнення 
селянських господарств, підвищити їх продуктивність. у ході аграрної 
реформи значна частина земель розпарцельованих маєтків перейшла 
до рук українського селянства, що дало змогу частково послабити со-
ціальне напруження у воєводстві17. однак великий відсоток українців 
серед нових власників господарств був зумовлений не стільки про-
українською політикою воєводської адміністрації, скільки національ-
ним складом населення Волині. слід відзначити й активну діяльність 
місцевої влади задля залучення державних інвестицій, спрямування їх 
на економічне піднесення одного з найвідсталіших регіонів речі Поспо-
литої. детальна інформація про соціально-економічний стан воєводства 
міститься у щорічних звітах воєводи, що надсилались до міністерства 
внутрішніх справ. Ці документи зберігаються у фонді 46 держархіву 
Волинської обл.

сприяти процесам асиміляції волинських українців мала відповід-
ним чином спрямована освітня та конфесійна політика місцевої адміні-
страції. метою освітньої політики воєводи була поступова полонізація 
шкільництва шляхом його утраквізації: викладання у польських шко-
лах української мови як предмета. такий тип шкіл упродовж 1930-х ро-
ків домінував у структурі початкової освіти на Волині, однак діяльність 
воєводи в сфері освіти спричинила подальший занепад українського 
шкільництва на Волині. яскравим свідченням цього стало зменшення 
кількості шкіл з українською мовою викладання. у 1937/38 н.р. їх на 
Волині налічувалося лише 8, що становило 0,4 % від загальної кількос-
ті початкових шкіл. у той же час тут діяло 22 школи з чеською мовою 
викладання, 50 – з єврейською і 66 – з німецькою18. низьким залишався 
відсоток дітей-українців, охоплених системою початкової освіти. 

Важливим інструментом асиміляційної політики воєводської адмі-
ністрації була церква. З огляду на низький рівень національної свідомос-
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ті волинських українців належність до православної церкви була чи не 
єдиною ознакою їх національної ідентичності. окрім того, православ’я 
воєвода розглядав як важливий елемент окремішності Волині від схід-
ної галичини. аби перетворити православну церкву в Польщі на важ-
ливий чинник державної асиміляції “східних кресів”, г. Юзевський рі-
шуче вимагав її українізації. на його думку, це дало б змогу, по-перше, 
усунути російські впливи з церкви, а по-друге, позитивно вплинути на 
формування лояльного ставлення українського православного населен-
ня до польської державності. у фонді 63 (управа товариства прихиль-
ників православної освіти та охорони традицій православної віри імені 
Петра могили) зберігаються матеріали, які висвітлюють процеси укра-
їнізації православної церкви на Волині у 1920–1930-х роках.

у другій половині 1930-х років політика польсько-українського 
зближення на Волині, яку здійснювала адміністрація г. Юзевського, 
почала виявляти свою безперспективність. Помітнішими стають симп-
томи кризи “волинського експерименту”. Відтоді політика державної 
асиміляції зазнала істотних модифікацій і коригувань. Значні зміни у 
внутрішній політиці польської держави відбулись після смерті Ю. Піл-
судського. у національній політиці “санації” відбулися різкі зрушен-
ня вправо. Зростання ролі військових у суспільно-політичному житті 
держави, пропаганда політичними організаціями “пілсудчиків” нових 
форм польського тоталітаризму сприяли популяризації в Польщі на-
ціоналістичних ідей, посилили радикальні концепції розв’язання укра-
їнського питання. За цих умов помірковано-ліберальні проекти вре-
гулювання міжнаціональних відносин у Польській державі втрачали 
будь-який сенс.

Важливим аспектом політичної діяльності г. Юзевського в пері-
од 1935–1938 років були його взаємини з вищим військовим керівни-
цтвом. Предметом особливої уваги військових була національна по-
літика, яка розглядалася ними, передовсім, як проблема зовнішньої і 
внутрішньої безпеки держави. у середині 1930-х років у зв’язку із зрос-
танням воєнної загрози в Європі польські військові закликали уряд до 
більш жорсткого курсу щодо національних меншин. саме міністерству 
військових справ були підпорядковані питання, пов’язані з проблемами 
національної політики.

керівництво армії щораз наполегливіше висувало програму зміц-
нення польської присутності у всіх сферах суспільно-політичного, еко-
номічного і релігійного життя українців, започаткувавши на теренах 
східних воєводств другої речі Посполитої так звану ревіндикаційну 
акцію. одним із її напрямів стало насильницьке “навернення” право-
славних українців на католицьку віру.

ревіндикаційна кампанія розпочалася на Волині у другій половині 
1937 року. Передовсім вона стосувалася прикордонних повітів воєвод-
ства. методи, які використовувалися для переведення православних 
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українців на католицьку віру, були найрізноманітнішими – від адміні-
стративного тиску до відвертого залякування і погроз. у багатьох ви-
падках селянам за зміну віри обіцяно додатковий наділ землі під час 
парцелярії, звільнення від податків, надання грошової допомоги, лікві-
дація боргів. той, хто зголошувався перейти на римо-католицьку віру, 
аргументував свою позицію тим, що не хоче більше бути “кривдженим 
українцем”, а хоче стати поляком, людиною, яка має більше прав. 

слід зауважити, що у ревіндикаційній кампанії на Волині активну 
участь брали збройні підрозділи корпусу охорони прикордоння (коП). 
нерідко для того, щоб змусити православних зректись своєї віри, коП 
використовував методи морального і матеріального тиску й шантажу19. 
інформація про численні факти зловживань з боку силових органів у 
справі навернення православних українців на католицьку віру відкла-
лась в матеріалах фонду 1 (Волинська воєводська команда державної 
поліції).

Характерною рисою ревіндикаційного руху на Волині була його 
масовість: здійснювалося переведення на римо-католицьку віру цілих 
сіл. особливо великого резонансу в усій Польщі набула справа насиль-
ницького переведення 19 грудня 1937 року близько 400 православних 
українців на римо-католицький обряд у с. гриньки крем’янецького 
повіту. г. Юзевський звернувся із скаргою до міністерства внутріш-
ніх справ про зловживання коПу у прикордонних повітах воєводства. 
Воєвода звинуватив військо у застосуванні сили щодо православного 
населення Волині, відверто виступивши проти того курсу національної 
політики, який проводив польський уряд на східних теренах речі По-
сполитої, починаючи з другої половини 1930-х рр. Цілком зрозуміло, 
що за цих умов відставка г. Юзевського ставала лише питанням часу. 
Врешті в квітні 1938 року він був відкликаний з Волині і отримав нове 
призначення на посаду очільника воєводської адміністрації у лодзі.

24 квітня 1938 року в залі воєводського управління відбулися збори 
представників громадських організацій з нагоди від’їзду генрика Юзев-
ського. а вже наступного дня луцьк зустрічав нового воєводу олек-
сандра гауке-новака. Його призначення засигналізувало зміну курсу 
державної політики на Волині. у фонді 46 держархіву Волинської обл. 
зберігається документ за назвою “Програма польської державної полі-
тики Волині”20. документ, що містить майже тридцять сторінок тексту, 
був розроблений за ініціативи нового волинського воєводи і у лютому 
1939 року затверджений міністерством внутрішніх справ Польщі. Зміст 
основних положень цього документа (припинення українізації право-
славної церкви, ліквідація всіх українських організацій на терені воєвод-
ства, закриття українських шкіл, в тому числі приватних) однозначно 
дають підстави охарактеризувати його як програму полонізації Волині.

Програма зміцнення польської присутності на Волині, реалізацію 
якої розпочала нова адміністрація на чолі з воєводою о. гауке-нова-
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ком, стала логічним завершенням еволюції поглядів “пілсудчиків” на 
українську проблему – від нереалізованої федералістської концепції 
державної асиміляції до інкорпоративного плану націонал-демократів. 
усунення г. Юзевського з посади волинського воєводи остаточно за-
свідчило кінець ліберального курсу в національній політиці “санації” і 
спричинило різке загострення українсько-польських взаємовідносин на 
Волині напередодні другої світової війни.
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на основе документов, хранящихся в фондах государственного архива 
Во лынской области, рассматриваются отдельные аспекты украинско-польских 
меж национальных взаимоотношений на Волыни в 1920–1930 гг.
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On the basis of the documents preserved in the fonds of the State Archives 
of Volyn Region there are highlighted some aspects of the Ukrainian and Polish 
international relationships on the Volyn in 1920–1930.

Keywords: Volyn; Ukrainian and Polish relationships; the State; the assimila-
tion; the provincial administration.


