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Українська проблема в програмах           
та діяльності польського військово-

політичного підпілля в Західній Україні 
в 1943-1944 рр. 

 
У статті на основі критичного опрацювання наукової літератури зроблено спробу комплексного 

аналізу ідеї етнополітичного самоствердження польської спільноти Західної України в умовах взаєм-
ної конфронтації з українцями в роки Другої світової війни. Автор визначає причини виникнення та 
механізми впливу крайніх етноцентристських орієнтацій на політичні програми та діяльність підпіль-
них структур Польської держави. Окремо вказано на негативні наслідки подібних орієнтацій для укра-
їнсько-польського порозуміння.  

 
This article contains the attempt to make a complex analyze of idea of ethno-political self-affirmation of 

Polish community of Western Ukraine under conditions of mutual confrontation with Ukrainians during second 
Word War. The author determines causes of origination and mechanisms of influence of extreme ethnocentric 
organizations oh political programs and activity of underground structures of Polish state. Negative conseque-
nces of such sort of confrontations for Ukrainian-Polish understanding are mentioned separately. 

Постановка проблеми. Вибір пропонованої 
теми дослідження зумовлений потребою аналізу 
політичних орієнтацій поляків Західної України 
в умовах загострення міжнаціонального проти-
стояння на завершальному етапі Другої світової 
війни. Відповідні наукові результати можуть 
бути використані для дослідження історії міжна-
ціональних відносин в Україні загалом та украї-
нсько-польських стосунків, зокрема. 

 Аналіз попередніх досліджень. Впродовж 
останнього десятиліття тема українсько-
польських стосунків у роки Другої світової вій-
ни стала об’єктом постійної уваги істориків 
обох країн [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14]. Проте на 
часі є використання методології етнополітологі-
чного дослідження для аналізу стосунків україн-
ців та поляків на теренах Західної України в дра-
матичний період їхнього співжиття. 

Метою роботи є характеристика підходів до 
українського питання різних середовищ польсь-
кого військово-політичного підпілля в Західній 
Україні в 1943-1944 рр. 

Досягнення поставленої мети потребує вирі-
шення наступних дослідницьких завдань: 

− аналізу основних політичних концепцій, 
що існували в середовищі польського під-
пілля в Західній Україні на завершально-
му етапі Другої світової війни; 

−  характеристики ролі та місця української 
проблеми в цих програмах; 

− з’ясування впливу ідеї самоствердження 
польської нації та Польської держави на 
стосунки з українцями на теренах Захід-
ної України. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, ще 
до початку Другої світової війни в масовій сві-
домості значної частини поляків Західної Украї-
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ни утвердилася думка, що “східні креси мають 
стати бойовим окопом польськості на всіх ділян-
ках життя. Польськість мусить вибрати на них 
таке глибоке тавро, щоб їхній справжній харак-
тер не підлягав ніякому сумнівові. Наша дорога 
мусить вести великим шляхом послідовної й 
інтенсивної місії сполонізування східної части-
ни держави… з’єднання українських мас з поль-
ським народом, його діями й амбіціями, а щоб 
дійти до того, треба розвинути спочатку програ-
му великого наступу наших сил… Польське оса-
дництво має завдання не тільки вдержати землю 
безпосередньо в польських руках, не тільки без-
посереднє чисельне збільшення польського на-
селення, але має стати вогнищем для зміцнення 
дотеперішньої польськості, помножуючи її здіб-
ність впливати організаційно, національно й 
цивілізаційно” [7, с. 7]. 

Після знищення Польської держави в 1939 р., 
шукаючи винуватців власної національної траге-
дії, поляки нерідко вказували на українців, які 
заплямували себе вбивствами поляків у вересні 
1939 р. безпосередньо перед вступом Червоної 
армії, в червні 1941 р. разом з нацистами та осо-
бливо на Волині від квітня 1943 р. [13, с. 320]. 

Гіпертрофовані етноцентристські оцінки 
українців польською спільнотою свідчили про 
перехід взаємної національної неприязні у відк-
рите насильство. Стадія насильства вже вихо-
дить за межі не тільки етнічних, але й націона-
льних відносин, бо в нього виявляються втягну-
тими люди не тільки за етнічним походженням, 
але й політичними настроями, включені в ті чи 
інші статусні групи, чи просто за місцем прожи-
вання у зоні конфлікту. На цій стадії політичний 
конфлікт уже ставав формою політичної діяль-
ності та засобом досягнення політичних цілей 
[9, с. 53]. 

Лише для незначної частини критично мис-
лячих польських діячів було зрозуміло, хто ін-
спірує збройний конфлікт між поляками та укра-
їнцями. До таких належав й волинський окруж-
ний делегат уряду Польщі в екзилі, який 28 лип-
ня 1943 р. зазначав, що “німець і москаль... розд-
мухали антипольську пропаганду. Вони мно-
жать, збільшують стократ, перебільшують до 
колосальних розмірів невеликі непорозуміння і 
польсько-українські суперечки. Нацькувати, 
роздражнити, спрямувати один проти іншого, 
створити духовний кордон між поляками і укра-
їнцями. Створити на довгі роки привід до боро-
тьби. Запрягти й використати найманих злочин-
ців і злочини. В поляках і українцях вони зміц-
нюють образи, розпалюють у їхніх душах нена-
висть, жагу і відпору. Тим самим вони завдають 
удар по історичній польській ідеї – ідеї духовно-
го, братнього співжиття з сусідніми народами. І 
при тому руками українців знищують польське 
населення. Одночасно і німці, і москалі роблять 

клоунські жести, представляють, що хочуть до-
помогти полякам, хочуть їх захистити. Німці 
висилають у райони каральні експедиції, які 
спалюють українські поселення, вбивають жі-
нок, дітей і невинних – справжніх же вбивць вони 
не намагаються спіймати, бо справжній убивця 
потрібен їм і є їхнім спільником” [8, c. 38]. 

На жаль, далекою від декларованого окреми-
ми лідерами польського підпілля прагнення до-
сягнути порозуміння з українцями була відозва 
Крайового політичного представництва від 30 
липня 1943 р., яку вважають компромісним до-
кументом в українських справах. Наголос в ній 
робився не на тому, що об’єднувало українців та 
поляків, а на тому, що їх роз’єднувало: “українці 
пішли шляхом співпраці з німецькими окупанта-
ми… і вже перші місяці війни засвідчили, що ця 
“співпраця” грунтується на сліпій слухняності і 
допомозі окупантові в його боротьбі з польсь-
ким народом і державою” [3, c. 147].  

На проведенні ще більш безкомпромісної 
політики стосовно українців наполягали керівники 
Східного бюро і Східної секції А. Звежинський і 
П. Яроцький, представник цих двох органів у На-
ціональній раді С. Женіський, діячі Львівської 
окружної делегатури В. Свірський, Б. Стахонь і 
сам делегат уряду Ю. Чижевський [3, c. 152] .  

Східним бюро Делегатури уряду Польської 
держави в екзилі було підготовлено та подано на 
розгляд уряду чимало рефератів з української 
проблеми. Належність керівників цієї структури 
О. Звежинського та П. Яроцького до націонал-
демократичної партії визначила чітку і послідов-
ну антиукраїнську спрямованість відповідних 
проектів та рефератів. Більше того, у багатьох з 
них автори намагалися уникнути використання 
терміну “українець”, підмінюючи його окрес-
ленням “русин”, а у звітах, адресованих урядові, 
вони не скупилися на такі вирази, як 
“гайдамацьке дикунство”, “ гайдамацькі банди” і 
т.п. [3, c. 144] . 

Розглянемо одну з програм “розв’язання” 
української проблеми, що була підготовлена 
працівниками Східного бюро. Вона складається 
з двох частин і передбачає як можливість збере-
ження СРСР, так і його розпад. У першому ви-
падку (мінімальна програма – А) всіх українців з 
території Польщі примусово переселяли на те-
риторію Радянського Союзу. В документі з цьо-
го приводу зазначено: “Оскільки самі наші укра-
їнці не сказали жодного слова протесту проти 
територіальних домагань СРСР, то і з нашого 
боку не повинно бути перешкод для об’єднання 
всіх українців в складі Радянської Росії. Як з 
політичного, так і з господарського поглядів це 
відповідає інтересам Польщі, але за однієї умо-
ви: якщо західний кордон Радянської України 
знаходитиметься там, де йому і належить бути 
згідно з Ризьким договором 1921 р. 
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Максимальна програма (Б) передбачала, що 
постійною метою польської політики в Східній 
Європі завжди залишатиметься розбиття Росії на 
її складові частини, а у подальшому підтриман-
ня “буферних” незалежних Української та Біло-
руської держав. У цьому випадку знов-таки всі 
представники меншин Речі Посполитої мали 
бути переселені на територію новопосталих кра-
їн” [3, с. 145] . 

Докладніше проаналізуємо два документи, 
підготовлені доктором В. Свірським. Перший 
має назву “Нарис проекту відбудови Червінської 
землі та нормалізації в ній внутрішніх справ, 
необхідних по діях військових та окупаційних 
урядів в 1939-1943 рр”. Виходячи з тези, що на-
ціональні антагонізми породжені боротьбою за 
існування, автор пропонував виховувати націо-
нальну меншість як лояльних і добрих громадян 
через мистецтво та науку, осередком яких був 
Львів. Не відкидалися також економічні засоби, 
вбачаючи у добробуті “належну основу для на-
ближення асиміляційних процесів”. 

Поряд з цими заходами важливого значення 
в досягненні сприятливого для поляків вирішен-
ня суперечок з українцями на теренах Західної 
України, і насамперед навколо Львова, автор 
надавав посиленню польської смуги по лінії Пе-
ремишль – Львів – Тернопіль, де Львів “повинен 
був знаходитися на суто польському просто-
рі” [14, с. 207]. 

У другому документі, що має назву 
“Українська проблема”, автор доходить таких 
висновків:  

“1) Українці не можуть бути рівноправними і 
повновартісними громадянами Польщі. 

2) Українці мають спільне з нами зацікав-
лення у розгромі Німеччини і у якомога 
найбільшому послабленні СРСР. 

3) Разом з українцями ми зацікавлені у ство-
ренні об’єднаної, незалежної України. 

4) Кордон буде встановлено в залежності від 
історичних обставин, через плебісцит або 
мирні переговори. 

5) Людність, яка зголосилася на користь 
однієї з держав, буде туди переселена. 

6) Тільки на такій платформі можливе наразі 
щире порозуміння між обома народами, і 
в цьому запорука створення майбутньої 
федерації. 

7) Досягнення такого порозуміння є найтер-
міновішою справою для обох країн” [3, c. 
153-154]. 

Автор реферату “Українська проблема очима 
Лондона, Варшави і Львова” Я.-К. Тжембіцький 
спробував викласти власні погляди на роль та 
місце Львова в польсько-українських стосунках. 
На його переконання, по-перше, “сутністю поль-
ського Львова завжди була боротьба, боротьба 
за польськість Львова і Червінської землі, боро-

тьба за належність цього терену до Польщі” та, 
по-друге, вона була зумовлена проявами 
“дикості і злочинності, які супроводжували 
українські акції останніх років, як і супроводжу-
вали козацькі акції впродовж століть” [13, с. 319
-320]. 

В іншому рефереті, поданому в ході дискусії 
навколо варіантів розв’язання українського пи-
тання в 1942-1943 рр., відзначалась наявність 
двох доктрин. Перша базувалася на твердженні, 
що посилення польського елементу на східних 
кордонах не тільки не є необхідним, але й шкід-
ливим, бо веде до конфронтації. Ця доктрина 
автором реферату піддавалася критиці. Друга 
доктрина, навпаки, виходила з того, що перева-
жання українського населення на “східних кре-
сах” не сприяє міцності держави і вимагає зміни 
етнічної ситуації. Посилення конфронтації між 
поляками і українцями автор пояснював втру-
чанням німецьких окупаційних властей та їх 
політикою [1, c. 138].  

При всьому невизнанні прав українців на 
самостійну державу автор вважав себе прагма-
тиком, а інших політиків, у тому числі й В. Сі-
корського, такими, що керуються сентиментами, 
кладуть в основу політичної лінії минуле – боро-
тьбу з Хмельниччиною, діяльність Є. Коноваль-
ця, Ст. Бандери [1, c. 139].  

Окремі діячі польського підпілля надзвичай-
но гостро виступали проти співпраці польського 
та українського народів у культурній сфері. “Не 
можна говорити про вплив української культури 
на Малопольщу, а лише на російську культуру”, 
– зазначав один із авторів. Далі він був катего-
ричним противником української освіти в Поль-
щі: “Неприпустимо говорити не тільки про укра-
їнський університет, але й про середню шко-
лу” [1, c. 139]. 

На переконання автора одного з опрацювань 
крайового конспіративного представництва 
польського еміграційного руху, в політиці щодо 
українців потрібно перейти до жорстоких дій, з 
огляду на те, що підставою “українізму” є Бер-
лін, а головним його ворогом – Польська держа-
ва. Виходячи з цього майбутня Річ Посполита 
бачиться йому суто польською державою [10, c. 
319]. 

Найбільш жорстокі методи у досягненні пос-
тавленої мети пропонувалося застосувати до 
частини свідомих українців через невизнання їх 
громадянських прав, тотальне виселення на те-
риторію УРСР (в обмін на поляків, які прожива-
ли на теренах Радянського Союзу), позбавлення 
їх та їхніх сімей приватної власності, а також 
заборона брати участь у громадсько-
політичному житті тощо [10, c. 314]. 

Крім цього, пропонувалася заборона ство-
рення будь-яких українських державних шкіл чи 
шкіл при органах самоврядування та різного 
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роду курсів. Також передбачалося скасування в 
Польщі юліанського календаря та заборона вжи-
вання у шкільництві та видавництвах друкова-
них слов’янсько-руських абеток та інших інозе-
мних, включаючи слов’янську абетку латинсь-
кими літерами. Виняток могла становити тільки 
літургійна література, призначена для внутріш-
нього церковного користування, або тексти, що 
були видані Польською академією наук чи ви-
значені нею для мовознавчих та історичних дос-
ліджень [10, c. 315-316]. 

Цінну інформацію стосовно ставлення до 
українців у польському політичному середовищі 
подано в рапорті Бюро інформації та пропаганди 
(БіП) для Головного командування АК від 27 
травня 1943 р. Згідно з цим документом, погля-
ди набільших політичних угрупувань з українсь-
кого питання розділились наступним чином. 

“Стронніцтво Народове” категорично запере-
чувало будь-яку концепцію окремої, самостійної 
України і пропагувало дотримання стосовно 
українців екстермінаційної переселенської полі-
тики на кшталт переселенських акцій, здійсню-
ваних гітлерівським режимом, і взагалі відкида-
ло існування українського питання як такого. 

“Стронніцтво Праці” визнавало найкращим 
для Польщі варіантом вирішення українського 
питання постання незалежної Української дер-
жави поза Збручем. 

“Стронніцтво Демократичне” висувало про-
граму територіальної автономії для мішаного 
українсько-польського простору в межах умов 
Ризького договору, який би охоплював Львівсь-
ке воєводство до р. Сян, воєводства Станіславсь-
ке, Тернопільське, Волинське і південну частину 
Поліського [12, с. 147-151].  

Стосовно Польської соціалістичної партії, то 
в її офіційному органі було визначено дві основ-
ні умови співпраці з українцями, які можна тра-
ктувати швидше як ультиматум:  

а) визнання суверенності польського народу 
на Східну Малопольщу (Східну Галичину. – В. 
Гулай);  

б) східні землі Речі Посполитої ніколи не 
будуть у складі України, але інтегрованою час-
тиною Польщі [11, с. 582].  

На противагу керівникові Бюро інформації та 
пропаганди Головного командування Армії Кра-
йової полковнику Я. Жепецькому, який розумів 
потребу польсько-українського порозуміння, у 
відділі БіП штабу АК Львівського обшару було 
підготовлено кілька проектів, що ще раз підкре-
слюють виразну національну та політичну анти-
патію стосовно українців з боку так званих 
“кресов’яків”. Ось лише висновки, що робляться 
в одному з таких проектів, датованому серпнем 
1943 р.: 

“1) Утримання східних земель в кордонах 
Польщі. 

2) Нещадне викорінення всіх українців (і 
білорусів), котрі у будь-який спосіб виступили 
самостійно, або співпрацювали з окупантами, 
проти Польської держави і народу. Виконати це 
належить ретельно, у швидкому і спрощеному 
порядку, якщо навіть доведеться розбудувати на 
якийсь час у великих масштабах судові та кара-
льні органи. 

3) Надати українцям можливість обрати собі 
інше громадянство, щоб таким чином позбутися 
хоча б частини цього небажаного елементу. 

4) Для решти українців, які залишаться в 
Польщі, встановити обмежені громадянські пра-
ва, розселити їх по всій території країні і засто-
сувати до них політику, яку вони могли б запро-
вадити по відношенню до нас, якщо ми опини-
лися б в кордонах їхньої держави (обмеження 
або заборона у придбанні землі, відчуження). 

5) Конфіскація церковного або костьольного 
майна без будь-яких відшкодувань. 

6) Ліквідація церкви як розсадника націона-
лізму. 

7) Знищення усіляких натяків на існування 
будь-якої української національної окремішнос-
ті та цілковите ополячення цього елементу” [3, 
с. 158-159]. 
Висновки. Підсумовуючи бачення різними 

середовищами польського підпілля в Західній 
Україні стосунків з українцями в 1943-1944 рр., 
можна стверджувати, що в своїй переважній 
більшості вони грунтувалися на ірраціонально-
му прагненні відновити національну гідність і 
гордість, домогтися власного етнополітичиного 
самоствердження за рахунок обмеження прав 
своїх українських сусідів.  

У багатьох роботах простежується як цілко-
вите заперечення існування українського питан-
ня, так і пропозиція вирішити долю українсько-
го населення шляхом переселення та подальшої 
асиміляції в традиційно польських регіонах чи 
виселення до СРСР (як варіант – до незалежної 
Української держави за Збручем).  

У бажанні легітимізувати прагнення поляків 
на володіння Західною Україною окремі автори 
виходили з концепції виокремлення “українців” 
та “русинів” за ознаками національно-
політичної свідомості та активності. На перших 
повинен був лягти весь тягар відповідальності за 
“злочини проти поляків та польськості”. Споді-
ваючись отримати не лише моральну сатисфак-
цію, окремі діячі закликали до насильницької 
акції стосовно українського населення. Пропаго-
вану ними теорію та практику колективної від-
повідальності іншої спільноти за власне націо-
нальне та політичне приниження вже незабаром 
фактично взяло на озброєння прокомуністичне 
керівництво Польщі під час проведення сумноз-
вісної операції “Вісла” 1947 р.  
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Предметом подальшого дослідження може 
стати політична оцінка стану та перспектив сто-
сунків з поляками на теренах Західної України 

різними середовищами українського національ-
но-визвольного руху в роки Другої світової вій-
ни. 
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