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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Україна в силу історичних обставин 

сформувалась як поліетнічна держава, в етнонаціональній структурі якої 

представлені поляки. Неупереджене та докладне вивчення історії народів, що 

проживали на її території залишається актуальним з огляду на гостроту 

міжетнічних і міжнаціональних конфліктів у сучасному світі.  

Початок Першої світової війни вплинув на формування суспільних 

настроїв і зовнішньополітичних орієнтацій польського населення, створення 

польських політичних таборів, що значною мірою пояснюється демографічною 

і соціальною структурою польського населення. У цьому контексті важливим є 

дослідження кількісного та якісного складу польської меншини, громадського 

життя, релігійних та національних традицій поляків, що склалися на початок 

ХХ ст. та мали значний вплив на соціально-економічне та суспільно-політичне 

життя в Україні. 

Перша світова війна згуртувала польське населення України, 

перетворивши значну його частину на активних учасників суспільних і 

політичних процесів, що відбувалися в Україні та світі. Вивчення позицій 

польських політичних сил та громадськості у вирішенні польської справи, як 

питанні відновлення польської державності, створенні польської армії, 

організації національного життя дозволяє прослідкувати еволюцію суспільних 

поглядів поляків впродовж війни. Ще однією важливою справою, що об’єднала 

польське населення у роки Першої світової війни, стала підтримка польських 

біженців. Не зважаючи на зростаючий інтерес науковців, ця тема залишається 

сьогодні не вповні висвітленою, оскільки відсутня цілісна картина організації 

допомоги польським біженцям в Україні, що включала б діяльність польських 

громад у великих містах та провінції. 

Російська лютнева та Українська національна революції 1917 року 

підняли національну свідомість поляків, поставивши перед ними завдання 

боротьби за громадянські права та організацію національного життя в Україні. 

В загальній картині розвитку Української національної революції до сьогодні 

бракує висвітлення подій суспільно-політичного життя поляків, ставлення і 

позицій польських політичних сил і громадськості до політики української 

влади, до її основних державотворчих актів та заходів.  

Становлення української державності та налагодження співпраці 

польських ліберально-демократичних і соціалістичних сил (ППС-фракція і 

ППС-лівиця) з органами української влади є важливою складовою міжнародних 

соціальних, націє- і державотворчих процесів у переломний історичний період і 

потребує наукового висвітлення. Аналіз діяльності польських політичних сил в 

Україні в умовах зміни державних та ідеологічних систем, виявлення спільних 

поглядів і розбіжностей між ними дає можливість з’ясування причин та 

теоретичного підґрунтя їх ідеологічного розмежування, розуміння засад 

подальшої партійної та державної політики, їх ставлення до вирішення 

національних та територіальних питань.   



 

 

Події російської та Української революцій стали зовнішніми факторами 

трансформації польського суспільно-політичного життя. Значущість 

глобальних змін, які позначилися на житті польського населення в Україні, 

актуалізують завдання розкриття громадської, благодійної, культурної 

діяльності поляків у великих містах та провінції. Аналіз розвитку освітньої 

сфери, концептуальних підходів до створення системи польського навчання та 

характеристика культурно-мистецького життя польського населення 

демонструють рівень їх зацікавленості та участі в суспільних процесах.   

Актуальність вибраної теми визначається також відсутністю системного 

наукового дослідження польського населення в Наддніпрянській Україні в 

період Першої світової війни. Вивчення процесу трансформації польського 

населення в Наддніпрянській Україні дозволяє простежити впливи переломних 

історичних моментів на можливість об’єднання поляків, визначення напрямків 

польського суспільного розвитку з урахуванням умов державного і політичного 

життя регіону, виявлення загальної основи формування з різнорідних 

політичних і суспільних рухів та ідеологічних платформ спільних підходів в 

організації національного життя.  

Дослідження суспільно-політичного і культурного життя поляків України 

в кризові моменти історії розширює розуміння суспільних процесів в 

українській історії та поглиблює уявлення про її полікультурне розмаїття.  

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні суспільно-

політичного та культурного життя поляків у Наддніпрянській Україні, 

з’ясуванні зовнішніх та внутрішніх факторів його трансформації в ході Першої 

світової війни.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

– проаналізувати стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу; 

– висвітлити демографічне становище, соціальну структуру польського 

населення в Україні напередодні Першої світової війни та їх вплив на 

суспільне життя; 

– охарактеризувати суспільно-політичний розвиток поляків та сутність 

життя польської громади в містах та польських колоніях в Україні 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; 

– простежити політичні настрої, зовнішньополітичні орієнтації польського 

населення, зміст публічних дискусій і позиції польських політичних сил 

та громадськості в Україні щодо вирішення польського питання у 1914–

1917 рр.;  

– розкрити зміст, характер, напрямки діяльності польських громадських 

організацій з надання допомоги польським біженцям в українських містах 

та провінції; 

– з’ясувати особливості організації національного життя поляків в Україні, 

виявити сутність ідеологічного розмежування польських політичних сил 

під впливом російської лютневої та Української національної революції 

1917 р. і їх ставлення до органів української влади;  

– охарактеризувати позиції польських політичних партій та громадськості 

щодо положень Брестського миру, політики УНР та гетьманату Павла 



 

 

Скоропадського наприкінці 1917 р. – 1918 рр.; 

– з’ясувати ставлення польських партій, військових та громадськості до 

створення польських збройних формувань і дати характеристику їх 

діяльності на території України; 

– визначити зміст польського суспільно-політичного життя у містах і 

польських поселеннях в Україні та окреслити його специфіку на 

Правобережжі, Сході та Півдні України наприкінці 1917 р. – 1918 р.; 

– дослідити процес розвитку польської освіти та розкрити зміст 

культурного життя поляків під час Першої світової війни. 

Об’єктом дослідження є поляки, як частина польського етносу і 

національна меншина в Україні, та трансформації їх суспільно-політичного та 

культурно-освітнього життя впродовж Першої світової війни. 

Предмет роботи – суспільно-політичне життя польського населення в 

Україні, політика польських політичних партій, діяльність громадських 

організацій та інституцій політичного, благодійного, культурно-освітнього 

спрямування, преса.  

Хронологічні рамки відповідно до поставленої мети та завдань 

охоплюють період проведення Першої світової війни – 1914–1918 рр. Нижньою 

хронологічною межею є початок Першої світової війни, коли Російська імперія 

вступила у війну. Верхня межа пов’язана із завершенням війни, виведенням 

німецьких військ із території України, створенням польської держави, що 

зумовило виїзд частини поляків з України.  

Географічні межі окреслені територією Наддніпрянської України в 

межах дев’яти губерній Російської імперії. Це єдність трьох її складових 

частин, зазначених в урядових документах імперської доби – Правобережна 

Україна, або Південно–Західний край, в адміністративному відношенні 

Київське генерал-губернаторство, Схід – Малоросійське генерал-

губернаторство та Південь України – Новоросійсько-Бессарабське генерал-

губернаторство.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну та концептуальну основу 

дослідження побудовано на загальнонаукових принципах об’єктивності, 

історизму, науковості, комплексного підходу та світоглядного плюралізму. В 

сукупності це допомогло проаналізувати, оцінити історичні події та суспільно-

політичні й культурні процеси щодо польського населення достатньо 

об’єктивно і повно з врахуванням інтересів і завдань різних політичних сил і 

суспільних груп. Розкриття теми дослідження здійснювалось при врахуванні 

принципу історіографічної традиції на основі результатів попередніх 

досліджень. Застосовані принципи історичних досліджень узгоджуються з 

вимогами використаних у дослідженні методів – як загальнонаукових (аналіз, 

синтез, узагальнення, аналогія, систематизація, логіка історичних подій), так і 

конкретно-історичних.  

Історико-генетичний метод дозволив продемонструвати причинно-

наслідкові зв’язки деяких політичних і суспільних явищ, зокрема формування 

консервативної та соціалістичної ідеологій. Історико-порівняльний метод 

застосований у дослідженні діяльності польських політичних партій, специфіці 



 

 

регіональних особливостей у суспільно-політичному житті поляків на 

Правобережній Україні, на Сході й Півдні України. Історико-типологічний 

метод у поєднанні з застосуванням загальнонаукових методів посприяв 

узагальненню діяльності окремих політичних партій, громадських організацій, 

державних установ, виділенню загальних тенденцій та напрямків у розвитку 

польського політичного руху. Цілісність і комплексність дослідження 

забезпечені за допомогою історико-системного методу. Для об’єктивного 

дослідження поляків виправданим є застосування ретроспективного і 

діахронного методів для показу зміни оптики суспільних процесів через аналіз 

наукової літератури різних історичних періодів. При описі виникнення і 

функціонування в Україні польських осередків, поселень, громад у різний 

період застосований дискрептивний метод.   

Наукова новизна, теоретичне значення і особистий внесок зумовлені 

актуальністю та завданнями дослідження. У дисертації у вітчизняній історії: 

уперше:  

 здійснено аналіз суспільно-політичного і культурного життя польського 

населення в Україні на початку ХХ ст. і показано його трансформацію у 

роки Першої світової війни; 

 залучено та введено до наукового обігу значну кількість нових та 

маловідомих архівних документів, польськомовних джерел; матеріалів 

регіональної та польськомовної періодики досліджуваного періоду; 

 показано політичні настрої, зовнішньополітичні орієнтації польського 

населення з представленням політичної і громадської думки щодо  

важливих питань польського суспільного життя, зокрема вирішення 

польського питання, ставлення до створення польської армії; 

 охарактеризовано позиції польських політичних партій та громадськості 

щодо положень Брестського миру, політики УНР та гетьманату Павла 

Скоропадського наприкінці 1917 р. – 1918 рр.; 

 відтворено загальну картину суспільно-політичного життя польських 

громад у роки Першої світової війни в містах з окресленням їх 

регіональної специфіки в  українській провінції; 

 розкрито зміст культурного життя польського населення під час Першої 

світової війни, зокрема показано благодійну діяльність польського театру 

у роки війни;  

уточнено та узагальнено: 

 кількісні дані щодо польського населення та його соціальної структури, 

що підтверджує значну роль поляків у суспільному житті України; 

 поглиблено розуміння сутності ідеологічних розбіжностей та позиції 

польських політичних сил у питанні  ставлення до органів польської та 

української державної влади в 1917–1918 рр.;  

 розширено уявлення про участь польського населення в організації 

допомоги постраждалим від війни полякам, показано діяльність 

польських громадських організацій з надання допомоги польським 

біженцям та їх вплив на суспільне життя міст і польських поселень в 

Україні; 



 

 

 доповнено та узагальнено дослідження процесу розвитку польського 

шкільництва та концептуальних засад польської освіти в Україні.    

Дослідження допомагає розширити та поглибити вивчення періоду 

Першої світової війни, Української революції, показати участь польського 

населення в ньому і розкрити зміст діяльності польських політичних сил та 

громадськості в суспільно-політичному житті України.  

Практичне значення результатів дослідження. Матеріали і висновки 

роботи можуть бути використані при написанні конкретно-проблемних та 

узагальнюючих праць, підготовці лекцій, курсових і дипломних робіт, 

спецкурсів і спецсемінарів з історії України та Польщі першої половини ХХ ст., 

розробці навчально-методичної літератури з історії, етнології, політології, 

етнополітики, культури з польської проблематики. 

Апробація матеріалів дисертації здійснена шляхом оприлюднення її 

основних положень і висновків на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: VII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція, 

присвячена 95-річчю заснування Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, 7-8 листопада 2014 р.).; 

Міжнародна наукова конференції «В єдності сила. Польща-Україна: спільні 

шляхи до свободи» (ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 20-21 червня 2014 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Перша світова війна: події, наслідки, уроки» 

(КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 25-26 вересня 2014 р.); Всеукраїнська наукова 

конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі у ХХ – на початку 

ХХІ ст.» (ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, 22.05. 2015 р.); VIIІ Волинська 

всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (ЖДУ імені Івана Франка, 

Житомир, 20 листопада 2015 р.); ІІ Міжнародна наукова конференція «Польща-

Україна: спільні шляхи до свободи». «Балто-Чорноморський регіон та Україна 

у сусідніх просторах та пограничних епохах» (ЖДУ імені Івана Франка, 

Житомир, 24 квітня 2015 р.); ASEEES (Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies), Carnegie Corporation of New York) – MAG (International 

Association for the Humanities) Summer convention «Images of the Other» (Львів, 

26-28 червня 2016 р.); XVI Międzynarodowa Konferencja Rola Kościoła 

katolickiego w procesie integracji europejskiej «Solidarność Europejska» (Краків, 

21-22 вересня 2016 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «Україна-Польща: 

спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних 

моментах історії та сучасності» (ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, 

04 листопада 2016 р.); Міжнародна наукова конференція: «Україна-Польща: 

історичне сусідство» (Вінницький національний педагогічний університет, 

Вінниця, 19-20 травня 2017 р.); Міжнародна наукова конференція «Міграції в 

етнічних процесах України» (Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова, Одеса, 3-7 липня  2017 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Державницький імператив В’ячеслава Липинського» (до 135-річчя від дня 

народження) (Луцьк-Затурці, 21–22 квітня 2017 р.); ХІІ Міжнародна наукова 

конференція «Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917–

1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи» (Ніжин, 28-29 вересня  

2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна політика 



 

 

іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): 

практика, досвід, уроки для сучасності» (Дрогобич, 24 листопада 2017 р.); 

ІV Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: спільні шляхи до 

свободи. Балто-Чорноморський союз Міжмор’я: ретроспектива і перспектива» 

(ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, 7 листопада 2017 р.); International 

Association for the Humanities (MAG) Convention “The Image of the self” (Львів, 

Український католицький університет, 27-29 червня 2018 р.); Х Волинська 

всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (ЖДУ імені Івана Франка, 

Житомир,16-17 листопада 2018 р.); Міжнародна наукова конференція «Волинь 

в українській, польській і світовій історіографії» (Кременецька Гуманітарно-

Педагогічна Академія, Кременець, 20-21 вересня 2018 р.); Міжнародна наукова 

конференція «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя 

проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської 

державності» (Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Харків, 

27-28 вересня 2018 р.); V Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: 

спільні шляхи до свободи. Національні держави Центрально-Східної Європи 

новітньої доби: історичні аспекти, формування модерної політичної карти, 

криза національних держав та їх «перезавантаження» (ЖДУ імені Івана Франка, 

Житомир, 05 жовтня 2018 р.), ASEEES 2019 Summer convention «Cultures Wars» 

(Загребський університет (Хорватія), 14-16 червня 2019 р.).  

Публікації. Теоретичні узагальнення і фактичний матеріал, які містяться 

у дисертації, викладено в опублікованих автором 36 наукових працях що 

включає індивідуальну монографію, 1 колективну монографію (автор розділу), 

9 наукових статей у наукових фахових виданнях України, 12 – у наукових 

фахових виданнях України, що входять до наукометричних баз даних, 3 

закордонних виданнях та 10, що додатково відображають результати 

дисертаційного дослідження.  

Структура дисертації. Мета і завдання дослідження зумовили логічну 

структуру дисертації, яка побудована за проблемно-хронологічним принципом і 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, дванадцяти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатку. 

Загальний обсяг дисертації – 484 сторінки (із них 377 – сторінки основного 

тексту, список використаних джерел та літератури нараховує 1023 найменувань 

(71 сторінку), додатки – 1 (5 сторінок).   
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт і 

предмет дослідження, мету і завдання, методологічні засади, хронологічні 

рамки, географічні межі роботи, умотивовано її структуру, розкрито наукову 

новизну, практичне значення отриманих результатів, вказані форми їх 

апробації, публікації положень дослідження.   

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади, історіографія та 

джерела дослідження» складається з трьох підрозділів, присвячених 

теоретико-методологічним основам дослідження, аналізу стану розробки 

означеної теми та характеристиці джерельної бази.  



 

 

  У підрозділі 1.1 «Теорія та методологія дослідження» зазначено, що у 

роботі використано теоретичні узагальнення історії України, історичної науки в 

сфері міжнаціональних відносин і державотворчих процесів та новітні 

напрацювання і теоретичні викладки інших наук, зокрема політології, 

етнополітики, етнодержавознавства. Розгляд досліджуваної проблеми 

проводився в кількох теоретичних площинах, що дозволило прийти до логічних 

висновків відповідно до поставлених завдань.  

Перш за все, це питання національної політики та національних відносин. 

В рамках критичного, цивілізаційного підходу до висвітлення історії поляків в 

Україні, спираючись на низку законів, зокрема «Про національні меншини», 

визначення і обґрунтування в енциклопедичних і довідкових виданнях та 

напрацювання і узагальнення сучасних науковців, було використано поняття 

«національна меншина», «етнічна меншина», «етнонаціональна група» та інші, 

а також сформульовано визначення поняття – поляки в Україні. Впродовж ХІХ 

– на початку ХХ ст. після приєднання Правобережної України до Російської 

імперії поляки в українських землях були національною меншиною, підданими 

Російської імперії, народом, що втратив свою державність. Специфіка 

досліджуваного періоду полягає в тому, що з розпадом імперії, 

державотворчими процесами, статус поляків в Україні змінився. В умовах 

підтримки політичного самовизначення українського народу польське 

населення в Україні перетворилося на її національну меншину. Політика 

Української Центральної Ради передбачала забезпечення прав національних 

меншин, що дозволило польському населенню провести організаційну роботу з 

впровадження у життя автономії поляків, підтримати створення в Україні 

«національно-персональної автономії», впровадженої у життя Законом від 

22.01.1918 р.  

Другим важливим аспектом розгляду життєдіяльності поляків в Україні в 

період Першої світової війни стала система політичних відносин, суспільних 

рухів та громадського життя. Аналізуючи сутність суспільно-політичного 

життя, як одного з основних понять в роботі, акцент зроблено на його 

трансформаціях після революційних подій 1917 р. Охарактеризовано складові 

польського суспільно-політичного життя – польськомовну пресу, настрої та 

зовнішньополітичні орієнтації польського населення, пошук вирішення 

важливих питань суспільного розвитку, зокрема польського питання, 

обговорення необхідності створення польської армії. Окремо розглянуто справу 

надання польськими громадськими організаціями допомоги біженцям з 

Королівства Польського та Галичини, що об’єднала все польське населення як у 

великих містах, так і в провінції.  

Ще однією важливою площиною для розкриття зазначеної в дисертації 

проблематики став територіальний або ж географічний фактор. Його 

врахування та застосування компаративістських студій дозволило виявити 

тенденції та особливості загальних польських політичних процесів і суспільних 

рухів в Україні на регіональному рівні. В цьому контексті виділено територію 

Правобережної України та Схід і Південь України, що різнилися соціальним 

складом польського населення, його політичними традиціями, ідейними 



 

 

установками та громадською активністю. Дотримання базових принципів 

історичного пізнання у поєднанні із загальними й конкретно-історичними 

методами досліджень створили  достатню теоретико-методологічну базу для 

всебічного розкриття мети і завдань проведеного дослідження.  

У підрозділі 1.2 «Історіографія проблеми» проведено аналіз наукової 

літератури з історії поляків України в роки Першої світової війни. Періодизація 

історіографії проблеми відповідає загальній історіографії історії України та 

науковим узагальненням історіографії національних меншин, проведеним в 

останні десятиліття українськими істориками: кінець ХІХ – перші два 

десятиліття ХХ ст., радянський час, доба незалежності. В основу 

характеристики наукового доробку покладено хронологічний та проблемно-

хронологічний принципи, здійснено аналіз наукових праць українських та 

зарубіжних дослідників.  

Висвітлення місця і ролі поляків в соціальній структурі та суспільно-

політичному житті України й Російської імперії у перший період різниться 

своїми позиціями в російській, українській та польській історіографії. Російські 

автори мали завдання виправдати державну політику економічних утисків і 

соціальних обмежень щодо поляків, зокрема це праці В. Мещерського, 

Н. Кареєва
1
. Після революції 1905 р. з’явилося зацікавлення польським 

суспільним рухом, докладну характеристику якому дав російський історик 

А. Погодін
2
, можливість вирішення польського питання розглядав у своїй праці 

А. Кулаковський
3
 та ін. Початок Першої світової війни змістив акценти у 

висвітленні поляків і вирішенні польського питання в російській науковій 

літературі. З новою силою зазвучала тема російсько-польського братерства на 

спільній слов’янській основі, що була піднята С. Рябініним
4
, В. Терешковичем

5
 

та ін.  

Українські історики, зокрема М. Грушевський підкреслював, що польське 

питання під час революції 1905 р. стало в противагу українському, 

загальноприйнятим і привабливим для росіян
6
. Сподівання, що українське 

питання займе таке ж поважне місце в національному житті Росії, як і польське, 

висловив на початку ХХ ст. М. Лозинський
7
.  

Найбільший доробок у цей період мала польська історіографія. Головною 

темою польських істориків, публіцистів, політиків і громадських діячів були 

шляхи вирішення польського питання, характеристика польських політичних 

сил. Автори у своїх працях керувалися здебільшого партійними переконаннями 

та ідеалами. Прихильник «угодовців» К. Бужинський
8
 розкрив особливості 

політичного життя поляків в Україні на початку ХХ ст. Висвітлення діяльності 

польських політичних партій, зокрема народовців та соціалістів напередодні та 
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на початку війни давали їх учасники, політичні та громадські діячі: Е. Пілтц
9
, 

Д. Боженєц-Лешніцький
10

 та ін.  

Значна кількість наукової літератури була присвячена питанням 

демографічного і соціального становища поляків на Правобережній Україні, 

висвітленню їх суспільно-політичного та культурного життя. Однією з 

найбільш відомих праць на цю тему стало дослідження народовця 

Й. Бартошевича «На Русі»
11

, в якій незважаючи на партійну тенденційність, 

містяться відомості та обрахунки кількості й соціальної структури поляків. 

Аналіз кількості й зайнятості польського населення на Правобережній Україні, 

спираючись на офіційну статистику з підкресленням ролі і значення тут поляків 

зроблено Е. Малішевським
12

.  

 У висвітленні історії і життєдіяльності поляків на Правобережній Україні 

можна виділити два основних партійних підходи, які різняться у розуміння 

місця і ролі поляків та їх політичного майбутнього на цій території, включно з 

проблемою кордонів. Питання кордонів та правомірності приєднання 

Правобережної України до Польщі у післявоєнний період обґрунтовували зі 

стратегічної точки зору М. Жегота-Янушкайтіс
13

, географічної Е. Ромер
14

, 

Я. Чекановський
15

 К. Кульвєц
16

, акцентуючи увагу на здобутках і цивілізаційній 

місії тут поляків. Представники лібералів та ППС-фракції, зокрема 

Є. Старчевський
17

 та Л. Василевський
18

 дотримувались позицій визнання прав 

народів на самовизначення і виступали за федерацію України, Білорусії, Литви 

та Польщі.  

Після завершення Першої світової війни, утворення незалежної польської 

держави, встановлення в Україні радянської влади в наукових дослідженнях 

поступово утвердилася партійна більшовицька ідеологія та соціально-класові 

підходи до аналізу історичних подій та історії національних меншин. Перевага 

у дослідженнях надавалася боротьбі більшовиків за владу, встановленню 

диктатури пролетаріату та зв’язкам російських і польських революціонерів. 

Наприкінці     1920-х рр. у Харкові вийшли праці М. Майорова
19

 та ін. про 

історію революційної боротьби в Україні в роки війни і революції.  

У післявоєнний час та у 1950–60 рр. у Радянському Союзі історія Першої 

світової війни та польська тематика, включно з історією поляків в Україні мали 

слабке висвітлення. В УРСР у середині 1960-х рр. етнічний склад населення 

вивчав В. Наулко
20

. У 1970–80-х рр. серед радянських істориків продовжувала 
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домінувати тема історії революційних рухів та російсько-польських зв’язків, 

процес становлення польського соціалістичного руху. З’явилися праці 

авторських колективів під редакцією В. Дьякова
21

, А. Орєхова
22

.  

Різноманіттям думок, об’єктивністю та свободою висловлювань в 

радянську добу позначені лише праці українських науковців в еміграції. З 

позицій визнання поляків загарбниками і колонізаторами українських земель у 

30-х рр. видана книга М. Григоріїва «Поляки на Україні»
23

, умови формування 

українсько-польських стосунків у ХІХ ст. наприкінці 1960-х рр. описані 

М. Демкович-Добрянським
24

. Нові погляди на історичне минуле України й 

українсько-польські відносини запропоновані у нарисах І. Лисяка-

Рудницького
25

.  

Польська історіографія у міжвоєнний період характеризується значною 

зацікавленістю подіями Першої світової війни, революції в Росії та питаннями 

відродження польської держави. Виходячи з переконань демократа й 

федераліста, докладний опис подій часів революції та боротьби за владу 1917–

1918 рр. в Україні представлено у книзі С. Камінського «Роки боротьби і 

розрухи в Україні»
26

. Характеристику польських політичних сил різних 

напрямків, настроїв польського населення напередодні та під час Першої 

світової війни дали польські історики С. Аскеназі
27

 та С. Кутшеба
28

. 

Після Другої світової війни в Польщі утвердилася комуністична ідеологія, 

партійний диктат та цензура. В наукових дослідженнях переважала тематика 

російсько-польських революційних зв’язків та радянсько-польської дружби. 

Разом з тим, у цей час найбільш вагомою для вивчення польського середовища 

доби революції 1917–1918 рр. в Україні стала праця Г. Яблонського «Польська 

національна автономія в Україні в 1917–1918 рр.», в якій,  незважаючи на 

ідеологічні установки, представлено аналіз польських суспільних і партійних 

груп, характеристику їх діяльності та взаємодії, участь польських соціалістів в 

центральних органах української влади
29

. 

Важливим джерелом з дослідження історії польського населення в роки 

революції 1917 р. в Україні є монографія П. Калініченка «Поляки в жовтневій 

революції і громадянській війні в Україні. 1917–1920 рр.», написана наприкінці 

1960-х рр.
30

. У ній показано процес радикалізації робітничого класу на Сході 

України, створення польських соціалістичних організацій, участь партійних 

соціалістичних груп у виборах до місцевих органів влади. Однак, інші 
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політичні напрямки представлені слабо і подані з негативним оціночним 

судженням, виходячи з класових інтересів робітників.  

У другій половині 1960-х рр. з акцентом на неминучості перемоги 

соціалістичної революції і підкресленням у ній головної ролі російського 

робітничого класу з’явилися монографії, присвячені подіям жовтневого 

перевороту в Росії та участі в ній поляків В. Найдус «Поляки в революції 

1917 р.»
31

, А. Манусевича «Поляки в жовтневій революції»
32

. Незважаючи на 

ідеологічну спрямованість праць, вони містять цінний матеріал з історії 

розселення, кількісного складу, соціальної структури польського населення у 

Росії, громадського життя, в тому числі в українських землях, зокрема в 

східному регіоні.  

На початку 1960-х рр. загальна характеристика польським політичним 

силам, вирішення ними польського питання міститься у працях польських 

істориків Я. Моленди і Я. Хользера
33

, Л. Гросфельда
34

, В. Ковальського
35

, що 

давали уявлення про місце поляків України в загальному польському русі. 

Діяльність партії Національних демократів, зокрема в Україні відтворена в 

дослідженнях С. Козіцького
36

 та Р. Вапінського
37

. Історії польського 

робітничого руху в Росії та його участі в революційних подіях, в тому числі й 

на Сході України, присвячена книга З. Лукавського «Поляки в Росії»
38

. Питання 

створення польської армії в Росії та її перебування на території України 

знайшло своє відображення у працях Т. Радзівоновича
39

, М. Вжосека
40

 та ін.  

Новий етап в історіографії польської національної меншини в Україні 

розпочався з проголошенням незалежності України, коли з’явилася можливість 

неупереджено та об’єктивно вивчати історію національних меншин, які 

проживали на території України. Одним із перших відтворив загальну 

етнодемографічну картину, показав особливості розвитку національних 

меншин в Україні В. Наулко
41

. Питання розселення, чисельного складу, місце і 

роль поляків в культурному житті України розкрили історики І. Лісевич
42

 та 

В. Палієнко
43

.  
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Зважаючи на актуальність досліджень історії національних меншин та 

значний історіографічний доробок у цій галузі, О. Рафальський
44

 у монографії 

окреслив періоди та виділив напрямки історіографічних досліджень, узагальнив 

напрацювання науковців у вивченні національних меншин. Характеристика 

етнонаціональної політики царської Росії та представлення історії польського 

населення в Україні впродовж кінця XVIII – на початку XX ст. як однієї з 

національних меншин подані в узагальнюючій праці та низці статей 

Ю. Поліщука
45

. Національне питання в політиці царської влади розглядала в 

наукових дослідженнях Н. Щербак
46

. Особливості правового становища 

нацменшин у ХХ ст., в тому числі і поляків в Україні, зроблено у монографії 

Л. Рябошапки
47

 . Комплексний та системний аналіз, політичні аспекти 

формування і розвитку польської національної меншини в Україні у ХХ ст. 

представлено у науковій монографії та працях О. Калакури
48

. Написання історії 

Польщі українським істориком Л. Зашкільняком
49

 орієнтувало в загальних 

польських рухах і течіях, допомагало у визначенні особливостей політичного та 

суспільного життя поляків в Україні.  

Початок 2000-х рр. збагатив історіографію української полоністики 

новими іменами дослідників та темами наукових зацікавлень у цій галузі, 

появою нових локальних центрів польських досліджень в Україні: у Харкові, 

Одесі, Миколаєві, Житомирі, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Ніжині тощо. Історія 

поляків в Україні в регіональному вимірі знайшла своє відображення у статтях, 

надрукованих у низці збірників наукових праць і матеріалах конференцій: 

«Поляки у Києві», «Поляки на Поділлі», «Поляки Харківщини», «Поляки на 

Півдні України», «Інтермарум: політика, історія, культура» тощо.  

Напередодні 100-річчя початку Першої світової війни з’явилися 

узагальнюючі дослідження із всебічним висвітленням військової, соціально-

економічної, суспільно-політичної сторони війни, місця і ролі у ній інших 

народів. Це історичні нариси «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна»
50

, 

монографії В. Литвина
51

 та ін. 

У ХХІ ст. предметом дослідження багатьох українських науковців стали 

події та явища Першої світової війни, зокрема проблема біженства в істориків 

Л. Жванко
52

, Т. Лихачової
53

 та ін. Національна політика УЦР знайшла 
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відображення у дослідженнях науковців М. Лазарович
54

, громадсько-політичне 

життя поляків в Україні в добу Української Центральної Ради – у працях 

М. Потапенка
55

, В. Скальського
56

. Польські військові формування на території 

України в роки Першої світової війни досліджувались А. Папакіним
57

.  

Новий погляд на події Першої світової війни та революції 1917 р. 

запропоновано у зарубіжній історіографії. Наприкінці 1990-х рр. у збірнику 

наукових праць російських істориків В. Виноградов
58

 підкреслював 

гіпертрофоване зображення у минулому соціалістичної революції, відзначення 

ролі національно-патріотичного фактору у війні. Ґрунтовні дослідження 

польського населення на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст., його соціальної структури, впливу на суспільне життя, 

взаємовідносин різних груп польського населення зроблено в 1990-х рр. 

французьким дослідником Д. Бовуа
59

.  

Польська історіографія 1990-х рр. звільнилась від ідеологічного тиску 

комуністичної партії в Польщі, розширила тематику досліджень. Впродовж 

останніх років з’явилися узагальнюючі праці з історії польського народу, 

інтегрованого у світову спільноту з висвітленням особливостей розвитку 

поляків у складі інших держав під час розділу Польщі. Це польська історія, 

представлена П. Вандичем
60

, А. Хвальбою
61

, британським дослідником 

Н. Дейвісом
62

 та ін. У 2000-х рр. в контексті хвилі зацікавлень періодом Першої 

світової війни, революції в Росії та відновлення незалежності Польщі, 

польським дослідником Е. Коко
63

 розглядалась діяльність ППС-фракції в 

Україні, Д. Тарасюком
64

 охарактеризовано польські націоналістичні сили, в 

тому числі особливості політичної ситуації в Україні. Ґрунтовне дослідження 

діяльності польських військових союзів та створення польських збройних 

формувань в російській армії, які базувалися на території України представлено 

в монографіях А. Мьодовського
65

, М. Вжосека
66

 та ін. Особливості створення і 
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перебування польських військових формувань на Волині та в Одесі 

відображено в наукових розвідках М. Клімецького
67

. Діяльність польських 

громадських організацій з надання допомоги біженцям, їх вплив на суспільно-

політичне життя України розглядалася польськими істориками 

М. Коженьовським
68

  та М. Мондзіком
69

.  

З початку ХХІ ст. в Люблінському університеті сформувалася група 

польських істориків, науковими зацікавленнями яких стала історія поляків 

України у ХІХ – першій половині ХХ ст. Монографія М. Коженьовського «За 

золотою брамою»
70

 – це результат ґрунтовного дослідження громадського й 

культурного життя поляків Києва в 1905–1920 рр. Загальна картина життя 

поляків на східній Україні з 1832 р. по 1921 р. стала набутком групи польських 

істориків – М. Коженьовського, М. Мондзіка, К. Латавця, Д. Тарасюка
71

. Доля 

поляків, які викладали і навчалися у Харківському університеті з початку 

ХІХ  ст. до 1917 р. разом з характеристикою польського середовища Харкова в 

цей час розглядалися у працях А. Кіяса
72

. Соціальний склад поляків, їх 

економічну, суспільно-політичну діяльність наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ  ст. на Волині досліджували Т. Епштейн
73

, Р. Юрковський
74

, у Києві 

Г. Стронський
75

, на півдні України – Т. Цешельський
76

.  

Проведений аналіз історіографії досліджуваної проблеми засвідчив, що не 

зважаючи на значну кількість праць, присвячених загальним питанням 

життєдіяльності поляків в Україні чи окремим її сторонам, на сьогодні відсутнє 

комплексне дослідження суспільно-політичного і культурного життя поляків в 

Україні в роки Першої світової війни та боротьби за українську державність.  

У підрозділі 1.3 «Джерельна база дослідження» зазначено, що 

представлене наукове дослідження значною мірою спирається на джерельну 

базу, яка складається з неопублікованих матеріалів дев’яти українських і двох 

польських архівів, збірників опублікованих документів, мемуарної літератури 
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учасників подій Першої світової війни та революції, політиків, громадських 

діячів, польської періодики і російської преси досліджуваного періоду.  

Архівні джерела, що характеризують польський суспільний рух, настрої 

польського населення щодо політики влади та дають оцінку різним політичним 

силам і суспільним групам зосереджені у фондах Центрального державного 

історичного архіву України в м. Київ (ЦДІАКу). Фонди Київських 

жандармських управлінь (Ф. 274, 278, 285) і охоронних відділень  (Ф. 275, 276) 

містять повідомлення, записки і циркуляри посадових осіб жандармського 

управління Києва й Київської губернії, що стосуються інформації про 

політичну і громадську діяльність поляків. Ф. 442 (Канцелярія Київського, 

Подільського і Волинського генерал-губернаторства) містять справи, в яких 

відслідковувалась благонадійність осіб польського походження і давались 

дозволи на проведення благодійних акцій, зазначалась діяльність польських 

громадських організацій, проводився аналіз змісту матеріалів періодичних 

видань.   

Документи жандармських управлінь губерній Подільської (ф. 301), 

Волинської (ф. 1335), Катеринославської (ф. 313), Полтавської (ф. 320), 

Харківської (ф. 336), Чернігівської (ф. 1439), Херсонської (ф. 349), м. Одеси 

(ф. 385), охоронних відділень м. Одеса (ф. 268, 386) ф. 419 (Прокурор судової 

палати) включають списки поляків, визнаних політично неблагонадійними, тих, 

хто займався громадською діяльністю, циркуляри щодо прийняття певних 

заходів, що не допускали втечі рядових-поляків із царської армії.  

Крім губернських жандармських органів, допоміжні і підпорядковані їм 

органи помічників в повітах Волинської губернії (ф. 1262, 1598, 1599, 1600) 

проводили подібну роботу із з’ясування осіб, які проявляють нелояльне 

ставлення до влади, встановлення нагляду за такими особами на зазначених 

територіях.  

Матеріали фондів Центрального державного архіву виконавчих органів 

влади та управління України (ЦДАВО) допомагають з’ясувати суспільно-

політичне життя поляків у період діяльності УЦР, УНР, Української держави і 

функціонування українських органів влади. В ф. 1063 (Рада Народних міністрів 

УНР), ф. 2241 (Комісар у справах України при Тимчасовому уряді) 

зберігаються ноти Генерального секретаріату УНР до воюючих країн, що 

стосуються Брест-Литовських переговорів. Ф. 2581 (Народне міністерство 

освіти УНР) сприяє висвітленню освітньої діяльності поляків, процесу 

створення польських шкіл. Ф. 2592 (Народне міністерство закордонних справ 

УНР) містить справи про конфлікти, що виникали між польськими легіонерами 

та українськими селянами на Правобережжі, відомості про кількість учнів-

поляків тощо. Ф. 3766 (Міністерство закордонних справ УД) розкриває 

становище, в якому перебували польські поміщики в Україні після нападів на їх 

маєтки озброєних загонів дезертирів і селян та ін. матеріали.  

Більшість матеріалів з фондів Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (ЦДАГО) відображають революційний та 

суспільний рух поляків і його настрої в Київській губернії впродовж війни – Ф. 

57 (Колекція документів з історії Комуністичної партії України). Матеріали про 



 

 

діяльність австро-німецьких військ на сході України, сутички польських 

легіонерів з місцевими жителями, резолюції Всеукраїнського національного 

з’їзду, що стосуються національних меншин, зібрані у фондах Центрального 

комітету Комуністичної партії України (ф. 1, 5, 6, 17).  

Матеріали про життя польського населення в губернських центрах та 

містах на Сході та на Півдні України знаходяться також в обласних архівах. 

Політичне становище Київської губернії, репресивні заходи щодо поляків у 

ХІХ – на початку ХХ ст. знайшли своє розкриття у матеріалах Державного 

архіву Київської області – ф. 2 (Канцелярія Київського губернатора). Ф. 10 

(Київське губернське зі справ про спілки присутствіє) Ф. 1787 (Колекція 

документальних матеріалів «Польські легіони»).  

Опрацьовані матеріали фондів Держархіву Житомирської області ф. 69 

(Житомирська повітова землевпорядна комісія), ф. 70 (Канцелярія 

Житомирського губернатора), ф. 329 (Волинське губернське у справах про 

товариства та союзи присутствіє) і 405 Р (Виконавчий комітет Житомирської 

міської ради об’єднаних громадських організацій) дають в загальному огляді 

губернії відомості про життя польської громади, звіти і циркуляри 

поліцейських чиновників щодо окремих неблагонадійних поляків, про 

діяльність католицьких єпархій, створення і функціонування польських 

громадських організацій.  

Фонди Державного архіву Харківської області містять інформацію про 

діяльність польських громадських організацій, створених після російської 

революції 1905 р. і під час Першої світової війни – ф. 29 (Харківське губернське 

у справах про товариства й союзи присутствіє), кількість та облаштування 

біженців у місті та в губернії – ф. 18 (Харківське губернське присутствіє), 

благодійну діяльність духовенства з надання допомоги постраждалим у війні 

полякам – ф. 965 (Канцелярія курії та Харківської римо-католицької церкви).  

Архівні матеріали Державного архіву Одеської області дають уявлення 

про суспільно-політичне і культурне життя поляків у досліджуваний час. 

Значна кількість матеріалів, які виявляють особливості громадського життя 

поляків, створення культурно-освітніх, благодійних товариств, організацій та 

інституцій м. Одеса зібрана у ф. 2 (Канцелярія Одеського градоначальника), 

ф. 10 (Одеський тимчасовий комітет у справах друку), ф. 16 (Одеська міська 

управа). Справи про пошук неблагонадійних осіб, серед яких значились і 

поляки, міститься у ф. 449 (Одеське жандармське поліцейське управління). 

Важливими для характеристики діяльності політичних сил, що 

представляли австрофільську орієнтацію і табір активістів є матеріали фондів 

ЦДІАЛ України. У ф. 858 (Головний національний комітет, НКН), ф. 717 

(Польський посольський клуб), знаходяться документи про політичні сили 

лівого спрямування, огляд преси з характеристикою тогочасних подій, в тому 

числі на українських землях. Документи ф. 350 (Дирекція поліції у Львові 

Галицького намісництва) Держархіву Львівської області відображають 

політику польських політичних партій і громадських організацій, справи щодо 

неблагонадійних поляків, акції ППС-фракції в українських землях, матеріали 

преси, тощо.  



 

 

 Значна частина документів і матеріалів, що стосуються політики 

польських партій в Королівстві Польському, Галичині, в Росії, а також в 

Україні зберігається у фондах центральних польських архівів. Матеріали Архіву 

Актів Нових у Варшаві – Фонд 2 (Тимчасова державна рада) та ф. 29 (Головний 

національний комітет) Національного архіву у Кракові.  

Загалом опрацьовані близько 100 архівних фондів України і Польщі, що 

складають основу дисертаційного дослідження, серед яких частина документів 

введена в обіг вперше.  

 Крім неопублікованих джерельних матеріалів у дослідженні використано 

опубліковані у різний час збірники документів, підготовлені окремими 

істориками, або ж колективами науковців в Україні та Польщі. Важливими для 

вивчення польського суспільно-політичного життя в Україні є матеріали ІІІ 

з’їзду польських організацій у Києві, проведеного у червні 1917 р. і видані того 

ж року
77

. Збірник документів з відбудови польської держави в період з 1912 р. 

по 1924 р.
78

, об’ємне видання матеріалів у двох томах «Польща на переломі 

подій»
79

, багатотомне видання документів царської влади і Тимчасового уряду з 

кінця ХІХ ст., в якому Серія 3 присвячена документам з початку Першої 

світової війни й початку лютневої революції 1917 р.
80

. 

У 1960-х рр. Польська академія наук за участю групи польських істориків 

підготувала збірник документів, що стосувався історії польсько-радянських 

стосунків у 2-х томах
81

. У цей час у Парижі польською еміграцією було видано 

збірник фактів і документів «Біла книга» з часу двох воєн
82

. На початку 90-

х рр., коли запит на історичну правду став ознакою часу, з’явилися документи з 

об’єктивним і різнобічним висвітленням подій – «Поляки в Україні»
83

, 

«Політичний архів І. Падеревського»
84

. В Україні в 1990-х рр. колективом 

науковців інституту історії НАН України, було видано збірники документів 

«Українська Центральна Рада: документи і матеріали» у 2 т.
85

, «Україна в ХХ 

ст.»
86

  

Значну частину даного дослідження склала мемуарна література, що 

дозволила відтворити цілісну картину життя польського населення в Україні в 

зазначений період, часто за відсутністю інших документів. Всі вони є цінними 

свідченнями того часу в фактологічному та емоційному значеннях. Важливими 

в цьому відношенні є спогади відомих політиків часу Першої світової війни – 
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Т. Масарика
87

, дипломатів Г. Гуммеруса
88

, В. Винниченка, Д. Дорошенка, 

А. Денікіна, вміщених у збірнику «Революция на Украине»
89

 та ін. 

Спогади представників польських землевласників, зокрема С. Коссак-

Щуцької з Волині
90

 та ін. надають відомості й подробиці життя поляків в 

українській провінції у період після більшовицького перевороту, в час 

конфліктів між поміщиками і селянами, про перебування на Правобережжі 

польських легіонів та участь у громадській діяльності. Важливими є спогади 

політиків, партійних та громадських діячів: С. Грабського
91

, лідерів 

соціалістичного руху на сході України, членів ППС – З. Заремби
92

 і 

Р. Яблоновського
93

, члена ППС-фракції Т. Голувка
94

 та ін. 

Значущим джерелом у дослідженні виступають матеріали польської і 

російської періодичної преси періоду Першої світової війни. Це польські 

видання «Джєннік Кійовскі», «Клоси Українське», «Гонєц Кійовські», 

«Пшегльонд польські», «Пшегльонд наукови і педагогічни», «Млодзєж», 

«Пшедсвіт», «Свят кобєци», що виходили у Києві, «Тигоднік Одеськи» 

друкувався у 1915–1917 рр. в Одесі, «Тигоднік кресови» виходив у Житомирі у 

1917–1918 рр. У регіональній російській пресі часу Першої світової війни та 

революції подавалась інформація про життя польської громади, передруки 

статей центральних російських і зарубіжних видань, дотичних до польської 

політики та життя польського населення. Зокрема, це: «Жизнь Волині», «Наша 

Волинь», «Волинська рєч», «Трудовая Волинь».  

Джерельна база дослідження представлена архівними матеріалами, 

опублікованими документами, мемуарною літературою та періодикою часу 

Першої світової війни і є достатньо широкою і змістовною для повноцінного 

розкриття досліджуваної теми.  

У другому розділі «Поляки України напередодні Першої світової 

війни» з’ясовано соціально-демографічне становище польського населення в 

Україні, проаналізовано його суспільно-політичне життя та розвиток польської 

преси напередодні Першої світової війни.  

У підрозділі 2.1 «Демографічний вимір та соціальна структура 

польського населення в Україні» зазначено, що наприкінці ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. більшість польського населення в Україні була сконцентрована 

на Правобережній Україні в трьох губерніях – Київській, Волинській та 

Подільській – 3,3 %, що пояснюється історичними обставинами перебування 

цієї території у складі Польщі. Необхідність освоєння вільних і незручних в 

сільськогосподарському відношенні земель на заході та розвиток 
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капіталістичних відносин на сході України зумовили притік в Україну 

іноземців, в першу чергу поляків.  

Менше 1 % польського населення України проживало на Півдні та Сході 

України, переважно у губернських центрах, великих містах і наближених до 

них повітах. Більшість з них складали інтелігенція та робітники, що було 

викликано інтенсивним розвитком промисловості. Найменша кількість поляків 

представлена у Чернігівській та Полтавській губерніях, де переважало сільське 

господарство і була відсутня необхідність у додатковій робочій силі.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. кількість польського населення 

збільшилася завдяки сприятливій переселенській політиці царської влади та 

розвитку промислового виробництва на Сході та Півдні України.  

У соціальній структурі польського населення були представлені усі 

верстви населення. Найменшу групу складало духовенство, яке відігравало 

провідну роль у духовному житті поляків. Невелику, але найбільш вагому в 

економічному й суспільному відношенні частину, складали великі земельні 

власники – поміщики. Впродовж другої половини ХІХ ст. внаслідок 

репресивної політики царської влади, спрямованої на скорочення польського 

землеволодіння, кількість земель у власності польських поміщиків зменшилася, 

однак вони зберегли свій вплив на економічне та суспільне життя краю. Ще 

однією верствою польського населення була інтелігенція, офіціалісти – різного 

роду управлінці в панських маєтках, вчителі, лікарі, адвокати, торговці, 

чиновники тощо. Переважна їх кількість знаходилася у містах. На Сході та 

Півдні України група польської інтелігенції, як правило, ставала ядром, 

навколо якого об’єднувалися пізніші переселенці з Королівства Польського. 

Спільно з землевласниками інтелігенція була активною складовою усіх 

польських суспільних рухів, політичних партій, громадських організацій, 

ініціатором об’єднання польської громади з метою збереження польської мови, 

віри, культури.  

Велика група польського селянства складалася з різних категорій: селян, 

що з’явилися на Правобережжі ще у ХVI ст., колишніх чиншовиків, селян-

колоністів, переселенців із Королівства Польського у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Міграція польського селянства в українські землі відбувалась впродовж всього 

ХІХ ст. На початку ХХ ст. одним із напрямків їх розселення був південь 

України, де було достатньо вільних земель. Значну їх кількість запрошували 

землевласники для роботи у власні маєтки, майстерні, заводи, де вони 

одержували земельні наділи. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні, 

більшою мірою на Півдні і Сході, почала формуватися верства польських 

робітників, які емігрували з Королівства Польського і працювали на 

промислових підприємствах, залізниці. Зручне географічне положення, 

достатня сировинна база, добре розвинута залізнична мережа, кваліфіковані 

фахівці зумовили значне переселення сюди підприємців, акціонерних 

товариств, робочої сили, які сприяли розвитку економіки краю.  

Єдність між різними верствами польського населення в Україні внаслідок 

різних класових інтересів була слабкою. 



 

 

У підрозділі 2.2 «Польське суспільно-політичне життя в Україні 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» проаналізовано форми, зміст та 

особливості політичного та громадського життя поляків в Україні.   

У політичному житті поляків України були представлені усі суспільно-

політичні напрямки, притаманні загальному польському рухові в усіх 

розділених польських землях – консервативний, націоналістичний та 

соціалістичний. Після революції 1905 р. польське політичне життя в Україні 

активізувалось, було легалізовано та засновано нові політичні організації різних 

ідеологічних напрямків. Зокрема, Зжешенє, Політичне кресове товариство, 

Польську партію крайову. Більш активним, спекторально ширшим і 

різноманітнішим громадсько-політичний рух був у великих містах, де польська 

громада була організованою і національно свідомою. На Правобережній 

Україні участь у діяльності польських політичних партій, громадських рухах та 

акціях брали переважно землевласники та інтелігенція, на Сході і Півдні 

України – інтелігенція та робітники.  

Представники консервативного та націоналістичного табору взяли участь 

у виборах до місцевих і державних органів влади. У І та ІІ Державних думах 

польські депутати з України утворили фракцію з метою захисту власних 

економічних та регіональних інтересів. Найбільш впливовою і популярною 

серед польської інтелігенції і дрібної буржуазії була партія Національних 

демократів, яка поширювала свій вплив на студентську та шкільну молодь. 

Нелегальні патріотичні гуртки існували серед учнів середніх навчальних 

закладів м. Києва, Вінниці, Житомира. На початку ХХ ст. Польська партія 

соціалістична (ППС) залишалась лідером у польському соціалістичному русі і 

виразником інтересів польських робітників. У лютому 1906 р. ППС в Україні 

одержала автономний статус. Революція 1905 р. поділила соціалістів у ППС на 

прихильників безпосередньої боротьби з царизмом на чолі з Ю. Пілсудським і 

групи, яка закликала до тісної співпраці й спільної боротьби з російськими 

соціалістами з метою наближення світової соціальної революції. На ґрунті 

методів боротьби в лавах партії виникло протистояння, що привело до розколу 

в партії. У 1906 р. ППС поділилась на ППС-фракцію та ППС-лівицю, центр 

яких було перенесено в Галичину.   

В умовах демократичних свобод під час революції з’явилася польська 

преса, що стала виразником всього різноманіття польської суспільно-

політичної думки, засобом для висвітлення життя польської громади у містах та 

провінції, ареною для публічних дискусій з важливих питань суспільного 

життя. Після згортання демократичних завоювань революції 1905 р. 

громадсько-політичне життя поляків в Україні набуло напівлегального 

характеру.  

Розділ 3. «Громадсько-політичне життя польської спільноти в 

Україні (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) аналізує політичні настрої та 

зовнішньополітичні орієнтації польського населення на початку Першої 

світової війни, його участь в обговоренні важливих питань суспільного 

розвитку поляків, в організації надання допомоги польським біженцям. 



 

 

У підрозділі 3.1 «Політичні настрої та суспільні погляди поляків в 

Україні щодо війни та вирішення польського питання» показано, що на 

початку Першої світової війни поляки проявили почуття патріотизму до 

російської держави та підтримали політику російської влади у війні. Феномен 

загальної підтримки держави, що проводила русифікаторську політику 

впродовж тривалого часу, був викликаний частково інтересами 

консервативного та націоналістичного таборів, що складалися з представників 

землевласників, промисловців та дрібної буржуазії, а також сподіваннями на 

вирішення польського питання, що полягало у відновлені польської 

державності. Напередодні Першої світової війни глибинні почуття польського 

населення до відродження державного життя були використані усіма 

воюючими країнами, в тому числі й Росією. В Україні сформувались чотири 

групи у своєму ставленні до війни. Дві найбільші з них підтримували Росію у 

сподіванні одержати автономію, одна група не довіряла їй, називаючи обіцянки 

влади тактичним маневром. Найменша група орієнтувалася на Австрію, 

вважаючи Росію одвічним ворогом поляків. Польські ліві незалежницькі  сили, 

зокрема ППС-фракція стали на сторону центральних країн.  

З перших днів війни розв’язання польської справи стало головною темою 

для обговорення польськими політичними силами і громадськістю України, що 

вилилась на сторінки польської преси. Більшість поляків в Україні 

розраховувала на одержання автономії і сподівалася від царської влади 

конкретних кроків. Активно вирішенням польського питання в перші роки 

війни займалась партія Національних демократів, яку підтримували російська 

партія конституційних демократів (кадетів). Однак, впродовж 1914–1916 рр. 

жодних рішень і практичних дій державними структурами не було прийнято. 

Створені царським урядом комісії не включали до свого складу поляків, 

підготовлені проекти автономії Польщі не були прийняті. Виступи польських 

депутатів у Державній Думі щодо вирішення цих питань наштовхувались на 

негативну позицію більшості депутатів.  

Після проголошення центральними державами незалежного Королівства 

Польського на окупованій німецькими військами території актом від 

05.11.1916 р. серед поляків відбулась зміна політичної установки на одержання 

незалежності. Ця орієнтація була закріплена політикою і пропозиціями 

американського президента В. Вільсона. Практичне втілення вона одержала під 

час російської лютневої революції, коли Тимчасовий уряд визнав право поляків 

на незалежне політичне життя. Лідерами в організації дискусії щодо вирішення 

польського питання виступила польська преса, зокрема «Джєннік Кійовські». 

Це питання також активно обговорювалось польськими політичними діячами та 

громадськістю в Україні, про що неодноразово доносили органи жандармського 

управління. Політичні й громадські діячі орієнтували та формували загальну 

позицію польського населення в Україні у вирішенні цього питання, 

представляючи ставлення до нього російських ліберальних діячів та  польських 

політиків різних таборів.  

У підрозділі 3.2 «Участь поляків України в організації надання 

допомоги польським біженцям у 1914–1916 рр.» підтверджено, що біженці з 



 

 

Королівства Польського та Галичини мали значний вплив на життя польського 

населення в Україні. Потік польських біженців набув максимальних розмірів у 

середині 1915 р., що було викликано відступом російської армії з території 

Королівства Польського внаслідок поразки, а також примусовою евакуацією 

населення за наказом командуючого Південно-Західним фронтом. Переселенню 

вглиб Росії підлягали державні та політичні діячі, галицькі селяни та населення 

прикордонних губерній. Мігрантський шлях проходив українськими землями, 

де значна частина переселенців осідала. На Правобережжі польські біженці 

оселялися у губернських центрах і містечках у сподіванні бути ближче до 

Польщі. Велика кількість поляків була евакуйована разом з підприємствами та 

організаціями на Південь та Схід України, куди направлялась значна частина 

біженців, розраховуючи на працевлаштування.  

З перших днів війни польське населення України почало надавати 

постраждалим у війні полякам матеріальну допомогу й створювати з цією 

метою польські громадські організації. Благодійна діяльність стала справою, 

що об’єднала польське населення. Першу допомогу полякам-біженцям у 

прикордонних губерніях почали надавати польські громади і благодійні 

товариства. На початку війни держава надала дозвіл на створення і діяльність 

різних доброчинних етнічних організацій. По всій Україні виникли відділення 

Польського товариства допомоги жертвам війни (ПТДЖВ), що діяли більшою 

мірою у містах та Центрального громадянського комітету (ЦГК), що опікувався 

польськими біженцями у сільській місцевості. Вони розподіляли державну 

матеріальну допомогу та благодійні кошти населення, займалися організацією 

лазаретів, інтернатів-притулків та шкіл для дітей, їдалень, влаштуванням бюро 

з працевлаштування тощо.  

У благодійну діяльність втягнулося польське населення у маленьких 

містах та селищах Правобережжя, Півдня і Сходу України, влаштовуючи 

вистави зусиллями аматорських гуртків, утримуючи школи, притулки для 

дітей-біженців, проводячи самооподаткування на користь постраждалих 

поляків. Польські біженці мали значний вплив на місцеві польські громади, 

демократизуючи польське середовище, створюючи запит на політичну, 

громадську, господарську та культурну активність, поширюючи передові 

революційні ідеї серед робітників. Значно зросла видавнича діяльність і новий 

імпульс одержала польська преса.  

Розділ 4 «Трансформація суспільно-політичного життя поляків 

України у 1917–1918 рр.» розкриває зміни, що відбулись у суспільно-

політичному житті України після російської лютневої та Української 

національної революцій, більшовицького перевороту в умовах боротьби за 

українську державність.  

У підрозділі 4.1 «Діяльність польських політичних партій та 

громадських інституцій у березні – жовтні 1917 р.» встановлено, що після 

російської лютневої революції відбулась активізація усіх напрямків польського 

суспільного руху в Україні, було створено низку нових польських політичних, 

громадських, культурно-освітніх організацій. Політичне майбутнє поляків в 

Україні пов’язувалось з розвитком подій у Королівстві Польському. В зв’язку з 



 

 

чим коригувались завдання політичних партій і польська суспільна думка. В 

цей період відбулось ідеологічне розмежування польських політичних сил, 

оновлення програмних положень партій, об’єднання у політичні табори 

відповідно до поставлених завдань. Представники націоналістичного та 

консервативного таборів утворили Національний клуб (Klub Narodowy), 

організації Християнський демократичний союз (Chrześcijński Związek 

Demokratyczny) у Києві, Союз об’єднання незалежної Польщі (Zwiazek 

Zjednoczenia Niepodległej Polski) у Харкові, робітничі спілки (Jedność) та ін., на 

яких визначалися засадничі положення і програма діяльності згідно з новими 

умовами. Метою усіх поляків оголошувалась відбудова незалежної Польської 

держави з виходом до моря, що мало б вирішитись на міжнародному конгресі 

за участю польського представництва. Визнавалось, що український народ був 

господарем краю і мав право вільно будувати своє державне життя. 

Зміна політичної конфігурації після російської лютневої революції 

проявилася у появі нового ліберально-демократичного табору, утвореного з 

представників польської буржуазії та інтелігенції, які виступали за 

демократичні зміни в суспільстві. В Україні виникла низка організацій 

ліберально-демократичного спрямування – Польський демократичний союз 

(Polski Związek Demokratyczny), Польська демократична спілка на Русі (Polskie 

Zrzeszenie Demokratyczne na Rusi), Демократичний союз польської молоді 

(Związek Demokratyczny Młodzieży Polskiej), Демократична незалежницька 

група, (Grupa Demokratyczno-Niepodległościowa). Основні програмні завдання 

табору в Україні полягали в повній незалежності польського народу і всіх 

інших народів, зокрема українців, білорусів і литовців та їх об’єднанні на 

підставах рівності і свободи. 

Соціалістичний рух, представлений СДКПіЛ, ППС-лівицею і ППС-

фракцією, мав значний вплив на робітників, найбільша кількість яких була 

зосереджена у великих містах, зокрема на Півдні і Сході України. Прагнення до 

створення національної держави серед мас біженців підтримувала і 

використовувала ППС-фракція, яка почала розбудову своїх структур силами 

колишніх членів, які повернулися з в’язниць та прагнули об’єднання всього 

соціалістичного руху. З їх ініціативи було створено Польське соціалістичне 

об’єднання, представлене у низці міст на Сході України, зокрема Харкові, куди 

входили представники всіх груп. Однак, з часом його представляли лише члени 

ППС-фракції. Після лютневої революції розпочалась активна агітаторська 

робота, яку проводили більшовики і СДКПіЛ на численних віче та зборах. 

Партійні групи СДКПіЛ почали створюватись в Україні в 1917 р. з ініціативи 

старих кадрів, які повернулися із заслань. Соціал-демократи активно 

підтримали російських більшовиків, ППС-лівиця налагодила тісні контакти з 

російськими меншовиками.  

Польські політичні сили в Україні після російської лютневої революції 

1917 р. продемонстрували єдність, утворивши на з’їзді польських громадських 

організацій у Києві керівний представницький орган поляків в Україні – 

Польський виконавчий комітет на Русі, який очолив Й. Бартошевич. У ньому 

переважали представники націоналістичного табору. На ІІІ з’їзді польських 



 

 

організацій у Києві в червні 1917 р. відбувся розкол у польському політичному 

середовищі. Учасники з’їзду від ліберально-демократичних кіл, які не 

згодилися з позицією більшості у питанні створення польської армії і ролі 

Державної ради у Варшаві, залишили з’їзд. Вони утворили Польську 

демократичну централізацію (Polska Centrala Demokratyczna) на чолі з 

С. Стемповським. Разом з ППС-фракцією та ППС-лівицею їх представники 

увійшли до українських органів влади – УЦР та утворили Польський віце-

секретаріат, очолюваний М. Міцкевичем з метою розвитку суспільно-

політичного життя поляків в Україні. Натомість ПВК відмовився від співпраці з 

органами влади в Україні, оскільки її вимоги визнання Комітету єдиним 

польським репрезентативним органом в Україні не були прийняті. Діяльність 

практично всіх політичних партій та громадських організацій була спрямована 

на розбудову національного життя з метою реалізації національних прав 

польського населення в Україні. 

У підрозділі 4.2 «Польські політичні сили в умовах української 

державності наприкінці 1917 р. – 1918 р.», доведено, що польські політичні 

сили розділилися у своєму ставленні до політики Української Народної 

Республіки від опозиції націоналістично-консервативного табору до співпраці 

ліберально-демократичних та лівих польських політичних партій з українською 

владою.  

Втрата Тимчасовим урядом своїх позицій влітку 1917 р. зумовила в 

жовтні 1917 р. державний переворот більшовиків та лівих есерів, який 

підтримали польські соціал-демократи та ППС-лівиця. В Україні в Києві та у 

містах на Півдні й Сході України ліві польські соціалістичні сили 

солідаризувалися з більшовиками. Прийняття Малою Радою ІІІ Універсалу й 

проголошення Української Народної Республіки викликало в польському 

політичному середовищі розбіжні позиції. Більшість польських політичних сил 

висловила протест щодо положень Універсалу, якими проголошувалась 

ліквідація приватної власності. Однак, ПДЦ визнала необхідною співпрацю з 

УЦР з метою захисту прав польського населення в Україні, залишивши 

М. Міцкевича головою Польського віце-секретаріату. Незалежно від цієї 

офіційної польської репрезентації існував і діяв ПВК.  

В умовах збройної боротьби радянської Росії, що підтримувала 

українських більшовиків, проти УНР польські ліві сили – СДКПіЛ, ППС-лівиця 

і частина ППС-фракції підтримали більшовиків в Україні. В ході просування 

російської армії вглиб України за допомогою українських більшовиків 

відбувалось встановлення радянської влади. Значного успіху в цьому було 

досягнуто у містах на Сході та Півдні України, враховуючи переважаюче там 

робітниче середовище та значний вплив на нього більшовицьких ідей. В 

Україні почали створюватись польські Ради революційно-демократичних 

організацій та Комісаріати польських справ, зокрема в Одесі, Харкові, 

Луганську, Катеринославі. Широку діяльність місцеві комісаріати розгорнули в 

напрямку демократизації польських благодійних організацій, що надавали 

допомогу біженцям, утворенні робітничих клубів. 



 

 

Проголошення ІV Універсалом незалежності України і прийняття «Права 

про національно-персональну автономію» були сприйняті польськими 

політиками неоднозначно. Підписання Брестського миру і негативне ставлення 

до нього польського населення змусило ліберально-демократичні сили 

відмовитися від участі в УЦР, однак заради забезпечення інтересів і прав 

польського народу діяльність Міністерства польських справ на чолі з 

М. Міцкевичем продовжувалася. Участь делегації УНР у Брестських 

переговорах та підписаний там трактат викликали протести польських 

націоналістичних сил та консерваторів через рішення про приєднання 

Холмщини і Західної Волині до УНР.  

 З’ясовано, що перехід демократичної влади в Україні до консерваторів в 

особі генерала П. Скоропадського, поява німецької збройної сили, як центру 

впливу на суспільне життя зумовили зміну політики польських політичних 

партій. Представники ліберально-демократичного табору вийшли з 

Міністерства польських справ, яке незабаром було ліквідовано. Польські 

консерватори за близькістю соціальних інтересів і прагненням політичної 

стабільності підтримали владу гетьмана Скоропадського.  

У підрозділі 4.3 «Створення Польських збройних формувань та їх 

перебування на території України» представлено сутність дискусії між 

польськими політичними партіями, військовими та громадськістю щодо 

створення і завдань польської армії в Росії та практичне її перебування на 

території України в умовах зміни державно-ідеологічних систем.  

Створення польських збройних формувань в російській армії стало 

важливим контроверсійним питанням суспільного розвитку, що поділило 

політиків і громадськість на два табори: прихильників і противників цієї 

справи. Ініціаторами створення Польських збройних сил в Росії, дислокованих 

в Україні після лютневої революції 1917 р., були польські праві політичні сили 

консерваторів та націоналістів, зокрема партія Національних демократів. На 

початку війни царська влада дала дозвіл на формування двох військових 

польських відділів – Пуласького і Любельського легіонів, задуманих як 

дружини російського народного ополчення. Після падіння царату почали 

створюватись нові воєнні союзи з солдат, які не могли повернутисяна 

батьківщину через закритість кордонів. Це створило сприятливі умови для 

організації військових формувань.  

Проти існування польської армії в Росії виступили польські соціал-

демократи, ППС-лівиця, які розгорнули широку агітацію серед солдат. 

Представники ліберально-демократичного табору та ППС-фракція не 

підтримували ідею створення польської армії, ґрунтуючись на хибних вказівках 

з центру та непорозумінні. Воно витікало з рішень Стокгольмської конференції 

і базувалось на неповній і викривленій ситуації з Росії. Рішення про створення 

польської армії було прийнято на Загальному з’їзді військових поляків і 

підтримане російським військовим командуванням. Військове питання, 

поставлене на ІІІ з’їзді польських організацій у Києві стало однією з причин, 

що розкололо польські політичні сили в Україні.  



 

 

Перший Польський корпус під керівництвом генерала Ю. Довбор-

Мусніцького, створений за наказом генерала Л. Корнілова, був призначений 

виключно для воєнних дій проти німецьких і австро-угорських військ. Частина 

корпусу була розташована в Україні. В грудні 1917 р. було прийнято рішення 

утворити ІІ Польський корпус на базі армій Румунського фронту. ІІІ Польський 

корпус під командуванням генерала Є. Міхаеліса розташовувався на 

Правобережній Україні. Польські землевласники надавали їм матеріальну 

підтримку, розраховуючи на захист маєтків від нападів і грабунків селян.  

Більшовицький переворот і війна УНР з радянською Росією змінили 

статус Польських збройних сил в Україні. Вони оголосили нейтралітет і 

відмовились від участі в політичній і збройній боротьбі в Україні. Перебування 

Польських корпусів викликало збройні сутички з українськими селянами, 

зумовлені зокрема необхідністю забезпечення продовольством. Після окупації 

України німецькими військами, за часів гетьманату Павла Скоропадського, 

німецько-австрійське командування поставило під сумнів існування Польських 

військових формувань і за його наказом в червні 1918 р. вони були роззброєні.  

У підрозділі 4.4 «Громадсько-політичне життя поляків в українських 

містах і провінції» визначено загальні тенденції та окреслено регіональні 

особливості змін у суспільно-політичному житті польських громад у великих 

українських містах та провінції.  

Важливою складовою суспільно-політичного життя поляків в Україні 

була преса, яка відзначалася в цей період великим політичним і тематичним 

різноманіттям. Політичні табори, громадські організації створювали друковані 

органи для поширення своїх ідей та проведення власної політики. Провідні 

позиції в Україні продовжував займати «Джєннік Кійовські». З’явилися нові 

політичні видання – «Демократа польські», «Гасло» та ін., регіональні видання 

– «Тигоднік Одеські», «Жиче польскє» у Вінниці, «Тигоднік Кресови» у 

Житомирі. Польська преса в Україні стала окремою системою, що пропагувала 

патріотичні, політичні, суспільні ідеї, об’єднуючи навколо себе поляків. 

Демократичні зміни російської лютневої та Української революцій 

сприяли реорганізації біженських організацій всіх рівнів, зростанню впливу на 

їх діяльність самих біженців. Питання фінансування організацій, що надавали 

допомогу біженцям в Україні, взяв на себе Тимчасовий уряд, а потім 

Генеральний секретаріат. Однак, вона постійно скорочувалася і не 

забезпечувала їх потреб. Після підписання Брестського миру актуальним стало 

питання повернення біженців на батьківщину, що проходило у важких умовах.  

Демократичні зміни після лютневої революції 1917 р. активізували 

суспільно-політичне життя польських громад не тільки у найбільших 

осередках, але й у менших містах та провінційних містечках України. 

Активність польської громади була різної інтенсивності і напруги, мала свої 

особливості в різних місцевостях, що залежало від її кількості, наявності 

впливової еліти, традицій національного життя. Хвиля революційних 

перетворень включила поляків великих міст і провінції в загальні процеси 

розбудови громадсько-політичного життя на місцях, надаючи йому польського 

національного характеру. На численних зборах і віче обиралося керівництво 



 

 

громад, створювались польські громадські політичні, військові, освітні, 

культурні організації, польські школи. 

На Правобережній Україні через мережу комісаріатів, створених в 

польських громадах міст і поселень і підпорядкованих ПВК у Києві, 

забезпечувалось проведення загальної польської політики. Значною активністю 

польські громади відзначались в губернських містах – Житомирі, Вінниці, 

Кам’янці-Подільському, Бердичеві та ін. Не зважаючи на ідеологічне 

розмежування польських політичних сил, спільною для всіх поляків справою 

була розбудова польського шкільництва, опіка над біженцями, підтримка 

національної культури. На Сході та Півдні України, де в польському 

середовищі кількісно переважаючими були робітники, активізувались і 

посилились впливи польських соціалістичних партій, які робили акцент на 

радикальних соціально-економічних змінах. У Харкові, Одесі, Херсоні були 

створені Польські доми, що стали центрами об’єднання місцевого польського 

населення та біженців, і в яких зосереджувалась діяльність польських 

громадських організацій як націоналістичного, так і соціалістичного 

спрямування.  

У розділі 5 «Освіта і культурно-мистецьке життя поляків у роки 

Першої світової війни» представлено етапи розвитку польської освіти та зміст 

і значення культурного життя поляків в Україні в роки Першої світової війни.  

У підрозділі 5.1 «Розвиток польської освіти в Україні» з’ясовано, що 

розвиток польської освіти в Україні пройшов шлях від нелегальної діяльності 

польських освітніх організацій внаслідок русифікаторської політики царської 

влади з початку ХХ ст. до створення приватних польських шкіл на початку 

війни. Можливість створення польських шкіл з’явилася в липні 1914 р. після 

оголошення закону про організацію приватних шкіл і навчання в них рідною 

мовою. Перші приватні школи були засновані в Києві громадською діячкою 

В. Перетяткович, польськими громадами парафій костелів Св. Олександра та 

Св. Миколая.  

З серпня 1915 р. у зв’язку зі збільшенням кількості біженців питання 

організації польських шкіл перейшло на державний рівень і під опіку польських 

громадських організацій у Києві, Харкові, Одесі й інших містах і містечках 

України. Справою розбудови польського шкільництва початково займались 

шкільна секція ПТДЖВ у Києві, яку очолювала К. Вількошевська, секція опіки 

над дітьми біженців і переселенців, керована Г. Моджинським. Ними 

організовувались польські школи, інтернати, притулки, на які державою 

виділялась фінансова допомога. У Києві та інших українських містах 

відбувались акції, що мали на меті організацію матеріальної допомоги для 

створення польських шкіл і привернення уваги до проблем польської молоді в 

умовах війни, необхідність надання їй освіти.  

Найбільш активний період у діяльності польських освітніх організацій 

розпочався після російської лютневої та Української революцій 1917 р. Після 

повалення влади царя, утворення нових органів влади в Україні почали 

виникати громадські інституції в галузі освіти, які намагалися вповні 

забезпечити національні права польської громади.  



 

 

Плідно розбудовою польського шкільництва займався шкільний відділ 

утвореного у Києві ПВК, яким була організована мережа підпорядкованих 

відділів освіти при польських комісаріатах в регіонах Правобережної України, 

діяв Польський віце-секретаріат та низка громадських організацій. Справу 

організації початкових, середніх шкіл та інших наукових інституцій було 

доручено найбільш масовій і популярній організації – Польська мацєж школьна 

(Polska Macierz szkolna), представленій по всій території України. Значну 

підтримку польській школі надавало керівництво Секретаріату освіти УЦР. З 

метою підготовки вчительських кадрів організовувались вчительські курси. 

Окрім початкових і середніх шкіл у Києві було засновано вищий польський 

навчальний заклад: Польські вищі курси, які у вересні 1917 р. реорганізувались 

у Польський університетський колегіум.  

Разом з організаційними питаннями створення шкіл важливим у 

польському освітньому середовищі було теоретичне обґрунтування засад їх 

діяльності, принципів і методів, на яких базувалась організація навчання, форма 

та устрій школи, зміст та напрямки розвитку освіти загалом. Дискусія з цих 

питань розгорнулася на сторінках польських газет.  

З приходом до влади більшовиків, початком репресій проти польських 

освітніх діячів і неможливістю продовження розпочатої роботи, значна частина 

працівників польської освітньої галузі виїхала до Польщі.  

У підрозділі 5.2 «Культурно-мистецьке життя поляків України» 
розглянуто зміст та характер діяльності польських культурних інституцій, 

громадських організацій мистецького спрямування в Україні в роки Першої 

світової війни.  

Незважаючи на воєнні дії, матеріальні та людські втрати, маси 

позбавлених домівок людей у роки Першої світової війни, польське культурне й 

мистецьке життя не припиняло свого існування. Зі збільшенням у середині 

1915–1916 рр. кількості біженців, вихідців з Варшави, Львова, Вільно, серед 

яких була значна група артистів, режисерів, письменників, художників та 

представників інших творчих професій, Київ перетворився на один із найбільш 

потужних центрів польської культури. Завдяки їх творчості підтримувалися 

національні почуття поляків, їх віра в завершення війни, відродження держави, 

успішне повернення на батьківщину.   

Одним із головних осередків польської культури в Україні був Польський 

театр у Києві, яким керував Ф. Рихловський. Рівень польського театрального 

мистецтва значно зріс, що проявилося у збільшенні кількості вистав, 

різноманітності репертуару, високій сценічній майстерності артистів, 

художньому оформленню п’єс. Популярністю та експериментальним 

характером відзначався у Києві камерний театр «Студія», заснований 

артисткою С. Висоцькою. Польські театри та аматорські драматичні гуртки 

діяли також у Харкові, Одесі, Житомирі та інших містах і містечках України. У 

1917–1918 рр. ПВК взяв Польський театр у Києві, як осередок польської 

культури під свою опіку, надаючи йому матеріальну підтримку. Польський 

театр, що репрезентував польське драматичне мистецтво, задовольняв вимоги 

польської інтелігенції високим художнім рівнем, почав залучати до польської 



 

 

сцени широкі верстви населення у Києві, які до цього не мали можливості 

відвідувати польські вистави. Варто також відзначити благодійну театральну 

діяльність, коли частина коштів від гастролей та вистав перераховувалась на 

користь постраждалих у війні поляків. Значну допомогу постраждалим у війні 

полякам впродовж усього воєнного періоду надавали створені у провінції 

аматорські драматичні гуртки та товариства шанувальників мистецтва, які 

часто діли при створених там відділеннях ПТДЖВ.  

У період Першої світової війни завдяки присутності у великих містах 

художників, скульпторів, меценатів значного розвитку набуло мистецьке 

життя. Польськими меценатами, переважно великими землевласниками та 

промисловцями, членами секції культурної та освітньої допомоги ПТДЖВ З 

благодійною метою і для задоволення духовних потреб польської громади було 

організовано низку мистецьких виставок з представленням художніх картин та 

творів стародавнього мистецтва в Києві, Харкові, Одесі.  

Демократичні перетворення революційної доби 1917 р. сприяли появі 

значної кількості культурно-громадських і професійних організацій, які 

об’єднали діячів культури, мистецтва, меценатів і сприяли розвитку польської 

культури. Зокрема, низка організацій – Польські товариства опіки над 

пам’ятками минулого з'явилися у Києві, Одесі, Житомирі та інших містах. 

Завершення Першої світової війни, утворення незалежної польської держави, 

ідеологічний тиск і звинувачення більшості польських громадських діячів у 

буржуазному націоналізмі зумовили їх виїзд у Польщу і припинення діяльності.   

Висновки містять підсумки та результати проведеного дослідження, що 

полягають у наступному: 

– Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми засвідчив, що на 

сучасному етапі відсутнє дослідження суспільно-політичного та культурного 

життя поляків в Україні як національної меншини в роки Першої світової війни. 

Виявлено, що раніше не розглядалися, або ж були слабко опрацьовані питання 

політичних настроїв та зовнішньополітичної зорієнтованості польського 

населення на початку війни, позиції польських політичних сил та громадськості 

щодо напрямків розвитку та основних питань суспільного життя поляків у роки 

війни, зокрема вирішення польського питання, створення польської армії, зміст 

громадсько-політичного життя в українських містах та провінції. Джерельний 

комплекс складається з критично опрацьованих матеріалів із близько 100 

фондів 9 українських та 2 польських архівів, опублікованих документів, 

мемуарної літератури та друкованих засобів періоду Першої світової війни. За 

допомогою презентабельної джерельної бази вдалося всебічно і комплексно 

відтворити картину суспільно-політичного і культурного життя поляків в 

Україні в роки Першої світової війни. 

– Напередодні Першої світової війни в Україні польське населення 

складало незначну (1,7 %), але добре організовану етнічну групу, представлену 

усіма верствами населення. Польська національна меншина, незважаючи на 

русифікаторську й асиміляторську політику царської влади, напередодні війни 
зберігала значний вплив на економічний і суспільний розвиток України. 

Найбільша кількість поляків була зосереджена на Правобережній Україні 



 

 

(3,3 %), що було викликано належністю території у ХVІІІ ст. до Польщі та її 

колонізаторською політикою. На Лівобережній і Південній Україні кількість 

польського населення була меншою і складала близько 1 %. Зростання 

кількості польського населення відбувалося шляхом природнього приросту 

населення та сприятливої переселенської політики царської влади впродовж 

ХІХ – на початку ХХ ст.  

Соціальний склад населення був представлений усіма верствами. Найбільш 

вагому групу в економічному відношенні складали великі землевласники, 

сконцентровані на Правобережній Україні; інтелігенція, зосереджена 

переважно у містах а також управлінський і обслуговуючий персонал у 

польських маєтках; групи польських селян-колоністів, які прибували у різний 

час впродовж ХVI – XIX ст. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на Півдні і 

Сході України з емігрантів з Королівства Польського сформувалася група 

польських робітників завдяки розвитку тут залізниць та промислового 

виробництва, що зумовило зростання впливу соціалістичних ідей. З’ясовано, 

що основу суспільних рухів, політичних партій, громадських організацій 

складали польські поміщики та інтелігенція, виступаючи за утвердження 

національних прав. Відсутність тісного зв’язку між соціальними верствами 

поляків позначалася пізніше на поширенні серед селянства протестних 

настроїв. 

– Польський суспільно-політичний рух в Україні напередодні Першої 

світової війни був складовою частиною загального польського руху в усіх 

розділених частинах, представляючи консервативний, націоналістичний, 

соціалістичний табори. Після російської революції 1905 р. представники 

консервативного напрямку в Україні створили свої політичні організації, взяли 

участь у виборах до Державної думи і Державної ради, були представлені в 

місцевих органах влади. Партія Національної демократії, виражаючи  

націоналістичний напрямок, користувалася значним впливом серед 

дрібнобуржуазних верств населення, інтелігенції, поширювала свій вплив на 

студентське та учнівське середовище через створені там організації. 

Соціалістичні ідеї поширювались Польською партією соціалістичною (ППС), 

яка в 1906 р. через різні підходи до методів боротьби поділилася на ППС-

фракцію та ППС-лівицю. В Україні було створено Київський округ ППС-

фракції, який з 1906 р. враховуючи місцеву специфіку, він був фактично 

автономним. Члени ППС-фракції в Україні виступали за політичну автономію 

України і мали тісні зв’язки з УСДРП.  

Польське громадсько-політичне життя було сконцентроване, передусім,  в 

губернських центрах Правобережжя і великих містах Півдня і Сходу України. 

Зусиллями свідомої заможної верхівки польського населення та інтелігенції 

існували нелегальні освітні організації і таємні польські школи, діяли 

громадські організації спортивного та культурного спрямування. На Півдні 

України, зокрема в Харкові, Одесі, Катеринославі польські громади зростали за 

рахунок переселення значної кількості робітників з Королівства Польського, 

що почали відігравати помітну роль в громадському житті. Польська 

інтелігенція виступала ініціатором заснування польських шкіл, театрів, 



 

 

благодійних товариств. Після лютневої революції 1905 р. з’явилася значна 

кількість громадських організацій і Польських клубів.  

Виразником інтересів польських політичних партій, громадських 

організацій, ареною дискусій з важливих питань політичного і суспільного 

життя, засобом проголошення і обговорення нових ідей, формування поглядів і 

думок напередодні та під час Першої світової війни стала польська преса. 

Головні польські видання, зокрема «Джєннік Кійовські» і «Тигоднік Одеські», 

знаходилися у Києві, в Одесі та перебували під впливом ендеків.  

– Встановлено феномен масового вираження патріотичних почуттів та 

підтримки польським населенням політики царської влади в Росії на початку 

Першої світової війни. Це було зумовлено тим, що більшість польського 

населення України орієнтувалася на Росію, вважаючи її покровителькою, що 

сприятиме об’єднанню всіх польських земель, зможе забезпечити національні, 

релігійні й державні права поляків завдяки їх лояльності. Кількісно менша 

група недовіряла Росії, вважаючи обіцянки полякам тактичним маневром і ще 

одна частина виразно орієнтувалася на Австрію.  

Дослідження засвідчило, що у перший період війни 1914–1916 рр. 

польське населення України включилося в обговорення важливих тем 

польського суспільного розвитку, перед усім вирішення польського питання. 

Дискусія з цієї проблеми вилилась на сторінки польської преси й охопила 

інтелігентські кола. Польська суспільна думка в Україні впродовж цього часу 

пройшла певну еволюцію від підтримки автономії, запропонованої царською 

владою до переходу на позицію боротьби за незалежність Польщі. Це було 

викликано не виконанням російським урядом обіцянок і відкладенням 

вирішення питання автономії до завершення війни. Ще одним фактором 

переорієнтації стало проголошенням Німеччиною та Австро-Угорщиною на 

окупованих польських землях незалежного Королівства Польського актом 

05.11.1916 р.  

Утвердженню незалежницьких позицій серед польського населення 

України сприяли ідеї про права малих народів на державність, висловлені  

американським президентом В. Вільсоном та російська лютнева революція, що 

маніфестом Тимчасового уряду визнала права польського народу на 

незалежність. Поляки в Україні, відображаючи загальну тенденцію у цьому 

питанні, підтримали прагнення українського народу до самостійності, 

відстоюючи забезпечення своїх національних прав.  

– Справою, що об’єднала все польське населення в Україні в роки Першої 

світової війни, стала діяльність з надання допомоги біженцям. Під час Першої 

світової війни мігрантський шлях польських біженців з Королівства Польського 

та Галичини проходив українськими землями, де значна їх кількість 

залишилися, розраховуючи на близькість до фронту та швидше повернення, 

наявність значної польської громади на Правобережжі й можливість 

працевлаштування у промислових містах Сходу та Півдня України. По всій 

території України допомогу польським біженцям надавали громадські 

благодійні організації, зокрема ЦГК і ПТДЖВ та польська спільнота.  



 

 

Діяльність товариств полягала в зборі коштів і наданні матеріальної 

допомоги, створенні дитячих притулків, організації польських шкіл, 

облаштуванні дешевих їдалень, проведенні благодійних акцій, зокрема 

концертів, тарілочних зборів, самооподаткуванні на користь підтримки 

біженців, створення бюро з пошуку праці, організації майстерень тощо. 

Польські біженці мали значний вплив на польське населення в Україні, 

демократизуючи його та змінюючи соціальну структуру, сприяючи зростанню 

політичної і суспільної активності польської громади, розвитку польської 

преси, шкільництва, піднесенню культурного життя. Повернення біженців на 

батьківщину стало можливим після підписання Брестського миру й проходило 

у важких умовах. Однак до кінця 1918 р. основна маса біженців залишила 

територію України.  

– Дослідженням продемонстровано, що після російської лютневої 

революції суспільна енергія польського населення виявилася у створенні нових 

політичних партій, громадських організацій та ідейному розмежуванні 

польських політичних таборів. У цей час у Києві, на відміну від столичних 

центрів Петрограда і Москви була створена інституція, яка об’єднала більшість 

польських організацій різного політичного спрямування – Польський 

виконавчий комітет на Русі (ПВК). Він став координуючим центром 

організації національного життя поляків в Україні. Ініціаторами й 

організаторами Комітету з переважаючими в ньому впливами були Національні 

демократи. Революційні перетворення викликали зміну політичної конфігурації 

і появу нового ліберально-демократичного напрямку, представленого в Україні 

низкою організацій, які легалізувалися (Польська демократично-незалежницька 

група) і утворилися нові – Польський демократичний союз, Польська 

демократична спілка, Демократичний союз польської молоді. Соціалістичний 

табір був представлений ППС-фракцією, ППС-лівицею і СДКПіЛ, що мали 

найбільші впливи у робітничому русі. Вони утворили свої осередки, передусім 

у Києві та в промислово розвинутих містах Сходу і Півдня України – Харкові, 

Одесі, Катеринославі, Олександрівську, Луганську та ін. 

 У червні 1917 р. на ІІІ з’їзді польських організацій стався ідейний розкол 

польських політичних сил, зумовлений різними підходами до органів державної 

влади в Польщі та створенням польської армії в Росії. Представники 

ліберально-демократичного табору утворили Польську демократичну 

централізацію (ПДЦ). Разом з членами польських соціалістичних партій: ППС-

лівицею, ППС-фракцією вони налагодили співпрацю з УЦР та взяли участь у 

роботі створеного українським урядом Віце-секретаріату польських справ. ПВК 

відмежувався від участі в політичному житті України, оскільки не відповідав 

принципам роботи УЦР.  

– Аналіз подій у жовтні-листопаді 1917 р. в Росії після приходу до влади 

більшовиків засвідчив, що політичне життя в Україні загострилося.  

ІІІ Універсалом УЦР, яким проголошувалась Українська Народна Республіка, 

гарантувались права нацменшин, передбачалось введення національно-

персональної автономії та скасування приватної власності. Останнє викликало 

протест польських політичних партій та громадських організацій. Однак, 



 

 

співпраця ліберально-демократичних сил та лівих польських політичних партій 

з УЦР продовжилась. З проголошенням у січні 1918 р. ІV Універсалом 

незалежності України та прийняттям закону «Про культурно-національну 

автономію», в умовах російсько-українського, більшовицько-національного 

протистояння відбулось розмежування польських політичних сил, поглиблене 

підписанням у січні 1918 р. Брестського миру. СДКПіЛ, ППС-лівиця і частина 

ППС-фракції підтримали комуністів. Члени ПДЦ знизили активність в 

українсько-польській співпраці через рішення про приєднання Холмщини до 

України, прийняте на переговорах у Бресті. Однак, вважаючи необхідним 

відстоювати права польського населення, вони продовжили діяльність у 

Міністерстві польських справ.  

Відзначаємо, що чергова зміна конфігурації польських політичних сил в 

Україні відбулась у квітні 1918 р., що було пов’язано зі встановленням в 

Україні влади гетьмана П. Скоропадського і проголошенням Української 

держави. Нова влада змінила підходи до вирішення національного питання, 

базуючись на принципах забезпечення рівних прав усім громадянам держави. 

Закон «Про національно-персональну автономію» разом з Міністерством 

польських справ був ліквідований. Встановлення одноосібної влади гетьмана, 

повернення приватної власності й забезпечення політичної стабільності 

знайшло підтримку в польських землевласників і промисловців. Ліві 

соціалістичні партії – СДКПіЛ і ППС-лівиця під час окупації німецькими 

військами знаходились у підпіллі.  

– Варто наголосити на важливості обговорення політиками та 

громадськістю питання створення і розвитку польської армії, оскільки  воно  

поділило польське населення на два протиборчих табори, сформувавши дві 

контроверсійні позиції у ставленні до існування польської армії в Росії. 

Переважна більшість у військовому середовищі виступала за створення таких 

формувань, знайшовши підтримку партій Національних демократів і реалістів. 

Проти формування армії виступили СДКПіЛ, ППС-лівиця і представники 

ліберально-демократичного табору, спираючись на рішення Стокгольмської 

конференції, що базувалось на викривленій інформації з Росії. Ставлення до 

створення польської армії стало однією з причин розколу польських політичних 

сил в Україні.  

Впродовж 1917–1918 рр. за рішенням Загального військового з’їзду й 

підтримки російського командування було створено три Польських корпуси, 

розташовані в Україні, частково в Білорусії. Їх перебування в Україні було 

підтримано польськими поміщиками та викликало конфлікти польських 

легіонерів з українськими селянами, зумовлені неврегульованістю питання їх 

утримання і забезпечення. В умовах боротьби українських національних сил з 

більшовиками польські військові формування заявили про нейтралітет і 

невтручання у внутрішні справи сторін, намагаючись на підставі 

екстериторіальності вийти за межі конфлікту та встановити контакти з 

Регентською радою. Після підписання Брестського миру за наказом  

окупаційного командування німецьких й австрійських військ впродовж червня 

1918 р. польські військові формування були роззброєні.  



 

 

– Дослідженням доведено, що суспільно-політичне життя польської 

громади у роки війни як у великих містах, так і в невеликих провінційних 

містечках України відзначалось єдністю поставлених перед ним завдань та 

організацією спільних справ. З початком війни польська спільнота об’єдналася 

з метою організації благодійної допомоги постраждалому від війни населенню 

Королівства Польського і Галичини. З відступом російської армії з Королівства 

Польського у червні 1915 р. і появою великих груп біженців в українських 

землях повсюдно почали створюватись громадські організації з надання 

допомоги біженцям. Після демократичних революційних перетворень 1917 р. 

зросла активність польських громад по всій території України. Незважаючи на 

ідеологічні розбіжності, що існували у політичному русі, польське населення 

було об’єднано справою розбудови польського шкільництва. Повсюдно також 

виникали Польські доми, що ставали центрами національного життя, 

створювались різноманітні професійні, освітні, культурно-просвітницькі 

організації.  

Регіональна специфіка суспільно-політичного життя полягала в тому, що 

на Правобережжі була створена мережа комісаріатів – губернських і повітових, 

які підпорядковувались ПВК, забезпечуючи таким чином єдину польську 

політику. Натомість у містах на Сході і Півдні України з огляду на велику 

концентрацію там польських робітників значного впливу набули польські 

соціалістичні партії, громадсько-політичні організації, які солідаризувалися з 

російськими більшовиками. 

– Досліджуючи процес розвитку польської освіти та аналізуючи зміст 

культурного життя поляків в Україні з’ясовано, що вони були суспільно 

значущими сферами життєдіяльності польського населення під час Першої 

світової війни. Легальний період в діяльності польської освіти наступив на 

початку Першої світової війни завдяки дозволу влади на створення приватних 

шкіл з рідною мовою навчання. Позитивного імпульсу розвиток польської 

освіти набув у 1915–1916 рр. після одержання державної фінансової підтримки 

для організації польських шкіл, притулків, інтернатів у зв’язку зі збільшення 

кількості біженців. Новий етап масової розбудови польського шкільництва 

наступив після створення органів української влади в 1917 р., коли виникли 

освітні громадські організації, зокрема найбільш масова – Польська мацєж 

школьна. Для забезпечення потреб студентської молоді в здобутті вищої освіти 

в Києві було створено Вищі польські курси, що трансформувалися у Польський 

університетський колегіум. В освітньому середовищі проходили обговорення і 

дискусії з важливих питань розвитку польської школи, її теоретико-

методологічних основ, практичної реалізації освітніх концепцій. Значну 

організаційну роль у цьому процесі відігравали польські інституції, що 

керували освітою – шкільний відділ ПВК, відділ освіти Польського віце-

секретаріату. Вони створювали правове поле для освітньої діяльності польських 

шкіл в Україні, займались підготовкою вчителів та забезпеченням шкіл 

матеріальною і організаційною підтримкою.  

У роки Першої світової війни важливою потребою духовного життя 

польського народу залишалась культурна сфера, зокрема розвиток театру, 



 

 

музики та мистецтва. Діяльність польського театру у великих містах України – 

Києві, Одесі, Харкові, Житомирі у ХІХ – на початку ХХ ст. об’єднувала 

польську громаду, допомагала збереженню і підтримці польської культури. Під 

час війни польське театральне мистецтво піднялось на вищий рівень, зокрема 

завдяки збільшенню тут значної кількості біженців творчих професій: 

театральних діячів, письменників, художників. Після демократичних 

перетворень 1917 р. запит на культурне життя підвищився і активність 

польської спільноти зросла.  

З’ясовано, що крім художньо-естетичної, об’єднуючої та патріотично-

виховної ролі театральне мистецтво здійснювало благодійну діяльність. 

Упродовж війни значного розвитку набуло аматорське театральне життя. 

Завдяки діяльності групи меценатів, членів ПТДЖВ у Києві, Одесі та інших 

українських містах в роки війни була проведена низка мистецьких виставок з 

демонстрацією картин, скульптур, монет, меблів тощо. Після лютневої 

революції 1917 р. в умовах демократичної свободи виникли різноманітні 

польські культурно-мистецькі та професійні товариства. Дослідженням 

визначено, що культурне життя польського населення в Україні в роки війни, 

демократичної революції і розбудови української державності стало засобом 

об’єднання поляків, зміцнення його патріотичних почуттів та піднесення 

національного духу. 
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АНОТАЦІЯ 

 Білобровець О. М. «Поляки в Україні: суспільно-політичний та 

культурний аспекти. 1914–1918 рр.». – Рукопис.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 – історія України. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню суспільно-політичного та 

культурного аспектів історії поляків в Україні в роки Першої світової війни.  

На основі демографічного аналізу та соціальної структури з’ясовано 

місце і роль поляків у суспільному житті України напередодні Першої світової 

війни. Висвітлено політичні настрої, зовнішньополітичні орієнтації польського 

населення з представленням політичної і громадської думки щодо  важливих 

питань польського суспільного життя, зокрема вирішення польського питання, 

ставлення до створення польської армії.  

Виявлено сутність ідеологічних розбіжностей та позиції польських 

політичних сил у питанні ставлення до органів польської та української 

державної влади в 1917–1918 рр. Розкрито участь польського населення 

України в організації допомоги постраждалим від війни полякам та біженцям.  

Переконливо відтворено загальну картину суспільно-політичного життя 

польських громад у роки Першої світової війни у містах з окресленням їх 

регіональної специфіки в  українській провінції. Прослідковано етапи розвитку 

польської освіти у роки світової війни. Розкрито зміст культурного життя 

польського населення під час Першої світової війни, зокрема показано 

благодійну діяльність польського театру у роки війни.  

Ключові слова: поляки України, Перша світова війна, суспільно-

політичне життя, Українська національна революція, Польські збройні 

формування, біженці, польська культура. 
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Диссертация на соискание степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию общественно-политического и 

культурного аспектов истории поляков в Украине в годы Первой мировой 

войны.  

На основе демографического анализа и социальной структуры выяснено 

место и роль поляков в общественной жизни Украины накануне Первой 

мировой войны. Освещены политические настроения, внешнеполитические 

ориентации польского населения с представлением политической и 

общественной мысли по важным вопросам польского общественной жизни, в 

частности решение польского вопроса, отношение к созданию польской армии. 

Выявлена сущность идеологических разногласий и позиции польских 

политических сил в вопросе отношения к органам польской и украинской 

государственной власти в 1917–1918 гг. Раскрыто участие польского населения 

Украины в организации помощи пострадавшим от войны полякам и беженцам. 

Убедительно воспроизведена общая картина общественно-политической жизни 

поляков в годы Первой мировой войны в городах с описанием их региональной 

специфики в украинской провинции. Прослежены этапы развития польского 

образования и раскрыто содержание культурной жизни польского населения во 

время Первой мировой войны, в частности показано благотворительную 

деятельность польского театра в годы войны. 

Ключевые слова: Поляки Украины, Первая мировая война, 

общественно-политическая жизнь, Украинская национальная революция, 

Польские вооруженные формирования, беженцы, польская культура. 
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The paper is devoted to the study of the socio-political and cultural aspects of 

the history of the Poles in Ukraine in 1914–1918. The study analyzes the socio-

political and cultural life of the Polish population in Ukraine at the beginning of the 

XX century. It is shown that the external factors of social transformation of the Poles 

in Ukraine were the events of the First World War, the Russian February Revolution, 

the Ukrainian National Revolution and the Bolshevik Revolution in 1917. The search 

for ways to solve important issues of social development led to the activation of 



 

 

socio-political life and became an internal factor in the transformation of the Polish 

community. 

On the basis of the analysis of national and foreign historiography, it became 

obvious that a comprehensive study of the socio-political and cultural life of the Poles 

in Ukraine during the First World War was not carried out before. During the study 

there was examined presentable source database, which included materials from 

about 100 collections of 9 Ukrainian and 2 Polish archives, memoirs, Polish-language 

printed media and regional periodicals. That allowed to fully reveal the problem 

under the study. 

On the basis of demographic analysis and social structure, the significant role 

of the Poles in the economic and social life of Ukraine just before the First World 

War was determined. The Polish community in Ukraine demonstrated socio-political 

activity during the Bourgeois Revolution in 1905. This was the activity of Polish 

political parties, besides, a number of public organizations was created, and they 

participated in elections to the State Duma. 

The phenomenon of patriotic support of the tsarist power by the Polish 

population of Ukraine at the beginning of the First World War is highlighted. The 

public attitude, foreign policy orientations of the Polish population while showing 

political and public opinion on important issues of Polish public life were described, 

in particular the solution of the Polish question. From the beginning of the war till the 

revolutionary events in 1917, in the Polish environment there were changing beliefs 

about the restoration of Polish statehood from the desire to have autonomy to the 

struggle to get full independence of Poland. 

The study disclosed how the Polish people took part in the organization of 

providing aid to the war-stricken Poles, which united the entire Polish population of 

Ukraine. Also it helps to realize the activities of Polish public organizations in order 

to support Polish refugees. These activities involved raising funds and providing 

financial support, opening Polish schools, shelters, boarding schools, arranging free 

lunches, finding work, etc. 

The change in the configuration of the Polish political forces in Ukraine, the 

emergence of a new liberal-democratic camp in political life under the influence of 

the Russian February and Ukrainian Revolution in 1917 were characterized. The 

activity of the Polish Executive Committee in Rus as a representative body of the 

Poles in Ukraine, uniting the majority of Polish public organizations, is analyzed. The 

essence of ideological differences and position of the Polish political forces in a 

question of attitude towards the bodies of the Polish and Ukrainian state authorities in 

1917–1918 were revealed. The cooperation of representatives of the liberal-

democratic and left-wing political forces with the Ukrainian Central Rada and the 

opposition to it by the nationalist and conservative camp were confirmed. 

It was determined that an important issue in the public debate in the post-

revolutionary period was the attitude of the Polish population to the establishment of 

the Polish army. The controversy of the positions of the Polish political forces, the 

military and the public in solving this issue were shown. The creation of the Polish 

armed forces caused the split in the Polish political forces in Ukraine. It was found 

that after the declaration of independence of Ukraine and the signing of the Brest 



 

 

Peace treaty, the Polish left-wing political forces stepped back from cooperation with 

the UCR, and representatives of nationalist and conservative camps supported the 

power of Hetman Skoropadsky. 

The overall picture of the social and political life of the Polish community 

during the First World War in the cities with the outline of their regional specificity 

in the Ukrainian province is convincingly reproduced. The stages of the development 

of Polish education during the First World War are traced. The content of cultural life 

of the Polish population during the First World War is revealed. It has been 

demonstrated that the Polish theatre played an artistic, aesthetic, unifying, patriotic 

and educational role and at the same time performed charitable activities during the 

war. It is proved that the Polish cultural life, in particular the development of 

education, theater, music and art, became an important need for the spiritual life of 

the Polish people in Ukraine. 

Key words: Poles of Ukraine, World War I, socio-political life, Ukrainian 

national revolution, Polish armed forces, refugees, Polish culture. 
 

 

 
 


