
Проблема відновлення та розвитку Другої Речі Посполитої в сучасній 
українській історіографії  

Феномен відновлення після 123-х літ поневолення Польської держави 
постійно цікавить вчених, публіцистів та значну частку польського населення, яке 
проживає на території України. Це зумовлено ніби знаковою подібністю “політичних 
кроків”, які проходили новопосталі Річ Посполита 1918 р. та Україна початку 90-
х р. ХХ ст.  

Крім того, унікальний статус західного стратегічного партнера, що відіграє 

теперішня Польська Республіка для нашої країни, ще більше стимулює до вивчення та 

дослідження польської минувшини.  

Всебічно висвітлити дану проблему, можна лише за умови перегляду наукових здобутків 

сучасної української історіографії з цього питання. Виходячи з поставленої мети, ми 

зможемо досить повно з’ясувати ступінь вивчення даної проблематики, продовжити та 

поглибити вказану проблему.  

Питання відновлення та внутрішнього розвитку утвореної Польської держави постійно 

привертали увагу науковців. Найбільш значними дослідженнями у радянський 

історіографії є праці О. Ю. Карпенка, П. М. Калениченка, В. П. Колесника, 

О. Я. Манусевича, В. В. Чугуєва, О. М. Мацка, І. С. Яжборовської.1 Не вдаючись до 

детального аналізу кожної з праць, оскільки в даній статті ми переслідуємо іншу мету, 

відзначимо, що історіографічна спадщина радянських істориків вагома для нас. Особливо 

це торкається соціально-економічного становища країни. Але, водночас, дослідження 

радянських істориків характеризуються одностороннім, суто класовим підходом. Зокрема, 

постійним наголошуванням, що відродження Польщі відбулось тільки завдяки Жовтневій 

революції, незважаючи на інші набагато вагоміші причини: завершення Першої світової 

війни; крах трьох могутніх політичних гравців (Росії, Австро-Угорщини, Німеччини), між 

якими і були поділені польські землі; сам феномен лідерства Ю. Пілсудського; 

зацікавленість у відновленні Польщі країн Антанти.  

Та особливо актуальною проблема Польщі постала після завоювання Україною своєї 

незалежності. Дипломатичні аспекти розпаду Австро-Угорщини та утворення “нових 

країн”, зокрема Польщі, детально аналізуються в монографії та дисертаційному 

дослідженні доктора історичних наук В. П. Фісанова.2 Автор на основі рідкісних архівних 

матеріалів Австрії, Польщі, Німеччини, Росії мемуарної та публіцистичної літератури 

простежує еволюцію американської зовнішньополітичної стратегії й тактики у 

Центральній та Східній Європі. Особлива увага приділена ролі президента В. Вільсона у 

виробленні політичного курсу в регіоні. Проаналізовані “чотирнадцять пунктів”, зокрема 

й пункт під номером “тринадцять”, який передбачав створення незалежної Польської 

держави. Автором розкриті важливі моменти відносин США з емігрантським оточенням 

відомих популяризаторів “вільної Польщі” І. Падаревського та Р. Дмовського. Дослідник 

робить цікаві висновки, що саме завдяки позитивному ставленню США щодо Польщі, 

країна отримала “смугу визнання” та підтримки, зокрема з боку Франції. 

Ключовою працею для нас слугує колективне видання львівських істориків З. Баран та 

Т. Полещук “Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період”.3 Цінність 

видання полягає в тому, що автори приводять багаточисельні безпосередні документальні 

матеріали, які перетворили парламентську республіку на авторитарний режим та інші). 

Позитив даного видання ще й в тому, що воно дає змогу в логічній послідовності 

прослідкувати суспільно-політичний розвиток Польщі, та її місце в системі європейських 

відносин. Зокрема, по-перше, простежити прийняття рішень Паризької мирної 

конференції щодо Польщі та встановити обставини, які визначали прийняття цих рішень 

та їх вплив на геополітичну ситуацію в регіоні. По-друге, охарактеризувати процес 

становлення державних інституцій. По-третє, дізнатись причини, котрі вплинули на 



встановлення консервативно-авторитарного режиму Ю. Пілсудського 1926 р. По-четверте, 

пролити світло на національне питання, яке гостро стояло в молодій державі, зокрема 

стосовно української проблеми. По-п’яте, з’ясувати головні напрямки 

зовнішньополітичного курсу держави (Польсько-російська війна 1920 р., союз 

Пілсудського з Петлюрою та інші).  

Значним внеском у вивчення польської минувшини й сучасності загалом, на нашу думку, 

є перша в історичній науці незалежної України фундаментальна книга відомих львівських 

істориків Л. О. Зашкільняка та М. Г. Крикуна “Історія Польщі: Від найдавніших часів до 

наших днів”.4 Книга написана на основі опрацювання багатьох нових джерел та 

інтерпретаційних здобутків світової наукової літератури. Дослідники подали й всебічну 

картину історії Другої Речі Посполитої, відвівши їй окремий розділ книги. Основну увагу 

при створенні праці вони приділили суспільним проявам життя поляків – політичному 

розвиткові, соціальним, економічним і культурним змінам, котрі визначали їхній стан в ту 

чи іншу історичну епоху.  

У тринадцятому розділі “Польська республіка 1918-1939 рр.” увага дослідників 

зосереджена, в першу чергу, на політичній генезі державотворчих процесів – перші 

декрети, які проголошували Польщу республікою та призначення начальника держави, 

вибори до Законодавчого сейму, Закон “Про вищі органи влади Польщі, або “Мала 

Конституція”. Авторами наголошується, що саме схвалення Малої Конституції відкрило 

шлях до міжнародного визнання Польщі, “реально відновленої у часі, але ще юридично не 

зафіксованої країни”.5  

У зв’язку з цим у праці детально розглядаються головні проблеми молодої 

держави – питання кодонів на Паризькій мирній конференції, а також національної 

приналежності суспільства молодої республіки. Саме питанням східного кордону та 

української меншини приділена особлива увага. Так, науковцями розглядаються дві 

основні концепції розв’язання відомої “східної політики”: інкорпорацій на, сформована 

націонал-демократами і федералістська, вироблена Ю. Пілсудським. Обидві концепції, як 

зазначають автори, обґрунтовували польські претензії на західно-українські землі і 

відрізнялися між собою лише засобами досягнення мети. 

Чільне місце в роботі займає підрозділ, котрий стосується режиму Санації (1926-1935 рр.). 

В ньому режим Ю. Пілсудського, поданий не ідеалізовано, а ґрунтовно та об’єктивно. 

Автори, аналізуючи конституцію 1935 р. подають висновок добі Пілсудського, що саме 

конституція 1935 р. завершила процес перебудови устрою Польщі на авторитарних 

засадах. Вона запровадила надзвичайну роль держави і виконавчої влади, а ідея 

суверенітету народу, яка переважала в тій же першій березневій конституції, була 

замінена державної ідеологією, що ґрунтувалася на засадах елітарності влади. І це 

зближувало Польщу з тоталітарними країнами.6  

Ключовими для відтворення повної картини політичного розвитку Другої Речі 

Посполитої мають праці, які стосуються польсько-українських взаємин.7 Серед них  варто 

виділити докторську дисертацію О. Я. Красівського, присвячену комплексному аналізові 

польсько-українських стосунків періоду боротьби за українську державність.8 В ній 

зроблено аналіз політики урядових структур, польських політичних партій та угруповань, 

а також визначено основні етапи польської політики щодо українського питання.  

Належне місце в дисертації посідає аналіз суспільно-політичної ситуації, 

докладно висвітлено так звану “східну політику” Польщі, спрямовану на інтеграцію 

Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої. Автор вказує, що події 1918-1921 рр., 

Ризький договір 1921 р. засвідчив фактичну перемогу Польщі у війні з ЗУНР та 

інкорпораційної концепції “східної політики”, розробленої Р. Дмовським.9  

Значним внеском у вивчення даного питання слугує ряд статей, опублікованих в 

90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст., у наукових збірниках та журналах. Нашу увагу 

привернули публікації Л. О. Фісанова, О. Ю. Зайцева, З. Баран, В. П. Сергієнка, 

В. Касіяна, К. Шестакової, Ю. І. Макара.11 Серед них відмітимо ґрунтовну статтю доктора 



історичних наук, завідувача кафедри міжнародних відносин Чернівецького університету 

Ю. І. Макара в співпраці з К. Ю. Шестаковою. Публікація безпосередньо зачіпає питання 

відновлення та місця “молодої” Польщі на міжнародній арені. Автори, підсумовуючи 

сказане, зазначають, що польське питання набуло активного вектору завдяки російській 

Лютневій революції та поразці Тимчасового уряду. Саме тому великі держави, зокрема 

Антанти, підтримали ідею створення незалежної Польщі, хоча реальне ставлення до цього 

питання виявилося під час роботи на Паризькій мирній конференції у вигляді своєрідного 

стримувача Німеччини.12 Вагомим внеском у вивчення проблеми слугують ряд публікацій 

відомого фахівця з міжвоєнної Польщі Л. М. Алексієвець.13 Своєрідним підсумком у 

дослідженні проблеми стала її монографія, яка побачила світ у 2002 році.14  

Отже, як бачимо, історія Другої Речі Посполитої знайшла відображення у 

багатьох публікаціях відомих науковців. Ці праці є своєрідним трампліном для подальшої 

розробки проблеми, відновлення та розвитку Польської держави.  

Базовими тут можуть стати нові документи із польських та українських архівів, 

чимало статистичних даних, законів та постанов парламенту та урядів Другої Речі 

Посполитої. 
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