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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. За роки розбудови Української 

держави наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. вітчизняні дослідники 

заповнили певний вакуум в українській політологічній та історичній 

науках, зокрема розширили тематику досліджень, повернули українському 

народові десятки його видатних постатей – науковців, політиків, 

громадських діячів. Доробок українських дослідників створює важливе 

підґрунтя, але не знімає з порядку денного потреби підготовки спеціального 

комплексного дослідження, присвяченого українській лівиці Галичини в 

історичній ретроспективі, яке б відзеркалювало складне переплетіння 

соціальних і національних аспектів українського національно-визвольного 

руху в розглядуваний період. 

У сучасній вітчизняній історіографії назріла потреба осмислення та 

переосмислення багатьох подій і явищ історичного минулого, а в цьому 

контексті – оцінки ідейно-теоретичної спадщини та практики української 

лівиці Галичини. У радянські часи більшість партій української лівиці 

(Русько-українська радикальна партія (РУРП), Українська радикальна 

партія (УРП) (з 1926 р. – Українська соціалістично-радикальна партія 

(УСРП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), Українська партія 

праці (УПП)) належали до категорії «буржуазно-націоналістичних», 

діяльність яких спотворювалася, а то й замовчувалася. Інші партії – 

Комуністична партія Східної Галичини (КПСГ), (з 1923 р. – Комуністична 

партія Західної України (КПЗУ), Українське селянсько-робітниче 

об’єднання (Сельроб)  та громадські організації ще у міжвоєнний період ХХ 

ст. піддавалися гострій критиці більшовиків за «ухили у політичній та 

національно-культурній сфері». На сучасному етапі політичної науки 

необхідно не лише спростувати тенденційні оцінки, але й визначити 

реальний внесок цих партій у розвиток української національної ідеї (або ж 
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знівелювати усталені стереотипи), висвітлити їхнє місце у громадсько-

політичному житті Галичини. 

Актуальність дослідження посилюють сучасні суспільно-політичні 

події, тобто втрата більшістю українських лівих партій державницької 

ідеології. Сьогодні необхідно по-новому підійти до розгляду діяльності 

лівих політичних сил Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., 

переоцінити їх здобутки та прорахунки, ґрунтуючись на об’єктивних, 

наукових принципах аналізу суспільно-політичних явищ і духовної 

культури минулого, акцентувати на тих складних умовах, в яких відбулося 

відродження української державницької, національної свідомості, 

духовності, культури, освіти і науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи 

кафедри суспільно-політичних дисциплін, глобалістики та соціальних 

комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» «Соціально-політичні проблеми становлення глобального світу» 

(номер державної реєстрації (01104U006273). 

Мета дослідження – аналіз ідейно-теоретичної спадщини та 

практики українського лівого руху в Галичині у контексті суспільно-

політичних і національно-культурних процесів наприкінці ХІХ – першій 

третині ХХ ст. Відповідно до неї поставлено завдання визначити: 

– стан наукової розробки теми, її джерельну базу; 

–  програмні й організаційні принципи функціонування 

українського лівого руху; 

– суспільно-політичне тло і політико-правовові засади діяльності 

партій лівого спрямування в Галичині; 

– теоретичний доробок інтелектуалів української лівиці у 

контексті лівих політичних доктрин соціал-демократії, соціалізму та 

комунізму; 
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– особливості ідейно-теоретичної складової соціалістичного й 

комуністичного руху в Галичині; 

– теоретичне обґрунтування українськими лівими ідеї української 

державності; 

– ставлення лівих політичних сил до владних інституцій Австро-

Угорської імперії, УНР, Української Держави, ЗУНР, Польської держави, 

радянського режиму на Наддніпрянщині; 

– концепт суспільних і державних інститутів у теорії та практиці 

українських лівих; 

– взаємини лівиці з українськими партіями та громадськими 

організаціями; 

– особливості співпраці / конфронтації українських лівих з 

неукраїнським лівим рухом в Галичині; 

– соціально-економічні, національно-культурні аспекти діяльності 

української лівиці; 

– теоретичний і практичний внесок українських лівих Галичини у 

розвиток парламентаризму та міжнародного лівого руху. 

Об’єкт дослідження – український лівий рух у Галичині. 

Предмет дослідження – теоретичні концепти, вивчення 

ідеологічних та інституційних напрямів розвитку лівого руху в Галичині; 

ідеологічних підходів, програм, концепцій, що становлять його науково-

теоретичну базу; політичної, організаційної, профспілкової і культурно-освітньої 

діяльності РУРП, УРП-УСРП, УСДП, УПП, КПСГ, КПЗУ, Сельробу в 

контексті суспільно-політичних відносин наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ 

століття, їхньої стратегії, тактики. 

Хронологічні рамки визначені кінцем ХІХ – першою третиною 

ХХ століття, тобто періодом перебування Галичини у складі Австро-

Угорської імперії, ЗУНР та Другої Речі Посполитої. Нижня межа означена 
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1890 роком – утворенням першої української партії лівого спрямування – 

РУРП; верхня – вереснем 1939 року – початком Другої світової війни. 

Територіальні межі дослідження охоплюють терени Галичини, де 

простежується найбільше поширення та набули особливої самобутності 

політичні ідеї та діяльність українських партій лівого спрямування. 

Теоретико-методологічні засади дослідження. Методологія 

дисертації визначається останніми досягненнями соціально-гуманітарного 

наукового пізнання і грунтується на принципах міждисциплінарності, 

об’єктивності, історизму та наукового плюралізму. У процесі викладу 

матеріалу застосовано проблемно-хронологічний підхід. Використано 

загальнонаукові та спеціальнополітологічні методи: структурно-

функціональний; ідіографічний; антропологічний; нормативно-ціннісний; 

політологічної реконструкції; дедукції; індукції; аналогії; логічного аналізу; 

дискурс-аналізу; синтезу; порівняльного аналізу; узагальнення і 

систематизації однотипних фактів. 

Науково-теоретичною основою дисертації стали такі типи джерел: 

теоретичні праці відомих діячів української, австрійської та польської 

лівиці, архівні документи; опубліковані матеріали; мемуарна література; 

матеріали українських і закордонних ЗМІ. Викорстано також наукову 

літературу (монографії, фахові статті, науково-публіцистичні публікації, 

матеріали всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій), у яких 

безпосередньо або ж опосередковано йдеться про політологічні, історичні, 

правові аспекти досліджуваної теми.   

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена сукупністю 

визначених завдань і засобами їхнього розв’язання. 

Уперше: 

– комплексно проаналізовано ідейно-теоретичну спадщину та 

практику української лівиці Галичини, внаслідок чого встановлено та 
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виокремлено їхню самобутність у контексті загальноукраїнського й 

європейського лівого руху; 

– сукупно здійснено періодизацію та класифікацю лівого руху в 

Галичині зокрема й Західній Україні загалом у першій третині ХХ ст. 

залежно від історичної доби їхнього існування і ставлення до Української 

державності та українства у широкому розумінні цього слова; 

– запропоновано авторську національно-державницьку концепцію 

українського лівого руху в Галичині, суть якої полягає в одночасному 

вирішенні (не протиставленні) національно-державницьких і соціально-

економічних проблем українців, або наданні пріоритетного значення 

першим; 

– проведено зріз усіх лівих доктрин Галичини – соціал-демократії, 

соціалізму, комунізму, анархізму, сутність яких простежується у прагненні 

до формування соціально орієнтованих суспільства і держави, а різниця – у 

визначенні рівня владних повноважень, політичного режиму, форми устрою 

і правління; 

– систематизовано і конкретизовано методи реалізації 

українською лівицею Галичини програмних засад, визначено вплив на 

формування національної свідомості українців краю, здійснюваний через 

створення та діяльність  партійно-громадських інституцій, організацію 

культурно-просвітницьких заходів, видавничої справи, працю у 

законодавчо-представницьких органах різних країн; 

– запропоновано й аргументовано означення понять «українська 

лівиця», «неукраїнська (антиукраїнська) лівиця», «україноподібна 

(квазіукраїнська) лівиця», «нейтральна (проукраїнська) лівиця», 

«україномарксизм», «українокомунізм»; 

– висвітлено оцінку українськими партіями лівого спектра тенденцій 

національної політики Австро-Угорської імперії, полонізаційної лінії 

Другої Речі Посполитої, зміст якої полягає у засудженні та несприйнятті 
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пропольських преференцій Відня у Галичині та антиукраїнського наступу 

Варшави. 

Удосконалено: 

– аналіз еволюції ставлення лівих партій Галичини до 

політичного курсу Австро-Угорської імперії, ЗУНР, Польської держави, 

особливості котрої автор визначає через призму специфіки функціонування 

тривалих окупаційних режимів і нетривалого періоду української влади; 

– положення про значні розходження теоретичних обґрунтувань 

побудови незалежної, соборної Української держави лівими політичними 

силами Галичини та Наддніпрянщини, які полягали передусім у зовнішньо-

політичній орієнтації, баченні політичного статусу України у межах 

держав-окупантів, етапів, шляхів, інструментів для її усамостійнення; 

– характеристику партійних програм української лівиці, що 

комплексно означували і теоретично аргументували ставлення до 

суспільних та державних інститутів, ідеї української державності, 

розв’язання політичних, соціально-економічних і культурно-освітніх 

проблем, співпраці з міжнародним лівим рухом. 

Новий рівень розвитку отримали: 

– загальна схема розвитку лівого руху в Галичині, яку автор 

окреслює з урахуванням історичних, політичних, соціально-економічних і 

духовних чинників; 

– питання взаємин української та неукраїнської лівиці Галичини, 

характер і рівень котрих визначився переважно антиукраїнською позицією 

польських лівих і нейтрально-проукраїнською – єврейських; 

– проблема консолідації лівих сил Галичини у першій третині ХХ 

ст., на чому позначились різні підходи (розуміння) до соціальної бази, 

співпраці з польським і єврейським лівим рухом, національно-

демократичними українськими партіями, до способів розв’язання 

національно-державницьких проблем українців; 
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– політико-правові засади діяльності лівих сил Галичини, яка за 

винятком КПСГ, КПЗУ і УСДП (1923 – 1924), здійснювалася у межах 

конституційного поля Австро-Угорської монархії, ЗУНР, Другої Речі 

Посполитої, що надавало їм легальні можливості для регулювання 

партійної політики в інституційному та системному вимірах; 

– причини радянофільського руху в Галичині, специфіка якого 

полягала у позитивному трактуванні політики українізації, непу у 1920-х – 

початку 1930-х років; 

– політичні біографії лідерів українських партій та громадських 

організацій лівого спектра (РУРП, УРП-УСРП, УСДП, УПП, КПСГ, КПЗУ, 

Сельроб та ін.); 

– аналіз діяльності послів (депутатів) українських лівих партій у 

парламентах трьох держав – Австро-Угорської монархії, ЗУНР, Другої Речі 

Посполитої, спрямованої на захист політичних, соціально-економічних, 

культурно-освітніх інтересів українців Галицького краю. 

Практичне та теоретичне значення дослідження зумовлене 

новаційним характером роботи, її співзвучністю потребам сучасного 

суспільно-політичного, інтелектуального розвитку українського 

суспільства. Результати дисертації можуть застосовуватися у науковій (для 

поглиблення дотичних до теми дисертації політологічних досліджень); 

державотворчій (для вироблення державотворчої ідеології сучасних лівих 

українських партій); навчально-методичній роботі (при підготовці, 

відповідних розділів підручників, спецкурсів з політології та новітньої 

історії України). 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорювали на 

засіданнях міждисциплінарного наукового семінару Університету 

банківської справи НБУ, кафедри суспільно-політичних дисциплін, 

глобалістики й соціальних комунікацій Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», кафедри теорії та історії 
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політичної науки Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Результати викладено у виступах на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціал-демократична ідея в українському просторі» (Київ, 2000); 

Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми та перспективи викла-

дання політології та соціології у вищій школі (Львів, 2000); І, ІІ, ІІІ, V, VI 

Міжнародних філософсько-економічних читаннях «Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей» (Львів, 2007–2013); Всеукраїнській 

науковій конференції «Володимир Винниченко й українська соціал-

демократія» (Кіровоград, 2002); Міжнародній науковій конференції 

«Соціал-демократія й соціальна політика: європейський досвід і українські 

перспективи» (Київ, 2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи викладання політології у вищій школі» (Львів, 

2006); Міжнародній конференції, присвяченій 300-літтю з дня ухвалення 

Конституції Пилипа Орлика (Республіка Польща, Люблін, 2010); ІХ 

Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читаннях (Ірпінь, 2011); 

Міжнародній науковій конференції «Парламентаризм у Центрально-Східній 

Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції» (Львів, 2015); 

Всеукраїнській науковій конференції «Етнополітичні та етнокультурні 

процеси Карпатського єврорегіону» (Мукачеве, 2015). 

Основні результати дослідження викладено в 8 монографіях (з них 

7 одноосібних), 29 статтях у фахових виданнях (10 із яких – у 

міжнародних), та 15 статтях в інших національних виданнях. 

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним 

принципом. Дослідження складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, 6 розділів (містять 20 підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел і літератури (1 055 позицій). Повний обсяг дисертації становить 503 

сторінки, із них: основна частина – 376, умовні скорочення і вступ – 14, 

висновки – 10, список використаних джерел і літератури – 103 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

 

1.1. Напрями дослідження теорії та історії лівого руху  

в Україні та за кордоном  

 

Діяльність українських партій лівого спрямування у Галичині в 

українській і зарубіжній історіографії висвітлена не дуже широко, на 

відміну від партій національно-державницького табору. Історики переважно 

залишали поза увагою їхню національно-культурну, соціально-економічну 

працю, обмежуючись, переважно, загальновідомими фактами у процесі 

аналізу подій. 

Однак стверджувати, що історіографії цієї проблеми узагалі не 

існує, було б неправильно. Накопичений історіографічний матеріал можна 

умовно поділити на чотири періоди:  

1) науково-публіцистичні студії громадсько-політичних діячів 

(ХІХ – початок ХХ ст.);  

2) напрацювання істориків міжвоєнного періоду ХХ ст.;  

3) радянська та діаспорна історична думка;  

4) доробок українських і закордонних дослідників (період 

незалежності України).  

Перші дослідження, присвячені українській лівиці Галичини, 

з’явилися наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (перший період). У той 

період українські й польські історики, громадсько-політичні діячі 

намагались оцінити діяльність РУРП, УСДП, інших українських і 

польських партій, український соціалістичний рух у краї загалом.  

Насамперед виокремимо наукові студії членів РУРП, УСДП та їхніх 

симпатиків. З-поміж них заслуговують на увагу праці М. Павлика «Соціал-
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демократична «нова ера»?» [336], «По поводу відносин між рускою 

радикальною і польскою соціал-демократичною партією» [339], «Що тепер 

діяти? Письмо М. Павлика до з’їзду русько-української радикальної партії з 

22. XI. 1902 р. і додаток» [844], де проаналізовано українсько-польські 

взаємини в історичній ретроспективі, становлення українського 

соціалістичного руху та зв’язки українських і польських політичних партій. 

Партійний товариш М. Павлика – І. Франко також неодноразово 

звертався до витоків української лівиці. В однойменній розвідці «До історії 

соціалістичного руху» [1004] Каменяр показав власне бачення становлення 

українського соціалізму. У праці «Із історії робітницького руху в Австрії» 

[389] розглянуто здобутки українського та польського робітництва, 

визначено вплив марксистських, соціалістичних ідей на робітників. Багато 

маловідомих фактів містить праця І. Франка «Українські «народовці» і 

радикали» [1002]. 

Аналізуючи соціал-демократичний напрям української лівиці, не 

можна не згадати студій С. Петлюри «Українська соціал-демократична 

партія в Австрії» [857], Ю. Бачинського «Гльосси» [188], «Взаїмні 

відносини соціал-демократичних партій, української і польської, в Східній 

Галичині» [187] та майбутнього дипломата ЗУНР М. Лозинського, який у 

праці «Польський і руський революційний рух і Україна» [763] спробував 

аргументувати особливості розгортання польського національно-

визвольного руху і його вплив на суспільно-політичні процеси в Галичині. 

Крім позитивної характеристики української тогочасної української 

лівиці, доволі часто на сторінках періодичної преси часто публікувались 

критичні матеріали опонентів щодо основоположних принципів РУРП та 

УСДП. Зокрема у роботах В. Левинського «Селянство та соціал-

демократія» [749] та інших [745 – 748] розкритиковано соціально-

економічну програму радикалів, применшено їхню роль у суспільно-
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політичних процесах, негативно сприймав розвиток тогочасного 

українського соціалістичного руху. 

Не менш критичною була польська історіографія, яка, однак, 

акцентувала увагу переважно на розгортанні польського соціалістичного 

руху в Галичині. У працях «Krótki rys ruchu socjalistycznego we Lwоwie w 

ostatnim 25-leciu» [464], «Krótka hystorja rozwoju partji socjalistycznej w 

Galicji (od 1 Maja 1890 do 1 Maja 1894)» [429], «Stronnictwa і programy 

polityczne w Galicji 1846–1906» [430], власне, й окреслено основні тенденції 

суспільно-політичних процесів у середовищі польської національної 

меншини Галичини. 

Перша світова війна актуалізувала «українське питання», 

стимулювала появу низки цікавих історичних нарисів, де фрагментарно 

змальовано картину партійно-політичного життя в Галичині на початку ХХ 

століття. Складні проблеми розвитку української політичної думки, 

виникнення партій, їх програмні положення розглянуто у працях 

В. Дорошенка [613 – 614]. У невеликій брошурі «Півтораста літ української 

політичної думки (Від скасування Гетьманщини до нашого часу)» автор 

відзначив постійні прагнення українського народу до самостійності, процес 

формування політичних організацій. Він із захопленням писав: 

«Українство… з першим подихом волі в пам’ятних днях 1917 року 

спромоглося зорганізувати українську державу. Так перетворився 

український народ із сирої етнографічної маси в новочасну націю» [613, c. 

8]. 

У Відні побачили світ інші розвідки відомих українських 

інтелектуалів, громадсько-політичних діячів, літературознавців, 

журналістів [18, 764, 947, 660], в яких опосередковано, у контексті значно 

ширших проблем, відображено участь радикалів і соціал-демократів у 

державному будівництві УНР та ЗУНР. 
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На завершальному етапі польсько-української війни побачили світ 

кілька розвідок Л. Ганкевича і М. Ганкевича, присвячених УСДП. Зокрема у 

статтях «З минулого нашої партії (Матеріяли до історії УСДП)» [246], «З 

перед двайцяти літ (Початки української соціялдемократії в Галичині)» 

[247] визначено основні віхи розвитку та здобутки соціал-демократів, 

проаналізовано їхній внесок у становлення українського робітничого руху у 

краї. Змістовною, хоч і доволі суб’єктивною, видалася також праця 

Ю. Охримовича «Розвиток української національно-політичної думки» 

[842]. 

Значно більше зацікавлення становлять наукові та науково-

популярні студії міжвоєнного періоду ХХ століття (другий період). 

Передусім наголосимо на зростанні наукових студій, які присвячувалися 

РУРП-УРП, партійно-політичному життю Західної України та 

Наддніпрянщини. Інша, менш розроблена у міжвоєнний період ХХ століття 

проблема, – діяльність членів УРП та УСДП в органах влади ЗУНР, 

підтримка соціалістичними партіями українських військових у роки 

польсько-української війни.  

Як уже згадувалося, до провідних тем українських істориків та 

громадсько-політичних діячів у 20–30-х роках ХХ століття належала 

партійна структуризація суспільства, успіхи і невдачі державного 

будівництва. Відносини РУРП-УРП і націонал-демократів, аграрна 

платформа цих партій, контакти з польським соціалістичним рухом – 

провідні теми досліджень М. Шаповала «Революційний соціалізм на 

Україні» [1028], А. Чернецького «До історії робітничого і соціалістичного 

руху в Галичині» [401], О. Коваля «Земля і воля» [709] та ін. 

В аналітичних працях К. Левицького («Історія визвольних змагань 

галицьких українців з часу світової війни 1914–1918» [753], «Історія 

політичної думки галицьких українців 1846–1914» [754]), обґрунтовано 

зародження українського національного руху в Галичині, його неухильне 
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поширення в усіх сферах суспільного життя, зокрема напередодні Першої 

світової війни, взаємозв’язок галицького політикуму з Наддніпрянщиною. 

Автор висвітлив діяльність не тільки УРП, а й ГУР, СВУ, ЗУР, їхнє 

значення у розв’язанні «української проблеми», окреслив важливість 

Української парламентської репрезентації в тогочасному суспільно-

політичному та культурному житті. 

Чималий внесок у вивчення проблем, дотичних із досліджуваною 

темою, зробив В. Липинський. Він вважав українську національну ідею 

головним чинником об’єднання всіх українських земель в єдиній 

національній державі, а боротьбу за державний суверенітет – 

найважливішим висхідним пунктом політичної програми самостійницьких і 

народно-демократичних сил. Теоретик консервативної течії вважав, що 

українська нація мусить створити свою державу, розробити національно-

державну ідею, яку мають усі культурні нації. Саме об’єднана держава – 

політичний ідеал нації. Значну цінність у руслі досліджуваних проблем 

становлять праці Д. Дорошенка [615] та М. Грушевського [590]. 

У зазначений період зростає зацікавлення громадськості до 

політичної програми й діяльності УРП-УСРП та УСДП. Формування 

партійних осередків соціалістів-радикалів і соціалістів-демократів, їхню 

участь у політичному житті Австро-Угорської імперії, ЗУНР та Другої Речі 

Посполитої, вплив на робітництво краю фрагментарно охарактеризував у 

численних працях К. Коберський («За єдність у трудовому народі» [704], 

«Національна ідея. Звідки вона взялася і до чого змагає» [705], «Що таке 

самоосвіта і як до неї братися?» [707] та ін.). Один із лідерів УРП-УСРП 

спробував обгрунтувати культурно-просвітню працю провідних членів 

партії, виокремив здобутки УСРП та накреслив перспективи поширення 

соціалістичних ідей серед українців краю.  

Заслуговують на увагу численні розвідки М. Стахіва, опубліковані 

окремими книгами або ж у «Громадському голосі», редактором якого 
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тривалий період він був. Як партійний ідеолог, він поборював три напрями 

суспільно-політичної думки: «буржуазно-фашистський», комуністичний і 

націоналістичний. Лідер партії наголошував, що вони «називаються ріжно, 

але зміст їх був один і той самий: підданий мав бути фактичним 

невільником державної машини» [310]. Ці державні режими, констатував 

він, поєднує «сила кулака» [311].  

Оскільки УСРП «першою підняла відкриту боротьбу з новітнім 

політичним москвофільством, що скрився за комуністичні фрази і в 

сельробівськім дефетизмі» [371], М. Стахів постійно розвінчував 

«комуністичні міфи». Протести проти «пацифікації», антиукраїнської 

освітньої політики Польської держави, утисків українських селян і 

робітників – інша незмінна тема публікацій дослідника. Критика 

центральних і місцевих органів влади домінує у статтях «В ім’я власної 

сили і волі» [235], «Наше становище» [323], «Чим є для нас соціалізм та 

демократія» [405]. 

Основні зусилля М. Стахів спрямовував на спростування «нахабних 

видумок, очернення, обманів, фальші і лукавства ундо-націоналістичного 

табору та його… приятелів» [307]. Для прикладу, в розвідці «Політика 

нинішнього і завтрашнього дня» автор наголосив, що «офіціяльний провід 

Унда поставив усю свою політику на інтернаціональний фашизм і з того 

становища проводить цілу свою акцію. Йому помагають цілі групи 

націоналістів» [347]. М. Стахів був впевнений, що тактична лінія УСРП «й 

тим разом оправдається», адже «починають тверезіти навіть деякі 

буржуазні групи з того фашистівського чада» [307]. Пропагандистські 

статті спрямовувалися на осіб, котрі «були засліплені реакційним більмом і 

не бачать очевидних правд» [302]. Ідеолог УСРП акцентував, що «від 

світогляду людей у великій мірі залежить, чи якась нація буде поступати 

вперед і рости в культурну і матеріальну силу, чи вона буде стояти на 

первіснім ступні розвитку» [301].  
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Проблеми, з якими зіткнулися українські соціалісти у 70-х роках 

ХІХ століття, спробував охарактеризувати К. Студинський [377]. Учений на 

прикладі судового процесу 1878 року розглянув репресивний характер 

австро-угорської влади, причини утисків представників лівиці як 

української, так і польської. При чому, автор констатував, що польська 

лівиця відігравала значно важливішу роль у тогочасних суспільно-

політичних процесах, ніж українська. 

Насправді, політичні опоненти соціалістів-радикалів – УНДО, 

конформістські політичні сили, представники українського підпілля 

приділяли чимало уваги соціалістичному та комуністичному рухові. 

Скажімо лідери УНДО – Д. Левицький у праці «Важкий білянс кількох 

місяців. Промова голови Українського клюбу посла д-ра Дмитра 

Левицького на пленарному засіданні сойму дня 6 листопада 1934 р.» [752] 

та В. Мудрий у дослідженні «За нормалізацію польсько-українських 

відносин: Промова голови Української Парламентської Репрезентації посла 

Василя Мудрого, виголошена на пленарному засіданні сейму дня 6. грудня 

1935 р. в дискусії над державним бюджетом прелімінарем на 1936/1937 р.» 

[813] – обґрунтували політичну стратегію націонал-демократів, національну 

політику Другої Речі Посполитої та, окрім того, розкритикували стратегію 

представників українських соціалістів (УСРП, УСДП), наголосили на 

необхідності конструктивної співпраці національно-державницьких сил. 

У руслі досліджуваної теми зацікавлюють дослідження польських і 

австрійських учених. Одні зверталися до подій Першої світової та 

українсько-польської війни 1918–1919 років – А. Пшибильський [465], 

В. Хуперт [436]) – здійснили перші спроби охарактеризувати  

партійну структуризацію тогочасного західноукраїнського політикуму  

(А. Бельціковська [421], А. Бохенський [422], С. Лось [417], М. Фелінський 

[431]). Ідеологічні особливості соціалізму були визначені Л. Брюгелем у 

праці «Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie» [423]. 
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В українській радянській історичній та політологічній науці 1920-

х – початку 1930-х років здійснено спроби неупередженого дослідження 

проблеми. Зокрема відомий історик О. Гермайзе підготував збірник 

нелегальної літератури періоду Першої світової війни – «Матеріали до 

історії українського руху за світової війни. Український археографічний 

збірник», в якому описав діяльність провідних тогочасних партій та 

громадських організацій. Відзначимо також його працю «Нариси з історії 

революційного руху на Україні: Ревоюційна Українська Партія» [558].  

У СРСР з’явились інші праці, що дотично стосувалися діяльності 

українських лівих сил. У дослідженнях М. Левицького «Західня Україна 

(Короткий економічно-політичний огляд)» [757], Ю. Тютюника «Нариси 

Західньої України. З додатком статті М. Луцкевича» [995], М. 

Дрохобицького «Украинская социал-демократическая партия» [622] 

показано особливості діяльності соціалістичних сил, акцентовано на 

ідеології УСДП. Від 30-х років ХХ століття студії істориків суттєво 

обмежили ідеологічні замовлення.  

Радянська історіографія 40–80-х років ХХ століття розглядала 

національний рух українців із позицій класової боротьби (третій період). 

Історичну школу, що сформувалася в Україні у 1920-х, було розгромлено, а 

її представників – репресовано. Однак навіть у той період з’являлися 

роботи, які хоч із марксистських підходів, проте знайомили читачів зі 

сторінками історії УРП. Одна з них – стаття М. Кравця «До питання про 

Русько-українську радикальну партію у Східній Галичині в 90-х роках ХІХ 

ст.» [725]. 

Загалом більшість тогочасних досліджень присвячувалося КПЗУ, 

адже заборона висвітлення окремих проблем історії України суттєво 

обмежила можливості радянських учених. Критика «українського 

буржуазного націоналізму» й реакційної політики польського уряду в 

міжвоєнний період, класові протиріччя стали провідною темою тогочасних 
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істориків. Для прикладу, чимало уваги радянські науковці приділяли історії 

створення та діяльності КПСГ і КПЗУ.  

У працях О. Карпенка «До питання про виникнення і організаційне 

оформлення Комуністичної партії Східної Галичини (1919–1923 pp.)» [694], 

П. Яцківа «Боротьба КПСГ за єдність дій політичних організацій 

робітничого класу в 1921–1923 pp.» [694], Є. Галушка «Нариси історії 

ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919–1928 pp.» [551], М. 

Панчука «Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних 

лав і посилення впливу на маси» [850], у колективному дослідженні «В 

авангарді боротьби за возз’єднання» [742] із звичною для радянської 

історичної науки риторикою охарактеризовано особливості становлення 

комуністичного руху в Західній Україні, визначено його вплив на 

українське робітництво. 

Бажання українців Галичини возз’єднатися з радянським народом 

упродовж попередніх десятиліть належиь до провідних тем своєрідних 

студій П. Йови «Боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з 

Радянською Україною» [679], М. Волянюка «Поширення марксистсько-

ленінських ідей на Західній Україні» [550], І. Компанійця «Становище і 

боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ 

століття» [719], М. Герасименка і Б. Дудикевича «Боротьба трудящих 

Західної України за возз’єднання з Радянською Україною (1921–1939 рр.)» 

[556], О. Цибко «Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної 

України за возз’єднання з УРСР (1934–1939 рр.)» [1016], В. Маланчука 

«Торжество ленінської національної політики» [786].  

Історики мали на меті показати переваги «соціалістичного 

будівництва» в Радянській Україні порівняно з політикою австро-

угорського та польського владних режимів у міжвоєнній Польщі, 

розглядаючи соціалістів-радикалів, соціалістів-демократів та націонал-

демократів як «оплот українського буржуазного націоналізму». Чимало 
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уваги присвячено КПСГ – КПЗУ, Сель-Робу та іншим комуністичним 

партіям. 

У 1960–1970-х роках з’явилися роботи М. Зільбермана 

«Революційна боротьба трудящих Західної України» [676], А. Ярошенка 

«Ленін і революційний рух на західноукраїнських землях» [1054], О. 

Швидака «Інтернаціональна єдність трудящих Західної України (1918–1939 

рр.)» [1040]. Автори фрагментарно відображали діяльність «запроданських 

партій» Західної України у міжвоєнний період ХХ століття та розглядали 

масштаби комуністичного руху на теренах західних областей УРСР. 

У розвідках Є. Галушка «Нариси історії ідеологічної та 

організаційної діяльності КПЗУ в 1918–1928 рр.» [551], М. Панчука «Білі 

плями» героїчного літопису. З історії КПЗУ» [851], Ю. Сливки «Сторінки 

історії КПЗУ» [948] визначено місце комуністичного руху в суспільному 

житті міжвоєнної Західної України. С. Макарчук («Этносоциальное 

развитие и национальные отношения на западноукраинских землях» [777]) 

та І. Васюта «Політична історія Західної України (1918–1939)» [535]) із 

класово-партійних позицій проаналізували історію виникнення 

соціалістично-робітничого руху в Галичині, фрагментарно 

охарактеризували діяльність УРП-УСРП, УСДП та комуністичних 

організацій.  

Інший вектор досліджень і методологічні принципи побудови 

історичних студій притаманний діаспорним ученим, які, на жаль, не надто 

багато уваги приділяли вивченню української лівиці Галичини кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століть. Фрагментарну інформацію про ліві політичні 

сили (УРП, УСДП, Сельроб, КПЗУ та ін.) можна отримати з узагальнених 

праць Т. Гунчака [597], І. Кедрина [701], К. Паньківського [853], 

О. Субтельного [970] та ін. [625]. 

Польська історіографія мала дещо кращі умови для відображення 

багатоаспектного процесу державно-партійних відносин у період Австро-
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Угорщини, а також Польської держави міжвоєнного періоду ХХ століття І. 

Бушко («Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905–1914» [427], «Ruch 

socjalistyczny w Krakowie 1890–1914 na tle ruchu robotniczego w Zachodniej 

Galicji» [426]), В. Найдус («Polska partja socjalno-demokratyczna Galicji і 

Alaska, 1890–1919» [456]), Г. П’ясецький («Sekcja żydowska PPSD і 

Żydowska Partja Socialno-Demokratyczna. 1892–1919/1920» [459]) та інші 

намагалися в контексті значно ширших проблем вивчити особливості 

розвитку соціалістичного руху в Східній Галичині. 

Незалежна Українська держава відкрила нові перспективи перед 

істориками, краєзнавцями, які поглибили наукові студії з раніше 

заборонених проблем. «Більшість істориків радянської школи, що зараз 

живуть і працюють в Україні, зреклися старої ідеології і перефарбувалися в 

нові кольори, – констатував Я. Грицак. – Колишні історики КПРС стали 

фахівцями з політичної історії України, завзяті критики Грушевського 

оголошують себе прихильниками його народницької схеми, борці з 

«буржуазним націоналізмом» займаються історією національно-визвольних 

змагань. Про рівень їхніх праць краще скромно промовчати. Гірше, однак, 

що своєю масовістю вони створюють враження, ніби вся національна 

історіографія є нецікавою, сірою і кон’юнктурною» [583]. 

У руслі згадуваних проблем відзначимо, що упродовж останніх 

років з’явилася серія цікавих і змістовних історичних праць, які пов’язані з 

діяльністю партій лівого політичного спектра. Упродовж 1990-х років і 

початку ХХІ століття українські і зарубіжні науковці розглядали ідейно-

теоретичну спадщину і практику української лівиці в контексті суспільно-

політичних процесів Австро-Угорської імперії, ЗУНР та міжвоєнної Польщі 

ХХ століття.  

Найменш досліджені аспекти в діяльності української лівиці 

Галичини – початок її зародження наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть 

в Австро-Угорській імперії. Уже в 1990-х захищено кілька дисертаційних 
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робіт, присвячених УСДП та українській соціал-демократичній ідеї. Одна з 

перших таких робіт у незалежній Україні – праця В. Головченка «Витоки і 

становлення української соціал-демократії (1896–1907 рр.)» [562]. Згодом 

побачили світ інші наукові студії цього ж автора [563]. У 1997 році 

підготовлено дисертацію О. Жерноклеєвим («Український соціал-

демократичний рух в Галичині в кінці ХIХ – на початку XX ст. (1899–1918 

рр.)» [645]), який наголосив на здобутках української Соціал-демократичної 

партії. Зв’язки галицької та наддніпрянської соціал-демократії, її 

становлення на українських землях відображено в дисертації В. Гошовської 

«Процес становлення української соціал-демократії (остання третина XIX 

століття)» [570]. Проблема світогляду соціал-демократів, національних 

особливостей цієї течії, теоретичного осмислення на сторінках преси 

знайшли відображення в інших публікаціях дослідниці [569, 572]. 

Українсько-польські відносини другої половини ХІХ – початку ХХ 

століть – провідна тема наукових досліджень О. Аркуші [498 – 503] та М. 

Мудрого [815 – 822]. З-поміж численних розвідок О. Аркуші виділимо 

статтю «Проблема консолідації національно-політичних сил українського 

галицького суспільства у 90-х рр. ХІХ ст.» [502], в якій проаналізовано 

розвиток основних політичних течій серед українців Галичини. Натомість 

М. Мудрий звертає увагу на ідейні витоки і становлення українського 

національно-культурного руху в Галичині. У цій же тематичній ніші 

працюють інші сучасні українські історики та політологи. Скажімо, у 

дослідженнях О. Сухого «Національна ідея в програмах та діяльності 

українських політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» 

[974], О. Турія «Греко-католицька церква та українська національна 

ідентичність у Галичині» [987], Ф. Стеблія «Початки українського 

національного руху в Галичині» [968] у контексті значно ширших проблем 

визначено причини появи соціалістичних ідей у Галичині, вказано на 
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неминучість поляризації суспільно-політичної думки і трансформації 

національно-культурного руху у політичний. 

Б. Янишин охарактеризував становлення та розвиток 

«народовецької» течії у Галичині, визначив її вплив на формування 

національної свідомості українців, що згодом привело до появи перших 

політичних партій, серед яких – РУРП та УСДП [1047 – 1051]. Власне ці 

партії відкидали консерватизм народовців. 

Парламентський вимір діяльності РУРП належить до провідних тем 

досліджень львівського історика І. Чорновола [1024]. Не менше 

зацікавлення викликала й угода 1890 року – так звана «нова ера» [1022]. 

І. Чорновол відзначав, що «опозиція “новій ері” була першою вагомою 

політичною акцією радикальної партії. Радикали мали пряме відношення до 

її ґенези, тому розв’язана ними пропаганда проти угоди для багатьох була 

несподіванкою. Опонували вони їй з різних причин. Для більшості 

радикалів це була угода з польськими поміщиками та австрійською 

буржуазною бюрократією і, таким чином, – зрада інтересів українського 

селянства й пролетаріату. Крім того, радикали вважали, що “вона понижує 

наше достоїнство народне”, “мішає справи язикові, етнографічні і релігійні 

до політики”, приносячи таким чином українські інтереси в жертву “вузько 

понятому націоналізмові”» [1024, с. 150]. 

Дослідник констатував, що «віденський осередок радикальної партії 

критикував угоду саме з націоналістичних позицій». І. Чорновол зауважив, 

що радикалів підтримували також інші політичні сили та громадські 

організації, серед котрих – товариство «Січ». «У середовищі студентського 

товариства “Січ” була дуже популярна теорія “державного права руського 

народу”, автором якої був В’ячеслав Будзиновський, – стверджував 

учений. – В. Будзиновський пропонував добиватися державного 

самовизначення галицьких русинів у рамках Австро-Угорської імперії. З 

метою реалізації цієї програми русини повинні були увійти в контакт з 
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молодочехами та іншими слов’янами і врешті-решт перетворити Австро-

Угорщину в національно-федеративну державу. На його думку, програма 

Ю. Романчука була шкідлива насамперед тому, що, підтримуючи 

віденський централізм, вона опонувала федералістській ідеї. За ці погляди 

М. Павлик назвав “січовиків” “націонал-радикалами”. Врешті зміст критики 

угоди “січовиками” збігався з офіційною лінією радикальної партії» [1024, 

c.152]. 

Партійна структуризація суспільства, польсько-українські 

відносини, етапи формування соціалістичного руху в Галичині й інші 

проблеми галицького суспільства опинилися в епіцентрі зацікавлення 

О. Середи [933], І. Калмакана і О. Бриндака [688], В. Расевича [913 – 915], 

С. Попика [861] та інших дослідників. Чимало уваги у цих працях 

присвячено радикалам, їхнім лідерам та взаєминам із націонал-демократами 

у період розпаду Австро-Угорської імперії на початку ХХ століття. 

Галицько-наддніпрянські міжпартійні відносини охарактеризовано у працях 

О. Реєнта [919], польсько-українські у значно ширшому контексті – у 

дослідженнях Ю. Михальського [802] та Л. Зашкільняка [670]. 

Зв’язки польської та української соціал-демократії – одна з 

провідних тем розвідок І.-П. Химки [1008]. Дослідження «Зародження 

польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860–

1890)» безпосередньо ознайомлює із початками соціалістичного руху в 

Галичині. Міжпартійні відносини у перші роки існування УСДП окреслені 

у праці С. Макарчука «Відносини між Русько-українською радикальною 

партію і Соціал-демократичною партією Галичини і Сілезії у 90-х роках 

ХІХ століття» [778]. 

На особливу увагу заслуговує також праця Я. Грицака «Молоді» 

радикали в суспільно-політичному житті Галичини» [576], в якій 

проаналізовано причини і суть внутрішньопартійних конфліктів та 

з’ясовано роль «молодих» радикалів у формуванні ідеології українського 
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національного руху. Автор, зокрема, розглядаючи вплив «молодих» 

радикалів на суспільно-політичні процеси в Галичині на початку ХХ 

століття, стратегію i тактику УСРП у Другій Речі Посполитій. Він 

констатував, що «радикалізація українського руху у 1930-х роках була 

зворотнім боком все більшого відходу польського режиму від демократії, 

наростання судової і поліцейської сваволі» [583]. 

На думку Я. Грицака, роль «молодих» радикалів у суспільно-

політичному житті Галичини не відображена в українській історіографії. 

Розглядаючи причини такого явища, дослідник стверджував, що існує 

кілька причин такого явища. «Молоді» радикали належали до лівої, 

марксистської течії в національному русі, – зауважував учений. – Створена 

ними у 1899 р. Українська соціал-демократична партія (УСДП) не мала в 

Галичині великого політичного впливу, відіграючи радше роль домашньої 

опозиції до двох провідних українських партій: націонал-демократичної 

(УНДП) та радикальної. Тому у працях провідних зарубіжних істориків ця 

тема займала другорядне місце» [576, c. 71]. Загальне тло національно-

культурного відродження українців, їхні політичні уподобання окреслено в 

інших розвідках [588] та ґрунтовних працях Я. Грицака [584]. 

У монографії «Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і 

Радикальна партія)» [1044] П. Шкраб’юка досліджує роль письменника, 

журналіста й громадського діяча Михайла Павлика у створенні та 

діяльності РУРП (1890–1914) – першої в Галичині легальної політичної 

партії, яка включила у свою програму (1895) пункт про державну 

незалежність України і мала великий вплив на активізацію суспільно-

політичного життя в Наддніпрянщині, зокрема на постання Революційної 

української партії в Харкові (1900). Цікавою видалася також інша розвідка 

автора – «М. Павлик та його візія політичного майбутнього України» 

[1042]. 
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Розгляд історіографії українського суспільно-політичного руху в 

Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть у контексті 

діяльності партій української лівиці буде неповним без аналізу наукових 

студій івано-франківських дослідників – О. Жерноклеєва та І. Райківського. 

Сфера їхніх наукових зацікавлень – політична історія Галичини, 

національно-культурне відродження у краї, консолідаційні та соборницькі 

процеси в партійному середовищі Галичини і Наддніпрянщини. 

Передусім зупинимося на дослідженні О. Жерноклеєва 

«Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині 

(1890–1918 рр.)» [631]. Автор розкриває діяльність національних секцій 

австрійської соціал-демократії – української, польської, багатонаціональної 

буковинської, самопроголошеної, але не визнаної єврейської та інших. Він 

аналізує зародження, політико-ідеологічне й організаційне становлення 

соціал-демократичних партій, складні внутріпартійні процеси, 

фрагментарно окреслено місце та роль соціал-демократії в суспільно-

політичному житті регіону, висвітлює її участь у визвольній боротьбі 

народів, національному державотворенні. 

О. Жерноклеєв відзначає: «У новітній суверенній Україні партії, що 

проголосили свою орієнтацію на соціал-демократичну ідею та належність 

до міжнародної соціал-демократії, виникли одними з перших уже на зламі 

80–90-х років, однак і дотепер не змогли зайняти належного місця в 

політичному спектрі. А суперечність між стабільно високим відсотком 

громадян, що декларують свою прихильність до соціал-демократичної 

ідеології, та електоральними показниками відповідних політичних сил 

свідчить, зокрема, і про те, що процес становлення соціал-демократії в 

Україні не завершений досі» [631, c. 1]. 

На думку дослідника, «вирішальну роль у заснуванні всіх трьох 

галицьких національних соціал-демократичних партій (польської (1890 р.), 

української (1896, остаточно 1899 р.), єврейської (1905 р.)) відіграла 
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молодь, яка вийшла з лона патріотичних учнівських і студентських 

осередків і поєднувала у своєму світогляді помірковано-марксистський 

варіант соціалізму з національною ідеєю» [631, c. 23]. 

Охарактеризувавши політико-ідеологічні складові соціал-

демократії, О. Жерноклеєв зауважив: «ідеологія галицької та буковинської 

соціал-демократії формувалася під помітним впливом лассальянства та 

бернштейніанства, що породжувало певний дуалізм революційної теорії (з 

відповідною марксистською фразеологією) і ревізіоністської, 

реформістської практики, пов’язаної з необхідністю вирішення насамперед 

загальнодемократичних завдань» [631, c. 24]. 

«Якщо для соціальних перетворень соціал-демократи обрали 

еволюційний, легальний, парламентський шлях, то для кінцевого вирішення 

національного питання практично без вагань апробували збройну боротьбу, 

апелюючи при цьому до історичних традицій своїх народів (поляки – до 

повстань 1830–1831 та 1863–1864 рр., українці – до Хмельниччини, І. 

Мазепи тощо), – продовжує дослідник. – Таким чином, мобілізаційний 

потенціал соціалістичної ідеї та європейського революціонізму ХІХ ст. був 

перенесений із соціальної в національну площину» [631, c. 24]. 

У значно ширшому контексті діяльність партій лівого спрямування 

охарактеризованo у працях І. Райківського. Головним об’єктом його 

дослідження став український національний рух у підавстрійській Галичині 

крізь призму суперництва національно-політичних орієнтацій, 

наддніпрянсько-галицькі зв’язки у процесі формування модерної 

української національної самосвідомості. 

Значно більше зацікавлюють праці І. Райківського, які присвячені 

державотворчій праці партій української лівиці у роки національно-

визвольних змагань (1918–1923). У статтях «Діяльність Української соціал-

демократичної партії в ЗУНР (листопад 1918 року – липень 1919 року)» 

[902], «Західноукраїнська соціал-демократія в національній революції 
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(1918–1920 рр.)» [870], «Галицька соціал-демократія в Українській 

революції 1917–1920 років» [866] визначено внесок соціал-демократів у 

розбудову інституцій ЗУНР. 

О. Жерноклеєв та І. Райківський – автори серії біографій, про 

відомих діячів української лівиці, передусім – соціал-демократії. У поле 

наукового зацікавлення істориків потрапили С. Вітик, В. Старосольський, 

В. Темницький, Л. Ганкевич, М. Ганкевич, О. Безпалко, П. Буняк, 

А. Чернецький та інші діячі УСДП. У праці «Лідери західноукраїнської 

соціал-демократії. Політичні біографії» [629] узагальнено напрацювання 

цих авторів у сфері біографістики української лівиці (соціал-демократії). 

Велику увагу українські вчені приділили програмним принципам та 

діяльності УСДРП. Серед робіт, які заслуговують на увагу, виділимо праці 

А. Голуба «Міжнародна діяльність Української соціал-демократичної 

робітничої партії (1900–1938 рр.)» [564], О. Висоцького «Українські соціал-

демократи та есери: досвід перемог і поразок» [544] та ін. 

На відміну від періоду Першої світової війни, національно-

визвольного руху 1919–1923 років, значно більше зацікавлення сучасних 

українських істориків, політологів викликав період Другої Речі Посполитої. 

Наукові студії, які побачили світ упродовж 1990–2000-х років, доцільно 

поділити на кілька підгруп: 

1) узагальнені праці, що відображають політичну, соціально-

економічну, національно-культурну історію Західної України кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст.; 

2) розвідки, присвячені УСДП, УРП-УСРП та громадсько-

політичними організаціям, які перебували під впливом партії; 

3) публікації українських та іноземних вчених, у яких поглиблено 

дослідження комуністичного руху у краї. 

Ще на початку 1990-х з’явилися перші дослідження, які були 

присвячені політичній історії Західної України і базувалися на нових 
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методологічних підходах. Наукові дослідження Я. Дашкевича [605], 

О. Зайцева [657 – 659], М. Кугутяка [733], С. Кульчицького [741] та інших 

українських учених започаткували всебічне вивчення партій національно-

державницького табору України, серед яких – УРП-УСРП та УСДП. 

Виокремимо праці М. Кугутяка («Галичина: сторінки історії. Нарис 

суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.)» [741], «Радикальна партія в 

Східній Галичині» [731]), де фрагментарно відображено особливості 

розвитку УРП-УСРП, а також соціал-демократичної партії в контексті 

антиукраїнської політики Другої Речі Посполитої 1920–1930-х років.  

З-поміж інших узагальнених досліджень заслуговують на увагу 

праці І. Васюти [535], Л. Зашкільняка [674], О. Красівського [729], 

М. Кучерепи [743], С. Макарчука [780], М. Швагуляка [1031 – 1039], які 

безпосередньо не відображають особливостей ідеології, стратегії i тактики 

української лівиці Галичини, однак допомагають реконструювати 

маловідомі сторінки політичного життя міжвоєнної Західної України. 

Культурницькі аспекти діяльності української лівиці охарактеризовано у 

працях Б. Савчука [927]. 

Дослідження другої підгрупи – доволі різноманітні. Якщо 

розглядати стан наукової розробки комплексу проблем, пов’язаних із 

діяльністю УСДП, відзначимо, що чи не найбільший внесок у розробку цієї 

тематичної ніші здійснив І. Райківський. Так, у працях «Національна ідея в 

діяльності української соціал-демократії у Другій Речі Посполитій» [880], 

«Український соціал-демократичний рух у Галичині міжвоєнного періоду» 

[893] наголошено на здобутках українських соціал-демократів, впливі 

комуністичних ідей на провідних діячів партії на початку ХХ століття, 

фрагментарно охарактеризовано причини заборони партії у Другій Речі 

Посполитій.  

Кілька наукових студій українських дослідників безпосередньо 

присвячені національно-культурній, політичній діяльності УРП-УСРП у 
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міжвоєнний період ХХ століття. Зовнішні аспекти цієї проблеми фахово 

характеризував І. Соляр [953], внутріпартійні – М. Міщук [804] та О. 

Боднар [525]. Остання, зокрема, відзначила, що «незважаючи на 

малочисельність, представники УСРП мали вплив на вироблення 

стратегічної лінії українського представництва в парламенті, проте, їх 

пропозиції та інтерпеляції здебільшого залишалися «непочутими» або ж 

свідомо ігнорувалися польськими урядовими колами. Незважаючи на дрібні 

тактичні успіхи, українські парламентарі не зуміли домогтися істотного 

покращення становища українського населення» [525, c. 14]. 

У політологічному дискурсі М. Міщук епізодично розглянула 

партійно-організаційну діяльність УСРП у період кристалізації ідеології цієї 

політичної сили, діяльність провідних діячів щодо скликання повітових віч 

у Галичині та Волині наприкінці 1920-х років, агітаційну працю у роки 

виборчої кампанії у 1928 і 1930 роках, діяльність кооперативи «Самоосвіта» 

тощо. Автор зосередила увагу також на XXXIII Крайовому конгресі УСРП 

(25 грудня 1937 р.). «Всі ці вимоги мали на меті вдосконалення партійної 

організації та підвищення рівня політичної свідомості українського 

суспільства», – підсумувала дослідниця [525, c. 14]. 

Зважаючи на мінімальну кількість наукових студій, присвячених 

комуністичним партіям та громадським організаціям 1920–1930-х рокiв у 

Другій Речі Посполитій, відзначимо здобутки іноземної історіографії в 

контексті досліджуваних проблем. 

По-перше, польська історіографія починаючи з 1990-х, на відміну 

від української, збагатила широку громадськість книгами, присвяченими 

діяльності Комуністичного Інтернаціоналу, польських соціалістичних 

партій у Галичині, їхній ролі у становленні польської влади у краї після 

звершення Першої світової війни, зв’язках з українськими політичними 

партіями соціалістичного напряму.  
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У контексті сказаного виокремимо праці З. Запоровського «Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne 

koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe» [491], Є. Коко «Wolni z 

wolnymi: PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918–1925» [440], «W 

nadziei na zgodę: polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w 

Polsce: (1918–1939)» [441], В. Ямрозека «Idee edukacyjne polskiej socjalnej 

demokracji w Galicji do 1918 roku» [438]. 

По-друге, польська історіографія досягла значних успіхів у 

дослідженні початкового етапу соціалістичного руху в Галичині, звичайно з 

акцентом на діяльність польських громадсько-політичних структур. Як 

приклад, дослідження Р. Томчика «Galicyjska Rusko-Ukraińska Partia 

Radykalna w latach 1890–1914» [472], «Radykałowie i socjaldemokraci. 

Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji 1890–1914» 

[474]. 

В останнє десятиріччя суспільно-політичні процеси у Західній 

Україні міжвоєнного періоду ХХ століття, зокрема парламентський вектор 

праці УСРП, привертають все більшу увагу Ч. Бжози [424 – 425], В. 

Менджецького [448 – 452], М. Шуміла [469 – 470], Р. Томчика [475]. 

Науковці роблять спробу охарактеризувати складні взаємини представників 

української лівиці з польським владним режимом. 

Отже, історіографічний огляд засвідчує, що в українській та 

зарубіжній історіографії на сьогодні не існує комплексного дослідження, 

яке б присвячувалося ідейно-теоретичній спадщині і практиці української 

лівиці Галичини. Якщо науковці міжвоєнного періоду не могли приділити 

належну увагу цій темі, зважаючи на значну політизацію наукової 

літератури та заангажованість авторів, то радянські вчені, висвітлюючи 

суспільно-політичні процеси першої половини ХХ століття на 

західноукраїнських землях на основі панівних у той період ідеологем, що 

виключало можливість об’єктивного аналізу «буржуазно-
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націоналістичних», «реакційних» лівих партій та їхніх лідерів. Тільки у 

період незалежності України, з огляду на зміну методологічних парадигм та 

нарощування джерельної бази, перед науковцями відкрилася можливість 

неупередженого дослідження комплексу проблем, пов’язаних із лівим 

рухом у західноукраїнських областях наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століть. 

 

 

1.2. Джерела 

 

Усебічне дослідження ідейно-теоретичної спадщини та практики 

української лівиці Галичини неможливе без залучення до наукового обігу 

чотирьох груп документів:  

1) архівні матеріали, чимало з яких уперше введено до наукового 

обігу;  

2) опубліковані документи і матеріали;  

3) матеріали української та польської преси;  

4) мемуари й щоденники відомих громадсько-політичних діячів і 

державних службовців Австро-Угорської імперії, ЗУНР і Другої Речі 

Посполитої; 

5) теоретична спадщина провідних діячів української та польської 

лівиці кінця ХІХ – першої половини ХХ століть.  

Основу джерельної бази нашої роботи становлять архівні матеріали 

(перша група). Дотичні до предмета дослідження неопубліковані документи 

і матеріали виявлено в Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України), Центральному державному архіві 

вищих органів влади і управління (ЦДАВО України), Центральному 

державному історичному архіві України, м. Львів (ЦДІАЛ України), 

галузевому архіві Служби Безпеки України, державних архівах Івано-
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Франківської (ДАІФО) та Львівської (ДАЛО) областей, а також у відділах 

україніки та рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки 

імені Василя Стефаника НАН України (ЛННБУ). 

Зазначимо, що архівні матеріали збагачують дисертацію:  

1) документами політичних партій, громадсько-політичних, 

національно-культурних, кооперативних організацій; 

2) матеріалами органів центральної, місцевої та судової влади 

Австро-Угорщини, ЗУНР, Польщі і відомостями правоохоронних структур; 

3) приватним листуванням, мемуарною літературою тощо; 

4) науковими, публіцистичними, художніми творами відомих 

громадсько-політичних діячів;  

5) періодичними/неперіодичними виданнями.  

Чимало з окреслених видів документів віднайдено у ЦДАГО 

України. На нашу думку, документи архівосховища найкраще ілюструють 

політику більшовиків щодо західноукраїнських земель у міжвоєнний період 

ХХ століття. У роботі використано матеріали декількох фондів: Ф. 1 «ЦК 

Компартії України» та Ф. 6 «ЦК КПЗУ». Тематичне наповнення фондів 

доволі різноманітне – матеріали засідань політбюро, оргбюро, матеріали 

з’їздів, конференцій, пленумів, секретаріату та відділів ЦК КП(б)У та ЦК 

КПЗУ. 

Документи Ф. 6. незамінні при аналізі взаємозв’язків ЦК КП(б)У і 

української лівиці Західної України комуністичного спрямування (КПЗУ, 

Сель-Роб, УСДП 1922–1923 рр. та ін.). З. Захожай слушно відзначає, що 

1925 року політбюро ЦК КП(б)У визначило основні завдання «української 

роботи» за кордоном комуністичних сил. Зокрема наголошувалося на 

посиленні впливу на українські національні групи і дрібнобуржуазні партії 

Західної України, «Просвіту», кооперативні організації, нелегальні виші. 

Давалося установку на розкол українського національного клубу в 

польському Сеймі, повернення до Радянської України видатних 
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західноукраїнських наукових та культурних діячів, кваліфікованих сил 

української еміграції [661, c.15]. 

Інформацію про «підривну роботу» комуністів Західної України 

містить той же фонд. Серед документів фондів: матеріали керівних органів 

партії (стенограми, протоколи, постанови з’їздів, конференцій, пленумів 

ЦК, засідань політбюро і секретаріату); матеріали ЦК, зокрема його 

відділів, листування з ЦК КП(б)У, ЦК КПП, представництвом КПП у ВККІ, 

Міжнародною організацією допомоги революціонерам тощо; документи 

окружних комітетів КПСГ та КПЗУ: звіти, доповіді, довідки, листівки, 

статистичні дані; матеріали громадських об’єднань, які перебували під 

ідейним впливом КПСГ та КПЗУ: Комуністичної спілки молоді, 

Українського робітничо-селянського об’єднання, профспілок, студентських 

організацій; пресові видання: газети «Карпатська правда», «Земля і воля», 

«Світло марксизму»; журнали «Партійник», «Ударник», «Політв’язень» та 

ін. [661, c.17]. Підсумовуючи, зацитуємо: «матеріали життєдіяльності КПЗУ 

є важливим джерелом дослідження реалізації директив більшовицької 

партії щодо західноукраїнських земель. Вони ж подають і досить 

реалістичну картину назрівання внутрішньопартійної кризи, яка вилилася в 

розкoл КПЗУ» [661, c.17]. 

Документи ЦДІАЛ України доцільно розділити за тематичним 

принципом. Національно-культурні аспекти у діяльності української лівиці 

Галичини представляють Ф. 309 «Наукове товариство ім. Шевченка», Ф. 

348 «Товариство «Просвіта», Ф. 779 «Редакція української газети «Діло». 

Матеріали фондів «багаті» на: листування провідних діячів української 

лівиці, відозви членів товариств; документацію з органами державної 

влади; документами, які відображають зв’язки лівиці з Наддніпрянщиною. 

Політичні аспекти праці української лівиці фрагментарно 

відображено у Ф. 344 «Українське національно-демократичне об’єднання», 

Ф. 392 «Українська парламентська репрезентація в польському сеймі» та ін. 
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Серед документів, які опосередковано стосуються досліджуваної теми, 

виділимо відозви, комунікати, меморіали, матеріали з’їздів та зборів. 

Переговори між УНДО та УСРП щодо спільної участі у виборчих кампаніях 

до вищого законодавчого органу Польщі, а також міських, громадських та 

сільських рад розкривають інструкції, діаграми, статистичні дані, списки 

кандидатів та інші документи. Видавнича діяльність членів партії 

(здебільшого спрямована на критику опонентів) представлена численними 

статтями та повідомленнями, які надходили до друкованих органів 

націонал-демократів. 

Відносини органів влади і представників української лівиці 

найкраще засвідчують матеріали архівних збірок Ф. 205 «Прокуратура 

апеляційного суду, м. Львів». Матеріали дозволяють реконструювати 

особливості суспільно-політичної ситуації у краї. Переважна більшість 

справ – це акти звинувачення, листування, оперативні донесення, 

повідомлення, інформації, звіти державної поліції про суспільно-політичну 

ситуацію, повідомлення прокурорів окружних судів про конфіскацію 

друкованих видань, а також матеріали судових процесів проти послів сейму 

та сенату Другої Речі Посполитої. 

Серед особових фондів, використаних у роботі, значне зацікавлення 

викликає Ф. 359 «Назарук Осип (1883–1940), адвокат, журналіст і 

публіцист, письменник, громадський і політичний діяч)», Ф. 360 

«Старосольський Володимир, адвокат, правник, соціолог, громадський, 

політичний діяч, дійсний член НТШ, професор. 1878 – 1942», Ф. 663 

«Михайло Павлик – український письменник і громадський діяч», Ф. 365 

«Дорошенко Володимир, бібліограф, літературознавець, директор 

бібліотеки НТШ у Львові. 1885–1944», Ф. 382 «Юліан Романчук, 

політичний і громадський діяч, педагог, письменник, журналіст. 1842–

1932», Ф. 387 «Левинський Володимир, публіцист, політичний діяч, 

теоретик українського соціалістичного руху, один із засновників УСДП, 
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редактор і співробітник ряду соціал-демократичних видань. 1896–1944» та 

ін. 

Особові фонди – унікальне джерело інформації особистого 

характеру (листування, петиції, меморіали, неопубліковані твори та наукові 

праці, інформації про суспільно-політичні і національно-культурні процеси, 

огляди часописів та резонансних публікацій). Аналіз окреслених матеріалів 

привносить оригінальний матеріал, який допомагає розкрити особливості 

«внутрішньої кухні» у діяльності української лівиці Галичини (кінець ХІХ – 

перша половина ХХ ст.). 

Чимало документів, дотичних до предмета дослідження, 

зберігається в обласних архівосховищах Львова, Івано-Франківська, 

Тернополя. Зокрема у Ф. 1 «Львівське воєводське управління» та Ф. 121 

«Львівське воєводське управління державної поліції» ДАЛО знаходимо 

матеріали про діяльність соціалістів-радикалів у передвиборній кампанії до 

парламенту Польщі, донесення повітових староств про політичне 

становище на території воєводств Західної України, проведені віча. 

Документи ДАЛО інколи повторюють інформацію Ф. 205 ЦДІАЛ України, 

адже містять значний пласт інформації про звіти (квартальні, місячні, 

тижневі) воєводських управлінь, повітових староств про політичну 

ситуацію, діяльність політичних партій, професійних спілок, страйковий 

рух; проведення з’їздів, зборів та конференцій соціалістичних партій тощо. 

Цікавими за змістом матеріали ДАІФО (Ф. 2 «Станиславівське 

воєводське управління», Ф. 68 «Станіславське воєводське управління 

державної поліції», Ф. 226 «Прокуратура Станіславського окружного 

суду»). Значний масив джерел, що зберігається передусім у ДАЛО, ДАІФО, 

ДАТО, стосується контролю i нагляду Міністерства внутрішніх справ за 

діяльністю політичних партій та організацій. Активність радянських органів 

у Західній Україні щодо розкладу національно-державницького табору 

Західної України і водночас підтримки комуністичного руху представлено в 
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листах повноважного представника СРСР у Польщі Народному 

комісаріатові закордонних справ СРСР про політичне становище в Польщі, 

у листуванні українського радника при повноважному представництві 

СРСР у Варшаві з Народним комісаріатом закордонних справ. 

Другу групу матеріалів становлять опубліковані документи. Правове 

поле діяльності політичних партій і громадських організацій української 

лівиці в Австро-Угорській імперії, ЗУНР, Другій Речі Посполитій 

формували конституційні закони Австро-Угорщини, ухвалені 21 грудня 

1867 року про: імперське представництво; загальні права громадян; про 

урядову і виконавчу владу; судову владу; імператорський стан, а також 

«Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 

земель бувшої Австро-Угорської монархії» від 13 листопада 1918 року 

ЗУНР, Конституції Польщі 1921 і 1935 років. Конституційні акти 

декларували загалом рівні й вільні умови для діяльності політичних і 

громадських об’єднань, політичного, соціально-економічного, культурно-

освітнього життя українців. 

Діяльність представників української лівиці у Галицькому сеймі, 

сеймі й сенаті Другої Речі Посполитої відображають Sprawozdanie 

stenograficzne sejmu krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii (наприклад: z 2 

sesji, 6 periodu od 25.11.1890 r.; 3 sesji, 6 periodu od 30.03.1892 r.; z 5 sesji, 6 

periodu od 15.02.1894 r.) та Sprawozdanie stenograficzne sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (напр.: z 3 posiedzenia z dnia 3.12.1922 r.; z 33 

posiedzenia z dnia 17.04.1923 r.; z 12 posiedzenia z dnia 30.05.1928 r.; z 42 

posiedzenia z dnia 31.01.1929 r.; z 45 posiedzenia z dnia 28.01.1932 r.; z 85 

posiedzenia z dnia 13.02.1933 r. та ін.). Відзначимо, що документи Sejm 

Krajowy we Lwowie (sprawozdania stenograficzne, protokoły, alegata, uchwały, 

regulaminy, wykazy członków) можна знайти в Jagiellońskiej Bibliotece 

Cyfrowej [1085]. Передвиборній агітації і виборам до сейму та сенату Другої 
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Речі Посполитої 1928 року присвячено збірник «Mniejszości narodowe w 

wyborach do sejmu і senatu w r. 1928» [1072]. 

У роботі використано законодавчі акти ЗУНР (наприклад: «Збірник 

законів, розпорядків та обіжників проголошених державним Секретарятом 

Зах. Укр. Нар. Република» (1918); «Вісник державних законів і розпорядків 

Західної Области Української Народної Республіки» (1919) та Другої Речі 

Посполитої – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (напр.: Dz. U. 1925 nr 

1 poz. 6: Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie ratyfikacji konwencji 

między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o 

bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej i protokоłu 

dodatkowego, podpisanych w Warszawie dnia 24 kwietnia 1924 r.).  

Чимало документів було опубліковано в радянський період. Зокрема 

ідеологічною заангажованістю при характеристиці діяльності РУРП, УРП-

УСРП, УСДП, КПСГ, КПЗУ відзначаються збірники документів «Боротьба 

за возз’єднання Західної України з Українською РСР. 1917–1939» [149] та 

«З історії революційного руху у Львові, 1917–1939: Документи і матеріали» 

[152]. Протилежні методологічні підходи до підбору документів притаманні 

збірнику «Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи 

і матеріали» [162], який побачив світ у діаспорі й «Тисяча років української 

суспільно-політичної думки)» [161]. 

Дотичні до предмета дослідження матеріали були опубліковані 

також у незалежній Україні. Періоду ЗУНР приурочений збірник «Західно-

Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали» [154]. 

До другого тому видання «Українська націонал-демократія (1918–1939)» 

[734] за редакцією М. Кугутяка введено документи і матеріали, котрі 

розкривають процес ідейно-політичного становлення УНДО 1925–1928 

рокiв, висвітлюють програмні цілі й завдання націонал-демократів, їхнi 

відносини з іншими політичними партіями, зокрема УСРП, УСДП, 

комуністичними організаціями, з-поміж яких – Сельроб. Заслуговує на 
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увагу «Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну 

діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької» [157]. 

Загалом, серед неопублікованих та опублікованих документів у 

роботі використано резолюції з’їздів УРП (1923, 1924), матеріали 

переговорів УРП із Сельробом про об’єднання партій, відозви УСРП, 

УСДРП та УСДП досоціалістичних організацій усіх країн про голодомор 

1932–1933 рокiв. Для з’ясування ідеологічної платформи УРП-УСРП та 

УСДП також використано матеріали, що зберігаються у ЦДАГО України. 

Прорадянську орієнтацію УСДП відображають: декларації VI з’їзду 

партії про Східну Галичину (18 березня 1923 року); резолюції засідання 

Головної управи УСДП у м. Львові про галицько-руських соціалістів 

(вересень 1923 року); декларації соціалістичної фракції Українського 

посольського клубу в сеймі про створення окремого сеймового клубу 

УСДП (лютий 1924 року); декларації депутатського клубу УСДП про його 

об’єднання з комуністичним сеймовим клубом Союзу пролетаріату міст і 

сіл. Міжнародну ситуацію в Європі, проблему вступу до Робітничого 

соціалістичного інтернаціоналу проаналізовано на підставі постанов 

відновлюваного Конгресу УСДП (1928), документів Головної управи 

УСДП.  

Оцінки діяльності УНДО, УСРП, УСДП, їхніх зовнішніх пріоритетів 

розкрито в матеріалах II, III, IV з’їздів КПЗУ, резолюціях пленумів, 

конференцій партії, відозвах, звітах ЦК КПЗУ про роботу партії тощо. 

Фрагментарні відомості стосовно діяльності соціалістичних та 

комуністичних партій регіону знаходимо в мемуарах та щоденниках 

відомих громадсько-політичних діячів, науковців, державних службовців 

Другої Речі Посполитої. Попри певний суб’єктивізм, мемуари дають цінну 

інформацію, яку неможливо отримати з інших джерел. 

Важливе джерело досліджуваної теми – періодична преса (третя 

група). Її детально проаналізовано в розділі, присвяченому періодичним 
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виданням української лівиці. У роботі використано періодичні органи 

УСДП, КПЗУ, Сель-Робу, УНДО, УСРП, конформістських партій та 

громадських організацій (газети «Воля», «Земля i воля», «Борба», «Вперед», 

«Праця», «Діло», «Свобода», «Громадський голос», «Новий час», «Мета», 

«Нова зоря», «Батьківщина», «Український голос», «Gazeta Polska», «Kurier 

Lwowski», «Praca», «Robotnik» та ін.). Цікаву інформацію містять також 

листівки, відозви, плакати, афіші комуністичних партій та організацій. 

Українські журналісти усвідомлювали значення соціалістичного руху в 

краї, а тому доволі часто висвітлювали проблеми та здобутки УСРП, УСДП, 

КПЗУ, інших організацій лівого спрямування. 

Мемуари – особливий різновид джерел, який у контексті 

розглядуваних подій доцільно розділити на дві групи: 1) спогади 

представників української лівиці Галичини та їхніх опонентів; 2) мемуари 

державних службовців ЗУНР, Другої Речі Посполитої. 

Серед найґрунтовніших спогадів про українську лівицю Галичини 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століть – ті, які залишив І. Макух [203]. 

Багатими на фактичний матеріал, хоча й менш інформативними, видалися 

спогади комуніста М. Теслюка «У боротьбі за возз’єднання. Сторінки 

спогадів» [212] та соціал-демократа А. Чернецького «Спомини з мого 

життя» [215]. 

Політичне життя Західної України висвітлено у спогадах опонентів 

української лівиці. Заслуговують на увагу мемуари українського публіциста 

І. Кедрина «Життя – події – люди: спомини і коментарі» [200], Д. Паліїва 

«Листопадова революція» [151], який акцентував увагу на розвитку 

українського національного руху в контексті тогочасних суспільно-

політичних процесів. 

Окрему групу джерел (надзвичайно важливу у політології) 

становлять теоретичні напрацювання відомих українських громадсько-

політичних діячів, науковців. У роботі використано наукові та науково-
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популярні студії І. Франка, М. Павлика, М. Ганкевича, Ю. Бачинського, 

В. Старосольського, В. Левинського, В. Темницького, С. Вітика, 

А. Чернецького, О. Назарука, М. Стахіва, І. Макуха, Р. Роздольського та 

інших. Їхні дослідження важливі для розуміння тогочасних міжпартійних 

відносин, особливостей кристалізації програмних положень політичних 

партій, знайомлять із специфікою суспільно-політичної думки Галичини 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століть. 

З-поміж названих теоретиків, вирізнимо науково-теоретичний 

доробок І. Франка. Як мислитель світового масштабу й енциклопедичних 

знань, він не був догматиком, а розглядав розвиток, динаміку, 

життєздатність ідей у конкретних історичних умовах. «Франко зрілий» 

значно відрізняється від «Франка ранньої зрілості», а тим паче – 

«молодого».  

В останні роки навчання у гімназії та відразу після переїзду до 

Львова Каменяр був близьким до москвофільства, мав намір писати лише 

для освіченої публіки, а не для загалу. Під впливом публіцистики 

М. Драгоманова разом зі студентами – членами «Академічного гуртка» 

(М. Павликом, В. Левицьким, І. Белеєм та іншими) на початку 1876 р. 

перейшов на народовські позиції. Арешт (червень 1877 р.) та судовий 

процес (січень 1878 р.) сприяв переходові Франка на соціалістичні позиції. 

У програмі РУРП, укладеній І. Франком, читаємо: «В справах 

суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі 

здобутками наукового соціалізму, хочемо колективного устрою праці і 

колективної власності средств продукційних» [1044, с. 19]. Після розламу 

РУРП 1899 р. він перейшов до новоутвореної УНДП, але там довго не 

затримався. 

Молодий І. Франко поділяв окремі думки К. Маркса та Ф. Енгельса, 

ознайомлювався з їхніми працями, дещо перекладав з них. З позицій 

соціалізму написані статті «Хто є робітник?», «На кого працюємо?», «Хто 
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винний?», «Про соціалізм», «Соціальна акція, соціальне питання і 

соціалізм» та ін. Він був прихильником думки, що з виникненням приватної 

власності виникає держава з притаманним їй апаратом управління та 

примусу, а політичні інститути і права випливають з панівних у суспільстві 

економічних відносин. 

Водночас у низці своїх праць, переважно пізніх, І. Франко гостро 

критикував чимало наріжних положень марксизму, пророче передбачав 

негативні наслідки їх можливої реалізації. Насамперед він розминувся з 

К. Марксом у трактуванні рушійних сил суспільного прогресу, засобів і 

методів докорінної перебудови суспільства на соціалістичних засадах, а 

також у розумінні самого соціалізму. Каменяр категорично відкидав ідею 

диктатури пролетаріату як головного засобу здійснення соціалістичних 

перетворень. Він вважав, що провідну роль у соціалістичному й 

демократичному русі в Галичині має відігравати не промисловий 

пролетаріат, а селянство, яке було переважно українським, акцентував на 

необхідності просвіти робітництва, підвищення його культурного рівня, на 

загальнолюдських, а не класових цінностях. І. Франко вважав, що ідеали 

пролетарів слід здійснювати «без насильства і кривавих потрясінь». 

Особливо негативно ставився І. Франко до ідеї «державного 

соціалізму» К. Маркса і Ф. Енгельса, суворої централізації всього 

суспільства, викладеної ними у «Маніфесті Комуністичної партії». Задовго 

до її реалізації у формі тоталітарного суспільства він у статті «До історії 

соціалістичного руху» передбачав, що «програма державного соціалізму аж 

надто часто пахне державним деспотизмом та уніформізмом», а 

всесильність такої держави «в практичнім переведенні означала би тріумф 

нової бюрократії над усім її матеріальним і духовним життям» [1004, c. 

512]. 

Ще пророчіше і точніше описує І. Франко державу в уже згаданій 

праці «Що таке поступ?». «Поперед усього, – зазначав він, – та всесильна 
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сила держави налягла би страшенним тягарем на життя кожного 

поодинокого чоловіка. Власна воля і власна думка кожного чоловіка мусіла 

би щезнути, занидіти, бо ану ж держава признає її шкідливою, непотрібною. 

Виховання, маючи на меті виховувати не свобідних людей, але лише 

пожиточних членів держави, зробилось би мертвою муштрою, казенною. 

Люди виростали б і жили в такій залежності, під таким доглядом держави, 

про який тепер у найабсолютніших політичних державах нема й мови. 

Народна держава сталась би величезною народною тюрмою» [1003, c. 342]. 

За І. Франком, соціалізм – справжнє безпосереднє і представницьке 

народовладдя, а не формальна демократія; широке самоврядування общин – 

повітів і країв, де головним засобом здійснення влади народу є громади; 

відсутністю у держави сили примусу, тиску на народ, управління ним 

зверху; пряме і виборче право, парламентаризм – головні інструменти у 

здійсненні радикальних змін у соціальному та економічному житті; 

співдружність людей праці, побудована на рівності форм власності, повних 

громадянських і політичних свободах; безумовна рівність всіх націй, 

обов’язкове вирішення національного питання в процесі соціальної 

боротьби; соціальна справедливість. За його словами, все життя він 

працював для осягнення великого ідеалу – соціальної справедливості на 

грунті гуманного чуття та нещадно воював проти «ілюзій і хибних 

доктрин», вірив у «правдивий соціалізм. І, найголовніше, творив, як і 

М. Драгоманов власну теорію соціалізму (соціал-демократії). 

Суспільно-політичні погляди І. Франка мали не лише соціалістичне, 

соціал-демократичне, національно-демократичне, а й анархістське 

забарвлення. Своє бачення анархізму він подає у статті «Що таке поступ?»: 

«Отже анархістичний ідеал лежав, між іншим, в основі програмних нарисів 

Драгоманова, розвинених ним у «Переднім слові до «Громади», в брошурі 

«Вільна спілка». Нема що й казати, що якби всі люди були 

високоосвіченими, добросердними, здоровими на дусі й на тілі, то такий 
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устрій міг би бути для них добрий. Він, певно, й лишиться ідеалом 

людського громадського устрою на пізні віки і як усякий ідеал ніколи не 

буде вповні осягнений» [1003, c. 303]. І. Франко і тут залишається вірним 

собі: дивиться далеко вперед, оцінює умови за яких може утворитися 

анархічне суспільство і робить реалістичний висновок про те, що його 

ніколи, щонайменше у повному обсязі, не буде сформовано. 

Чверть століття перед тим у молодому віці переконаного соціаліста 

він переконував: «Ідея соціалізму прагне до загальної свободи людей, до їх 

рівності не тільки перед законом… Ідея соціалізму прагне зрештою до 

найтіснішого зростання (федерації)  людей з людьми і народів з народами 

як вільних і рівних з рівними: прагне тим самим до нищення всякого 

підданства, всякої політичної залежності… замість нинішньої конкуренції – 

вільний договір общини з общиною, народу з народом» [1006, c. 501].  

Ці думки цілком можна тлумачити як анархічні, але Франко у часі 

написання цієї праці подавав їх як своє бачення соціалізму. Це ще раз 

свідчить  про тісне переплетення лівих ідей у період становлення лівих 

політичних течій, а зрештою й після їхнього остаточного виокремлення з 

однієї ідеологічної колиски. Наведені слова також свідчать про його 

особливий погляд на соціалізм, відмінний від марксистського. 

У можливій соціалістичній державі І. Франко на чільне місце 

відводив самоврядуванню общин-повітів і країв, де головним засобом 

здійснення влади народу мали стати громади. Такі думки можна вважати 

одночасно і соціалістичними, і анархічними. Ці проблеми хвилювали 

І. Франка не лише як політичного мислителя, але й як письменника. 

Зокрема, у листі до М. Павлика від 12 листопада 1882 р. він повідомляє: 

«Отже, я пишу повість історичну, з ХІІІ віку (напад монголів) і ідеальну (по 

поніманню характерів, хоч реальну по методі писання так, як і Флоберова 

«Salambo»), в котрій стараюсь, на підставі тих немногих актів історичних 

про давнє громадське життя, показати життя самоуправне, безначальне і 
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федеральне наших громад, боротьбу елементу вічево-федерального з 

деструктивним князівсько-боярським і в кінці з руйнуючою силою 

монголів» [1005, c. 168 – 169]. Отже, самоврядність – визначальна складова 

понять «анархізм» і «демократія» давно й органічно увійшла у світобачення 

українців.  

Заслуговують на увагу роздуми про розгортання лівого руху в 

Астро-Угорській імперії Ю. Бачинського. У 1893 р. він розпочав друк у 

журналі «Народ», а в 1895 р. видав окремою книжкою свою працю 

«Україна irredenta». У науковій літературі по-різному перекладається її 

назва: Україна пригнічена, поневолена, уярмлена, воз’єднана, незалежна. 

Однак тлумачити назву книжки варто не лише лінгвістично, а передусім з 

урахуванням національно визвольних змагань поневолених народів Європи 

в другій половині XIX ст. Зокрема, у той час в Італії існував потужний рух 

ірредентистів (італ. Italia irredenta – невизволена Італія), кінцевою метою 

якого було приєднання до Італії всіх земель, населення яких розмовляло 

італійською мовою, але перебувало під чужинським пануванням. Отож, 

Ю. Бачинський за аналогією в назву своєї книжки вклав не стільки 

лінгвістичний як політичний зміст. 

У ній двадцятип’ятирічний автор уперше довів, що політична 

самостійність і соборність України є життєвою потребою її економічного і 

культурного розвитку, пристосував економічну доктрину марксизму до 

аргументації необхідності створення Української національної держави; 

вдався до обґрунтування вищості ідеї держави, ідеї нації; підійшов до 

розуміння потреби створення української політичної нації; започаткував 

вивчення економічних причин першої хвилі української еміграції [516]. 

Після виходу в світ «Україна irredenta» набула широкого розголосу. 

Але навіть ті, хто критикував її автора за «марксистське докринерство» 

(М. Драгоманов, І. Франко), визнавали її оригінальність та історичність. 

І. Франко відгукнувся розлогою рецензією під назвою «Ukraina irredenta». У 
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мемуарній літературі сучасники Ю. Бачинський наголошували на її 

значному впливі на суспільну свідомість, особливо молодого покоління, в 

одному ряду з «Кобзарем» Т. Шевченка, творами І. Франка, на її 

канонічності «політичної віри найближчого покоління української молоді» 

[977, c. 17]. Дружина І. Франка – Ольга відзначила, що «це книга, що 

появляється раз на сто літ!» [509].  

У праці «Гльосси» Ю. Бачинський чи не вперше у тогочасній 

українській науково-публіцистичній літературі розглядає початки партійної 

структуризації галицького суспільства, суті, завдань і класифікації 

політичних партій. Проблем українського лівого руху стосуються його 

праці «Взаїмні відносини соціал-демократичних партій, української і 

польської в Східній Галичині (1910 р.)», «Зразок публіцистичної 

несовісности: відповідь О. Бауерови» (1911 р.), «Большевицька революція і 

Українці» (1925 р.). 

Різноманітні соціалістичні напрямки, які представляли Прудон, 

Бланкі, Герцен, Бакунін, Чернишевський, Бернштейн, Фольмар, Лєнін, 

ретельно вивчав М. Ганкевич. Він не пристав до жодного з них, шукав 

український соціалістичний шлях. Його пошуку він присвятив сотні статей, 

промов, віршів, а також кілька книг. Епіграфом до них можуть бути такі 

його слова: «Для нас, русинів-українців, тим симпатичніший прапор соціал-

демократії, що на нім видніється знамя національної свободи» [553, c. 37]. 

Їх провідними темами були визволення України і робітничого, люду, 

становище робітників і селян, міжнародний робітничий рух, співпраця 

української, польської і австрійської соціал-демократії, необхідність 

повалення російського самодержавства.  

У праці «Niepodleglosс Polski» (1910) він розвінчує твердження 

Р.Люксембург, що нібито не існує необхідності здобуття політичної 

незалежності для народів російської імперії, вважає спільну боротьбу 

українських і польських соціал-демократів запорукою відновлення їх 
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національних держав, висловлює переконання, що український народ 

«починає нову еру свого існування перестає бути «неісторичним народом». 

У розвідці «Соціалістичний Інтернаціонал і війна» (1915 р.) М. Ганкевич на 

відміну від В. Леніна підтримав тих соціалістів, які у Першій світовій війні 

стали наг сторону своїх урядів, оскільки в іншому випадку європейські 

країни «були б віддані на поталу російським військам, ворота до Європи 

були б відчинені настіж перед навалою московських орд» [554, c. 11]. 

Кожен соціал-демократ, вважав М. Ганкевич, має долучитися до поразки 

Російської імперії і допомогти поневоленим народам здобути незалежність.  

У золотий фонд української та європейської соціал-демократії 

можна записати праці В. Левинського «За форму професійних організацій» 

(1910), «Ера демократичного парляменту в житю галицько-українського 

суспільства» (1911), «Жидівське питанє і жидівська соціял-демократія в 

Галичині» (1911), «Соціалістичний Інтернаціонал і поневолені народи» 

(1920). Учений був особисто знайомий, листувався, полемізував з багатьма 

відомими соціал-демократами різних країн Європи. Зокрема, варто 

відзначити його очно-заочне опонування В. Леніну зокрема й більшовизму 

взагалі. Передусім, воно стосувалося національного питання, до вирішення 

якого Лєнін підходив з подвійним стандартом, на словах декларував право 

кожної нації на політичне самовизначення і свободу відокремлення, а на 

ділі жорстоко придушував будь-які національно-визвольні рухи народів 

колишньої царської Росії. Так, до жовтневого перевороту він говорив про 

свободу відокремлення України, Фінляндії, Польщі від Росії, а після нього 

«пішов війною проти всіх національних держав, збудованих на руїнах 

Росії». 

Аргументовано В. Левинський критикує ленінське положення про 

те, що кінцевим завданням соціалізму є «не тільки знищення 

роздробленості людськості на дрібні держави, не тільки збільшення націй, 

але і злиття їх». Український соціал-демократ слушно наголошує, що не 
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може бути „метою соціалізму те, «що противиться основним законам 

природи і біольогії». А відтак прогностично резюмує: «Трудно допустити, 

що Ленін бажав собі «сліяніє» або «асиміляції» свого народу приміром з 

Німцями... Ні, коли він говорить про це «сліяніє», то має виключно на увазі 

асиміляцію малих народів із великодержавними, от хоч би Українців, 

Білорусів з Великоросами» [751, c. 139]. Саме так діяли «лєнінци» в 

Радянському Союзі упродовж 70 років. І переможцем у цій полеміці став 

саме В. Левинський. 

Він належав до плеяди тих українських соціал-демократів, які 

вважали, що вирішення національного питання є обов’язковою 

передумовою соціальної революції. Докладаючи всіх своїх сил для 

усамостійнення української соціал-демократії, відновлення Української 

держави, він одночасно боровся і за виокремлення соціал-демократичних 

партій поневолених народів, здобуття ними політичної незалежності. 

Показовою у цьому контексті є його підтримка самостійного статусу 

Єврейської соціал-демократичної партії Галичини в Австрії та 

Соціалістичному Інтернаціоналі. Він наполягав визнати «зовсім природною 

і бажаною право засимільованих Жидів в рядах П.П.С.Д. чи У.С.Д.П. як 

польських чи українських соціал-демократів з одного боку, узнаємо з 

другого боку Ж.С.Д.П. як представницю жидівського зорганізованого 

пролетаріату, подаємо їй дружню руку, як товаришці спільної боротьби, 

спільних змагань і спільної мети...» [746, c. 3]. Така позиція не співпадала з 

нейтралістичною офіційною політикою польських і австрійських есдеків. 

В. Старосольський відбувся як лідер та ідеолог української соціал-

демократії, правник, державний діяч і учений. Він – автор низки праць з 

політології, соціології, історії, права: «Причинки до теорії соціології» 

(1904), «Національний та соціалістичний момент в українській історії» 

(1915), «Теорія нації» (1922), «Державне і політичне право» (1924 – 1925). 
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Наскрізною лінією всіх його праць була сув'язь національного і соціального 

демократичного визволення. 

Етнополітична концепція В. Сторосольського полягає в поєднанні 

двох рушійних чинників історичного процесу – національного 

(суб’єктивний) і соціального (об’єктивний). Поняття держави, на його 

думку, тісно пов’язане з пануванням і має дві форми: 1) поневолення 

одного класу іншим; 2) поневолення однієї нації іншою.  

Вирішення національного питання він вбачав у «націоналізації 

держави чи удержавлення нації. Обі мусять зійтися з собою: організм нації і 

механізм держави...». Бо «тільки власна національна держава довершує і 

забезпечує повний розвій нації і тільки вона становить для неї... запоруку 

для повного визволення». Він дійшов висновку, що нація зароджується на 

ґрунті волі до політичного самовизначення і перестає існувати, коли 

втрачає таку волю. У самій природі нації закладено її прагнення до 

«опанування» державою. У зв'язку з цим обов'язковою є формула: не лише 

«кожна нація – держава», а й «кожна нація є тільки однією державою» [956, 

с. 315–320].  

Свою етнополітичну концепцію В. Старосольський виклав у праці 

«Теорія нації», яку, за образним висловом його сучасника і відомого 

громадсько-політичного діяча О. Назарука, «повинен знати кожний 

українець, що хоче здавати собі справу про українську політичну думку 

сучасности» [956, c. 163]. 

Р. Роздольський  був одним із організаторів та ідеологів КПСГ-

КПЗУ, «єдиним українським марксистом, згаданим англійським істориком 

П. Ендерсоном у відомому нарисі «Роздуми над західним марксизмом» 

(1976)». Про нього пишуть як про «відомого в наукових колах історика 

економічної та політичної історії, а також видатного марксолога, «знавця 

марксової теорії, неомарксиста, одного з найвпливовіших представників 

троцькізму» [864, c. 166]. 
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На думку Я. Грицака, Р. Роздольський був одним із найвідоміших у 

світі істориків-марксистів, але він «став жертвою подвійного забуття: у світі 

мало хто знає, що він українець – а в Україні його взагалі не знають», – 

категорично стверджує науковець [585]. «Забуття» Р. Роздольського у світі 

як українця пояснюється тим, що він, мабуть, надміру наголошував на 

своєму інтернаціоналізмі, найвідоміші праці написав німецькою і 

польською мовами. Його «забуття» в Україні є також похідним від того, що 

ці праці написані іноземними мовами й досі не перекладені українською 

мовою, що, звичайно, обмежує доступ до них українського читача. До того 

ж більшість лівих в Україні не орієнтуються на теоретичну спадщину 

українських лівих в минулому взагалі, або лише вдає зацікавленість нею. 

Окрім «першокласного інтелектуального сліду», він залишив «першокласну 

біографію, яка надається на готову ікону для української лівиці: мусів 

тікати від Сталіна за Гітлера, попав в Аушвіц бо рятував євреїв, а в 

повоєнній Америці попав у неласку за те, що був комуністом» [585].  

Підтримуючи думку про необхідність «іконізації» лівими в Україні 

Р. Роздольського, додамо, що вони могли б зробити це й щодо І. Франка, 

В. Шахрая, Ю. Бачинського, О. Шумського, М. Стахіва… А «іконостас 

лівих» в Україні заповнений зображеннями К. Маркса, Ф. Енгельса, 

В. Леніна, Й. Сталіна, інколи – В. Лассаля, О. Бауера. Своє бачення 

розвитку марксизму лівої ідеї Р. Роздольський виклав у працях «Фрідріх 

Енгельс і проблеми «неісторичних народів»» (1964), «Історія виникнення 

марксового «Капіталу»» (1968), «Фрідріх Енгельс про Україну» (1927), 

«Робітники та батьківщина» (1965) та ін. 

Р. Роздольський належав до тих небагатьох марксологів 

(Е. Гобсбаум, Б. Андерсон, М. Грох), «які досліджували націоналізм, 

намагалися таким чином заповнити цю прогалину в теорії Маркса». Тим 

паче, що він сам «пройшов еволюцію від українського націоналізму до 

інтернаціоналізму» [864, c. 168]. У його працях пріоритетними були теми: 
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а) національне питання, боротьба за національне визволення; 

б) націоналізм, його причини та джерела, причини й джерела 

несправедливих суджень і помилок у національному питанні в таборі 

лівому демократичному; 

в) селянські проблеми, питання політичного й економічного 

упослідження селян, починаючи від залежного періоду; 

г) розвиток або ж еволюція поглядів Маркса й Енгельса» [864, c. 

174]. 

На особливу увагу заслуговує науково обґрунтоване спростування 

Р. Роздольським хибних, можна сказати – шовіністичних тез Ф. Енгельса 

про реакційні «неісторичні» народи, до яких він відносив українців. 

Українська лівиця у Західній Україні закінчилася разом з її 

«визволенням» Червоною армією у 1939 р., у Радянській Україні ще раніше 

– зі смертю М. Скрипника. Про її теоретиків не хотіли знати, а інколи й 

просто не знали, керівники Комуністичної партії України від О. Кириченка 

до В. Щербицького (українців за національністю). Видати бажане за дійсне 

виглядають спроби окремих дослідників наділити рисами українського 

націонал-комуніста навіть П. Шелеста, який, зазначимо, задля 

справедливості, все ж таки більше дбав про інтереси України, ніж його 

попередники і наступник. У другій половині 1980-х рр., у період 

«перебудови», радянські науковці поставили перед собою завдання 

реабілітувати криваві імена сталінських опричників П. Постишева, 

С. Косіора та інших, а не повернення імен теоретиків і практиків лівого 

руху України, які не лише присвятили її національно-соціальному 

визволенню своє життя, але й віддавали його за наближення цього дня. 

Підсумовуючи зазначимо, що на всіх етапах свого історичного 

існування українського лівого руху найвідоміші його діячі знаходились на 

позиціях відродження Української держави на всіх українських землях, 
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вважали національне визволення обов’язковою умовою соціального, 

підтримували на цьому шляху інші поневолені народи. 

Отже, у дисертації використано репрезентативний комплекс 

джерельних матеріалів, основу якого становлять: архівні документи; 

опубліковані матеріали; публіцистичні розвідки, які побачили світ на 

сторінках української та польської преси; мемуари та щоденники відомих 

громадсько-політичних діячів, науковців, державних службовців Австро-

Угорщини, ЗУНР та Другої Речі Посполитої. Поєднання окреслених джерел 

із різноплановою науковою літературою дозволило всебічно 

охарактеризувати ідейно-теоретичну спадщину і практику української 

лівиці Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Діяльність української лівиці (кінець ХІХ ст. – перша третина 

ХХ ст.) – малодосліджена проблема в українській політичній науці. 

Нагромаджений історіографічний матеріал умовно поділено на чотири 

періоди: 1) науково-публіцистичні студії громадсько-політичних діячів, 

науковців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); 2) напрацювання істориків 

міжвоєнного періоду ХХ ст.; 3) радянська та діаспорна історична думка; 

4) доробок українських і закордонних дослідників (період незалежності 

України). Перший період характеризується зростанням уваги до 

практичної діяльності і теоретичної спадщини лівиці серед українських 

громадсько-політичних діячів, лідерів УРП та УСДП. 

Упродовж другого періоду дослідження багатоаспектної праці 

українських лівих партій поглибилося. Поступово кількісні показники 

переросли в якісні – історики, громадсько-політичні діячі розкривають 

маловідомі сторінки історії РУРП, УРП-УСРП. З’являються роботи, 
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присвячені КПЗУ, іншим політичним партіям лівого спектра. Третій 

період характеризується зростанням зацікавлення радянських істориків до 

комуністичного руху в Галичині. КПЗУ трактувалася як «авангард 

трудящих Західної України в боротьбі з а соціальне і національне 

визволення, возз’єднання з Радянською Україною». Спотворюючи  працю 

УРП-УСРП, УСРП у геометричній прогресії кількісно зростали праці 

радянських учених про боротьбу комуністів із націоналізмом, 

«буржуазним польським урядом» та «зрадницькими, продажними 

партіями». Проте у науковому середовищі української діаспори майже не 

згадувалась діяльність українських комуністичних організацій, проте 

набагато більше уваги учені приділяли діяльності УРП-УСРП та УПП. 

Четвертий період вирізняється прагненням дослідників до 

ширшого археографічного пошуку, наукової об’єктивності у висвітленні 

українського лівого руху. 

Джерельна база дослідження дозволяє всебічно охарактеризувати 

працю української лівиці на парламентському терені, міжпартійні 

відносини, ставлення УСДП, УРП-УСРП, УПП, КПЗУ, Сельробу до 

органів центральної і місцевої влади. Неупереджений аналіз архівних 

матеріалів, періодичної преси, спогадів, провідних громадсько-політичних 

діячів заклав фундамент для формування цілісної картини розгортання 

українського лівого руху в Галичині у досліджуваний період. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методологічні принципи 

 

Залежно від якостей досліджуваного об’єкта, предмета, мети, і 

конкретних завдань, котрі визначив дослідник, використовують ту чи іншу 

сукупність методів. Під «методом» у найзагальнішому значенні розуміють 

певний спосіб, прийом, шлях практичного й теоретичного освоєння 

дійсності, вирішення якоїсь проблеми. Наукові методи мають об’єктивний 

характер, основою їх формування є закономірні зв’язки відношення 

предметів.  

У процесі вивчення політичних явищ використовують філософські 

методи, що забезпечують єдність гносеологічного, соціально-

філософського,  політологічного аналізу політичних явищ і процесів і 

методи, притаманні виключно для політології. 

Зазвичай вирізняють три групи методів, які дослідники 

використовують при політологічних дослідженнях. До першої (загальні 

методи) належить: соціологічний підхід; культурологічний підхід; 

нормативно-ціннісний підхід; біхевіористський метод; системний підхід; 

інституціональний метод; порівняльний метод; історичний метод і т.д. 

Другу групу представляють логічні методи: аналізу і синтезу; поєднання 

історичного і логічного аналізу і т.д. До третьої групи належать методи 

емпіричного дослідження: аналіз документів, використання статистичних 

даних.  

Методологічну основу дисертаційної роботи склали такі методи: 

поєднання історичного і логічного аналізу, порівняльний, системно-

структурний, біхевіористський, індуктивний та контент-аналіз, 

антропологічний. Визначено основні терміни дисертації, серед яких – 
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«український лівий рух» («українська лівиця»), «політична партія», 

«політична система», «лівий рух», «національне відродження», «соціалізм», 

«комунізм», «доктрина» та ін. (детальніше див. п. 2.3.).  

Як відомо, для розкриття сутності предмета необхідно теоретично 

відтворити реальний історичний процес його розвитку. Саме тому велике 

значення для дослідження даної проблеми мало застосування історичного 

та логічного методів пізнання в їх органічній єдності. Історичний метод 

потребує хронологічної фіксації політичних подій та фактів, їх дослідження 

в часовому просторі та дає змогу прослідкувати ґенезу та відтворити процес 

розвитку об’єкта дослідження, його історію з усіма її особливостями. 

Завдяки використанню цього методу можна узагальнювати історичний 

досвід. Він є певним способом відтворення в мисленні історичного процесу 

в його хронологічній послідовності та конкретності. Дослідження 

побудоване за проблемно-хронологічним принципом, який передбачає 

поділ певної доволі широкої теми на окремі вузькі проблеми, що 

розглядаються в хронологічному порядку. За допомогою історичного 

методу відображаються основні етапи функціонування партій лівого 

спектру.  

Що стосується логічного методу, то він допомагає відтворювати 

реальний історичний процес у його теоретичній формі, в системі понять. 

Порівняльний (компаративістський) метод має найдавнішу історію 

використання з усіх методів науки про політику. Особливістю цього методу 

є зіставлення двох чи більше політичних об’єктів (або їх частин), що мають 

схожі характеристики. Порівняння проводять в межах однорідних 

політичних структур на підставі конкретних фактів. Логічною підставою 

порівняльного методу є аналогія (встановлення подібності на основі 

співпадіння ознак об’єктів). Використання порівняльного методу дає змогу 

з’ясувати ідентичне і специфічне політичних систем та їхніх елементів на 
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основі співставлення однорідних політичних явищ, наприклад, політичних 

партій.  

На основі цього методу було співставлено політичні програми, 

констатовано деяку відмінність поглядів соціалістів і комуністів на 

вирішення соціально-економічних проблем, зокрема, розв’язання 

земельного питання та одностайність в справі національного визволення 

українського народу  на всіх його етнографічних землях. Крім того, 

залучення компаративного методу дало змогу порівняти суспільно-

політичну позицію лівих партій та деяких інших партій тогочасного 

західноукраїнського політичного спектру. 

Заслуговує на увагу також системно-структурний метод, що 

використовує запозичений з теорії систем і кібернетики системний аналіз, 

що характеризується цілісним сприйняттям об’єкта дослідження й 

комплексним аналізом зв’язків елементів у межах усієї політичної системи. 

Однією з найважливіших форм застосування системного підходу в 

дослідженні політичних явищ і процесів є структурно-функціональний 

метод. Його суть полягає у розчленуванні складного об’єкта на складові, 

з’ясуванні особливостей їхнього функціонування, зв’язку між ними й 

визначенні місця і ролі всіх складових у функціонуванні об’єкта як цілого, 

за умови збереження ним своєї цілісності у взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Застосування цього методу дало змогу дослідити 

організаційну структуру партій української лівиці та розглянути 

соціалістичні і комуністичні сили як цілісну систему, що складається з 

певного комплексу взаємопов’язаних елементів.  

Біхевіористський метод полягає у дослідженні політики через 

призму поведінки окремих індивідуальних якостей людей, емоцій, 

темпераменту індивідів і їх об’єднань за певних політичних обставин. 

Використання цього методу в політології передбачає визнання того, що 

політика як суспільне явище має передусім особистісний вимір, а 
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домінуючими мотивами політичної поведінки індивідів є їхні психологічні 

орієнтації. Даний метод знадобився для дослідження життєпису діячів 

лівого руху.  

Велику роль при написанні дисертаційної роботи відіграв 

індуктивний метод, адже саме його використання дозволило зробити 

загальний висновок, виходячи зі знання про одиничне та часткове 

досліджуваного об’єкта. Вивчення та дослідження програмних документів 

української лівиці базувалося також на використанні методу контент-

аналізу.  

Важливе значення для відтворення суспільно-політичної діяльності 

партії відіграло використання таких фундаментальних методологічних 

принципів: об’єктивність, історизм, соціальний, нормативно-ціннісний та 

культурологічний підходи. Принцип об’єктивності орієнтує дослідника на 

вивчення об’єктивних закономірностей, які визначають процеси 

політичного розвитку, при цьому вивчають всю систему чинників – 

позитивних і негативних.  

Принцип історизму передбачає розгляд фактів і політичних явищ у 

конкретно-історичних обставинах з урахуванням розстановки та політичної 

орієнтації соціальних, національних груп, верств, громадських організацій. 

Історизм є важливою методологічною віссю системи дослідницького 

процесу, що поєднує в собі як історичні факти, так і їх концептуальне 

теоретико-методологічне осмислення. Соціальний підхід має особливо 

важливе значення коли оцінюють програму, реальну політичну діяльність 

партій, лідерів, їх роль у політичному розвитку суспільства, при цьому 

беруть до уваги характер соціальних і класових інтересів.  

Члени соціалістичних партій були переконані в тому, що 

демократичні засади можуть бути впроваджені в життя лише при високому 

рівні політичної культури громадян. Саме тому велику увагу у своїй 

суспільно-політичній діяльності вони приділяли формуванню політичної 
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свідомості найширших мас, набуттю ними досвіду та навичок політичної 

поведінки. 

Важливим елементом політичної системи будь-якої країни є, 

безперечно, політична партія, яка, гуртуючи у своїх лавах людей однакових 

політичних переконань, виступає своєрідним ідеологічним об’єднанням, 

світогляд представників якого відображають політичні програми. Крім того, 

партія є організованою частиною суспільства, яка виявляє, формулює та 

виражає інтереси суспільних груп, активізує й об’єднує населення (ступінь 

впливу політичної партії визначає, переважно, її організаційна структура), 

сприяє залученню індивіда до політичної системи. Всі ці функції політичної 

партії визначають її суспільно-політичну роль у житті суспільства.  

Водночас, головні характеристики політичних партій, до яких, 

насамперед, варто віднести ідеологію, політичну платформу, організаційну 

структуру, соціальну базу та електорат, залежать від стану суспільно-

політичного й соціально-економічного розвитку держави. Сутність партії, 

місце в політичній системі суспільства дає змогу глибше розкрити її 

класифікація. З питанням про типологію та класифікацію тісно пов’язані 

методологічні засади дослідження.  

Отже, методологічний підхід до розгляду поставленої проблеми 

базується на поєднанні конкретно-історичного та політологічного аналізу, 

використанні історичного, порівняльного, структурно-системного, 

біхевіористського методів, а також дотриманні методологічних принципів 

об'єктивізму, історизму, соціального, нормативно-ціннісного та 

культурологічного підходів. Власне, такі теоретико-методологічні засади 

дослідження дали змогу проаналізувати програми, діяльність партій 

української лівиці, їх реальну роль у суспільно-політичному розвитку 

західноукраїнських земель. 
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2.2. Періодизація лівого руху в Україні 

 

Періодизація історії зародження та розвитку лівого руху в Україні 

вимагає виокремлення двох форм його існування – ідеї, доорганізаційної 

форми та ідеологічно-організаційної, тобто ідеї, матеріалізованої в 

діяльності комуністичних, соціал-демократичних, соціалістичних, 

анархічних груп, гуртків, партій, об’єднань з відповідними політичними 

програмами і статутами, а також ідеї інституціоналізованої в конституціях 

та інших нормативно-правових актах. 

З певними застереженнями історію організованого українського 

лівого руху в Україні у досліджуваному періоді доцільно виокремити три 

періоди: 

1) зародження – 60-ті рр. XIX ст.–1890-ті; 

2) становлення і усамостійнення – 1890–1923; 

3) міжвоєнно-еміграційний – 1923–1939. 

Другий період поділено на два етапи: 1890 – 1899 рр. – 

однопартійність українського лівого руху Галичини (РУРП) та 1899 – 

1919 рр. – двопартійність (УРП, УСДП). Третій період також поділено на 

два етапи: 1919 – 1928 рр. – комунізація українського лівого руху Галичини 

та 1929 – 1939 рр. – багатопартійність в середовищі лівих. 

Упродовж першого та другого періодів у Східній Галичині стрімко 

поширювалися соціалістичні ідеї (у досліджуваний період поняття 

«соціалізм» і «соціал-демократія» були, по суті, політичними синонімами). 

Популярність соціалістичних ідей у Східній Галичині припадає на останню 

чверть XIX століття. Цей процес у краї мав свої особливості. Передовсім 

розповсюдження соціалізму значно випереджувало формування його 

класової основи – українського пролетаріату. Тому він став предметом 

обговорення, захоплення, філософування здебільшого інтелігенції та 
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гімназійно-студентської молоді, для якої це постало й минулося у вигляді 

політичної моди.  

Окрім цього, до свого споживача соціалістичні ідеї здебільшого 

доходили в «марксистській і драгоманівській обгортках». На переконання 

Дмитра Антоновича, завдяки Михайлові Драгоманову розвиток марксизму 

в Україні випередив інші частини царської Росії і вже на початку XX 

століття «марксизький український рух не лише самостійно існував, але й в 

той момент був навіть домінуючим» [220, c. 11]. За аналогією, є підстави 

говорити, що українська Галичина в цьому процесі випереджувала інші 

частини України. Це насамперед пояснювалось тим, що вона не лише 

географічно, як Наддніпрянська Україна, а й політично була в Європі – 

колисці лівого руху. Крім того, значна частина цієї колиски була в Австрії, 

у складі якої тоді перебувала Галичина. Також зазначимо, що галицькі 

послідовники марксистського соціалізму переплавляли його з українськими 

національними інтересами, одержуючи самобутній сплав 

україномарксизму. 

Уже перша в Україні РУРП, створена за європейськими стандартами 

4–6 жовтня 1890 року, ідеологічно опиралася на соціалізм. Досить 

однорідні за соціальним складом, але різні за теоретично-ідеологічними 

поглядами в оцінці практичної діяльності й завдань РУРП, її члени 

практично з перших днів існування поділилися на фракційні групи.  

У науковій літературі не існує єдиної їх класифікації. Натомість уже 

класичним і загальноприйнятим став поділ радикалів на два табори: 

«старших» і «молодших», запроваджений у політичний і науковий обіг 

самими членами РУРП. За визначеннями одного з них, В. Будзиновського, 

до табору «молодших» належала «студентська група державників, котрі 

були соціалістами-марксистами і українськими націоналістами, звучи себе 

національними радикалами, розпочала по першім радикальнім з’їзді 

компанію проти драгоманівства з думкою власної державності» [530, c. 29]. 
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Дослідження причин непорозумінь між «старшими» та «молод-

шими» радикалами триває вже ціле століття і має поважну історіографію. 

Усталене нині пояснення цього конфлікту міститься у спогадах Ю. 

Бачинського про М. Драгоманова, де він ще 1915 року зазначав: «Молодші» 

освітлювали всі справи економічного, суспільного і політичного життя 

українського зі становища матеріальної історіософії і як такі, були 

приклонниками так званого наукового соціалізму; «старші» знову були – 

так сказати б – сентиментально-філянтропільні демократи і в своїй 

історіософії схилялися до так званого утопійного соціалізму» [189, c. 11 – 

12].  

За два десятиліття перед тим, у листах до М. Драгоманова, 

Ю. Бачинський називав також інші причини конфлікту: монополізація 

«старших» влади у друкованому органі радикалів «Народ», відсутність 

внутрішньопартійного плюралізму, надмірна антипопівська діяльність 

«старших», тоді як «молодші» вважали за доцільне звернути основну увагу 

не на боротьбу з панами. «Старші» радикали – І. Франко та М. Павлик 

пояснювали це, в основному, причинами особистісного характеру, а також 

непомірними і часто безпідставними, на їхній погляд, амбіціями 

«молодших». 

Від середини 90-х років XIX століття значна частина «молодших» 

радикалів активізувала свою діяльність, спрямовану на перехід радикальної 

партії в соціал-демократичний табір і переорієнтацію в соціальній базі із 

селянства на українське робітництво. 17 вересня 1896 року у Львові вони 

скликали довірчі збори українських робітників, де було вирішено заснувати 

українську соціал-демократичну партію і для цього звернутися з 

відповідною пропозицією до українських робітників, а також заснувати для 

них українську газету. Процес організаційного оформлення такої партії 

завершився 1899-го. З певними застереженнями, можна погодитися з 

висновком В. Старосольського, що утворення УСДП стало початком 
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політичної диференціації на тій частині української території, що 

перебувала в межах колишньої Австро-Угорщини.  

Чи не найголовнішою особливістю УСДП стало поєднання в її 

теоретичній і практичній діяльності національно-державницької та соціал-

демократичної ідеологій. Однак утворення УСДП певний час мало дещо 

декларативний характер, а вплив партії на українське суспільство виявився 

незначним. 

Розглядаючи ідеологічну базу УСДП і ППСД, треба зауважувати, 

що вона була спільною для всіх соціал-демократичних партій Австрії, а не 

тільки для польської і української. До речі, українська соціал-демократія в 

Галичині й Буковині з перших днів існування відзначалась особливим 

національним колоритом. Проте можна погодитися з існуванням 

організаційної і фінансової залежності УСДП від ППСД. 

Прикметна ознака цього періоду – поява перших українських 

комуністичних організацій. Власне, крім УРП та УСДП, від останньої на 

завершальному етапі Першої світової війни «відкололась» невелика 

кількість молодих партійців і утворила ІРСД, яка нелегально діяла в 

Галичині до кінця 1918 року. Перед цим вона не була класично марксист-

ською організаційно, а сповідувала «драгоманівський громадівський 

соціалізм» (видавала журнал «Вісник драгоманівської організації», газету 

«Кличі»). На противагу українській, польській, єврейській соціал-

демократичним партіям, побудованим за національною ознакою, члени 

ІРСД закликали до інтернаціонального єднання, припинення війни і 

встановлення справедливого миру. Водночас відкидали теорію культурно-

національної автономії австромарксистів і відстоювали право кожної нації 

на самовизначення. 

До ІРСД належали Р. Роздольський (згодом знаний марксолог і 

представник неомарксизму), Р. Турянський, О. Васильків і ще кілька осіб – 
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майбутніх засновників Комуністичної партії Східної Галичини – 

попередниці КПЗУ. 

У 1923 році – після сумнозвісного рішення Ради послів держав 

Антанти від 15 березня 1923 року, започатковано третій – міжвоєнно-

еміграційний період розвитку лівого руху в Галичині. У краї упродовж 

досліджуваного періоду діяли кілька партій лівого спрямування – УРП-

УСРП, КПСГ-КПЗУ, УПП, Сельроб, «Народна Воля», УПСР, ППС, КРПП 

та ін. Характерним для них був поділ на дві групи: соціалістичні, які 

опиралися на «драгоманівський соціалізм», та комуністичні, які 

сповідували марксизм. 

Найбільший вплив серед населення регіону мали партії національно-

державницького табору, передусім УСРП та УСДП. Значно поступалися їм 

у чисельності та впливі на суспільно-політичні процеси комуністичні партії. 

Проте, упродовж досліджуваного періоду, варто виділити два етапи: 1) 1920 

роки – значне поширення у краї комуністичних ідей, викликане політикою 

«українізації» в УСРР; 2) 1930-ті роки – занепад комуністичної ідеології, 

зважаючи на політику терору, голодомору, колективізації в СРСР. 

У міжвоєнний період чимало партій української лівиці змінили 

ідеологічне спрямування. Чи не найвиразніше цей процес проходив в 

УСДП, яка вважала український пролетаріат «…одним цілим пролетаріатом 

нашої матері Радянської Соціалістичної України і Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік» [910, c. 113]. «Ніхто не зробив так багато і так 

грунтовно для так званої українізації, як радянська влада…», – констатував 

часопис «Вперед» [910, c. 114]. Поступово УСДП також почала 

підтримувати «совітський уряд» України, що «проявляє здібність 

примінення до змінених обставин. Радянську владу було названо «одиноко 

можливою формою державного ладу на українських землях під сучасний 

момент» [910, c. 115].  
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1920-ті роки також характеризуються посиленням політичної ваги 

КПСГ, яка скористалася «полівінням» УСДП у власних інтересах. Радикал 

М. Стахів слушно зауважив, що провід УСДП не розумів комуністичної 

небезпеки. Ліворадикальна еволюція УСДП інспірувалася також в урядових 

колах Радянської України. На засіданні ЦК КПСГ у січні 1923-го вирішено 

на наступному соціал-демократичному з’їзді «забезпечити свою більшість у 

Головній управі та через легальні організації УСДП посилити вплив 

компартії на робітників у містах та селах краю». УСДП очолили комуністи 

І. Хлонь та Б. Кузьма.  

Українські політичні партії національно-державницького табору – 

УНТП і УРП рішуче засудили УСДП за знищення єдиного національного 

фронту. Газета УНТП «Громадський вістник» указала на помилковість тези 

«про розв’язку національного питання в соціяльній революції, про 

створення одноцільного світового пролетарського фронту і др. … Ухвали 

останнього з’їзду УСДП є грубо реакційні, хоча виступають буцім в дуже 

лівій формі» [900, c. 48]. 

Аналіз практичної діяльності й ідеологічних засад УСДП, партійної 

преси дозволяє дійти висновку, що УСДП фактично перетворилася на 

легальну прибудову КПСГ (від жовтня 1923-го – КПЗУ), яка 

використовувала її легальні можливості для поширення комуністичних 

ідей. Власне ліворадикальне крило УСДП після розгрому партії увійшло до 

складу нелегальної КПЗУ.  

Окрім розбудови іншої легальної прибудови КПЗУ – Сельробу, 

третій період історії лівого руху в Західній Україні характеризується 

організаційним зміцненням соціалістичного руху. Ще «з літа цього року 

(1924) стали повертатися в більшім числі наші молоді люди, що докінчили 

навчання в університетах і політехніках за кордоном, які відразу стали в 

ряди працівників УРП (д-р М. Стахів, інж. Б. Білинський. інж. Курах, д-р 

С. Ріпецький, інж. І. Лучишин, інж. Семків, д-р Карл Коберський та інші). 



 

 

69 

Тоді піднято рух УРП до небувалого розмаху...», – відзначав І. Макух 

[203, c. 327]. «Будучи українською народницькою, – згадував М. Стахів, – 

вона опиралася по суті лише на ідеологію і господарську програму 

російських есерів. В суцільній формі партія не мала виложеної ні своєї 

власної ідеології ні своєї програми. Різниця від російських есерів полягала 

лише в питанні державної самостійності, яку партія визнавала разом з 

іншими українськими партіями від кінця 1917 р.» [965, c. 63 – 64]. 

Партія значно зміцніла після об’єднання з УПСР, що відбулося 24 

січня 1926 року на з’їзді у Кременці. Основна мета соціалістично-

радикальної партії полягала у «боротьбі за соціальне і національне добро 

українського працюючого народу, – цебто соціальне й національне 

визволення українського працюючого народу від усякого визиску, утиску, 

несправедливости» [376, c. 6]. Союзником партії з 1928-го стала відновлена 

УСДП, яка, однак, не справляла відчутного впливу на тогочасне 

суспільство. 

Отже, історію організованого українського лівого руху в Україні у 

досліджуваному періоді автором поділено на три періоди: 1) зародження – 

60-ті роки XIX століття–1890-ті; 2) становлення і усамостійнення – 1890–

1923; 3) міжвоєнно-еміграційний – 1923–1939. Другий період поділено на 

два етапи: 1890 – 1899 рр. – однопартійність українського лівого руху 

Галичини (РУРП) та 1899 – 1919 рр. – двопартійність (УРП, УСДП). 

Третьому періоду також притаманні два етапи: 1919 – 1928 рр. – 

комунізація українського лівого руху Галичини та 1929 – 1939 рр. – 

багатопартійність в середовищі лівих. Від 1890 р. поетапно серед лівих 

Галичини зростав рівень національної свідомості, а політичні програми 

партій лівиці (за винятком комуністичних сил), набували державницького 

характеру. 
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2.3. Класифікація лівиці 

 

Важливе методологічне питання становить класифікація української 

лівиці. У сучасній політології існує чимало критеріїв класифікації 

політичних партій. Так за М. Вебером, партії пройшли три етапи розвитку: 

1) аристократичне угруповання; 2) політичний клуб; 3) масова партія.  

Якщо застосовувати ці етапи до початків українського партійного 

руху, то їх можна подати так: 1) прихильники духовного проводу, 

богоугодного володаря (ігумен Феодосій Печерський, Нестор) і 

князівського єдиновладдя, централізму (митрополит Іларіон); 2) Кирило-

Мефодіївське товариство, Громада, Народна Рада; 3) РУРП, УСДП, УРП-

УСРП, КПСГ-КПЗУ, Сельроб та ін. 

Формування української партійної системи на межі ХІХ і ХХ 

століть спричинилося до перших спроб їхньої класифікації окремими 

партійними діячами і теоретиками. Чи не першими до поділу партій за 

різними критеріями вдавалися Д. Антонович, С. Баран, Ю. Бачинський. У 

контексті зазначеної теми заслуговують на увагу висновки останнього, 

оперті на ліві класичні критерії класифікації партій. Схема «класи – партії» 

у тлумаченні Ю. Бачинського відображала такі залежності: 

1) пролетаріат (сільські, робітники, халупники, господарі-

заробітчани, частина міських робітників) – соціал-демократична партія; 

2) селяни («мужики» – економічно незалежні селяни) – «мужицька 

партія»; 

3) духовенство – «клєрикальна» партія; 

4) світська міська інтелігенція – «буржуазна партія». 

Для кращого розуміння цього викладу наголосимо, що переважна 

більшість українських лівих різного спрямування вважали національне 

визволення українців обов’язковою передумовою соціального визволення, а 
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ідеї політичної самостійності українського народу партії визначали за одну 

з головних цілей своїх змагань. 

За типологією політичних партій, яку запропонував М. Дюверже, 

заснованою на структурному критерії, політичні партії Західної України 

вважалися багатофункціональними. Відповідно до зазначеного критерію 

політичні партії Західної України –УСРП, УСДП, КПЗУ належать до типу 

масових (структуровані та ієрархізовані партії). Вони були: орієнтовані 

більше на масове вербування членів,. У них працював постійний апарат, 

партійні функціонери, котрі весь час присвячували керівництву партією та 

її розвиткові. 

До кадрових партій можна віднести УПП – це партія «впливових 

людей», прив’язаних до своєї місцевості. Зв’язок між місцевими 

організаціями і центральними структурами був нетривким і непостійним. 

Діяльність цієї партії була переважно виборчою і пасивною в період між 

виборчими кампаніями. Можна відмітити також і слабку ідеологію цієї 

партії, на що вказували її опоненти. 

Найвпливовіша політична партія лівого спектра в міжвоєнний 

період – УРП-УСРП (до 1923 року – й УСДП) – належала до національно-

визвольних, адже вони у своїх програмах ставили проблему розв’язання 

українського питання. Згідно з поділом партій, запропонованим 

Т. Ходгкіним, УНДО, УСРП, УСДП (до 1921 р.) – це «partia sensu stricto» 

(класичний тип партії), які мали демократичну програму і організаційну 

структуру. Ставили вони свої виборчі цілі, діяли вони легально і в 

конкуренції з іншими партіями.  

У західній літературі можемо натрапити на поділ національно-

визвольних партій на революційно-центристські і прагматично 

плюралістичні. У такому випадку КПЗУ можна зарахувати до перших, а 

УРП-УСРП, УСДП, УКНП, ФНЄ – до других. 
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М. Дюверже відзначав, що класична, базова типологія політичних 

партій відображає історичну логіку їх розвитку. Політичні партії 

розрізняються за походженням на: 1. Класові; 2. Масові; 3. Кадрові [978]. 

Кадрові політичні партії виникли в XIX ст. і відрізняються 

небагаточисельністю, вільним членством, опорою, насамперед, на 

професійних політиків і фінансову еліту, спроможністю забезпечити 

політичній партії матеріальну підтримку. Такі політичні партії орієнтовані 

на виборчі функції [978].  

Масові партії характеризуються багаточисельністю (наявністю 

десятків сотень тисяч членів партії), ідеологічною орієнтованістю і 

домінуванням ідеологічних і виховних форм діяльності, наявністю тісного 

зв’язку апарату і партійних мас, порівняно жорсткою організацією. Вони 

виникли пізніше кадрових (пролетарські партії) [978]. 

Існує декілька типів поділу масових партій. Вони, зокрема, поділені 

Ж. Блонделем на: 1) представницькі західного типу; 2) комуністичні; 

3) популістські. Р. Шварцейбергом масові політичні партії поділені на: 

1) соціалістичні; 2) комуністичні; 3) фашистські [978].  

Отже, найпростішою класифікацією, яка досить часто вживається 

для характеристики політичних партій, – це поділ їх на «великі» і «малі». 

Вибір електорату чи кількість контрольованих партією мандатів у 

парламенті служать основою такої класифікації. У Галичині до великих 

можна зарахувати лише три партії лівиці – УРП-УСРП, КПЗУ (1920-ті рр.) 

УСДП (до 1923). Решта партій належали до «малих». Без сумніву, що їх 

необхідно зараховувати до маргінальних партій. 

Залежно від ступеня впливу політичних партій на партійну та 

політичну систему їх можна поділити на політичні партії з високим рівнем 

репрезентативності (істотні партії) та з низьким рівнем репрезентативності 

(неістотні партії). У західноукраїнському варіанті істотними політичними 
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партіями можна назвати УСРП, КПЗУ, Сельроб. Інші партії, що діяли в 

Західній Україні, можна віднести до неістотних партій. 

Якщо класифікувати політичні партії за критерієм походження – всі 

вони зовнішнього походження. Частина політичних партій: УПП, Сельроб 

сформувались у результаті розколів раніше існуючих партій. 

Легальними політичними партіями краю були УРП-УСРП, УСДП 

(до 1924 і після 1929), Сельроб, УПП. Нелегально діяла КПЗУ. Залежно від 

ставлення до інших елементів політичної системи, політичні партії 

поділяються на: 1. Демократичні; 2. Авторитарні; 3. Тоталітарні.  

Водночас демократичні партії поділяють на: 1) прагматичні, 

2) доктринальні (з підвищеною значимістю ідеологічного фактора), 3) партії 

інтересів (з яскраво висловленим партикулярним представництвом 

інтересів певної соціальної групи - жінок, фермерів та ін.) [978].  

Серед доктринальних партій виділяються – соціалістичні, 

націоналістичні, релігійні (або антиклерикальні). Залежно від характеру 

партійної ідеології, виділяємо: ліберальні, консервативні, соціалістичні, 

комуністичні та ін.; від участі в здійсненні державної влади: опозиційні – 

легальні, напівлегальні і нелегальні; від тривалості існування – стабільні та 

нестійкі; за способом зв’язків політичної партії з її парламентською 

фракцією – м’які, слабкі і жорсткі, сильні; за характером членства – 

відкриті, з вільним членством, і закриті, елітарні [978]. 

За ставленням до суспільно-економічних відносин (тобто за 

ступенем сприйняття або несприйняття такого типу) виділяються політичні 

партії: ультраліві; ліві; лівоцентристські; центристські; правоцентристські; 

ультраправі (при менш детальній класифікації – тільки ліві, центристські та 

праві) політичні партії.  

Найлівішими вважаються політичні партії, які виступають за 

застосування радикальних і навіть одіозних способів та методів боротьби з 
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капіталізмом, а найправішими – ті, що готові вдаватися до жорстоких 

методів і способів захисту капіталістичних відносин [978].  

Усі політичні Галичини мали організаційну структуру, засновану за 

територіальним принципом. Вони створили лише вертикальний рівень 

зв’язків між первинними організаціями і центральними органами. 

Вертикальна структура зв’язків між первинними організаціями 

забезпечувала більшу монолітність партій. Політичні партії Галичини були 

більше централізованими політичними партіями. Низові організації не 

впливали суттєво на прийняття політичних рішень. 

М. Дюверже відзначав можливість т. зв. ідеологічної 

децентралізації, яка допускала існування ідейно-програмних відмінностей і 

відповідних фракцій та платформ усередині партії. Серед політичних партій 

Західної України міжвоєнного періоду до такого типу партій можна 

віднести УСРП. 

Партії Галичини – колегіального типу керівництва, який не 

виключає факту існування інституту лідера партії, але він є загалом лише 

провідником колегіального органу, обраним і відповідальним перед ним. 

Також політичні партії краю були позапарламентського типу. У жодній з 

партій у статуті не бачимо взагалі згадки про парламентську фракцію. 

Однак зауважимо, що у позапарламентському керівництві УСРП, УСДП, 

Сельробу були посли і сенатори до польського сейму та сенату, які часто 

відігравали домінантну роль. 

Існує також класифікація політичних партій залежно від інституту 

партійного членства. Партії Галичини – це партії безпосереднього членства, 

адже їхні члени належали до однієї з її первинних організацій. 

Марксистська наука типологізує політичні партії на основі 

класового критерію, а також акцентує увагу на місці та ролі політичних 

партій у політичній системі.  
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Згідно з першим критерієм політичні партії можна поділити на п’ять 

категорій: робітничі; селянські; дрібнобуржуазні; партії великої буржуазії; 

народно-дрібнобуржуазні. Однозначно можна сказати про відсутність у 

Західній Україні партії великої буржуазії, адже в українському середовищі 

такої соціальної верстви не було. З певними застереженнями до робітничих 

і селянських можна віднести КПЗУ, УСДП, Сельроб. Селянською можна 

назвати, теж із застереженням, маловпливову Українську селянську партію 

– прибудову КПЗУ. Всі решта партії зарахувуємо до народно-

дрібнобуржуазних. 

Другим важливим елементом класової класифікації політичних 

партій є поділ відповідно до їхнього місця та ролі в політичній системі 

міжвоєнної Польщі. З цього погляду політичні партії можна поділити на 

революційні, реформістські, консервативні та реакційні.  

До революційних (тобто тих, що прагнули негайної і докорінної 

зміни існуючого устрою шляхом революції) можна віднести КПЗУ та Сель-

Роб. Усі інші партії лівиці – УСРП, УСДП (після 1928 р.), все-таки, були 

більше реформістськими партіями, які виступали за поступові, еволюційні 

зміни. 

Якщо класифікувати партії на основі ставлення до політичної 

системи міжвоєнної Польщі, то просистемних партій серед лівиці не було, 

вони –антисистемні. УСРП, КПЗУ, Сельроб, УСДП намагалися розхитати 

незаконний, на їхній погляд, існуючий режим. Без сумніву, це була 

опозиція тодішньому політичному порядку. 

Часто політичні партії класифікують на основі ідеологічного 

критерію (доктринальних чи програмних відмінностей). З цього погляду 

варто говорити про відмінності між партіями залежно від того, яку 

ідеологію покладено в основу їхніх програмних документів та політичної 

діяльності. 
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У Галичині 1920–1930-х років до комуністичних партій, зрозуміло, 

можна віднести КПЗУ, УСДП (1923–1924), Сельроб. До соціалістичних 

партій можна зарахувати УСРП, УСДП від заснування і до 1923 року, а 

також після відновлення своєї діяльності 1928 року. 

Якщо класифікувати лівицю Західної України за шкалою «ліві – 

центр – праві», то в лівий край треба поставити КПЗУ, Сельроб, УСДП 

(1923–1928). У центристському таборі можна розмежувати також лівий 

центр (УСРП, УСДП після 1928 р.). Шкала розташування лівих партій 

виглядає наступним чином (з права на ліво): УПП, РУРП-УРП, УСДП, 

УСРП, УСДП (1923 – 1924), Сельроб, КПСГ-КПЗУ. 

Якщо брати до уваги лише українську партійно-політичну систему 

Галичини і подивитися на ставлення до неї політичних партій та соціальних 

груп, то просистемних партій серед лівиці немає, усі партії фактично 

виступали проти домінування націонал-демократів. На їхню адресу критика 

сипалась як із боку КПЗУ, Сельробу, так і УСРП та УСДП. 

Отже, підбиваючи підсумки, можемо констатувати, що українська 

лівиця в Україні – це: 1. Сукупність соціальних і демократичних ідей, 

сформованих в українському суспільстві від княжо-королівської доби на 

ґрунті споконвічних національних звичаєвих, традиційних, моральних 

норм. 2. Діяльність організацій лівого спрямування, які, окрім соціальних і 

демократичних ідеалів, сповідували та намагалися здійснювати українську 

національно-державницьку ідею, захистити, зберегти і примножити 

українську культуру і духовність, відродити українську державність. 

3. Теоретична спадщина мислителів і діячів, які обґрунтовували 

неподільність і одночасність соціального і національного визволення 

українського народу, домагалися і частково домоглися усамостійнення і 

визнання у світі українського лівого руху, творчо і вибірково запозичили 

здобутки європейських анархістів, комуністів, соціалістів і соціал-

демократів, водночас збагачуючи їх своїми, а відтак започаткувавши 
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україномарксизм, україносоціалізм, українокомунізм (націонал-комунізм). 

4. Партії: РУРП-УРП-УСРП, УСДП, УСДРП, УКП. 

Неукраїнська (антиукраїнська) лівиця в Україні – це: 1. Ідеологія, 

сформована на неукраїнських цінностях поневолювачами і чужинцями, а 

також українськими перевертнями під прикриттям інтернаціоналізму. 

2. Діяльність лівих організацій, які відверто або приховано заперечували 

національну окремішність українців, їхнє право на політичну відрубність, 

водночас, у кращому разі, нейтрально ставились до їхніх національно-

визвольних змагань, усіляко перешкоджали самоорганізації лівиці з 

українським обличчям. 3. Теоретична спадщина мислителів і практика 

діячів переважно панівних націй та колаборантів в Україні, які сприймали 

як належне, а то й обґрунтовували, природність поневоленого статусу 

України, нівелювали національну свідомість українців, спотворювали їхню 

історію, винищували їх фізично, переходили на позиції шовінізму і 

національного зрадництва. 4. Партії: РСДРП, КП(б)У та інші. 

Як бачимо, розмежувальна лінія між українськими і неукраїнськими 

(антиукраїнськими) лівими в Україні – надзвичайно чітка. Однак детальний 

аналіз лівого руху в Україні спонукає до використання не лише білої 

(«українська лівиця») і чорної («неукраїнська лівиця»), а й сірої барви для 

позначення проміжних третьої і четвертої груп лівих – нейтральних і 

україноподібних (квазіукраїнських). 

Нейтральні політичні сили (проукраїнські) – це: 1. Лояльне, 

співчутливе ставлення до національно-визвольних здвигів українців. 

2. Прагнення досягти, як мінімум, автономії і, як максимум, – виокремитися 

з українського, російського, польського лівого руху. 3. Приховане, інколи 

відверте надання пріоритетності національним цінностям перед 

соціальними чи інтернаціональними або прагнення щонайменше узгодити 

їх між собою. 
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1. Партії: БУНД, Об’єднана єврейська соціалістична робітнича 

партія, Поалей-Ціон, КРПП тощо. 

Ознаками україноподібних (квазіукраїнських) політичних сил 

вважаємо такі. 

1. Українська форма, переважно вдавана, псевдоукраїнський зміст 

із проявами справжнього українства, комплекс національної вторинності з 

гіперболізованим і спотвореним розумінням інтернаціоналізму, як правило, 

у «московсько-польсько-шовіністичній обгортці». 

2. Український внутрішній і зовнішній автономізм у всіх сферах 

життя: політичній, соціально-економічній, духовно-культурній, 

паралізуючий страх перед звинуваченнями в націоналізмі, мазепинстві, 

петлюрівстві, бандерівстві. 

3.  Усвідомлення та ідентифікація себе як складової лівого руху 

панівних націй, окупаційних режимів, підсвідома залежність від їхніх дій та 

рішень, відсутність власної принципової національно-політичної позиції, 

надмірна обмеженість у всьому. 

4. Партії: КПСГ-КПЗУ, Сельроб тощо. 

Таким чином, у розвитку української лівиці Галичини можна 

виділити три періоди, які суттєво відрізнялися між собою передусім через 

суспільно-політичний чинник. Перший етап пов’язуємо із зародженням 

соціалістичного руху та організаційним оформленням перших політичних 

партій. Під час другого періоду відбувається структуризація української 

лівиці, утворюються перші політичні партії соціалістичного спрямування. У 

міжвоєнний період (третій етап) соціалістичний рух доповнюється 

комуністичним, що поглибило розкол у середовищі 

української/неукраїнської лівиці Галичини. 
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Висновки до розділу 

Дисертаційна робота проводилась на міждисциплінарній основі 

через використання теоретико-методологічних надбань політології й історії, 

залучення сукупності методів і методичних прийомів, підпорядкованих 

певній методології. Історію організованого українського лівого руху в 

Україні у досліджуваному періоді автором поділено на три періоди: 1) 

зародження – 60-ті роки XIX століття–1890-ті; 2) становлення і 

усамостійнення – 1890–1923; 3) міжвоєнно-еміграційний – 1923–1939.  

Класифікація політичних партій відбувається на основі декількох 

критеріїв: 1) мірою їх «вростання» в політичну систему суспільства 

(тривалість існування, зміна назви, порушення організаційного статусу, 

місце і роль фракції в парламенті); 2) соціальною підтримкою (підтримка 

соціальними класами, соціальними шарами, групами, різноманітними 

суспільними і релігійними рухами, етнічними спільностями, міським і 

сільським населенням, окремими громадянами); 3) політичною орієнтацією 

політичної партії (у ставленні до власності на засоби виробництва, про роль 

держави в економічному регулюванні, перерозподілі суспільного багатства, 

соціальному захисті громадян, секуляризації (тобто перетворенні в світські) 

суспільства, входження в блоки, понаднаціональні інтеграції, у ставленні до 

виборчих громадянських прав тощо); 4) структурною незалежністю 

(ступінь автономності політичних партій, життєве забезпечення її (джерела 

прибутків, рекрутування, поповнення членів партії, джерела поповнення 

рядів політичних лідерів, зв’язок з іншими політичними партіями, 

відносини з зарубіжними політичними партіями і рухами); 5) внутрішньою 

структурою, організаційною побудовою політичної партії (інтенсивністю 

відповідних зв’язків, географічною розкиданістю і густотою первинних 

партійних осередків (організацій), частотою зібрань, нарад, різноманітних 

семінарів тощо на місцях, зібрань у масштабах країни, інтенсивністю 

пропаганди тощо). 
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РОЗДІЛ 3 

СУСПІЛЬНІ ІНСТИТУТИ  

В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ЛІВИЦІ 

 

 

3.1. Ставлення партій лівого спектра  

до держави та її інститутів 

 

Важливий критерій у класифікації української/неукраїнської 

лівиці – ставлення до держави й інститутів державної влади, політичної 

системи загалом. Трансформація адміністративно-територіального устрою 

Австро-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої, надання етнічним 

українським землям спочатку автономії, а згодом політичної незалежності, 

боротьба за демократичні права та свободи стали незмінним атрибутом 

діяльності лівих сил у Галичині наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ 

століть. 

Ще 1881 року І. Франко, Б. Червенський, Л. Інлендер склали першу 

«Програму галицьких соціалістів», що мала бути платформою для 

створення в Галичині інтернаціональної за характером робітничої партії 

[1000, c. 449 – 453]. Значну увагу тут приділено питанню ставлення до 

держави, наголошено на необхідності забезпечити доступ робітників і селян 

до виборних органів влади. Основний лейтмотив документа: «Повсюдне 

право вибору і виборності до парламентських органів, як центральних, так і 

провінційних, і общинних, ... прямих виборів і таємного голосування» 

[1000, c. 449 – 453]. 

Каменяр категорично відкидав «панування загарбницьких урядів 

над народами польським і українським». У документі відзначено: «Немає 

народів вищих і нижчих: усі є рівними і мають рівне право на вільний 

розвиток» [1000, c. 449]. І. Франко, Б. Червенський, Л. Інлендер 
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наголошували, що прагнуть аби  польський і український народи «здобули 

незалежне національне існування», але «партія не може мати нічого 

спільного з партією, яка намагається відбудувати Польщу епохи Ягеллонів 

«від моря до моря». І. Франко стверджував, що найкращий устрій для 

держави – «якнайширша федерація» [1000, c. 449 – 453]. Кінцевою 

політичною метою галицьких соціалістів була децентралізована , вільна 

федерація вільних асоціацій. Можна погодитися з Д.-П. Химкою, що ця 

доза анархізму була «привнесена І. Франком очевидно під впливом 

М. Драгоманова» [1008, с. 105]. 

СДРПА, утворена у 1889 році, у «Декларації про принципи» 

проголошувала загальне виборче право (як важливий засіб агітації та 

організації). Новоутворена партія критикувала владу, а її члени відзначали, 

що «будь-яке обмеження свободи прояву переконань, як і всяка 

монополізація імущими політичних прав, заважають природному 

розвиткові суспільства й мають бути засуджені» [632, c. 69]. Цими ж 

принципами керувалася ГРП, яка після І з’їзду (1892) перейменовано на 

Соціал-демократичну партію Галичини, з 1893-го – і Сілезії (СДПГС). 

Галицькі соціалісти вимагали зміни політичного устрою держави. 

На їхню думку, він має ґрунтуватися на: загальному, прямому, таємному 

виборчому праві для всіх громадян від 21-річного віку до всіх органів 

законодавчих і автономічних (днем голосування мала бути неділя або 

свято); безпосередньому народному законодавстві, що охоплювало би 

вирішення питання війни та миру; загальному народному ополченні замість 

постійної армії; відміні усіх виняткових законів (про пресу, товариства, 

збори), які гальмують вільне слово, думку, науку; народному судочинстві й 

безплатному правовому захисті та ін. 

У той же період засновано ППС, членами котрої були й українські 

соціалісти. На початку ХХ століття «правиця ППС», очолювана 

Ю. Пілсудським, була орієнтована на національне повстання, вважаючи 



 

 

82 

його єдиним шляхом до відновлення польської державності, виступала 

проти тісної співпраці з російським революційним рухом, у тому числі з 

РСДРП. Нова програма, прийнята ППС-лівицею 1906 року, мала на меті 

повалення царату і зведення на його руїнах федерації демократичних 

республік [763, c. 70].  

Дещо інші плани виношувала українська лівиця Галичини (РУРП). 

Де-факто партія підтримувала децентралізацію влади. Зокрема, перша 

політична програма передбачала «у внутрішній політиці Австрії правдивого 

автономізму, котрий би бачив силу монархії в якнайкращім культурнім і 

національнім розвою провінцій і народностей...» [354, c. 302]. У 1895 році 

до політичної програми введено параграф, де йшлося про «політичну 

незалежністьУкраїни»: «Стоячи на ґрунті наукового соціялізму і годячися 

на всі випливаючі з сего консеквенції на полі політичнім, економічнім і 

культурнім, заявляє руско-українська радикальна партия, що здійснене усіх 

єї соціялістинних ідеалів можливе тілько при повній політичній 

самостійности руско-українського народу і повнім праві єго рішати самому 

ві всіх справах, єго дотикаючих» [404, c. 2]. Кордони «окремої, самоврядної 

української області» – Східна Галичина та Північна Буковина.  

Доволі сепаратистську програму висунув VII з’їзд СДРПА, що 

відбувся 24–29 вересня 1899 року у Брні (Брюнні). ППСД на з’їзді 

представляло 11 делегатів, УСДП – два (М. Ганкевич і Р. Яросевич). Суть 

Брюннської національної програми СДРПА полягала в наданні 

австрійським народам національно-територіальної автономії у складі 

імперії із забезпеченням широких прав національним меншинам. 

Наступний з’їзд партії, який відбувся 2–6 листопада 1901 року за участі 

українських соціал-демократів С. Вітика, М. Ганкевича, Р. Яросевича, 

В. Яхимовича, Й. Дречевича, пропонував центральній владі ввести: 

загальне, рівне, безпосереднє й таємне виборче право до всіх законодавчих і 
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представницьких органів; пропорційну систему виборів та дотримання 

демократичних прав і свобод громадян.  

УСДП адаптувала програму СДРПА до галицького ґрунту і 

декларувала створення незалежної та соборної Української держави, 

виокремлення Галичини й Буковини в автономну адміністративну одиницю. 

На конференції 12–13 червня 1907 року В. Левинський укотре вимагав від 

влади поділу коронного краю на «українську й польську автономні 

території» за умови забезпечення широких прав національним меншинам. 

Резолюцію схвалили одноголосно. 

Дальші події засвідчили наростання радикалізму в середовищі 

української та польської лівиці, зважаючи на безрезультатність домагань 

національно-територіальної автономії, розв’язання комплексу проблем, 

пов’язаних із демократизацією наявного режиму. Апогей «самостійницьких 

стремлінь» соціал-демократів і радикалів припав на період Першої світової 

війни та польсько-українського збройного протистояння 1918–1923 років. 

Поразка українців у цій війні змушувала соціалістів пристосовуватися до 

нового політичного режиму Другої Речі Посполитої. 

У нових суспільно-політичних умовах, після рішення Ради послів 

держав Антанти щодо Східної Галичини від 14 березня 1923 року, 

ідеологічні розходження в середовищі української лівиці суттєво 

поглибилися. Їхня спільна риса – невизнання політичної системи 

міжвоєнної Польщі. Аналізуючи тактику лівих політичних сил, доцільно 

розділити їх на дві групи: одна – обрала легальний шлях, інша – 

нелегальний, спрямований на підрив державного устрою. 

До першої категорії належала УРП, яка у міжвоєнний період ХХ 

століття почала пропагувати політику «орієнтації на власні сили» [396, c. 1], 

що означало відмову від участі у політичному житті Польської держави. Чи 

не вперше ця тактика була апробована під час парламентських виборів до 

сейму і сенату Другої Речі Посполитої 1922 року.  
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Однак зауважимо: на відміну від інших українських політичних 

партій національно-державницького табору, УРП, все ж таки, 

обґрунтовувала ідею участі у виборчій кампанії. Лідери партії – І. Макух та 

Л. Бачинський на засіданні Міжпартійної ради наголошували: «Треба брати 

участь у цих виборах, щоб не допустити до вибору якихось хрунів чи їм 

подібних. Коли український народ візьме масову участь у голосуванні, то з 

українських земель вийдуть майже виключно українські посли й сенатори. 

Щойно після виборів вибрані посли й сенатори зможуть збойкотувати сойм 

і сенат та поїхати до Варшави, щоб у той спосіб зазначити правне 

застереження українців» [394, c. 3].  

УРП рішуче засудили інші політичні партії, серед яких – УНТП. 

Націонал-трудовики, зважаючи на заклики Є. Петрушевича, ухвалили 

рішення бойкотувати голосування, а «за нею мусіли прийняти таку саму 

постанову інші українські партії в Галичині – УРП, УСДП і християнсько-

суспільна партія, а також москвофільський «Ісполнітельний комітет», щоб у 

цій справі не допустити до повної анархії…» [394, c. 3]. 

Проблему ставлення УРП до Польської держави обговорювали на 

першому повоєнному з’їзді партії, який відбувся 1–3 квітня 1923 року. 

Підсумком тривалого обговорення суспільно-політичної ситуації у краї 

стала резолюція, де констатовано: «Український народ не погодиться з 

окупацією західноукраїнських земель, бо повне соціальне визволення 

неможливе без здобуття національної самостійности, яка виявляється в 

можливості, даній робітничим масам кожної української етнографічної 

території, самим вільно вирішувати свою долю» [362, c. 3].  

Члени УРП наголошували, що український народ докладатиме всіх 

зусиль, щоб якнайшвидше осягнути повну незалежність на всіх своїх 

землях, і боротиметься проти кожного, хто «розшматував начетверо 

українську територію» [808, c. 179 – 187]. Для реалізації мети УРП 

планувала поборювати всі течії і гурти, які, «щоб рятувати з неволі одного 
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сусіда, хочуть віддати український народ другому народові». Партія 

вважала однаково небезпечним ворогом українського трудового народу як 

Польщу, так і Румунію та Москву [184, c. 56 – 57]. Делегати з’їзду 

виступили проти польської колонізації Західної України, засуджували 

польську владу за політику терору, «карні експедиції, труси, тюрми, 

контрибуції і побої, ніде в ніякій правовій державі непрактиковані» [162, c. 

56]. 

Радикали акцентували на значних здобутках соціалістів у боротьбі 

за українську державність («завсіди мусять люде пам’ятати, що українська 

державна самостійність – це діло українського визвольного соціалістичного 

руху»), оскільки: 

– духовні провідники партії (М. Драгоманов, М. Павлик і 

С. Подолинський) перші «підняли справу» повної державної самостійності 

України – уклали українську політичну програму з вимогою державної 

самостійності України на всіх її етнографічних землях; 

– УРП першою серед українських політичних партій у політичній 

програмі висунула вимогу соборної і самостійної України (1895). Згодом 

(1899) ідентичну вимогу задекларувала українська соціал-демократія; 

– «будову» Української Народної Республіки здійснювали не 

«націоналісти», а українські соціалісти під проводом М. Грушевського, які 

проголосили самостійність Української держави та Акт Злуки 22 січня 

1919 р. [14, c. 1].  

Отже, на початку 1920-х років УРП стояла на самостійницько-

соборницькій платформі, пропагуючи повне визволення всіх українських 

земель («воля національна і нерозлучна із нею воля соціяльна є 

найдорощими скарбами українського народу» [9, aрк. 12]). Така позиція 

партії не залишала надії польському уряду на співпрацю з однією з 

найвпливовіших українських політичних сил. 
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6 липня 1924 року відбулася нарада представників політичних 

партій Західної України. До участі у форумі долучилися представники 

лівиці – УРП, УПСР, ХСП та Селянського союзу. Підсумком засідання 

стала спільна заява «Про політичне становище краю», де представники 

партій Л. Бачинський, С. Голубович, С. Підгірський, С. Жук, 

О. Барвінський та М. Чучмай від імені українського народу констатували: 

«Український народ непохитно обстоює своє природне право до 

незалежного державного життя» [492, с. 144].  Вони також засудили 

намагання польської влади односторонньо розв’язати українське питання як 

внутрішньодержавне. В ухваленій заяві учасники наради виступали проти 

насильницького приєднання західноукраїнських земель до Польщі, 

закликали «дорогою свобідного плебісциту» реалізувати право на 

самовизначення [492, c. 144]. Отже, українська лівиця не визнала 

політичного устрою Другої Речі Посполитої, що заклало ґрунт для тривалої 

конфронтації з центральними та місцевими органами влади. 

Конфронтація значно поглибилася у 1925–1926 роках. За словами І. 

Макуха – одного з лідерів УРП, починаючи від 1925-го партія увійшла у 

другу – вічеву фазу масового руху [203, c. 367]. Антипольські акції УРП 

викликали спротив місцевих органів влади: заарештовано і засуджено 

чимало радикалів, у тому числі О. Павліва, М. Стахіва, Р. Дашкевича, 

І. Копача та ін. Однак загалом тактика популяризації програмних принципів 

радикалів шляхом скликання масових громадських акцій не дала бажаних 

результатів, загострила відносини з місцевими інституціями влади [568, c. 

12 – 15].  

Ставлення партії до Польської держави обговорювалося на 

черговому з’їзді УРП 1 лютого 1925 року у Станиславові. Радикали 

виступили за повне соціальне та національне визволення українського 

народу на всіх його етнічних землях. У такий спосіб, партія вкотре 
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продемонструвала відверто вороже ставлення до Другої Речі Посполитої 

[804, c. 192 – 201]. 

Після утворення УСРП (1926) політична програма залишилася без 

змін [203, c. 326]. У підсумкових резолюціях відзначено, що, незважаючи на 

утиски («поліція і адміністративна влада хоче загнати визвольний рух 

українського працюючого народу в підпілля»), український народ не 

припинить визвольної боротьби. «Ми нація, а не конспірація, – 

констатували радикали, – нація, яка стала на шлях одвертої боротьби за свої 

права, і тому всякі намагання адміністративної влади даремні… Ми далі 

одверто будемо боротися за своє право на своїй землі, за свобідне 

виконання кожної життєвої функції української нації і за соціальне 

визволення українських робітничих мас – рук і ума… Бо змагання наше – 

це масове змагання, яке було б даремно приховувати» [203, c. 326]. 

 Ідеолог партії М. Стахів зауважував, що мета УСРП – соціальне й 

національне благо українського працюючого народу, тобто національне 

визволення українського працюючого народу від визиску, утиску, 

несправедливости». Основними засобами реалізації визначеної мети 

радикали вважали соціалізм та демократію. Учасники з’їзду відзначали, що 

«український працюючий народ буде змагати до самостійності і 

соборності» [184, c. 23], та закликали українців об’єднатися на платформі 

народовладдя, соціалізму і соборності. 

Нову програму партії ухвалено 14 лютого 1926 року. Захищаючи 

право народу на демократію і право на працю, УСРП пропагувала:  

– утворення самостійної Української трудової республіки й надання 

всієї повноти влади працюючому народові;  

– перехід верховної влади до рад працюючого народу, вибраних 

загальним, рівним, безпосереднім, таємним і пропорційним голосуванням;  

– забезпечення національним меншинам «заступництва» у владі;  
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– повну відповідальність виконавчої влади перед Радами 

працюючого народу;  

– свободу слова, друку й віри, свободу спілок, зборів, страйків, 

незайманість особи та помешкання, таємність листування;  

– рівність кожного перед законом без огляду на національність, віру, 

стать і походження, а також перед судом; 

– виборність суддів, скасування смертної кари й «умовність 

засудів».  

Загалом соціалісти-радикали декларували законодавчу реформу, яка 

б сприяла розвиткові творчих сил людини, охороняла працюючих перед 

визиском і гнітом та розвивала почуття громадської спільності й 

солідарності [179, c. 40]. 

У зв’язку з політичним устроєм Другої Речі Посполитої, репресіями 

влади, ігноруванням навіть національно-культурних вимог українців 

Галичини, УСРП визнала інкорпорацію Західної України Польщею 

нелегітимною. З цього приводу в зверненні Головної управи партії до 

керівництва УПР під час виборів президента Польщі 1926 року наголошено: 

УПР повинна рішуче й недвозначно заявити, що український працюючий 

народ, незважаючи на зовнішні й внутрішні обставини, буде «вперто 

добиватися всіма засобами» соціального й національного визволення з-під 

влади Польщі, боротися за об’єднання всіх українських етнічних земель у 

соборну, самостійну Українську трудову республіку. З цих причин, вважали 

соціалісти-радикали, українські парламентарі повинні оголосити про те, що 

вибори президента Польщі були винятково внутрішньою справою цієї 

країни, а не Західної України, яка ніколи не визнавала й не визнає факту 

польського завоювання [805, c. 145 – 160]. 

Проте невизнання інкорпорації західноукраїнських земель Другою 

Річчю Посполитою не завадило УСРП взяти участь у виборах 1927 року до 

органів місцевого самоврядування Східної Галичини. На засіданні Головної 
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управи УСРП 7 квітня 1927-го ухвалено постанову із закликом до всіх 

українців взяти активну участь у виборах [425, s. 193]. Водночас УНДО у 

Комунікаті закликало Головну управу партії створити єдиний національний 

фронт. Після тривалих внутрішньопартійних дискусій УСРП відмовилася 

від цієї пропозиції.  

Принциповість радикалів у захисті програмних положень завадила 

утворити єдиний виборчий блок лівиці (або ж принаймні національно-

державницьких сил) під час парламентських виборів 1928 року до 

Польського сейму і сенату. І. Макух зауважив: «Головною причиною такого 

рішення було таке міркування: УСРП є єдиною демократичною і 

соціалістичною політичною партією, яка послідовно й систематично 

поборює комунізм і комунофільське поплентацтво. Вона єдина послідовно 

поборює капітулянські настрої перед Варшавою і перед Москвою» [203, 

c. 361]. 

Потрапивши у парламент, партія продовжувала критикувати владу, 

акцентувала на необхідності боротьби за українську державність. Зокрема у 

відкритому листі Українського і Білоруського клубів у парламенті Другої 

Речі Посполитої до маршалка сейму (оприлюднений з нагоди святкування у 

Польщі десятої річниці відновлення державності) відзначено, що 

соціалістичні сили вітали факт визволення польського народу як доказ того, 

що ідея самовизначення може бути здійснена на практиці. Однак 

відроджена Польська держава не визнала принципових прав 

самовизначення націй і інкорпорувала частину українського і білоруського 

народів, які також прагнули до своєї незалежності. Тому ми не тільки не 

можемо брати участі «в урочистості десятиріччя існування польської 

держави…, але при цій нагоді вважаємо необхідним підкреслити, що 

незламно стоїмо на позиції права самовизначення української і білоруської 

націй на всіх етнографічних землях», – відзначали соціалісти-радикали 
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(детальніше див. у розділі «Українська лівиця: парламентський вимір») 

[148, c. 282]. 

Соціальне та національне визволення українського народу – 

стратегічна лінія партії. Цю тезу підтримали делегати XXXI партійного 

з’їзду, який відбувся 2–3 лютого 1929 року у Львові. Його учасники  

закликали всі соціалістичні сили, котрі дотримуються тих самих ідеолого-

політичних засад, співпрацювати й боротися з польським «окупаційним 

режимом» на західноукраїнських землях [805, c. 145 – 160]. 

На початку 30-х років ХХ століття УСРП констатувала, що 

український визвольний рух у Польській державі надалі залишається 

масовим завдяки соціалістичним та демократичним ідеям. «Звідси виросла 

наша сила, якої нині ніхто не ладен зламати», – йдеться у відозві 

«Громадського голосу». Партійці відзначили, що в Галичині практично не 

залишилося регіонів з «пасивним українським населенням, що не проявляє 

самодіяльности». Натомість у селах і містах серед працюючих людей 

помітні великі маси робітників, що «самі є собі провідниками, які ведуть 

працю на освітньому полі, економічному й політичному» [405, c. 2]. 

30 грудня 1932року у Львові відбувся XXXII партійний конгрес 

УСРП. Делегати конгресу в контексті акції «пацифікації» зайняли 

надзвичайно неприязну позицію щодо Польської держави. «Стоїмо на 

становищі самовизначення народів, боремося за примінення того права до 

українського народу, який вже дав вислів своєї волі стреміти до 

Самостійної, Соборної Української Державности, висловлюємося за 

загальне роззброєння», – відзначали соціалісти-радикали [259, c. 4].  

Політичний ідеал партія вбачала у побудові Української держави на 

таких основоположних принципах: 

– утворення незалежної, соборної України з республіканською 

формою правління; 

– передання влади трудовому народові; 
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– свобода слова, друку, віросповідання; 

– рівність усіх громадян перед законом; 

– реформа судочинства; 

– перехід землі в користування селян без викупу; 

– піднесення господарської культури населення, забезпечення 

культурно-освітнього розвитку українців [259, c. 4].  

Отже, констатував М. Стахів, «програма відкидає і марксистську 

«чисту» диктатуру пролетаріату, і большевицьку диктатуру партії через 

фальшиві совіти»
 
[963, c. 128].  

Проте декларації партії залишилися нереалізованими. Крім того, 

соціалісти-радикали у 1932–1933 роках зауважували погіршення становища 

українців Галичини. «Змінити ці землі національно, насадити на них як 

більше польського елементу і в той спосіб панувати на цих землях при 

помочі польської меншости, спомаганої через державну адміністрацію», – 

основна мета польської влади, на думку І. Макуха [366, c. 2]. Звичайно, 

УСРП виступила з різким осудом цієї політики. 

Не менш гостро соціалісти-радикали критикували політику уряду в 

українському питанні, особливо у проектах нової Конституції, яка 

передбачала позбавлення українського народу можливості впливати на 

органи державної влади. «Українська молодь знає заздалегідь, – 

констатував М. Матчак, – що закінчивши школу, не матиме доступу ні до 

державних, ні до самоврядних урядів, відзначали члени УСРП» [804, c. 192 

– 201]. Крайова конференція УСРП, скликана 24 грудня 1933 року, 

доручила «всім членам і симпатикам УСРП подвоїти свою працю для 

викликання масової організованої активности української працюючої кляси 

на всіх полях національно-політичного і господарського та культурного 

життя» [293, c. 3].  

Чимало риторичних запитань у польському суспільстві викликала 

нова Конституція, проект якої активно обговорювали політики на початку 
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1935 року. На думку І. Макуха, основна мета внесення змін до Конституції 

– забезпечення необмеженої влади президента, що для соціалістів-радикалів 

було неприпустимо. УСРП констатувала, що Польська держава залишається 

«тільки на назві» республікою, оскільки «управлення Президента держави 

складають в руки одної особи більшу власть, як мав її навіть абсолютний 

монарх. Постанова про вибір Президента зібранням лекторів відбирає 

українському народові вплив на вибір голови держави» [293, c. 3].  

Серед недоліків Конституції, що унеможливили будь-які 

державницькі починання українців, І. Макух назвав:  

– обмеження ролі парламенту; 

– надання польському урядові практично необмежених прав 

(ліквідовано його відповідальність перед парламентом); 

– позбавлення парламенту реальної можливості контролювати 

устрій державної адміністрації; 

– відсутність чітко окресленої кількості послів та сенаторів; 

– підвищення виборчого цензу; 

– обмеження громадянських, демократичних свобод [293, c. 3]. 

Соціалісти-радикали рішуче засудили виборчий закон 1935 року і 

закликали не брати участі у виборах до сейму та сенату Польщі. УСРП 

констатувала, що новим виборчим законом селяни і робітники позбавлені 

виборчого права під час виборів до сенату, а у випадку проведення виборів 

до сейму виборці не мають практичної можливості обрати незалежних 

кандидатів, до котрих «український працюючий народ мав би повне 

довір’я» [478, с. 216]. Соціалісти-радикали та соціал-демократи 

стверджували, що можливість примирення із режимом «санації» суперечить 

демократичному характеру їхніх програмних принципів, поступатися якими 

«на догоду короткочасній політичній вигоді» вони не будуть. У боротьбі за 

національне й соціальне визволення ці політичні партії декларували 

орієнтацію виключно на «власні сили» [179, c. 11]. 
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8 і 15 вересня 1935 року відбулися вибори до сейму і сенату 

Польської держави. Бойкот цих парламентських виборів соціалісти-

радикали, як уже зазначалося, пояснювали новим виборчим 

законодавством, що на думку І. Макуха, вже остаточно «заперечувало 

таємність, рівність, загальність та безпосередність виборів, засади, 

передбачені Конституцією» [241, c. 2].  

6 липня 1935 року на спільній нараді членів Головного секретаріату 

УСРП та Клубу українських соціалістів-радикалів одноголосно ухвалено 

рішення про те, що нова «виборча ординація» до сейму та сенату позбавляє 

виборців права «ставити своїх зовсім незалежних кандидатів на послів чи 

сенаторів, котрі могли б направду заступати правдиву волю своїх 

виборців»; окрім того новий виборчий закон до сенату позбавляє «широкі 

маси селян і робітників взагалі виборчого права, полишаючи це право 

тільки нечисленним одиницям», а тому всі члени й прихильники УСРП не 

повинні брати участі у цих виборах [241,c. 2]. 

На нараді членів Головної управи та делегатів повітових управ 15 

лютого 1936 року УСРП вимагала від членів партії «всеціло» посвятити 

себе поширенню політичної свідомості, соціалістично-радикальної ідеології 

та розбудовувати належні українські громадські національно-культурні 

організації у «всіх ділянках народнього життя». Соціалісти-радикали 

наголошували, що національна політика польського урядового табору 

незмінно суперечить інтересам українського народу. Саме тому УСРП 

закликала до «найбільшої політично-організаційної активності», оскільки 

тільки така масова політична сила може здобути належні народові 

національні права і соціальну справедливість [264, c. 8].  

Члени УСРП, розглядаючи можливість здобуття незалежності 

України, відкидали «добру волю» польського уряду, закликали також не 

піддаватися комуністично-більшовицькій агітації, яка, зрештою, втратила 

серед українського працюючого народу всілякий вплив, відколи українське 
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селянство переконалося у «дійсному положенні українського працюючого 

народу під московською реакційною диктатурою комуністичних комісарів» 

[264, c. 8]. 

Соціалісти-радикали, позбавлені політичної трибуни, якою був 

парламент Другої Речі Посполитої, продовжували критикувати польську 

владу на сторінках періодичної преси, народних вічах, зборах партії. 

Зокрема на нараді Головної управи УСРП 1 листопада 1936 року 

обговорено питання «внутрішнього українського положення» [320, c. 1]. 

Основне завдання на найближчі роки УСРП вбачала у здобутті політичного 

рівноправства українського народу. Шляхи досягнення цієї мети: 

– здійснення нової земельної реформи; 

– надання свободи господарської кооперації українському 

населенню; 

– українізація шкільництва в Західній Україні [361, c. 2].  

Проте, вважали українські соціалісти, ці життєві вимоги 

українського народу можна реалізувати лише тоді, коли український народ 

послідовною, організованою працею неустанно домагатиметься свого 

права. До своїх вагомих здобутків український народ може віднести те, що 

«у величезній більшості» переборов комуністичну акцію й ослабив вплив 

комуністів. Головна управа закликала всіх членів партії «стояти вірно при 

тім протикомуністичнім становищі та на кожнім кроці практичною працею 

поборювати комуністичний вплив» [361, c. 2]. 

Делегати грудневого ХХХІІІ крайового конгресу УСРП (1937), 

відповідаючи на запитання: «За що треба змагатися?», – виокремили чотири 

найважливіші завдання галицьких українців, які, на їхню думку, змогли би 

протидіяти полонізації та сприяли би згодом утворенню Української 

незалежної держави:  
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– посилення організаційної діяльності для якнайтіснішої 

консолідації населення, зміцнення його політичного й культурного 

потенціалу;  

– створення «справедливого права», щоб кожна нація мала змогу 

налагодити шкільництво з власним учительством, мовою і змістом 

навчального процесу;  

– боротьба за свободу господарських, кооперативних, культурних, 

професійних, політичних організацій, а також за свободу слова, друку, 

зборів інших громадянських прав;  

– здійснення земельної реформи на «користь нашого 

малоземельного і безземельного селянства, з виключенням колонізації, для 

якої абсолютно нема на цих землях місця» [351, c. 4].  

Соціалісти-радикали вважали, що реалізувати ці мінімальні, 

справедливі вимоги українського народного життя можна лише тоді, «коли 

побільшиться свідома, організована сила працюючого народу, його 

політичне освідомлення, культурний поступ та бажання солідарним 

змаганням вибороти незалежне право» [351, c. 4]. 

До другої групи української лівиці, що обрали нелегальний шлях 

боротьби, належали представники комуністичних сил, з-поміж котрих 

виділяється УСДП, представники якої у міжвоєнний період двічі змінювали 

ідеологічний вектор. Зрештою УСДП, на відміну від УНДО та УСРП, 

значно менше впливала на суспільно-політичні процеси в Західній Україні. 

Один із лідерів партії – А. Чернецький був змушений визнати, що на 

початку 1920-х років існування УСДП «хіба формальне, бо політичного 

впливу вона не мала і видатної ролі в політичному житті більше не грала» 

[403, c. 1]. У політичній сфері соціал-демократи продовжували критикувати 

політичний режим Другої Речі Посполитої, її соціально-економічну та 

культурно-освітню політику [910, c. 112 – 122]. 
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На VІ з’їзді партії у Львові 18 березня 1923 року, з ініціативи 

А. Чернецького прийнято «Декларацію з’їзду УСДП про Східну Галичину», 

в якій соціал-демократи засудили рішення Ради послів держав Антанти від 

14 березня 1923 pоку. У підсумковому документі відзначено, що попри всі 

ухвали «капіталістичного імперіалізму», український пролетаріат вважає 

себе «одним цілим пролетаріатом – матері Радянської Соціалістичної 

України і Союзу Радянських Соціалістичних Республік» [12, aрк. 7]. 

Перехід УСДП на відверто комуністичну платформу викликав 

занепокоєння польської влади: проведено обшуки, арешти провідних діячів 

партії, закрито культурно-освітні товариства «Воля», котрі перебували під 

впливом соціал-демократів у Львові, Перемишлі, Станиславові. Зрештою, 

Міністерство внутрішніх справ Польщі 9 грудня 1923 року постановило 

«ліквідувати УСДП на території всієї держави у зв’язку з виразно 

комуністичним напрямком діяльності як самої партії, так і організацій і 

товариств, які перебувають під її впливом» [11, apk. 56]. 

Журнал КПЗУ «Наша правда» писав: «Розлилася повінь трусів і 

арештів по провінції, за два дні виарештовано декілька тисяч членів 

УСДП», [11, aрк. 58]. Справді, наприкінці січня 1924 року поліція здійснила 

понад 10 тисяч обшуків. «Труси і арешти серед українського громадянства 

30 і 31 січня, – заявив депутат Польського сейму С. Маківка, – можна 

рахувати за найбільші репресії, які практикувалися польським урядом до 

сього часу» [11, aрк. 62 – 63]. За даними уряду, під час ліквідації УСДП до 

кримінальної відповідальності за злочин «державної зради» притягнено 

близько 60 осіб [762, c. 3]. 

У другій половині 1920-х років, на думку сучасників, українська 

соціал-демократія «дарма, що має за собою тридцятилітню історію, цілком 

зійшла зі сцени суспільного життя» [762, c. 3]. Певні зрушення відбулися у 

1927 році – у Львові відбулася політична конференція, на якій В. 

Темницький у доповіді «Сучасне політичне становище і завдання 
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українського пролетаріату» заявив, що «робітництво здезорієнтоване, 

позбавлене проводу», тому «попадає в чужі табори, в яких затрачує своє 

клясове обличчя» [291, c. 2]. На основі виступу В. Темницького делегати 

одностайно ухвалили резолюцію про утворення партії українського 

пролетаріату, котра до скликання «конгресу, який вирішить справу 

програми, виступатиме під фірмою Української соціялістичної групи (УСГ) 

«Вперід» («зародок» формального відновлення УСДП). 

8–9 грудня 1928 року у Львові за участі 72-х делегатів відбувся з’їзд 

УСДП (V конгрес). Головою партії став Л. Ганкевич. Учасники з’їзду 

одноголосно підтримали рішення про відновлення УСДП. Партія зайняла 

антипольську й антикомуністичну позицію. Наприклід, П. Буняк 

констатував, що «основний камінь нашої праці – це самостійність 

українського робітничого руху» [889, c. 34].  

Проте, крім декларацій, партія реально не впливала на робітництво. 

Здебільшого її провід обмежувався заявами на адресу польської влади. 

Особливу увагу УСДП приділила акції пацифікації 1930 року. Головна 

управа опрацювала спільне з іншими партіями комюніке, де засуджено 

саботажні акції УВО як «з національного погляду безцільні, позбавлені 

політичного змислу…». Водночас соціал-демократи протестували проти 

«безправних вчинків так званих пацифікаційних відділів», застосування 

владою колективної відповідальності щодо невинного населення [162, c. 75 

–78].  

У ставленні до польської влади позиція УСДП ґрунтувалася на 

класовому підході [889, c. 32 – 41]. Зокрема, 22 травня 1931 року на 

засіданні Ширшої управи УСДП ухвалено резолюції, в яких 

розкритиковано капіталістичний лад, владу буржуазії в європейських 

державах, зокрема Польщі: «З одного боку, далекойдучі обмеження 

політичної свободи, давлення політичної преси, насильство моральне й 

фізичне, адміністраційні та судові репресії, небувало розвинений 
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поліційний режим, з другого – спроби й заходи з метою розбиття, 

розложення, здеморалізування робітничого руху – от це спроби, якими 

буржуазія хоче осягнути свою мету: рятувати загибаючий капіталістичний 

лад» [275, c. 2]. 

І УСРП, і УСДП різко негативно відреагували на пацифікацію, 

проект Конституції, підготувлений ББСУ. У часописі «Вперед» відзначено: 

«Цей проект домагається від сойму ухвали зміни конституції в тім напрямі, 

щоби президент держави мав необмежену владу. Після проекту президент 

мав би децизію навіть у тих справах, як виповідження війни, заключування 

миру та міжнародніх договорів, касування постанов сейму і т. д.» [277, c. 1]. 

Соціал-демократи солідаризувалися з критикою конституційного проекту 

польськими лівими партіями, а також УНДО й УСРП. «На користь 

працюючій клясі це не вийде, – йдеться у повідомленні, – бо кожне 

стремління до абсолютизму є вороже робітничим інтересам і загрожує всім 

його здобуткам» [277, c. 1]. 

УСДП критикувала також посилення авторитарних тенденцій у 

державному управлінні Польщі, зокрема послаблення сейму як найвищої 

законодавчої інституції: «Ще перед травневим переворотом, себто за 

правління Владислава Грабського, варшавський сойм допустив до того, що 

позбавлено його найважнішої частини його суверенної влади, – 

наголошував «Вперед», – Окремою постановою сойм надавав 

міністерському урядові право в дуже важних господарських справах 

видавати закони без сойму. Таким чином сталося, що найвища влада сойму 

і то найважніша! – перейшла з сойму на уряд. І це був перший крок до 

позбавлення сойму атрибутів його найвищої влади!» [370, c. 2]. 

У другій половині 1930-х років у Польщі виявилися 

загальноєвропейські тенденції до «фашизації» країни. Польський уряд 

активізував наступ проти українства. Суспільно-політичні процеси 

негативно позначилися на діяльності УСДП. Наростання диктатури 
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суперечило здійсненню політичного ідеалу партії – побудови 

соціалістичної, самостійної та соборної України. В. Старосольський 

акцентував, що у національно чужій державі національна меншина не 

повинна бути безправною, оскільки їй також належать політичні права. «Ті 

права – це права людини й громадянина, це публічні вольности, це права, 

які гарантує політична демократія також кожному членові недержавної 

нації. – зазначав він. – Ті права – це інтернаціональне визнане й за поручене 

право недержавної нації на всебічний розвій» [370, c. 2]. 

Водночас «демократія – це шлях до перемоги соціялізму, – 

констатував «Робітничий голос». – Як пошесть, як масове божевілля 

поширилася серед українського громадянства... ненависть до демократичної 

думки» [252, c. 1]. Утративши де-факто вплив на суспільно-політичні 

процеси у краї, УСДП все таки продовжувала антипольську пропаганду 

серед українців.  

Ширша управа УСДП на засіданні 10 листопада 1935 року 

ствердила, що українські трудові маси опинилися «серед страшної нужди 

земельного безробіття... під обухом денаціоналізаторської політики...». В. 

Темницький з обуренням писав про «ненависну та безпощадну 

екстермінаційну боротьбу» польської влади «проти українського корінного 

на цих землях елементу» [1, aрк. 192]. 

Політичний курс УСДП окреслено на VIIІ конгресі УСРП, який 

відбувся 17 жовтня 1937 року у Львові. Політична резолюція конгресу 

закликала «український пролетаріят до боротьби з диктатурою, фашизмом і 

реакцією...» [889, c. 40]. Водночас УСДП засудила шовіністичну політику 

польського уряду, домагалась проведення демократичних виборів до сейму 

і сенату та демократизації суспільства. Резолюція конгресу УСДП у 

профспілкових справах підтвердила позицію «єдности і клясовости 

професійного руху». Однак черговий партійний конгрес, за свідченням 

поліції, «крім згадки в українській пресі, не викликав більшого відгуку 
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серед українського суспільства» [889, c. 40 – 52]. Вереснева конференція 

УСДП 1938 року вимагала «зміни виборчої ординації» у демократичному 

напрямі [292, c. 1]. Проте УСДП, а також УСРП взяли участь у виборах до 

органів місцевого самоврядування. 

Нелегітимний статус у Польській державі отримали інші 

представники української лівиці. Принагідно відзначимо, що ліві політичні 

сили стояли осторонь формування інституцій влади Галицької 

Соціалістичної Радянської Республіки (ГСРР). 15 липня 1920 р. Галревком 

опублікував декларацію «До працюючих всього світу, до урядів 

Соціалістичних Радянських Республік і до урядів усіх капіталістичних 

держав», у якій проголосив про створення ГСРР. На місцях формувалися 

сільські, містечкові й повітові ревкоми, проте всі справи вирішувало 

військове командування.  

11 серпня 1920р. в Тернополі відбувся перший пленум ЦК КПГ, на 

якому затверджено новий склад колегії Галревкому у складі В. Затонського, 

М. Барана, М. Левицького, К. Литвиновича, А. Бараля. Проте, радянська 

республіка проіснувала недовго – після провалу походу Червоної армії на 

Варшаву 15 липня 1920 р. Галревком покинув Тернопіль, а 21 вересня 

1920 р. (після відступ Червоної армії з території Галичини), ГСРР 

припинила своє існування. 

Відзначимо, що комуністи, репрезентовані КПСГ, згодом – КПЗУ та 

Сельробом, надзвичайно негативно ставилися до Польської держави, 

починаючи вже із виникнення перших організацій КПСГ. І з’їзд КПСГ, 

який розпочав роботу 30 жовтня 1921 року, підготував «Тези про політичне 

становище в Східній Галичині і найближчі завдання КПСГ», «Тези про 

завдання і тактику профспілок» і статут КПСГ. У першому документі, 

КПСГ, охарактеризувавши імперіалістичну політику польських панівних 

класів у Східній Галичині, які встановили там «злочинний режим білого 

терору, режим кулі і стричка, виїмкових станів і наглих судів» і здійснюють 
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там колонізаційну політику, дала розгорнуту оцінку ідеології та політики 

«українського буржуазного націоналізму» [695, c. 63 – 70].  

У тезах наголошено, що в ідеології українського націоналізму у 

Східній Галичині переважали два напрями: «протипольський, для 

позискання попертя українських народних мас, та протирадянський, для 

запевнення собі помочі міжнародного капіталу та консолідації буржуазних 

елементів» [11, aрк. 76]. Орієнтуючись на міжнародний капітал, українські 

націоналісти, шукаючи конкретних протекторів і союзників, виявляють 

різні політичні «орієнтації», що визначає величезну різноманітність їхніх 

політичних течій і груп. 

ЦК КПСГ обґрунтовував теоретичну і практичну неспроможність 

висунутого націоналістами гасла державної незалежності Східної 

Галичини. Унаслідок аналізу становища малих націй в умовах імперіалізму 

ЦК КПСГ доходить висновку: «Одинокою дорогою, розв’язуючою цілість 

політичних, економічних і національних питань, є соціальна революція, яка 

повалює буржуазний устрій і установлює систему робітничих і селянських 

Рад, яка уможливлює перехід до комуністичного ладу» [11, aрк. 77]. 

У тезах здійснено спробу проаналізувати співвідношення класових 

сил у Східній Галичині. «Оскільки ж радянські республіки зараз зайняті 

мирним будівництвом і втягувати їх у міжнародний конфлікт не відповідає 

інтересам міжнародної революції – залишається зв’язати розвиток 

революції в Східній Галичині з розвитком революції в Польщі, – відзначали 

комуністи. – Повалення влади поміщиків і буржуазії в Польщі звільнить 

одночасно і трудящих Східної Галичини з кайданів капіталістичного 

рабства… Для того, проте, КПСГ взиває, організує і провадить робітничий 

клас і працюючі маси до боротьби за Польську Республіку Рад в стислім 

союзі з Радянськими Республіками Росії і України» [11, aрк. 76]. 

Основними способами боротьби комуністів залишалися страйки, 

демонстрації, мітинги. Згідно з даними поліції, упродовж тільки 1924 року у 
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Львові страйкувало близько 20 тис. робітників. Представники партії 

закликали їх до створення фабрично-заводських комітетів, комітетів 

безробітних, установлення робітничого контролю над виробництвом, 

організації єдиного фронту для боротьби за робітничо-селянський уряд 

[4, aрк. 65]. 

III з’їзд КПП (січень – лютий 1925) також висловив повну 

солідарність з «визвольною боротьбою трудящих Західної України, Західної 

Білорусії та інших поневолених народів» [726, c. 25 – 32]. Він закликав 

партію до виховання польських народних мас у дусі інтернаціоналізму, до 

викриття шовіністичної пропаганди буржуазних партій, охарактеризував 

«зрадницьку роль українських, білоруських, єврейських та інших 

націоналістичних угодовських організацій». Виходячи з ленінського 

принципу інтернаціоналізму, з’їзд ще раз підтвердив непорушну вірність 

ідеї боротьби за возз’єднання українських та білоруських земель з УРСР і 

БРСР. З цього приводу в резолюції відзначено: «Клич відірвання Західної 

Білорусії і Західної України від Польщі та об’єднання їх з сусідніми 

радянськими республіками відповідає так само інтересам народних мас цих 

земель, як і інтересам робітничих та селянських мас корінної Польщі» [652, 

c. 56 – 78]. 

На III з’їзді КПП була заслухана і обговорена доповідь 

С. Скульського «Положення Західної Білорусії і Західної України», де 

констатовано, що в Західній Білорусії та Західній Україні існує 

«безпосередня революційна ситуація» і необхідно взяти курс на збройне 

повстання. У такий спосіб, місцеві збройні повстання, котрі 

розгортатимуться на Західній Україні й Білорусії під проводом КПЗУ та 

КПЗБ, можуть закінчитись перемогою без соціалістичної революції в 

Польщі. До цього закликала також відозва ЦК КПП про партизанський рух 

у Західній Україні і Західній Білорусії (листопад 1924). У ній відзначено, що 

боротьба українських і білоруських селян є продовженням революції на 
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Радянській Україні й Білорусії. Перемога цього руху започаткувала би 

соціальну революцію в Польщі. 

Делегати КПЗУ, спираючись на постанови IV пленуму (листопад 

1924), виступили проти цих «перекручень» і «переоцінки революційної 

ситуації». Вони не виступали проти «активного опору трудящих 

колонізаторській політиці польського імперіалістичного уряду», зокрема 

проти бойкоту податків, але розглядали ці дії в контексті підготовки 

соціалістичної революції, «не перетворюючи їх у самоціль як засіб до 

організації збройного повстання, неможливого в тодішній міжнародній і 

внутрішній ситуації» [3, aрк. 98 – 102].  

ЦК КПЗУ наголошував, що досягнути цієї мети можна за 

допомогою двох засобів: організаційних і шляхом ідеологічного 

загартування комуністів. Розкриваючи суть першого засобу, ЦК вказував, 

що він полягає у розриві зі застарілими соціал-демократичними 

організаційними принципами, спрямованими на угоду з буржуазією та 

одержання «більшості голосів на парламентських виборах». Натомість 

основою партії повинен стати фабрично-заводський гурток [3, aрк. 98 – 

102]. 

КПЗУ, на відміну від КПП, не підтримала «переворот Пілсудського» 

(1926). Водночас, як зауважували члени партії, переворот відбувся за 

безпосередньої підтримки ППС, яка оголосила страйк залізничників, а 

відтак і загальний страйк у країні. КПП 14 травня того ж року закликала 

робітників до загального страйку, а згодом – до збройної підтримки 

Пілсудського.  

КПЗУ уже в перші дні після перевороту Й. Пілсудського у травні 

1926 року «стала на шлях виправлення помилки». У своїй листівці 

комуністи повідомляли, що «надії робітників та селян, які з співом 

«Червоного прапора» допомагали Пілсудському перемогти, не здійснились: 

замість робітничо-селянського уряду до влади прийшла буржуазія, яка 
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готується рішуче розправитись з трудящими». Тому КПЗУ закликала 

трудящих до створення єдиного фронту боротьби проти фашизму за 

здійснення своїх, робітничо-селянських вимог, виражених у гаслах 

Компартії [152, c. 263]. 

Заборона КПП і КПЗУ унеможливила активні дії партії. Проте 

ідеологічну платформу цієї політичної сили підхопив Сельроб. Члени партії 

стверджували, що боротимуться проти поневолення та гніту народів, 

нищення українського шкільництва, переслідування просвітних і 

руханкових товариств, «спинювання» діяльности кооператив». Сельроб 

констатував, що виступає за поширення просвітньої руханкової та 

кооперативної діяльності, де вона «усвідомлює і скріплює маси», проти 

того, щоб «це освідомлення спинювали ундо-радикали й чорноризники». 

«Ми мусимо взяти всі установи просвітні, руханкові та кооперативні в свої 

руки, мозолисті руки робітників і селян», – констатували комуністи 

[325, c. 2]. 

Сель-Роб зазначав, що прагне здобути свободу працюючих, тому не 

може погодитися з «фашистівсько-диктаторськими посяганнями», а 

боротиметься за робітничо-селянський уряд у Польщі – уряд усіх 

робітників і селян, «хоч би якої вони були народності», оскільки сили 

працюючих – у всесвітній єдності пролетаріату. Цю єдність знищила 

світова війна й комуністи намагатимуться не допустити «в будучому до 

кровожадної імперіалістичної війни загалом, збройного здавлення одинокої 

робітниче-селянської держави Радянського Союзу зокрема» [325, c. 2]. 

Легальна політична сила, яка не мала жодного впливу на суспільно-

політичні процеси у краї, – це УПП. Вона, як і Сельроб, «стремила до того, 

щоби Українському Народові здобути таку будучину, в якій міг би він жити 

незалежно, зорганізовано в одному гурті на всіх своїх землях та в якій в 

першу чергу найкраще забезпечене буде життя-буття подавляючої 



 

 

105 

більшості українського населення, то єсть українського селянства і 

робітництва…» [386, c. 3]. 

Таким чином, ставлення політичних партій лівого спектра до 

держави та її інститутів на різних історичних відтинках було відмінним. 

Якщо в Австро-Угорській імперії українська лівиця доволі толерантно 

пропагувала зміни адміністративно-територіального устрою (певною мірою 

це пояснюється її незначним впливом на суспільно-політичні процеси), то в 

період Другої Речі Посполитої протести лівих політичних сил набули 

агресивного характеру. 

Партії лівого політичного спектра упродовж міжвоєнного періоду 

ХХ століття стояли на платформі невизнання Польської держави, критично 

ставилися до травневого перевороту, що уможливив прихід до влади 

Й. Пілсудського, засуджували пацифікацію, Конституцію 1935 року, яка 

позбавила виборчих прав значної кількості українців Галичини. Проте 

боротьба української лівиці за суверенний статус краю, на жаль, перебувала 

здебільшого в теоретичній площині. Польській владі, через 

неорганізованість, нескоординованість лівих політичних сил, вдавалося 

легко нейтралізовувати поодинокі виступи представників цих партій. 

 

 

 

3.2. Ідея нації і відновлення незалежності України  

у діяльності лівих сил 

 

Розуміння соціалістами «України» в геополітичному контексті (до 

утворення ЗУНР) потрібно розглядати із певними застереженнями, оскільки 

українські ліві, як і націонал-демократи, москвофіли, не мали чіткого 

уявлення про кордони такої держави, її устрій, національний склад. Проте 

спільною рисою українських лівих було бажання створити «Українську 
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державу», принаймні у кордонах Галичини. Так, «Програма галицьких 

соціалістів», де використано окреме положення «Маніфесту Комуністичної 

партії» К. Маркса і Ф. Енгельса та «Капіталу» К. Марса [1000, c. 449 – 453], 

укладена І. Франком, Б. Червенським, Л. Інлендером 1881 року, 

наголошувала на тому, щоби «польський і український народи здобули 

незалежне національне існування», гарантувала кожному з народів 

Галичини «рівне право на вільний розвиток» [1000, c. 449 – 453]. Згодом 

саме «національне питання» та загострення міжнаціональних відносин 

спричинять розмежування українських і польських соціалістів. 

Питання «зрілості нації», її здатності до створення держави – 

проблеми, які часто порушувалися в українській громадській та суспільній 

думці кінця ХІХ – початку ХХ століть. Зокрема Ю. Бачинський пов’язує 

формування нації з початком становлення і розвитку капіталістичних 

відносин: «Національна ідея, національна єдність і національна мова почала 

витворювати ся доперва... тоді, – писав дослідник, – коли міста взяли верх 

над селом, а більша продуктивність праці з розвитком техніки розширила 

круг інтересів міщанської кляси поза родинні міста і найблизшу околицю» 

[516, c. 24].  

З таким спірним тлумаченням можна погодитись частково, стосовно 

мови, і то, якщо мати на увазі витворення національної мови як державної. 

У багатьох європейських країнах вона набула статусу державної на 

початковій стадії капіталістичних відносин. До цього функцію такої мови у 

багатьох країнах Європи виконувала латинська мова, хоча паралельно з нею 

витворювались і функціонували національні мови. Отже, ще до зародження 

і становлення капіталістичних відносин теперішні європейські нації, в тому 

числі й українська, мали чи не найголовнішу ознаку – власну мову. 

Зрештою, соціал-демократи також визнавали, що мова «справді, то 

ще майже одинока характеристична признака національної відрубности». 

Утім, з плином часу, і вона мусить поступитися місцем інтернаціональній 
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мові. Цей процес зумовить «домашній статус» національної мови, «яка в 

відношенні до інтернаціональної мови стояти буде як приміром діялекти до 

мови національної... зійде до милих пам’яток минувшини» [516, c. 46]. Таку 

ж долю Ю. Бачинський пророкував народам. Він стверджував, що нації 

денаціоналізуються в результаті кровозмішування.  

Не є аксіомою і положення дослідника про міста у вигляді осередків 

формування націй. Його можна застосувати до виникнення та розвитку 

більшості європейських народів, але не до українського. Адже в Україні 

міста упродовж існування здебільшого були й залишаються 

деукраїнізованими. Та й сам Ю. Бачинський вважав селянство стрижнем 

української нації. 

У роздумах про українську націю вчений виходив з того, що в 

політичному, соціальному, духовному сенсі вона є пригнобленою нацією. 

Багатовікове уярмлення українців він пояснював не лише зовнішніми 

об’єктивними та суб’єктивними обставинами, а й окремими рисами 

національного характеру. Його оцінки українців часто-густо не лише різкі, а 

й, на перший погляд, образливі. Можна лишень уявити, яких духовних 

зусиль вартували йому – великому Українцеві – окремі з тих, ми 

розглянемо далі. 

Соціал-демократи вважали, що перша половина XIX століття – це 

час занепаду національної свідомості, української інтелігенції. 

Ю. Бачинський ілюстрував це на прикладах богослужінь польською мовою 

в українських церквах або нівелювання національних почуттів молоді, 

зокрема М. Шашкевича та його товаришів. Від середини XIX століття 

суперечки навколо мовного питання поступово перейшли з філологічної в 

політичну площину і розкололи галицьку громадськість на народовців 

(націоналістів) і москвофілів. Від самого початку перевагу в цій боротьбі, 

що поступово перетворилася в їхню перемогу, мали народовці [518, c. 111 – 

112].  
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Саме у цьому процесі зростала і гартувалась національна 

самосвідомість галицької інтелігенції, значної частини духовенства, у тому 

числі з москвофільського табору. Власне ці дві суспільні верстви, 

переважно поєднані спільним походженням зі священицької колиски, 

очолили національно-визвольний рух в Галичині. Наприкінці XIX століття 

на український національний ґрунт поруч з ними стали заможні селяни. 

Дехто з них зі своїми грошовими заощадженнями почали перебиратися до 

міста, трансформуючись в українських капіталістів. На переконання 

Ю. Бачинського, цей рух серед українських селян, окрім класового, набув 

ще й національних особливостей. 

Узаємозалежність зростання національної самосвідомості й роз-

витку капіталістичних відносин соціал-демократи пояснювали тим, що 

«промисловець-капіталіст стоїть тим сильніше, чим сильніша його нація» 

[512, c. 34]. Тому буржуа «інстинктивно» стає націоналом. 

Соціал-демократи добре усвідомлювали, що замінити штучний 

внутрішній національний діалог через Збруч на природний монолог 

українці могли би лише у власній державі. Вони з тривогою писали, що 

різні світи, де живуть українці, «витворюють окремі психічні ходи, відмінне 

оцінювання суспільних прояв – у біжучій хвилині, нинішнього дня, відмінні 

розуміння завдань збірного життя – на завтрашній і позавтрашній день... 

Виростають два, цілком окремі розріжнені національні творива, які, щораз 

більше віддаляючись від себе, щораз менше розуміючи себе, стануть вкінці 

один одному психічно цілком чужі» [225, c. 3 – 14].  

Усвідомлюючи величезну небезпеку поглиблення та розширення 

такого процесу для збереження й існування української нації, 

Ю. Бачинський убачав нагальне завдання у тому, аби «служити для 

піддержування і скріплювання національної і інтелектуальної єдности між 

трьома його частинами, що під Польщею, Румунією і Чехословаччиною, і 

також з українською еміграцією в Західній Європі і в Америці, а рівночасно 
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– доля національного і інтелектуального об’єднання усього того західного 

відлому в цілому з головним пнем українського народу – із 

Наддніпрянщини» [225, c. 3 – 14].  

Проти «історичного» підходу в справі польського державотворення, 

отже, й розв’язання національного питання, рішуче виступили і 

наддніпрянські й наддністрянські мислителі. Зокрема, М. Драгоманов 

запропонував використати з цією метою «етнографічний». Категоричним 

був І. Франко, стверджуючи: «Ми мусимо протестувати проти відбудування 

історичної Польщі в будь-якій формі: чи шляхетській, чи навіть 

демократичній, бо ми знаємо дуже добре, що всяка Польща в давніх 

границях значить для нас майоризацію, притиск, упослідження і 

винародовлення» [632, c. 74] (певний час І. Франко був прихильником і 

проповідником тісної співпраці українських і польських соціалістів задля 

соціального та національного визволення обох народів). 

Життєву необхідність у розбудові української автономії, на думку 

українських соціал-демократів, зумовлювали не лише економічні чинники, 

а й те, що «Русини віддані на ласку і неласку польську... в усіх справах еко-

номічних і культурних відносячих ся до Русинів, рішають не Русини а 

Поляки» [515, c. 8]. Польське за походженням керівництво краю робило все 

для того, аби «в недовгім часі всі мешканці Галичини почували себе 

добрими Поляками» [226, c. 231 – 244]. Така політика приносила бажані 

результати. Чимало українців, відчуваючи постійну беззахисність перед 

гнобленням і погордою поляків майже в усіх сферах життя – у селі і місті, 

перед їхнім засиллям у Галицькому сеймі, зневірялися у власних силах, 

денаціоналізувалися та починали працювати «на польську справу й 

культуру». 

Дехто з українських політичних провідників, до котрих певний час 

належав І. Франко, були прихильниками спільної з поляками боротьби за 

соціальне й національне визволення. Однак мав рацію Ю. Бачинський, який 
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ще 1897 року застерігав: «Ми не можемо бути настільки наївними, щоб 

вірити в добровільну якусь уступчивість Поляків супроти Русинів» [515, c. 

9]. Згодом, 1910 року він підтверджував правильність такого висновку 

відносинами українських і польських соціал-демократів. 

На його переконання, провідники української соціал-демократії не 

мали би «загравати» з поляками й закликати до об’єднання з ними, а 

довести до відома робітників: «Коли Польща своїми повстаннями зривалась 

до незалежного життя, Україна мовчала, знеможена Польщею і Татарвою, 

добита Московщиною... навчити товаришів Українців, як не повинен 

поступати поневолений народ і що треба робити, щоб спали кайдани 

неволі» [511, c. 16]. 

Охарактеризував Ю. Бачинський польську інтелігенцію, її ставлення 

до українських проблем. Вона, на його думку, «не знає української мови, 

ані в слові, ані в письмі (хоч жиє в Східній Галичині серед українського 

населення і раз-в-раз з ним стикається)» [511, c. 17]. Річ безперечно не лише 

в джерелах одержання інформації польською інтелігенцією, а в тім, що 

упродовж віків вона не мала сили і мудрості визнати українців рівними 

собі. Перефразовуючи відомий вислів, можна сказати: польська демократія 

та культурність закінчувалися там, де починалося українське питання. Тут 

доречно навести паралель стосовно українсько-російських взаємин і в 

минулому, і тепер. Російська демократія також завжди спотикалась і 

спотикається на українському питанні. Отже, Ю. Бачинський мав усі 

підстави дійти висновку, що денаціоналізація українців у Галичині 

відбулась «по одному шабльонови – польської державносте, на спосіб 

російський» [513, c. 8]. 

Як у Польщі, так і в Росії нищення українства вважалося, так би 

мовити, «правилом хорошого тону», показником рівня польськості чи 

російськості, незалежно від ідеологічних переконань і політичних поглядів, 

а найголовніше – воно було державною політикою. Розглядаючи це явище в 
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ретроспективі, Ю. Бачинський зробив універсальне узагальнення: 

«Неслушно є бачити росийського окупанта саме – в “московських” 

большевиках. Гін окупаційний російського народу не виявив ся яскраво 

щойно тепер – в “російськім” большевизмі, а проявився вже від 3-х століть, 

коли Україна... добровільно злучила ся з Москвою і – змосковщила ся... І 

тому боротьбу проти російської окупації – самої по собі, отже, проти 

окупаційного гону “московської” нації взагалі, без огляду на те, чи ту націю 

під політично державним оглядом репрезентує росийське дворянство, чи 

росийська буржуазія, чи росийський, пролетаріат, – феодальна Росія, 

буржуазна Росія чи соціалістична Росія» [510, c. 93]. 

Соціал-демократи пояснювали вікове поневолення українців не ли-

ше загарбницькою політикою Москви, а й передусім низьким рівнем 

власної національної свідомості. На їхню думку, верхівка українського 

дворянства, буржуазія, інтелігенція були зденаціоналізовані не так 

московським національним імперіалізмом, як «самі ж Українці... дотоптали 

українство на Україні» [510, c. 97]. Свого часу вони керували 

адміністрацією, жандармерією, армією, шкільництвом, а в Петербурзі вони, 

разом з прибалтійськими націями, обіймали найвпливовіші посади, проте не 

використали свої можливості для покращення становища українського 

народу, відновлення його державності. Тут ліві з болем акцентували на 

тому, що в Росії українці, передусім ті, що обіймали керівні посади, 

намагалися бути більшими росіянами, аніж самі росіяни, – чи то з остраху 

перед звинуваченням у націоналізмі, чи то з внутрішнього переконання. Не 

втрачають своєї актуальності неприємні, але справедливі слова Ю. 

Бачинського: «Так пощо-ж заслонювати свою нікчемність московським 

національним імперіалізмом, коли якраз ся нікчемність була причиною 

заманювання на Україну московського національного імперіалізму» 

[510, c. 96]. 
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Неукраїнці сто років тому, як і тепер, становили значну частину 

населення України. Тоді (зрештою, і сьогодні) вони істотно впливали на 

результативність українського державотворення. Відсутність у них 

історичної, культурної зацікавленості у формуванні й існуванні самостійної 

соборної України підтверджувала економічний інтерес, що зміг би стати 

об’єднавчим стрижнем у реалізації української державницької ідеї. 

Вочевидь, це, а також сповідування марксистської методології змусило Ю. 

Бачинського спробувати вперше у вітчизняній політології обґрунтувати 

пріоритетність ідеї держави стосовно нації. Дослідник наголошував, що 

«боротьба за політичну самостійність не відноситься лише до Українців-

народу, а взагалі до всіх, що замешкують Україну без огляду на те, чи се 

автохтон-Українець, чи кольоніст: Великорос, Поляк, Жид чи Німець. 

Спільний [економічний. – І. Б.] інтерес зукраїнщить їх, змусить стати 

українськими патріотами» [516, c. 84].  

Однак «національне питання» залишилося другорядним для 

утвореної 1889 року СДРПА та не згадувалось у програмних документах 

ГРП, котру після І з’їзду (1892) перейменовано на Соціал-демократичну 

партію Галичини, з 1893 р. – Сілезії (СДПГС) [632, c. 69]. Такий стан справ 

був ситуативним.  

На думку О. Жерноклеєва, у вирішальний момент національна 

ідентичність, національні почуття виявились домінантними щодо 

ідеологічних, політичних чи класових лояльностей. Австрійські соціал-

демократи активно підтримували національні німецькі партії як у 

парламенті, так і на вулицях Відня та інших міст, де вони проводили спільні 

масові політичні акції, спрямовані проти урядових нововведень і 

національних домагань чехів. Формально така політика мотивувалася 

опозиційністю стосовно баденівського кабінету й недемократичним 

механізмом запровадження урядових заходів в обхід парламенту, що 

провокувало міжнаціональні непорозуміння, які доцільно би залагоджувати 
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шляхом згоди між народами й на основі загального виборчого права [632, c. 

153]. 

У 1893 році утворена ППС, що стала конкурувати із СДПГС у 

Галичині. Національна платформа партії вирізнялася непоступливістю. 

Формування «незалежної демократичної народної республіки» польські 

соціалісти планували у кордонах литовського й українського народів. Шлях 

до незалежності польські соціалісти вбачали у «національному повстанні». 

Нова програма, прийнята ППС-лівицею 1906 році, мала на меті повалення 

царату й зведення на його руїнах «федерації демократичних республік» 

[766, c. 70 – 71]. 

Незалежне національне існування – одна з головних програмних 

цілей РУРП, причина поділу партії на «старших» і «молодших». 

Дослідження непорозумінь між «старшими» і «молодшими» радикалами 

триває уже століття і має вагому історіографію. Найусталеніші й нині 

пояснення цього конфлікту міститься у спогадах Ю. Бачинського про 

Драгоманова, де він ще 1915 року констатував: «…”молодші” освітлювали 

всі справи економічного, суспільного і політичного життя українського зі 

становища матеріальної історіософії і, як такі, були приклонниками так 

званого наукового соціалізму, – «старші» знову були – так сказати б – 

сентиментально-філянтропільні демократи і в своїй історіософії схилялися 

до так званого утопійного соціалізму» [766, c. 61 – 70].  

Ще за два десятиліття перед тим, у листах до М. Драгоманова, 

Ю. Бачинський вказував й на інші причини конфлікту: монополізацію 

«старших» влади у друкованому органі радикалів «Народ»; відсутність 

внутрішньопартійного плюралізму; надмірну антипопівська діяльність 

«старших», тоді як «молодші» вважали «звернути основну увагу не на 

боротьбу з панами» [192, c. 61 – 70]. «Старші» радикали І. Франко та 

М. Павлик пояснювали це, особистісними причинами, а також непомірними 

і часто безпідставними, з їхнього погляду, амбіціями «молодших». 
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Найбільшим каменем спотикання «старших» і «молодших» 

радикалів був державний статус України. У його визначенні «старші» 

дотримувалися консервативно-проавстрійську позиції та федералістичної 

програми М. Драгоманова. У першій програмі РУРП вони задовольнилися 

встановленням «у внутрішній політиці Австрії правдивого автономізму, 

котрий би бачив силу монархії в якнайкращім культурнім і національнім 

розвою провінцій і народностей...» [181, c. 3]. І така позиція й лінія були 

властиві для галицької політичної думки. Вона, за В. Старосольським, «по 

останні хвилини Австрії не сміла вийти поза домагання поділу Галичини чи 

взагалі “самостійності” – в межах Австрії» [374, c. 2]. Схожу оцінку 

висловлював і В. Дорошенко: «Поза автономією і федерацією українська 

політична думка не виходила ні в 80-х pp., ні на початку 90-х pp. Згадаємо 

хоча б областничеську програму Драгоманова, яка була регресом навіть у 

порівнянні з програмою Кирило-Мефодієвського брацтва» [612, c. 2 – 5]. 

У праці «Україна irredenta» Ю. Бачинському першому, за 

допомогою економічного детермінізму, вдалося переконливо довести, що 

«політична самостійність України – то condition sine gua non її економічного 

і культурного розвитку, умова взагалі можливості її існування» [516, c. 94 – 

95]. На боротьбу за самостійність України в той час, вважав він, могла 

піднятися лише РУРП. Ще на І з’їзді РУРП 1890 року В. Будзиновський 

запропонував внести до її програми положення про злуку всіх українських 

земель в одну самостійну державу [231, c. 1]. Отож геополітичне бачення 

України українськими соціал-демократами наприкінці XIX cтоліття було 

доволі очевидним, зважаючи на внесений до програми РУРП 1895 року 

постулат «політичної незалежності України». Тоді ж соціал-демократи 

наполягали на необхідності створення «в перспективі» незалежної та 

соборної Української держави, а як перехідний етап – виокремлення 

Галичини й Буковини в автономну адміністративну одиницю.  
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Україномарксисти – М. Ганкевич, Ю. Бачинський, В. Левинський, 

В. Старосольський – не поділяли концепцій К. Маркса і Ф. Енгельса про 

«недержавні» й «державні» нації. До останніх, як відомо, «класики» 

зараховували зі слов’янських народів лише росіян (?) і поляків [624, c. 324 – 

332]. Власне, українські соціалісти пішли значно далі й від творців австро-

марксизму К. Каутського, К. Реннера, О. Бауера та В. Адлера, які нама-

галися примирити соціалізм із націоналізмом шляхом надання «недер-

жавним» слов’янським націям статусу автономних у сфедералізованій 

Австрії і, зрозуміло, такого ж статусу їхнім соціал-демократичним партіям у 

складі австрійської соціал-демократії.  

Уже згаданий нами Ю. Бачинський ще за три роки до створення 

УСДП зазначав, що здійснення всіх соціалістичних ідеалів «можливе лише 

через попереднє виборення політичної самостійності українського народу» 

[227, c. 3]. Про таку політичну «опозицію», кінцеву мету своєї діяльності, 

партія заявила вже в першому числі друкованого органу «Воля». 

Делегований установчими зборами УСДП на загальноавстрійський соціал-

демократичний конгрес у Берні М. Ганкевич наголосив: «Ми переконані, 

що міжнародна сила пролетаріату тільки тоді розів’ється, коли кожен народ 

рішатиме про свою долю і майбутнє. Ми знаємо, що суспільне та політичне 

визволення є умовою національного визволення». Чимало політиків у 

підавстрійській Україні воліли боротися з Росією, а в підросійській Україні 

– з Астро-Угорщиною та Польщею. Такі заклики, безсумнівно, практично 

ні до чого не зобов’язували їхніх авторів. Усвідомлюючи це, Ю. 

Бачинський пропонував українцям змагатися за створення власної держави 

у країнах свого проживання [512, c. 129].  

Наприклад, М. Лозинський писав: «Ю. Бачинський… виявляє дуже 

вірне зрозумінє небезпеки для української нації з боку історичної Польщі, 

яке приємно стрітити у галицько-українського демократа» [576, c. 76]. З 

часом таке розуміння укорінилося в національній і політичній свідомості 



 

 

116 

більшості українських соціал-демократів Галичини та Буковини. На 

конференції 29 січня 1911 р. вони констатували, що одна з причин 

ненормальних відносин між українською і польською соціал-демократіями 

«випливає з соціалпатріотичної ідеології ППСД з її історичними 

пересудами» [576, c. 92]. 

Таким чином, під впливом польського лівого руху в Галичині, 

радикалізувалася й українська лівиця. Історики, політологи загалом 

однозначні у тому, що «практично від самого початку існування партії 

марксисти творили ліве (“молоде”) крило в РУРП, поєднуючи свої 

соціалістичні погляди з радикальнішим підходом до вирішення 

українського національного питання, і заявили про себе як “група 

національних радикалів”, протиставили свою позицію рутенству старших 

діячів як у РУРП, так і поза нею»
203

. Група «молодих» та їхніх 

прихильників, передусім зі студентів, кількісно переважала в партії, але 

поступалася «старшим» радикалам (М. Павлику, І. Франкові та їхнім 

прибічникам) в організаційному відношенні, не мала «достатнього досвіду 

та авторитету серед мас…» [576, c. 92]. 

Розглядаючи національне питання, констатуємо: у першій 

політичній програмі партії відзначено, що РУРП змагає «у внутрішній 

політиці Австрії до правдивого автономізму, котрий би бачив силу монархії 

в якнайкращім культурнім і національнім розвою провінцій і 

народностей...» [181, c. 3]. Наголосимо, що І. Франко виступив проти 

внесення у програму партії положення про необхідність поділу Галичини на 

українську й польську. Свою позицію він мотивував тим, що разом із 

поділом Галичини українці втратять союзника в особі польського селянина 

в боротьбі з найбільшим соціальним і національним гнобителем – 

польською шляхтою [231, c. 2] До речі, І. Франко згодом усвідомив 

марність такої співпраці для української справи. 
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Важко не погодитись із В. Старосольським, який наголосив на тому, 

що «перша соціялістична думка, а тоді одна тільки вона – поспіла 

передумати питання нашого національного буття... Появилася «Україна 

irredenta» – настольна книжка тодішнього молодого покоління, – появилася 

«Самостійна Україна» в бібліотеці РУП, «Молода Україна», орган молоді, 

голосила самостійницьке гасло, другий з’їзд українського студентства 1899 

р. об’явив державну самостійність своїм політичним ідеалом. Соціялістична 

думка кинула гордий виклик не стільки пануючим над нами державам. Ми 

кинули виклик і нашій суспільності» [374, c. 2]. 

Значний здобуток «молодих» – усунення з програми партії 

положення про «автономію Галичини», яке було замінено вимогою «поділу 

краю» й утворення окремої, самоврядної української області зі Східної 

Галичини й Північної Буковини. Також задекларовано необхідність 

«піднесення почутя національної самосвідомости і солідарности в масах 

всего руско-українського народу Австро-Угорщини і Росиї через 

літературу, збори, з’їзди, товариства, маніфестациї, демонстрациї, друк, 

відчити і т. п» [576, c. 93]. 

Радикалізація «національної програми» РУРП відбувалася на тлі 

консолідації польських соціалістів. Сучасні науковці відзначають, що 

«дедалі відчутнішою ставала тенденція до консолідації польських 

політичних сил різного ідейного спрямування на національній основі» [632, 

c. 153]. В одній зі статей І. Франко писав: «Наша соціальна боротьба в 

Східній Галичині… затроюється дволичністю та фарисейством 

національних відносин. Неперерваним рядом тягнуться в галицькій 

політиці факти, де польські демократи, навіть людовці, навіть соціал-

демократи ідуть рука в руку зі шляхтою «з народових оглядів»... Ми чуємо 

чим раз виразніше, що против нас стоїть уся польська нація, всі її верстви, 

від шляхти і магнатерії аж до репрезентації організованого пролетаріату» 

[575, c. 148]. 
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Національне питання стало висхідною розбрату в РУРП. 17 вересня 

1899 року в Робітничому домі у Львові відбулась закрита нарада 

українських соціал-демократів (М. Ганкевич, Ю. Бачинський, С. Вітик, а 

також І. Возняк, С. і П. Новаківські, Я. Остапчук, А. Шмигельський та 

інші). Тоді ж, згідно з постановами V з’їзду СДППС (1897), СДПГС 

реорганізовано за національним принципом, що привело до зміни назви 

(ППСД) [632, c. 192]. Мета польського національного руху, за словами І. 

Дашинського, полягала в досягненні національної автономії в межах 

існуючої держави шляхом піднесення політичної, а разом із нею й 

національної свідомості та активізація народних мас. Такий підхід дозволяв 

їй надалі діяти легально в існуючій політичній системі й водночас 

виховувати маси в дусі ідей незалежності [632, c. 196].  

Під впливом наростання «кризи національного питання знизу» 

розв’язати проблему спробував VII з’їзд СДРПА 24–29 вересня 1899 року у 

Брні (Брюнні). ППСД на з’їзді представляло 11 делегатів, УСДП – два 

(М. Ганкевич і Р. Яросевич). Суть Брюннської національної програми 

СДРПА полягала в наданні австрійським народам національно-

територіальної автономії у складі імперії із забезпеченням широких прав 

національним меншинам. УСДП, відповідно до програми СДРПА, у 

національному питанні також виступала за створення «в перспективі» 

незалежної та соборної Української держави і виділення Галичини й 

Буковини в автономну адміністративну одиницю.  

Ще одна причина суперечностей випливала з різного бачення 

українськими і польськими соціал-демократами майбутніх кордонів 

відроджених Української та Польської держав. Польські соціал-демократи 

прагнули до відновлення державності в межах «історичної Польщі», що 

увічнювало би перебування в її складі споконвічних українських земель, 

загарбаних в ХІV–ХVІІ століттях. Природно, що більшість українських 

політиків, у тому числі соціал-демократів, не могли і не хотіли погодитися з 
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такою постановкою питання, тому пропонували полякам відроджувати 

власну державу на своїй етнічній території. 

ЗУНР на короткий період реалізувала державницькі прагнення 

українців. Лівиця співпрацювала з іншими партіями над розбудовою 

відновленої держави. 22 січня 1918 року. Трудовий конгрес у Києві прийняв 

Акт Злуки УНР і ЗУНР. Щоб підкреслити єдність соціалістичного руху на 

всіх українських землях, наддніпрянські соціал-демократи, які керували 

УНР, висунули головою Конгресу галичанина С. Вітика. Великий досвід 

роботи в австрійському парламенті допоміг йому успішно виконувати свої 

обов’язки. Члени УСДП (В. Темницький, О. Безпалко, В. Старосольський) 

входили до уряду УНР [227, c. 2 – 3]. 

Українська лівиця надзвичайно багато уваги приділяла 

державницькій ідеї, проте якщо соціалістичні партії наголошували на 

неприпустимості об’єднання Галичини з УРСР, то комуністичні сили 

змагали до злиття «слов’янських держав» під зверхністю Радянського 

Союзу. 

Серед соціалістичних партій «соборницький клич» першою дала 

УРП. Ідеологічну основу політичної програми УРП-УСРП у національно-

державницькій сфері упродовж 1923–1939 років становили праці 

М. Драгоманова, який передбачив прихід більшовизму як оновленого 

якобінства («соціалістичної шляхетчини») та виступив із різкою критикою 

класової, історично-матеріалістичної теорії марксизму [287, c. 9]. Таким 

чином, програма партії базувалася, передусім, на світогляді есерів, адже, як 

зазначав М. Стахів, «УПСР, будучи українською народницькою, опиралася 

лише на ідеологію і господарську програму російських есерів. Партія не 

мала ні своєї власної ідеології, ні програми. Різниця від російських есерів 

полягала лише в питанні державної самостійності, яку партія «визнавала 

разом з іншими українськими партіями від кінця 1917 р.» [376, c. 6].  
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На окрему увагу заслуговує аналіз проблеми відносин українських 

соціалістичних партій Галичини із соціалістами Наддніпрянщини, 

ставлення галицьких соціалістів до УНР, Української Держави, Директорії. 

Не менш важливе питання – ставлення лівих до ідеї злуки УНР і ЗУНР. 

Відзначимо, що після утворення Центральної Ради у Києві відбулася 

трансформація організаційно-політичного життя на Наддніпрянщині, 

посилилися контакти із галицькими соціалістичними партіями. У цей же 

період створено та відроджено діяльність українських політичних партії 

лівого політичного спектру. Зокрема, 4–6 квітня 1917 року відбулася 

Всеукраїнська конференція УСДРП, яка відновила свою діяльність після 

заборони у 1907 році. Однак окремі її члени намагалися утворювати в 

різних частинах України соціал-демократичні організації. За словами 

Д. Дорошенка, «серед українських соціял-демократів був цілий ряд 

видатних діячів, які вийшли з Укр.[аїнської] Рев.[олюційної] Партії і які з 

вибухом революції зібрались всі в Київі (Д. Антонович, М. Порш, 

М. Ткаченко, В. Винниченко, С. Петлюра)» [616, c. 51].  

Квітнева конференція УСДРП 1917 року чітко визначила головну 

вимогу – «автономію України, яко перше, неодкладне, пекуче завдання 

сучасного моменту українського робітництва та всієї України» [862, c. 64]. 

Конференція ухвалила підтримувати федеративний устрій Російської 

демократичної республіки, Тимчасовий уряд («оскільки він визнає і 

провадить домагання революційного народу всієї Росії»). Українські соціал-

демократи вважали Центральну Раду єдиним міжпартійним українським 

об’єднаним комітетом, до «якого вступають політичні, професіональні і 

економічні організації, а ні в якім разі не готові вже буржуазно-політичні 

блоки». Участь в Центральній Раді соціал-демократи пояснювали бажанням 

реалізувати вимогу автономії України, «пильнуючи, щоб завдання 

Ц.[ентральної] Р.[ади] не осложнялись приняттєм ніяких инших пунктів 
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політичної програми або тактичного поступовання, що  безпосереднє не 

мають метою переведення автономії» [862, c. 4]. 

УПСР до 1917 року не була організаційно оформленою, існували 

тільки окремі гуртки, які були створені упродовж 1905 – 1906 років в 

окремих містах. На переконання Д. Дорошенка, «більшість українських 

соціалістів-революціонерів виховались під впливом ідеології російських 

соціялістів-революціонерів, а дехто навіть належав був спочатку до партії 

рос.[ійських] есерів, але їх там відштовхнуло ігнорування українських 

національних інтересів. Крім того, українці не погоджувались з ідеєю 

соціалізації землі, вони воліли вже націоналізацію, яка давала, на їх думку, 

змогу регулювати аграрні відносини до економічних особливостей 

України» [616, c. 51–52]. 

Установчий з’їзд УПСР відбувся 4–5 квітня 1917 року. В його 

резолюціях визнано  «найбільшою потребою укр[аїнського] народу негайне 

переведення в життя широкої національно-територіяльної  автономії 

України з забезпеченням прав національних меншостей і негайне скликання 

територіяльної української установчої ради для вироблення основ і форм 

автономії, і для підготовлення виборів до загальноросійських установчих 

зборів від народу українського та инших народів теріторії України» [959, 

c. 14]. Соціалісти-революціонери розглядали питання про об’єднання з 

українськими соціалістами-народниками і УСДРП». З’їзд вибрав ЦК у 

складі М. Ковалевського, І. Богковського, І. Коваліва, К. Коржа, 

В. Залізняка, В. Ігнатієнка, І. Маєвського, П. Христюка, О. Шлейченка [616, 

c. 53]. Майже одночасно з УПСР організувалася Українська селянська 

спілка, яка називала себе професійно-класовою організацією українського 

селянства (перебувала під впливом УПСР) [616, c. 54]. 

Крім УСДРП, УПСР, УПСФ, у 1917 році утворено УПСС. Її поява 

стала результатом завершення процесу консолідації всіх самостійницьких 

груп і течій, які стояли на державницьких засадах – УНП, Союзу 
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української державності та ін., а також безпартійних самостійників, 

представників українського війська і вільного козацтва, відомих політичних 

діячів самостійницьких переконань. 17 грудня 1917 року на 

Всеукраїнському з’їзді вони об’єдналися в єдину партію – УПСС. Лідерами 

партії стали П. Макаренко, І. Луценко, М. Андрієвський та ін. З’їзд ухвалив 

вимогу негайного проголошення незалежності УНР [769, с. 56]. 

Політичні сили Галичини оптимізмом сприйняли повідомлення про 

заснування Центральної Ради, яка, водночас, виявила зацікавлення 

галицькими проблемами, що консолідувало політичні сили на ґрунті 

створення єдиної держави. На Всеукраїнському національному конгресі 8 

квітня 1917 року виступив представник Галичини Т. Окуневський. 

Наголосимо, що жодна українська партія Наддніпрянщини, яка 

відновила свою діяльність або ж була організаційно оформлена впродовж 

1917 року, не виступила проти об’єднання українських земель у єдину 

державу. Проте різниця між політичними силами полягала в питаннях 

форми та часу об’єднання. Один із лідерів УСДРП М. Ткаченко у статті 

«Волею та правом народу українського» зазначив: «Всі частки української 

землі тягнуть одна до одної, почувають себе економічно, що вони щось 

одне ціле, яке має свої інтереси такі, які не мають інші частки, хоч би тої 

Російської держави... Український народ на землі українській становить 

більшість, всі його духовні потреби, потреби культури зв’язують його в 

одне ціле, утворюють поміж окремими частинами всієї української 

території тисячі міцних, тисячолітньої кріпості ниток, які зв’язують Кубань 

з Черніговим, чи Холм з Харьковим, в своїм змаганні до культури, до як 

найширшої духовної освіти народу. Вся Україна сполучена в одне ціле, 

одну землю, яка має будувати, підкріплювати, розвивати сю культуру 

своїми силами, своїми засобами, своєю, а не чужою волею» [964, c. 46]. 

На ІІ з’їзді УПСР у липні 1917 року ухвалено резолюцію 

«Національна справа», у якій відзначено, що «партія буде боротися за те, 
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щоб Україна приступила до федерації з іншими народами як демократична 

республіка в своїх етнографічних межах незалежно від сучасної державної 

приналежності українських земель» [995, c. 18]. 

Після завершення Першої світової війни проблема єдності 

політичних сил Наддніпрянщини й Галичини набувала особливої 

актуальності. 11–14 листопада 1917 року проблему західних земель України 

вперше розглядали на засіданні Малої ради у зв’язку з намірами 

Центральних держав передати Східну Галичину, Буковину, Холмщину, 

Підляшшя, Волинь Польській державі. 12 листопада УСДРП і УПСР 

запропонували підготувати протест проти насильницького приєднання цих 

земель до Польщі. 

Партійно-політичне життя Галичини у період окупації російською 

армією військ було зруйноване. Тільки після відступу російських військ у 

липні 1917 року створено сприятливі умови для відновлення діяльності 

політичних партій. Найвпливовішою політичною партією залишалася 

УНДП, проте у партії продовжувалося протистояння між партійним 

проводом (голова НК УНДО і ЗУР К. Левицький, С. Баран та ін.) і 

опозицією (члени УПР – Є. Петрушевич, Є. Левицький та ін.) [768, c. 22]. 

Впливовою політичною силою залишалася УРП. Один із лідерів 

партії І. Макух, згадуючи події 1917 року на Наддніпрянщині, писав: «Ми, 

галичани, до подій в Україні прислухалися дуже уважно. Ми завжди 

вважали, що Україна є одна, наши вороги все її розривали на кілька частин. 

Ми серцем линули до Києва, де була українська влада і зі щирої душі 

бажали, щоб Українська Народна Республіка втрималася. Вона мала більші 

дані втриматися ніж Східна Галичина. Передовсім вона мала 30 мільйонів 

здорового й сильного українського населення, мала хліб, мала по російській 

армії зброю... Треба сказати правду, що в початках 1917 року та й пізніше 

було під час будови Української держави багато імпровізацій, 
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театральності, а замало розумної і послідовної праці та організації творчих 

сил» [203, c. 183]. 

УСДП до оцінки тогочасних політичних подій на Наддніпрянщині, 

як правило, підходила з класових позицій. Партія офіційно вітала 

Центральну Раду як демократичний орган, що відстоював інтереси 

працюючого населення [644, c. 122]. 14 червня 1917 року один із лідерів 

УСДП В. Темницький взяв участь у попередніх нарадах Стокгольмського 

соціалістичного конгресу. Від імені УСДП він виступив за «найскорше 

заключення миру без анексій і воєнних контрибуцій, причому передумовою 

такого миру партія вважала «справедливу розв’язку національного 

питання», яка могла б бути здійснена «дорогою права на самоозначення 

кождого народу й дорогою політичної та господарської національно-

територіальної автономії». У поширеному ним меморіалі про позицію 

УСДП щодо окреслених питань відзначалося, що «з’єдинення всіх 

українських областей в одноцільний під політичним і господарським 

оглядом автономний державний організм є на тепер остаточною ціллю 

української національної політики» [616, c. 78]. 

Нового звучання проблема об’єднання українських земель набула 

під час мирних переговорів УНР із Німеччиною, Австро-Угорщиною, 

Болгарією і Туреччиною у Бресті на початку 1918 року. Представники УНР 

прагнули не тільки зміцнити внутрішнє й міжнародне становище держави, 

що в результаті наступу більшовиків погіршувалося, а і приєднати до неї ті 

українські землі, що входили до складу інших держав. М. Грушевський 

звертав увагу українських дипломатів на потребу домогтися включення 

Східної Галичини, Буковини, Холмщини і Підляшшя до УНР. У цьому 

контексті діяльність української сторони на Брестських переговорах була 

успішною.  

Галицькі політичні сили, населення краю із захопленням 

спостерігало за державотворчим процесом на Наддніпрянщині, зокрема IV 
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універсалом Центральної Ради, яким проголошувалася незалежність УНР. 

Гарантом недоторканості кордонів новоствореної держави виступали 

країни Четвертного союзу, які підписали відповідний договір із 

Центральною Радою 9 лютого 1918 року. У квітні 1918 року, після 

встановлення влади П. Скоропадського, об’єднавчі (соборницькі) настрої 

набули нового звучання.  

Галицькі політичні партії лівого спектра «прохолодно» ставилися до 

української влади на Наддніпрянщині, яку репрезентував гетьман 

П. Скоропадський. Антигетьманські настрої серед галичан поширював 

також опозиційний до Гетьмана УНС, засновники якого претендували на 

першість у суспільно-політичному житті не тільки Наддніпрянської 

України, а й намагалися поширити свій вплив на Галичину.  

У травні 1918 року у Києві  з метою «рятувати загрожену українську 

державність та сконсолідування всіх сил для праці над будовою незалежної 

Української Держави» організаційно оформився УНДС [616, c. 103]. До 

його складу увійшли УПСС, УПСФ, УТП, хлібороби-демократи, Об’єднана 

рада залізниць України, Почтово-телеграфна спілка.  З правом дорадчого 

голосу до складу УНДС вступили соціал-демократи і соціалісти-

революціонери. 

Організаційної та політично-опозиційної діяльності УНДС не 

виявив. У серпні 1918 року УНДС трансформувався в УНС на чолі із 

А. Ніковським (УПСФ). До його складу увійшли ті ж політичні сили, що й 

до УНДС, а також – Галицько-буковинська рада, Холмський комітет, 

Кирило-мефодієвське братство та ін. Згідно з Статутом УНС основна мета 

організації полягала в утворенні міцної самостійної Української держави, 

боротьбі за владу в Україні, захисті прав українського народу [616, c. 386]. 

УНС виступав за «злучення в один державний український організм усіх 

заселених українцями земель, які до цього часу через історичні та 

міжнародні обставини не ввійшли в склад самостійної Української держави, 
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себ-то: Східньої Галичини, Буковини, Угорської України, Холмщини, 

Підляшшя, частини Бессарабії з українським населенням...»
 
[616, c. 391].  

У середині жовтня 1918 року УНС оприлюднив заяву, у якій 

відзначив: «Спираючись на історичне та природне право кожного народу 

гуртувати в одне ціле всі відірвані від його участі, Український 

Національний Союз вважає цілком природним і необхідним злучення в 

один державний український організм всіх заселених українцями земель, 

які до цього часу через історичні та міжнародні обставини не ввійшли в 

склад Української держави, цебто: Східної Галичини, Буковини, Угорської 

України, Холмщини, Підляшшя...» [769, c. 163].  

Наприкінці жовтня 1918 року до Києва прибули представники 

галицької УСДП. На зустрічі обговорювали проблеми українського 

державотворення. Водночас В. Виниченко, як згадував А. Чернецький, під 

час зустрічі пропагував ідею злуки західноукраїнських земель з УНР. На 

початку листопада 1918 року до Києва прибула делегація ЗУНР у складі 

О. Назарука та С. Шухевича, щоб владнати невирішені питання із 

гетьманським урядом. Проте П. Скоропадський не хотів конфліктувати з 

Польщею. 

На початку листопада 1918 р. на Наддніпрянській Україні діяли такі 

політичні партії: УСДРП, УПСР, УПСС, УПДХ, УПСФ, УТП. М. Стахів 

відзначав, що «ступінь регулярної організованости цих партій був досить 

низький, бо вони не мали виробленого організаційного апарату у 

відповіднім числі та не мали значнішого числа дисциплінованого членства. 

Вони могли розвинути свою діяльність щойно від початку Великої 

Української Революції за режиму УЦРади, бо за царату це було неможливе. 

Всі ці партії у листопаді 1918 року не мали більше як 10,000 реєстрованих і 

дисциплінованих членів, з чого половину мала УПРС, а за нею йшла 

УСДРП (до 3,500 дисциплінованих членів). Інші партії фактично мало були 
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поширені дисциплінованим членством поза інтелігентські гурти» [964, c. 

115]. 

Після гетьманського перевороту політична мапа Наддніпрянської 

України зазнала значних змін – відбулися численні розколи серед провідних 

наддніпрянських партій. Зокрема після IV з’їзду УПСР (травень 1918 р.) 

організаційно оформилися боротьбисти, які після об’єднання з УСДРП, 

утворили Українську комуністичну партію-боротьбистів [769, c. 125]. 

Згодом партія злилася з КП(б)У. До її складу також увійшла Українська 

партія лівих соціал-революціонерів (боротьбистів), що виникла в результаті 

розколу УПЛСР на ІІ партійному з’їзді у березні 1919 року. 

Наприкінці 1918 року до влади на Наддніпрянській Україні після 

виснажливих боїв із гетьманськими військами прийшла Директорія, що 

започаткувало, на думку сучасного історика І. Гошуляка, «якісно новий 

етап боротьби за досягнення соборності українських земель» [573, c. 23]. До 

складу Директорії ввійшли представники УСДРП (В. Винниченко – голова, 

С. Петлюра, А. Макаренко), УПСР (Ф. Швець), УПСС (О. Андрієвський). 

Загалом від УСДРП до складу уряду Чехівського увійшли шість членів 

партії, УПСР – 5, УПСС – 4, УПСФ – 4, УРП – 1. 24 грудня 1918 року 

Директорія утворила Раду народних міністрів УНР на чолі з В. Чехівським 

(УСДРП).  

Парадоксально, але УНДП та УРП, чий авторитет серед 

українського населення Галичини був найбільшим, не виявили особливої 

активності на шляху об’єднання українських земель. Іншою залишалася 

позиція УСДП. 4 жовтня 1918 року лідер цієї політичної сили С. Вітик вніс 

до Палати Послів постанову, у якій висловив рішучий протест проти 

підневільного становища українських земель. «Український народ мусив 

через сотні літ досвідчувати на собі гніт і поневолення з боку слов’янських 

правителів і бути ограбленим з своєї самостійності на цілі століття так само 

з боку польського як і російського правительства, – зауважував посол. – 



 

 

128 

Український нарід жадає як одинокої умови свойого національного життя 

між свобідними державами Європи, сполучення всіх українських областей 

Австро-Угорщини, Холмщини, Підляшшя і Волині з областями України в 

одну самостійну республіканську державу, яка є і остане независимою від 

всіх слов’янських і других сусідніх держав» [616, c. 369]. 

Утворення УНР стимулювало політичні партії Галичини до 

активних дій у боротьбі за власну державність. Поразка Австро-Угорщини в 

Першій світовій війні загострила відносини українців і поляків. 16 жовтня 

1918 року Карл І Габсбург видав маніфест «До моїх вірних австрійських 

народів» закликаючи «до перебудови вітчизни на її правдивих й тому 

найпевніших засадах» – створення союзної федеративної держави «у якій 

кожде племя на области, яку воно заселює, створить свій власний 

державний організм». Зауважимо, що вся державна адміністрація Галичини 

перебувала в польських руках, а намісник краю Гуйн відмовився 

передавати владу українцям, тому перед останніми постало складне 

завдання.  

18 жовтня 1918 року відповідно до положення цісарського 

маніфесту представники української парламентської репрезентації скликали 

у Львові конституанту, на яку було запрошено 33 українські посли 

австрійського парламенту, 34 посли Галицького крайового сейму, по 3 

представники політичних партій. Соціал-демократи виступили за негайне 

об’єднання українських земель Австро-Угорщини з Наддніпрянською 

Україною. Проте більшістю голосів ухвалено рішення утворити окрему 

державу у складі Австро-Угорської імперії. Є. Петрушевич зауважив, що 

злука з Гетьманською Україною загрожувала ЗУНР увійти до складу Росії. 

Натомість УНС, що готував антигетьманське повстання, пропонував не 

підтримувати Гетьмана. 

19 жовтня 1918 року на з’їзді мужів довір’я М. Ганкевич виступив з 

офіційною заявою від імені УСДП, у якій вкотре пропонувалося об’єднати 
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український народ в одній державі. Голова зборів Є. Петрушевич, як, 

зрештою, і більшість учасників, що представляли УНДП та УРП, зайняли 

відверто антиконсолідаційну позицію, що спричинило вихід УСДП із 

складу УНРади. Того ж дня відбулася конференція УСДП з участю відомих 

громадсько-політичних діячів із Наддніпрянської України. Її учасники 

одностайно ухвалили постанову, пропонуючи створювати «Комітети 

об’єднання всіх українських земель». Для проголошення злуки до Києва 

мала виїхати делегація із представників усіх політичних партій. Як бачимо, 

УСДП діяла всупереч рішенням УНРади. 

Газета «Вперед» друкований орган соціал-демократів,  зауважувала: 

«Зволікання з проголошенням прилучення українських земель пояснюється 

двояко. З ідейніших одиниць страхом перед російською обмосковленою 

гетьманською Україною, небажанням допомогти таким чином 

гетьманському уряду і послабити позиції Українського Національного 

Союзу. А в декого страхом втратити власні впливи» [616, c. 369]. 

Наддніпрянські політичні сили, зокрема ті, які становили основу УНС, 

схвалили рішення УНРади. У газеті «Нова Рада» відзначено: «Хоч якою 

спокусливою була думка про з’єднання в одне політичне тіло всіх 

етнографічно-українських земель, то в даний час і в теперішніх обставинах 

досягти цього неможливо». Редакція газети «Відродження» висловила 

надію, що «послідня ухвала Української Національної Ради у Львові, в якій 

більшість була за федерування з Австрією, буде мати тільки платонічне 

значення. Нам здається, що соціал-демократична меншість Української 

Національної Ради, яка голосувала за приєднання українських земель 

Астро-Угорщини до України, здобуде перемогу, бо за це стоїть саме життя і 

природній хід історичних подій» [616, c. 369]. 

28 жовтня 1918 року на засіданні польських послів від Галичини у 

Кракові було утворено Польську ліквідаційну комісію, що звернулася до 

австро-угорського уряду з вимогою передати їй владу в краї. У відповідь на 
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такі дії поляків УНРада закликала не виконувати рішення польської влади. 

У документі оприлюдненому незадовго після цього рішення,  підкреслено: 

«Всі розпорядження Польської ліквідаційної комісії на території 

Української держави вважати позбавленими правової сили і заборонити їх 

виконання» [616, c. 370].   

31 жовтня 1918 року зібралося термінове засідання УНРади, на 

якому Д. Вітовський вимагав розпочати повстання у ніч із 31 жовтня на 

1 листопада 1918 року. Унаслідок переможного збройного повстання, владу 

в краї перебрала УНРада. Зауважимо, що того ж дня голова Генерального 

військового комітету у Львові Д. Вітовський надіслав Українському 

національному союзові телеграму, у якій у піднесеному настрої відзначив: 

«Зайнятий українськими військами Львів посилає поклін Києву – столиці 

Соборної України» [573, c. 23].  

Упродовж листопада – грудня 1918 року єдиною політичною силою, 

яка активно пропагувала якнайшвидшу злуку УНР і ЗУНР, надалі 

залишалися соціал-демократи. У регіоні чільні діячі партії послідовно 

засновували Комітети з’єднання всіх українських земель, що сприяло 

пробудженню національної свідомості. До цієї політичної сили приєдналася 

частина націонал-демократів, радикалів, січове стрілецтво, студентство. 

Зокрема 4 грудня 1918 року за участі 186 делегатів відбулася нарада 

представників сільських громад Дрогобицького повіту.  

Виступаючий на зборах, С. Вітик відзначив: «Злука з Україною – се 

одинокий наш клич, се найважливіша політична потреба хвилини, се 

квестія нашого життя–буття, нашої державної сили». Політик запропонував 

ухвалити резолюцію такого змісту: «З’їзд делегатів Дрогобицького повіту 

уважає злуку усіх українських земель в одну українську республіку як 

неминучу конечність», що викликало схвалення присутніх делегатів. Лідер 

націонал-демократів К. Левицький був змушений визнати, що «ідея єдности 
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всіх українських земель, всього українського народу панувала тоді в душах 

і думках українського народу Галичини» [573, c. 379].  

Загальні тогочасні суспільні настрої було відображено в рішенні 

УНРади від 10 листопада 1918 року, згідно з яким Державний Секретаріат 

мав здійснити необхідні заходи для об’єднання всіх українських земель. 24 

листопада 1918 року Уряд ЗУНР вирішив розпочати переговори з 

Директорією і 1 грудня 1918 року у Фастові укладено попередній договір 

про злуку УНР та ЗУНР.  

Більшість українських політичних партій схвально поставилися до 

укладеного договору. Зокрема делегати VI конгресу найвпливовішої 

політичної сили Наддніпрянщини – УСДРП, який відбувся 10–12 січня 1919 

року констатували: «Український народ, розірваний на частини між 

ріжними країнами (в Галичині, Буковині, Угорщині, Бессарабщині, Кубані 

та Дону), простує серед найтяжчих фінансово-економічних і міжнародних 

обставин, оточений імперіялістичними і контрреволюційними ворогами 

(польські, румунські, донські, добровольчі, антантські і совітські наступи на 

Україну), – простує до об’єднання в національно-суверенних формах 

державного життя» [769, c. 166].  

У підсумковій резолюції, ухваленій абсолютною більшістю голосів, 

відзначено, що «Конгрес ухвалює піддержувати стремління українського 

народу до повного самоозначення і боротись з усякими замахами на 

незалежність України, як з боку Совєтської Російської Республіки, так і з 

боку якої іншої держави» [964, c. 191]. 

Спеціальною постановою з’їзд закликав західноукраїнські і 

наддніпрянські соціал-демократичні політичні партії об’єднатися: 

«Виходячи з факту об’єднання обох Українських Республік та усунення між 

ними державних кордонів, які ставили між обома українськими соціал-

демократіями великі перепони до спільної роботи, VI Конгрес УСДРП 

вважає необхідним негайне об’єднання обох соціал-демократичних 
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робітничих партій у формі повного злиття, способи переведення якого 

мусить виробити ЦК і представити на затвердження найближчого 

партійного Конгресу» [573, c. 363]. На підставі рішення до складу 

новообраного ЦК УСДРП увійшли представники Галичини–С. Вітик і 

О. Безпалко. Проте реального злиття ідеологічно однотипних політичних 

сил так і не відбулося.  

Підписаний Акт злуки політичні сили Західної і Наддніпрянської 

України оцінювали неоднозначно. Соціал-демократ І. Мазепа відзначив: 

«Це проголошення української соборності було великим історичним актом 

в житті українського народу. Але фактично воно мало лише декларативне 

значення. Бо остаточну ратифікацію акту з’єднання обох республік, згідно з 

постановою Української Національної Ради з 3 січня 1919 р., мали провести 

лише Українські установчі збори, скликані з території цілої України. До 

того часу Західна Область УНР залишалась своїм окремим як 

законодавчим, так і адміністративно-виконавчим органом ввлади» [777, 

c. 87].  

Натомість есер М. Шаповал критично оцінював історичне значення 

Акту: «Злука була фіктивною, а розлука реальною. До спільних Установчих 

Зборів Галичина йшла під назвою Західна Область УНР, була цілком 

самостійною. Націонал-демократам за всяку ціну хотілось мати окрему 

область свого суверенного керівництва, а Директорія на все годилась, не 

знаючи навіть, що одна держава не терпить двоєвластя» [10229, c. 224]. 

М. Шаповал відкинув пропоновану форму об’єднання і запропонував 

надіслати до ЗУНР окремого представника (генерал-губернатора) [964, c. 

58]. 

Серед політичних партій змістом універсалу особливо були 

незадоволені галицькі соціал-демократи, оскільки Акт надалі передбачав 

існування двох автономних держав. Соціал-демократи пропонували 

об’єднати всі інституції влади. Представники цієї політичної сили, які не 
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займали особливих  позицій у політичному житті ЗУНР, намагалися після 

злиття з наддніпрянськими однодумцями посісти провідні позиції в уряді та 

в органах державної влади новоствореної держави. Сучасні українські 

дослідники, зокрема М. Кугутяк, відзначили, що до катастрофи української 

визвольної боротьби існувало фактично дві українські держави, два уряди, 

дві закордонні і внутрішні політики та дві українські армії [733, c. 144]. 

Договір було ратифіковано на сесії УНРади 3 січня 1919 року 

Водночас законодавчий орган республіки обрав делегацію у складі 65 осіб, 

що мала репрезентувати Західну Україну під час офіційного проголошення 

злуки УНР із ЗУНР. Делегацію очолив Л. Бачинський. Посольська делегація 

повинна була вручити Директорії грамоту-звернення УНРади і Ради 

державних секретарів ЗУНР від 16 січня 1919 року з викладом змісту 

Закону про злуку. Від Президії УНРади грамоту підписали Л. Бачинський і 

С. Витвицький, а від Ради державних секретарів – С. Голубович і 

Л. Цегельський [761, c. 52].  

Посилення конфронтації в українському політикумі засвідчила 

скликана 16 січня 1919 року у Києві Державна нарада, в якій взяли участь 

члени Директорії та Ради Народних Міністрів, лідери УСДРП, УПСР 

(центральної течії), УПСС, УПСФ, Селянської спілки, Спілки 

залізничників, Спілки поштовиків, а також представники Стрілецької ради 

корпусу Січових стрільців. Метою цього засідання мало стати узгодження 

позиції щодо форми державного устрою УНР після підписання 

передвступної угоди про злуку УНР і ЗУНР. В. Винниченко визначив три 

варіанти розв’язання цього питання: 1) продовження попереднього курсу 

Директорії; 2) встановлення диктатури пролетаріату; 3) запровадження 

військової диктатури.  

Відповідно до свідчень І. Мазепи, представники Січових стрільців 

О. Назарук та Ю. Чайковський запропонували взяти за основу останній 

варіант та передати владу від Директорії «трійці» у складі Є. Коновальця, 
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А. Мельника й С. Петлюри. Представники УСРП (М. Шаповал та ін.), 

Селянської спілки (О.Янко) висловилися на користь негайного 

встановлення радянської влади. Лідери УСДРП (М. Порш, І. Мазепа) 

виступили як проти військової, так і проти пролетарської диктатури. 

Консолідовано члени наради виступили тільки проти проекту Стрілецької 

ради корпусу Січових стрільців.  

Згодом, 21 січня 1919 року відбулася перша нарада делегації УНРди 

і Директорії. Члени Директорії висловили побажання, щоб усі члени 

делегації взяли участь у голосуванні 22 січня 1919 року на Трудовому 

конгресі. Члени Президії делегації заявили, що вони не мають такого 

мандату від УНРади. Водночас на пленарному засіданні західноукраїнської 

делегації, що відбулося того ж дня Л. Бачинський оприлюднив прохання 

Директорії, зауваживши, що на Конгресі присутня значна кількість 

«антиукраїнських елементів, через що під загрозою можуть опинитися 

попередньо досягнуті домовленості у Фастові. У такій ситуації делегція 

вирішила «однодушно взяти па свою відповідальність мандат, як депутати 

Конгресу». 

Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР не вирішило численних 

проблем обох держав. Після поразки національно-визвольних змагань 1917 

– 1919 рр., протиборство лівих партій поглибилося, викристалізувалося їх 

ставлення до «окупаційних» режимів. Радикали виступали за соціальне та 

національне визволення українського народу на всіх його етнічних землях. 

Партія єдиною серед політичних сил Західної України дотримувалася 

тактики «орієнтації на власні сили». «Незважаючи на крики, наклепи та 

лайки справа і зліва, мусимо дальше йти до своєї цілі. Ціль наша ясна: увесь 

наш народ на своїй землі має жити по своїй волі, не оглядаючися на те, чи 

кому це буде в лад, чи ні...» [203, c. 323]. Зважаючи на прагнення українців 

«жити по своїй волі на своїй землі» [184, c. 11], радикали вважали за 

необхідне «боротися проти національного утиску на всіх українських 
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землях», що у перспективі дозволило би створити соборну, самостійну 

Українську державу [179, c. 19 – 20].  

Не могли члени партії не звернути уваги на існування «української 

держави» на Наддніпрянщині. Проте УСРР вони оцінювали як «форму 

московської окупації України» [765, c. 36]. З цих причин упродовж 1923–

1925 років одним із провідних напрямів роботи партії серед українського 

населення Західної України в умовах польського владного режиму стала 

боротьба із «большевиколюбством». Така зовнішньополітична лінія не 

збігалася з орієнтаціями інших українських партій [347, c. 2]. 

Комуністичний рух радикали вважали не «відламком» соціалістичного 

табору, а окремою течією. 

УРП відзначала, що «під більшовицькою жорстокою окупацією 

страждає 30 мільйонів українських селян, робітників, інтелігенції. Нема 

слів для опису кровавих страждань народу нашого. І коли хтось в Галичині 

і на Волині знає Петлюру і його прихильників, прагне злуки з тими, хто 

гнобить українців на Західних Землях, то як назвати тих галицьких і 

волинських «панів», які вихваляють московську окупацію на 

Наддніпрянщині, вихваляють проклятий режим завойовників на українській 

землі?». Радикали вважали, що народ здобуде волю тільки тоді, коли 

виросте в «таку поважну силу, розумну і організовану, що буде як одне тіло 

й одна душа» [396, c. 1]. 

УРП укотре декларувала, що «в справі національній» стоїть на 

самостійницько-соборницькій платформі й прагне домогтися визволення 

всіх українських земель. Шлях до цього – боротьба, яка «одиноко може 

дати запоруку розвитку власної держави і переведення в ній справедливого 

соціального ладу». Тому радикальна партія виступила проти будь-якої 

інтервенції на українській землі і засуджує та поборює всіх тих, хто 

збирається силами одного окупанта вигнати іншого. Радикали, як «опора 

революційних мас», поборюватимуть кожного окупанта «так довго, аж поки 
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він не зникне з нашої землі, та не повстане дійсна влада українських 

трудових верств» [324, c. 1]. Більшість членів партії були переконані, що 

«великий український народ визволить сам себе і ніяких опікунів у цій 

визвольній боротьбі він не потребує. Воля національна і нерозлучна з нею 

воля соціальна є найдорожчими скарбами українського народу» [324, c. 1]. 

На квітневому (1924) партійному з’їзді партії делегати 

наголошували на тому, що український народ не погодиться з окупацією 

західноукраїнських земель, оскільки соціальне визволення неможливе без 

здобуття національної самостійності, яка виявляється в можливості самим 

вільно вирішувати свою долю [5, aрк. 24]. Радикали вважали, що 

український народ буде «все зміряти до якнайскорішого осягнення повної 

незалежності на всіх своїх землях» і буде боротися проти всіх сусідів, котрі 

розшматували українську територію, визнали потребу створення спільного 

фронту всіх українських соціалістичних партій, головною метою діяльності 

яких є незалежна Українська республіка, в якій при владі буде український 

народ. Делегати з’їзду відзначили, що будуть боротися зі всіма течіями, які 

хочуть «віддати український народ другому народові, бо уважають 

однаково небезпечним і тяжким ворогом українського трудового народу так 

Польщу і Румунію, як і Москву» [5, aрк. 24 – 25]. 

На черговому з’їзді УРП (1925) радикали далі розглядали питання 

про повне соціальне та національне визволення українського народу на всіх 

його етнографічних землях. Об’єднання УРП і волинської групи УПСР 

(1926) привело до утворення УСРП, проте не змінило стратегії партії. 

«Метою УСРП, – зазначав один із лідерів партії М. Стахів, – є соціальне і 

національне добро українського працюючого народу, – цебто соціальне й 

національне визволення українського працюючого народу від усякого 

визиску, утиску, несправедливости» [962, c. 6].  

На партійному з’їзді 26 грудня 1926 року вкотре наголошено, що 

УСРП – єдина українська соціалістична партія, яка «нестримно» йде до 
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мети українського народу – соборної, самостійної, незалежної Української 

соціалістичної державності. Партія надалі намагалася «поборювати 

деморалізаційну шкідливу роботу комуністів і сельробмосквофілів, 

фашистів та клерикальних і буржуазних угодовців» [350, c. 3]. Такі заяви 

доволі часто ухвалювалися на партійних з’їздах, резолюціях Головної 

Управи, зверненнях до народу зі сторінок партійної преси. 

Соціалісти-радикали стверджували, що єдино правильним 

«вирішенням української справи» буде «орієнтація на власні сили». 

М. Стахів наголошував, що для актуалізації українського питання на 

міжнародному рівні недостатньо чужої демократії, чужого фашизму, гасла 

самовизначення народів чи «господарських конечностей», інтересів 

німецького, італійського, англійського імперіалізму, коли не буде власного 

свідомого українського руху [309, c. 2]. 

Партії комуністичного напряму мали відмінне від УРП уявлення про 

незалежність України. УСДП заявляла, що для кожного соціаліста сучасна 

Україна мусить бути тим «краєугольним каменем, на якому він повинен 

основувати програму державного будівництва України. Це наше 

становище… ні трохи не перечить самостійности, ні соборности». 

Утворення федерації радянських республік партія пояснювала з позиції 

«співділання пролетарських мас України і Росії», єдності світового 

соціалістичного пролетаріату [309, c. 2]. Висловлено глибоку переконаність 

у тому, що радянська влада на Сході Європи – це єдина в тогочасних 

умовах форма влади, що може задовольнити потреби народу.  

УСДП також визнавала Радянську Україну основою для здійснення 

своєї мети – побудови незалежної соборної української соціалістичної 

держави. Партія проводила політику орієнтації на більшовиків у розв’язанні 

українського питання. Вважаючи, що більшовики в Україні не могли далі 

«удержатися без порозуміння з українським народом», а продовження 
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громадянської війни становило загрозу «цілковитої руїни краю і народу», 

часопис «Вперед» закликав до примирення з Радянською Росією.  

У підсумковій резолюції наради УСДП (1922) відзначено, що 

«одинокою реальною формою української державности під сучасний 

момент являється Українська Соціялістична Радянська Република…, яка 

може сповнити всі національні і соціяльні постуляти українських трудових 

мас»
 
[281, c. 1]. Партія заявляла, що тогочасна Радянська Україна не була 

«повним завершенням наших змагань і кличів» [281, c. 1]. Де-факто, партія 

стала на платформу Комінтерну, КПСГ у вирішенні національного питання. 

Дедалі більше виявлялося зближення УСДП із комуністичними ідеями [910, 

c. 112 – 122].  

Поряд з УСДП заслуговує на аналіз політична програма з 

національного питання КПЗУ та Сельробу, хоча вона й доволі очевидна: 

«Основним моментом, що характеризує сучасне міжнароднє положення є 

той, що на ґрунті частинних стабілізаційних успіхів міжнародного 

капіталізму та загостреної в парі з тим боротьби за світові ринки збуту – 

справа загрози імперіалістичних воєн та імперіалістичної збройної 

інтервенції проти СРСР, в першу чергу, стала більш актуальною чим коли 

небудь до цього часу»
 
[363, c. 2 – 3]. 

Члени партії відзначали, що у Польщі, де соціально-економічна 

політика санаційного режиму спрямована на стабілізацію капіталізму та 

розбудову внутрішнього ринку, зазнає щораз більше невдач. Питання 

завоювання зовнішніх східних ринків, імперіалістичної військової 

інтервенції набуває щораз більшої політичної гостроти. У тісному зв’язку з 

інтервенційними планами, зверненими проти СРСР, «стоїть імперіалістична 

спроба “розв’язання національного питання” на Сході, імперіалістичні 

зацікавлення проблемою “незалежних” Грузій, Україн, Білорусей» [363, 

c. 2 – 3]. 
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Сельроб наголошував, що «на Зах. Україні, тій випадовій брамі на 

випадок війни проти УСРР, ролю агента міжнародної контрреволюції 

виконує українське націоналістичне міщанство і кулаки з УНДО, УСРП на 

чолі. Вони не тільки активно піддержують всі імперіалістичні пляни 

повалення СРСР і УСРР та переміни цілої України в об’єкт 

імперіалістичного грабунку, але видвигаючи свою “всеукраїнську” 

платформу проголосили себе організатором всеукраїнської 

контрреволюції». Рівночасно «українське дрібноміщанство під 

руководством УНДО та УСРП (радикали) у відношенні до Радянської 

України ведуть політику травлі та наклепів, заперечуючи великі здобутки 

будівництва на всіх ділянках суспільного життя, а зокрема представляючи 

сучасну робітниче-селянську владу на Радянській Україні як “московських 

окупантів”. Метою такої політики УНДО-УСРП було знищення симпатій 

широких верств населення регіону щодо УСРР, щоби, таким чином, у 

зв’язку з наближаючоюся інтервенцією проти СРСР (УСРР) «зробити ці 

працюючі маси об’єктом своїх контрреволюційних плянів» [363, c. 2 – 3]. 

Зважаючи на вищесказане, «всупереч брехні, поширюваній з 

відомою метою контреволюцією проти УСРР», Сельроб констатував значні 

досягнення в соціалістичному розвитку УСРР у соціально-економічній та 

національно-культурній сфері. Дотримуючись позиції беззастережної 

оборони Радянської України та її досягнень у всіх ділянках суспільно-

політичного життя, Сельроб «рахує нечувано шкідливим пятнування й 

боротьбу проти правильних завважень що до шляхів дальнішого 

соціалістичного будівництва та успішної боротьби з існуючими загрозами, 

видвигненими Робітничою Лівицею та її органом «Світло», а які находять 

цілковите своє підтвердження в фактах радянської дійсності» [363, c. 3]. 

Партія відзначала, що у своїй боротьбі за повне соціальне й 

національне визволення Сельроб й надалі буде мобілізувати народні маси 

до боротьби за землю без викупу, право повного самовизначення 
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українського народу, за формування робітничо-селянського уряду [363, 

c. 3]. 

УПП, обґрунтовуючи ідею незалежності, теж беззастережно 

орієнтувалася на СРСР. Члени партії критикували УНДО, УСДП та 

радикалів за те, що, крім таких брехливих кличів, як клич «національної 

єдності», їхньою метою є поширення брехні про УСРР [976, c. 75]. «Ходить 

їм о це, щоб вмовити в працюючі маси, що живуть під Польщею, що шлях 

Великого Жовтня, на який свойого часу пішли трудящі маси нинішнього 

Радянського Союзу не довів до сподіваного визволення, що по суті 

положення там не змінилось для працюючого люду, що соціалізм це була 

лиш мрія “горячих більшовицьких голов”, з якого нічо не вийшло, навпаки, 

все там повертається назад до капіталізму, якого так горячими оборонцями 

являються всі ті ундівсько-упіпівські підпанки», – писали партійці [233, c. 

2]. 

Національному питанню та міжнаціональним відносинам значну 

увагу приділив V Конгрес Комінтерну (1924). У підсумкових резолюціях 

відзначено, що українське питання – одне з найважливіших національних 

питань Центральної Європи, розв’язання якого продиктовано інтересами 

пролетарської революції як у Польщі, Румунії й Чехословаччині, так і всіх 

суміжних країнах. Конгрес стверджував, що українські питання в Польщі, 

Румунії іі Чехословаччині творять «одне українське національне питання, 

що вимагає однакового революційного розв’язання для всіх цих країн» 

[552, c. 38 – 39]. 

Комінтерн констатував, що українське населення на анексованих 

Польщею, Чехословаччиною і Румунією територіях – переважно селянське, 

зазнає жорстокого соціального гноблення, через що боротьба за 

національне визволення на цих територіях якнайтісніше пов’язана з 

боротьбою проти землевласників, капіталістів і урядовців (створює твердий 
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ґрунт для міцного союзу селянства з пролетаріатом цих країн в одній 

боротьбі проти соціального і національного поневолення) [3, aрк. 89]. 

Конгрес стверджував, що гасла автономії для Прикарпатської 

України в Чехословаччині або для Західної України (Східна Галичина, 

Волинь, Підляшшя, Волинське Полісся й Холмщина) в Польщі, або для 

Бессарабії й Буковини в Румунії спрямовані на створення коаліції заможних 

верств українського селянства з панівними класами Чехословаччини, 

Польщі й Румунії та служать для закріплення економічного й національного 

поневолення селянського населення цих земель, і тому комуністичні партії 

повинні їх відкинути [3, apk. 90]. 

Підтверджуючи виставлений комуністичною партією клич боротьби 

проти анексії Румунією Бессарабії та гасло державного самовизначення 

Бессарабії, конгрес одночасно визнавав «конечність проголошення 

комуністичними партіями Польщі, Чехословаччини й Румунії клича 

об’єднання розірваних імперіалізмом на часті українських земель в 

Радянську робітничо-селянську республіку» [976, c. 84]. Наголошувалось, 

що революційна боротьба українського селянства в Польщі, 

Чехословаччині й Румунії за національне визволення може бути успішною 

лише за умови, коли українське селянство всю боротьбу збудує на 

найтіснішому союзі з керованою комуністичними партіями цих країн 

боротьбою робітників і селян за повалення влади капіталу [3, aрк. 102]. 

Комінтерн зобов’язував комуністичні партії Чехословаччини, 

Польщі й Румунії всіма способами допомагати зміцненню та розвиткові 

комуністичних партій і організацій цих українських територій. Схвалюючи 

постанови II з’їзду Комуністичної партії Польщі й V конференції 

Комуністичної партії Західної України (Галичини), спрямовані на 

утворення сприятливих умов для комуністичної пропаганди й організації в 

Західній Україні, Конгрес визнав за доцільне для координування акції 

встановити періодичний контакт між комуністичними організаціями 
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Західної України, Прикарпатської України й Буковини, а також з КП(б)У [3, 

aрк. 101]. 

Члени КПП звертали увагу на те, що національний гніт є козирем у 

внутрішній політиці польської буржуазії, оскільки розпалювання 

національних антагонізмів значно ускладнює класову боротьбу 

пролетаріату, а кривдження непольських національностей дає польській 

буржуазії монополію на низку джерел прибутків і допомагає їй підкупляти 

польські маси певними привілеями. Таким чином буржуазія виховує у них 

почуття належності до панівного народу й почуття солідарності з власною 

«національною» буржуазією, відгороджуючи їх від мас пригнобленої нації 

[185, с. 169 – 178]. 

На з’їзді КПП (1925) наголошено, що «визвольний рух цих 

національностей, який розкриває границі польської капіталістичної держави 

і цілить у самі основи класового панування польської буржуазії, є 

необхідною передумовою класового визволення польського пролетаріату і 

селянства, однією з основних умов перемоги робітничо-селянської 

революції в Польщі» [185, с. 169 – 178]. 

КПП розвінчувала міфи про нездатність українців та білорусів 

створити власну державу, виступала проти антинімецьких переслідувань і 

антисемітизму, який був основною ідеологічною зброєю польської та 

міжнародної контрреволюції й «найгрізнішою отрутою» для класової 

свідомості трудящих Польщі. КПП виховувала у свідомості польських 

трудових мас розуміння права кожного з підкорених народів на самостійне 

державне існування і рівних прав з польською нацією в округах, де 

переважають поляки. Вона виступала також проти полонізаторських 

тенденцій усередині робітничих організацій (професійні спілки, 

кооперативи), що проникали до них через «соціал-патріотів» і які штовхали 

непольських пролетарів на рівень соратників «другого ряду» [742, c. 112].  
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З усією непримиренністю виступаючи проти «польського 

шовінізму», КПП засуджувала також «буржуазний і дрібно-міщанський 

націоналізм всередині пригнічених національностей як фактор, який 

розкладає спільну боротьбу народних мас всіх національностей проти їх 

спільного ворога – польської буржуазії й її соціал-угодовських 

поплічників». Особливістю національного руху на цих землях, вважали 

члени КПП, є «тісне переплетення національних і соціальних факторів» 

[742, c. 121 – 122]. 

Услід за КПП, члени КПЗУ констатували, що «у такій країні, як 

нинішня Польща, найголовніше значення для Комуністичної партії мають 

три чинники:  

1. Робітниче питання. 

2. Селянське питання. 

3. Національне питання» [178, c. 18]. 

КПЗУ, одгак, зазначала, що усі спроби «пануючої польської 

буржуазії дійти до угоди з верхівкою дрібноміщанських українських і 

білоруських кіл за ціну деяких уступок у національному питанні в 

конкретних умовах сучасної Польщі не можуть довести навіть до 

відносного замирення, до відносної консолідації цього многонаціонального 

державного організму, наприклад, за австрійським взірцем, бо буржуазна 

Польща не в стані в справі розв’язання національного питання конкурувати 

з сусідніми радянськими республіками і змушена, мимо всіх уступок 

угодовцям, – в основному в відношенні до широких мас населення – 

провадити політику окупації». Таким чином, вважали комуністи, 

«невдоволення національно поневолених мас зістало існувати далі, 

підриваючи основи польського імперіалізму і перешкоджаючи повній 

політичній консолідації польського державного організму» [178, c. 23]. 

У підсумку доходимо висновку, що наприкінці ХІХ – у першій 

половині ХХ століття ідея незалежності України не втратила актуальності 
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для політичних сил української лівиці. Більш реальних обрисів політичні 

програми партій у цій сфері набули напередодні Першої світової війни, 

коли став очевидним розпад Австро-Угорської імперії та з’явилася нагода 

створити власну державу, що й було реалізовано. 

Від часу «захоплення Східної Галичини польськими окупаційними 

військами» перед соціалістичними і комуністичними силами постали нові 

завдання у національній сфері. Проте якщо УРП-УСРП вбачала розв’язання 

національного питання виключно завдяки внутрішнім резервам 

українського народу, то КПСГ-КПЗУ закликала до «соціальної революції», 

оскільки комуністи не могли погодитися з тим, щоб Східною Галичиною як 

з господарського, так і з політичного погляду керували з Варшави. 

Отже, РУРП першою з-поміж українських партій висунула гасло 

незалежності України, яке в той період (кінець ХІХ ст.) сприймалося не 

надто реалістично. Ідея автономії та поділу Галичини, яку пропагувала 

УСДП, отримала значну популярність серед населення краю. Упродовж 

міжвоєнного періоду ХХ століття радикали сповідували тактику «орієнтації 

на власні сили». Водночас, на думку комуністів, «національне питання» 

може вирішити тільки соціальна революція, і то таким чином, «що дасть 

повну можливість вільного розвитку кожної національності…» [792, c. 150]. 

Комуністи прагнули створити Союзу соціалістичних республік, де не було 

би в’язниць, жандармів і кордонів, тому справа відокремлення однієї країни 

від іншої не мала для них жодного значення. 

 

 

 

3.3. Українська лівиця та громадські інституції Галичини 

 

Українська лівиця Галичини приділяла надзвичайно багато уваги 

розвиткові громадських інституцій національно-культурницького, 
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кооперативного спрямування. Тільки завдяки їхній діяльності в умовах 

відсутності власної держави українці краю могли сподіватися на поступ у 

культурній сфері.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть українські ліві не досягли 

помітних успіхів у створенні громадських організацій. Проте як РУРП-

УРП, так і УСДП через незначний вплив на суспільно-політичні процеси у 

краї програвали у боротьбі за вплив на культурно-освітні організації 

організаційно сильнішим партіям, якими були УНДП та польські 

соціалісти. Зрештою, під впливом останніх до 1907 року, або й до початку 

Першої світової війни де-факто перебували українські соціал-демократи. 

Основні програмові засади УРП у культурній сфері були 

повторенням положень РУРП і віддзеркаленням народницько-

соціалістичного політичного світогляду. «Народництво, – як відзначав у 

своїй книзі «Українське народництво по обох боках Збруча» К. Коберський, 

– то не сама тільки політична течія, а це перше всего певний культурний 

напрямок» [806, c. 152 – 160].  

Радикали відзначали, що «культурну відсталість поневолених кляс і 

націй використовують пануючі кляси і нації для закріплення свойого 

панування», тому «без піднесення культурного рівня працюючих не може 

бути повного визволення соціального і національного» [806, c. 152 – 160]. 

УРП мала на меті розвивати власну національну культуру, створювати 

громадські інституції, які повинні стати осередком «культури робітного 

народу», «культурою нової, трудової України» через «наближення села до 

міста – центру культури, а не через будівництво окремої «пролетарської», 

або окремої «селянської» культури [806, c. 152 – 160].  

Відзначимо, що на конференції УСДП 27–28 січня 1906 року у 

Львові вперше у новітній історії було розглянуто питання про організацію 

українських профспілок, а також створення місцевих комітетів УСДП у 

містах. Проте Т. Мелень, визнавши у своїй доповіді важливість союзу 
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соціал-демократичної партії з профспілками в набутті політичної ваги, 

відкинув можливість створення українських робітничих профспілок і 

запропонував обмежитися заснуванням інституту мужів довір’я у селах, а в 

містах – культурно-освітніх товариств «Воля» і, як виняток, у повітових 

центрах – місцевих комітетів УСДП. Свою позицію Т. Мелень 

аргументував молодістю партії та нечисленністю українського пролетаріату 

[259, c. 2]. У відповідь В. Левинський аргументував: «Мусимо заснувати 

професіональні організації – на яких партія опирається і черпає з них певні 

матеріальні засоби» [259, c. 2]. Опозиційні до керівництва партії учасники 

конференції також запропонували заснувати окремі українські профспілки, 

видавати газету залізничників не лише польською, а й українською мовами 

[402, c. 36 – 37]. Проте подальші події засвідчили утопічність таких 

закликів. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть радикали та соціал-

демократи, як уже зазначалося, не зуміли взяти під контроль українські 

громадські інституції. Причини – очевидні. Соціал-демократи і радикали 

поділили впливи: перші «взялися» за організацію робітників, нехтуючи 

селянство, а другі об’єднували селянство, відзначали члени УРП. «Але 

радикали, – зауважували члени УРП, – робили все-таки деякі спроби 

працювати в містах поміж пролетаріатом. На це вказують «Січи», по містах 

ведені й засновувані радикалами. Українське робітництво горнулося до тих 

товариств, шукаючи там цеї духової поживи, якої не могли дістати в 

польських профспілках. Робота радикалів у передвоєнних «Січах» остала не 

без впливу на українське робітництво. Українські соціалісти-радикали 

робили дещо для культурного піднесення українського робітника, але не 

старалися поширити своєї роботи на господарсько-суспільну ділянку 

робітничого життя» [387, c. 3].  

Ситуація для української лівиці змінилась у міжвоєнний період ХХ 

століття. Члени УРП активно взялися за організацію або ж відновлення 
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діяльності українських культурно-освітніх товариств. Уже у грудні 1921 

року львівський воєвода заявляв, що «в усіх повітах йде активна діяльність 

по відродженню українських освітніх товариств». Снятинський староста 

повідомляв воєводу про те, що «український політичний рух набирає силу 

під прикриттям культурно-освітньої та господарської діяльності» 

[133, apк. 78].  

Після визнання Радою Амбасадорів держав Антанти 14 березня 1923 

року Галичини територією Польщі, як уже зазначалося, УРП оголосила 

нову політичну програму – «орієнтацію на власні сили», що означало 

«відродження всіх культурних, політичних, господарських організацій» 

[133, aрк. 78]. Вона передбачала «засіяти край січами, селянськими і 

робітничими спілками, зорганізувати наш трудовий міщанський елемент. 

Для інтелігенції це значить: відкинути від серця панські привички і 

інтелігентську пиху, а полюбити щирим серцем простий нарід, як рівних 

братів» [133, aрк. 79]. 

Незважаючи на те, що УРП дбала про розвиток творчої ініціативи 

серед селян, партійці були змушені визнати, що на початку 1920-х років 

«селянство не має ще своїх професійних організацій, які мали би за ціль 

безпосередньо обороняти селянські інтереси. Ті організації мусять бути 

масові, до них мусить і то мусить належати кожний селянин і їх мусить і ще 

раз мусить селянин слухати» [52, арк. 1]. Радикали констатували, що «проти 

капіталістичних картелів і монополів тому село є безборонне, бо 

незорганізоване. Хоч у порівнянні до чисельності селян капіталісти творять 

зникаючу меншість, але селянство – це розсипаний пісок, а капіталісти – 

організована сила» [346, c. 2]. 

УРП також критикувало націонал-демократів, «фамілійна політика» 

яких «допровадила протягом кількох десятків літ до цього, що майже всі 

народні інституції найшлися в руках клік, які знають себе як лисі коні, 

миють собі руки; з приватних урядовців тих інституцій, замість свідомих 
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громадян, стараються зробити безмовних, безвольних та сліпих і глухих 

рабів, які покривали б мовчанкою їхні «трудові» подвиги» [327, c. 1]. 

УРП закликала селян і робітників долучитися до «руху поневолених 

за своє визволення, – визискуваних проти тих, що визискують, той рух 

світла науки з кайданами темноти в різних часах називався ріжно, а в наших 

часах його називають соціалістичним рухом» [266, c. 1]. Радикали 

зауважили, що всі організації та об’єднання працюючих людей, які 

поставили собі завданням завзяту, навіть фізичну боротьбу з різними 

формами людського гніву, є організаціями соціалістичними. Їхня найвища 

мета – визволення людини від «усякого поневолення та заведення 

справедливого політичного і господарського ладу, на всіх тих землях, на 

яких працює дана політична організація. Це є блище завдання тої 

організації, а дальше – це клич помочі всім працюючим і поневоленим та 

визискуваним в інших землях та на цілому світі. Той клич звучить: 

«працюючі люде усіх народів – єднайтеся» [266, c. 1].  

Однак з позиції УРП, єднатися можуть тільки ті, котрі мають 

однакову мету боротьби – соціалістичний лад. Той лад, побудований на 

засадах соціалізму, має забезпечити всім громадянам «рівні права на землі і 

до її скарбів»: він має дати кожному громадянинові можливість «знайти 

працю і забезпечити всіх, хто живе своїм трудом, повний продукт його 

праці». Рівність усіх громадян між собою вимагає, щоби було знищене 

всяке насильство сильних над слабшими, яке дозволяє, щоби одні мали 

більші права до влади. Оскільки соціалістичний рух захоплює «щораз 

більші маси працюючих людей, – вороги того руху вишукують різні 

способи, щоби підорвати його значіння і ту віру в його правду та 

справедливість. Ті вороги приєднюються буцімто до того руху, а потім його 

поганьблюють» [266, c. 1]. 

Члени УРП вважали, що «таких скоро можна пізнати», адже «не є 

правдивим соціалістом» той, хто: 



 

 

149 

– спокійно дивиться, підтримує національне гноблення; 

– не дозволяє, щоби працюючі люди землі чи краю «самі свобідно 

рішали про владу у своїм краю та самі укладали для себе політичні і 

господарські порядки»; 

– ділить працюючих «на чорну і білу кістку» і одним дає більші 

політичні права, а другим менші; 

– дозволяє диктатуру одних працюючих над іншими – селянства над 

робітництвом, робітництва над селянством [266, c. 1].  

«Коли хтось каже, що він є прихильником соціалістичного ладу, а 

рівночасно спокійно дивиться на ті нерівності в національних, 

господарських і політичних справах, – відзначала УРП, – тоді ясно, що ні 

одному правдивому соціалістові з ним не може бути по дорозі і він тих 

фальшивих людей мусить поборювати» [266, c. 1]. Українські працюючі 

люди повинні пильно придивлятися, хто «їм приятель, а хто фальшивий 

лис»; хто є справжнім соціалістом, а хто прикривається; хто справді проти 

політичного, національного і господарського поневолення, а хто «попирає 

політичну неволю і нерівність, а тим самим стає зрадником соціалізму» 

[266, c. 1]. 

Утиски в національно-культурній сфері для УРП стали ще 

очевиднішими після «перевороту» Й. Пілсудського. «Від 1926-го року в 

польській державі, в якій приходиться нам жити, панує особливий режім, 

який взагалі не любить ніяких суспільних організацій і для них, якщо їх не 

касує, то в кожнім разі обмежує сильно всяку свободу руху», – змушено 

визнавали члени УРП. – Цей режім не любить самодіяльности й 

організованости навіть польського суспільства, оскільки воно стоїть поза 

урядовою партією. Що ж тоді говорити про відношення урядової партії до 

українського народнього руху взагалі, а до нашої УСРП зокрема. Ця 

урядова одинкарська партія намагається у відношенні до нас, Українців, 

здійснити стару польську програму вшехполяків, яку виставив б. міністр 
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Ст. Грабскі: щоби найдалі до 25 років від повстання Польщі не було ніякого 

українського питання у польській державі. Отже треба нам тямити, що в 

обставинах цеї вшехпольсько-одинкарської політики над нашим народом 

відбувалася ціла наша праця» [382, c. 2]. 

У нових суспільно-політичних умовах основний тягар національно-

визвольної боротьби УСРП покладала на українських селян та робітників, 

яких уважала «підставою визвольних змагань українського народу». Їхнє 

завдання – нести тягар всієї боротьби за потроєння нової України на засадах 

соціальної справедливості, народоправства й культурної свободи. «Ідеї 

радикального соціалізму присвічуватимуть в їх великому рухові до волі», – 

відзначали соціалісти-радикали [378, c. 1]. 

І якщо українське безземельне й малоземельне селянство та 

сільський пролетаріат обрали шлях єднання у своїй класовій професійній 

організації – Селянській спілці, то «черга тепер за українським 

пролетаріятом міст і містечок». Однак, «у загальному українському 

визвольному білянсі українське робітництво під Польщею ніколи не 

займало видніщої позиції. Хоч воно в більшості охоплене професійним 

рухом з давна, то в українському життю організований український міський 

пролетаріят не грав і тепер ще не грає визначніщої ролі» [378, c. 1]. 

«Чого ж далеко шукати прикладів, – відзначала УРП. – Ми маємо їх 

все під боком на очах. Українське робітництво живе спільно під одним 

дахом з польським пролетаріятом в професійних союзах. Ці союзи 

рахуються неполітичними організаціями, ніби виключно клясовими, а на 

ділі вони йдуть на мотузку польських шовіністичних соціялістів з ППС і 

очевидно роблять “неполітичну” політику. Український робітник не 

находить в них захисту свого права на працю, бо професійні організації в 

Польщі яких вони є членами, ні разу не організували боротьби за 

припинення льокавту українських робітників: залізничих, нафтових, 
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лісових, фабричних і т. д. а керманичі з ППС самі помагають нищенню 

українського пролєтара»
 
[378, c. 1]. 

УСРП небезпідставно вважала, що професійні союзи робітників в 

Польщі не дають свободи культурному життю їхніх українських членів, не 

шанують там ні їх мови, ні не допомагають їх освіті, а гроші «з них стягнені 

обертають на їх же полонізацію». Зважаючи на цей чинник, УСРП 

критикувала УСДП за бездіяльність: «Колишня УСДП, що відкололася від 

УРП…, захопилася зле зрозумілою “пролєтарською” ідеологією й 

політикою, порвала всякі організаційні зв’язки з організованим українським 

соціалістичним рухом у Галичині та пішла на вміння за фальшивою думкою 

московських та польських соціал-шовіністів про організаційну єдність, 

нерозривність та централізацію професійних організацій» [378, c. 1].   

УРП змушено визнала, що головним засобом полонізації в умовах 

бездіяльності українських національно-культурних товариств була школа. 

Тому українському селянину та робітникові «потрібна школа, яка була би 

сівачем поступу й вільної думки. Йому потрібне учительство, яке з 

посвятою спрямовувало би думки української молоді на шлях вірної служби 

й захисту інтересів широких народних мас. За таку школу й таке 

учительство змагається український працюючий народ і прийде час, що він 

здобуде одно й друге. Тепер же ж він має школу накинену собі польською 

буржуазією. Ця школа має виконати подвійне завдання: зломити душу 

української молоді, викривити її та зробити українську молодь тупою, 

глухою й сліпою на визвольні стремління українського працюючого 

народа…» [378, c. 1].  

УСРП закликала не вірити польській буржуазії та українським 

політичним силам, які обіцяли вирішити проблему із безперешкодною 

діяльністю українських товариств. «Демократична політика хоче, щоб нарід 

сам собою правив, а демагогія намагається вести народ за собою чи по 

“добрій волі”, якщо народні маси ще вірять фальшивим обіцянкам, чи 
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силою, якщо народ не має дальшої охоти слухати… Кожна демагогія – 

фашистівська, большевицька, монархічна і т. п. має в собі головну ціль: 

добитися до влади або впливу за всяку ціну. А тому неправда й обманство – 

це їхня найголовніша зброя. “На наш вік дурнів вистарчить”, – казали 

большевики в Росії, коли їм закидали брехню» [253, c. 2]. 

З-поміж українських національно-культурних організацій, які діяли 

у 1920–1930-х роках, УСРП виокремила «Просвіту», на яку поклала 

відповідальність за «освідомлення народних мас». Соціалісти-радикали 

вважали, що це товариство «мусить узятися… до таких справ»: 

– «вияснення громадянству нових завдань і методів просвітянської 

роботи, пронизання його зрозумінням, що «Просвіта» – перший, основний 

національно-оборонний і державно-будуючий чинник та досягнення 

відповідного інтенсивного підпертя інституції “Просвіти”»; 

– згуртування «з найбільшими зусиллями – більшого числа 

інтелігенції як виключних, фахових, замилуваних просвітянських 

працівників, з раціональним поділом праці між більше або менше від 

держави незалежні кляси»; 

– «доглянення філіальних особових складів, щоби були здібні до 

праці в змінених напрямах, щоби не зачаювалась там могутна 

“автономістична” зараза»;  

– вироблення плану праці для сільської читальні відповідно до 

нових обставин, завдань і умов життя села; 

 – вироблення плану праці поодиноких учасників просвітянства – 

від голови філії починаючи і на звичайному членові сільської читальні 

кінчаючи; придумання способів приєднування нових членів, та санкцій на 

«неприналежність згл. на безучасність в масі сільської інтелігенції»; 

– організація фахових курсів для просвітянських працівників та їх 

періодичних фахових конференцій [318, c. 1]. 
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Проте соціалісти-радикали усвідомлювали, що «Просвіта» не здатна 

радикально вплинути на консолідацію українців навколо політичних та 

національно-культурних проблем, оскільки Польща навіть у 1930-х не мала 

жодної програми стосовно вирішення українського питання, «ані свободи 

національно-політичного розвою, ані господарського розвою українського 

народу не признається, позбавлення українського населення права зборів, 

нищення культурно-освітних українських організацій, розв’язання «Лугів» і 

«Соколів», спинювання праці Сільського Господаря і кооператив, утиски і 

кари на свідомих одиниць, нищення приватного українського шкільництва 

по селах (Коломийщина – Снятинщина) – отсе негативна програма супроти 

українського населення» [319, c. 3]. 

Члени партії наголошували, що «українські організації нищаться 

систематично. Кождий урядовий щоденник воєвідських урядів у Сх. 

Галичині приносить оповіщення про розв’язання тої чи іншої організації» 

[119, aрк. 56]. І. Макух констатував, що «підвладні міністерству [МВС. – 

І. Б.] органи ведуть послідовно таку політику, щоби взагалі усунути всякі 

українські самостійні організації зі суспільного життя українського народу, 

а на то місце створити польські регіональні організації, зв’язані з польським 

народним центром» [77, apk. 103]. 

Інший соціаліст-радикал – Д. Ладика стверджував, що «нищення 

українського життя відбувається при помочі нових способів і форм, при чім 

не кидають навіть способів, яких уживано в 1930 році». Наприклад, у таборі 

«Береза Картузька» опинилися люди, які «причинилися до розцвіту на селі 

читалень «Просвіти», що разом з місцевим населенням занимались будовою 

Народного Дому, що були основниками кооперативи» [77, aрк. 109]. 

УСРП не тільки декларувала й закликала до створення українських 

національно-культурних товариств, а й стала засновником кількох 

громадських організацій. Велику увагу радикали приділяли політичному 

освідомленню та вихованню українського жіноцтва й молоді, що можна 
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було зробити тільки через формування допоміжних партійних організацій 

(жіночих та юнацьких), культурно-просвітніх, економічних та фахових 

товариств. «Основувати професійні селянські й робітничі спілки, 

культурно-освітні й кооперативні товариства, працювати в них і 

утримувати в них вплив ідей УСРП» – цей пункт організаційного статуту 

партії став дороговказом для соціалістів-радикалів під час заснування 

громадських організацій [184, c. 44]. 

Збільшення кількості партійних діячів УРП-УСРП відбувалося, в 

основному, за рахунок приєднання до неї молоді, яка виховувалися в 

організаціях радикалів – Союзі української поступової молоді імені 

М. Драгоманова «Каменярі» й Союзі українських працюючих жінок 

«Жіноча громада» [809, c. 163 – 168]. 

У 1929 році УСРП заснувала власну молодіжну організацію – Союз 

української поступової молоді імені М. Драгоманова «Каменярі», головною 

метою якої стало фізичне й моральне виховання української молоді, 

піднесення її інтелектуального рівня. Товариство мало чітко визначену 

організаційну структуру: Головна рада з місцем перебування у Львові, 

повітові союзи та місцеві товариства. Їх організовували по території цілого 

краю. Кожний місцевий та повітовий союз зобов’язаний був проводити 

загальні збори з таким порядком денним: перевибори існуючої ради та 

контрольної комісії союзу, заслуховування звіту про діяльність 

каменярської організації за попередній рік та вироблення плану роботи на 

наступний рік [534, c. 23].  

Окрім того, кожний союз мав реєструвати своїх діячів за віковим 

критерієм [805, c. 145 – 160]. Відповідно до статуту товариства його 

членами вважалися особи української національності без різниці 

релігійного віросповідання, які були затверджені Головною радою у Львові. 

Члени товариства мали дотримувати всіх приписів статуту та виконувати 

ухвали Головної ради. В іншому разі Рада притягала каменярів до 
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відповідальності, що часто завершувалось виключенням з лав організації 

[805, c. 145 – 160].  

Організація каменярських товариств передбачала поєднання 

принципів автономії та централізму. Останній, як зазначав І. Макух, «був 

необхідний з огляду на окупаційні відносини: з одного боку, насилала 

польська адміністрація своїх провокаторів, а з другого, КПЗУ старалася 

впхати своїх симпатиків до “Каменярів”...» [203, c. 344]. Так, зокрема, 

члени повітового каменярського союзу в Косові змушені були 

констатувати, що до окремих відділень товариства проникають 

комуністичні елементи, які мають на меті деструктивне завдання – розбиття 

українських національних організацій. З метою боротьби з подібними 

явищами у «Комунікаті» Головної ради «Каменярів» стверджувалося, що 

товариство «доручає всім радам повітових і місцевих союзів уважати на ту 

справу і не допускати в ряди Організації людей того покрою» [288, c. 11].  

Каменярі акцентували на ідейне виховання, вдосконалення етично-

моральної поведінки та підвищення рівня національно-політичної 

свідомості української молоді. Ідеологія каменярів мала чітко визначений 

національний характер. Вона базувалась на творах Т. Шевченка, 

М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика. Щоб підкреслити свій духовний 

зв’язок із цими видатними українськими діячами, каменярі влаштовували 

свята на їх честь [805, c. 145 – 160]. 

Члени каменярських організацій різко критикували фашизм і 

комунізм. «Ми є проти диктатури... кожна диктатура в результаті свого 

існування приносить величезну шкоду цілому народові, моральний розклад 

і деморалізацію та вкінці упадок і самої державної організації», – 

відзначали члени організації [335, c. 2 – 5]. Каменярі були переконані в 

тому, що «найвищим і найціннішим громадсько-суспільним організмом» є 

нація, а забезпечити найсприятливіші умови для розвитку творчого 

потенціалу народу може лише власна незалежна національна держава. У 
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своїй суспільно-політичній та культурно-просвітницькій діяльності 

каменярі керувалися прагненням досягнути повну волю для українців, адже 

«нерівність і поневолення народу є нарушенням загальнолюдської етичної 

засади та проступком супроти загальнолюдських ідеалів рівності та 

свободи». Боротьба за повне національне визволення українського народу 

стала для членів каменярської організації самоціллю й «найвищим 

моральним наказом, опертим на загальнолюдських ідеалах правди і 

справедливости» [335, c. 2 – 5]. 

Організація «Каменярів», дбаючи про духовне вдосконалення своїх 

членів, широко пропагувала гасло «Кожний каменяр, кожна каменярка 

мусить бути освіченою, інтелігентною людиною». Власне тому, велику 

увагу діячі УСРП, представлені в каменярській організації, приділяли освіті 

української молоді. У кожному місцевому осередку «Каменярів» 

створювалися самоосвітні гуртки. Значного поширення набуло проведення 

освітніх анкет. Для поширення культурної роботи місцеві каменярські 

союзи організовували аматорські гуртки, що влаштовували театральні 

вистави, концерти, свята. Активно на освітньому полі працювали члени 

каменярських осередків Косівщини, Коломийщини, Рогатинщини, 

Станіславщини, Тернопільщини та Товмаччини [379, c. 7]. 

Крім освітнього напрямку, в діяльності каменярських товариств 

вагоме місце належало роботі для поліпшення фізичного стану їхніх членів. 

Завершенням спортивно-руханкової праці каменярів ставало проведення 

каменярських повітових та районових здвигів, що відзначалися великою 

кількістю учасників [279, c. 8 – 10]. 

Істотне посилення громадсько-політичної діяльності каменярів 

викликало занепокоєння польської влади, яка намагалася зменшити 

кількість каменярських союзів через обмеження надання дозволу на 

відкриття нових та закриття існуючих товариств. Скажімо відмову в 

реєстрації місцевого союзу «Каменярів» у Почаєві Кременецьке староство 
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мотивувало тим, що «згадана організація може спричинити забурення 

спокою і публичного порядку» [295, c. 11]. Аналогічні випадки траплялись 

в інших місцевостях Галичини: староство в Дрогобичі відмовило в 

реєстрації місцевого союзу «Каменярів» у Снятинці, зазначаючи, що «між 

членами основателями є люди, що не дають запоруки публичному спокою» 

[258, c. 3]. Масового характеру набув і розпуск існуючих каменярських 

організацій за «антидержавну діяльність» [809, c. 163 – 168].  

Все ж таки «Союз Каменярів» зумів істотно розширити свою 

організаційну мережу. Зі зростанням організації розпочалося створення 

гуртків каменярського доросту під назвою «Молоді каменярі», що 

об’єднували від семи до десяти осіб. Такі гуртки хлопців і дівчат існували 

майже в кожному місцевому каменярському союзі. Управління гуртком 

здійснював його провід у складі провідника (видавав накази та 

організовував гурток), секретаря (виконував канцелярську роботу) і 

скарбника (вів касову книгу та збирав членські внески). Крім того, в 

кожному гуртку була ще посада опікуна, що покладалась на старшого 

«іспитового каменяра» [219, c. 4].  

Учасники XXXIII Крайового конгресу УСРП (25 грудня 1937 р.) у 

прийнятих постановах відзначили потребу збільшити «освідомлюючу і 

організаційну діяльність, щоби обєднати якнайбільшу масу народу, 

зміцнити його політичну й культурну силу та солідарним змаганням 

здобути політичну рівноправність для українського народу» [349, c. 3]. На 

діячів партії також було покладено обов’язок «повести вперту і послідовну 

працю, щоби українська молодь виховувалась у пошані для високих ідеалів 

демократії, правди, справедливости, суспільницької волі одиниць і повної 

волі української нації до рівноправного господарського, культурного і 

політичного життя» [349, c. 4]. 
 

Незважаючи на всю складність суспільно-політичної ситуації, Союз 

«Каменярів» розвивався досить швидкими темпами, нараховуючи в періоди 
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свого найбільшого піднесення, як зазначав І. Макух, майже 20 тисяч членів 

[203, c. 432]. Напередодні Другої світової війни основна частина каменярів 

пішла в підпілля.  

Значну увагу діячі соціалістично-радикального руху приділяли й 

залученню жіноцтва до громадсько-політичного життя, адже «перші 

піонірки визвольного руху українських жінок появилися на ґрунті 

соціялістичних ідей» [355, c. 6]. Окрім того, саме радикальна партія стала 

першою українською політичною партією Галичини, що в своїй програмі 

проголосила засаду рівноправності чоловіків і жінок, а основу жіночого 

руху на західноукраїнських землях ще наприкінці XIX століття закладали 

радикалки – Н. Кобринська, А. Павлик. Зокрема, Н. Кобринська 1884 року в 

Станіславі організувала перше жіноче просвітницьке товариство, 

публікувала свої статті в радикальному часописі «Народ» [5, арк. 64].  

Відповідно до поглядів соціалістів-радикалів українська жінка 

повинна була стати співтворцем політичного життя нації. Фактично на 

кожному партійному з’їзді партії його учасники торкались питання 

організації жіночого руху. Наприклад, постанова Крайової конференції 

УСРП від 25 грудня 1934 року указувала на необхідність організації 

українського працюючого жіноцтва [5, арк. 75]. Українське жіноцтво також 

визнавало потребу «попри буденні життєві справи займатися політикою, бо 

ж політика, це ніщо інше, як стремління до загального добра, до добробуту 

цілого народу і людства» [263, c. 5].  

Щоб загартувати духовні сили, отримати досвід громадсько-

політичної роботи жіноцтво, при сприянні та підтримці радикальної партії, 

взялось до формування своєї власної організації – Союз українських 

працюючих жінок «Жіноча громада», головною метою діяльності якої, 

відповідно до статуту, стало «сприяння культурно-освітньому, громадсько-

суспільному розвиткові та вихованню українського працюючого жіноцтва» 

[257, c. 5]. 
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Установчі збори товариства відбулися 9 березня 1933 року Головою 

тимчасової Головної ради обрано І. Блажкевич, а секретарем – 

С. Павлишину. Реально Союз українських працюючих жінок «Жіноча 

Громада» почав діяти 1935 року, хоча окремі жіночі громади існували й 

раніше [1044]. Жіноча громада мала добре налагоджену організаційну 

структуру: Головна рада у Львові, повітові та місцеві громади. Звичайні 

загальні збори місцевої жіночої громади мали відбуватися кожного року під 

проводом голови або її заступника. Проведенням таких зборів керувала 

голова, а всі рішення приймалися більшістю голосів. Культурно-

просвітницька робота членів «Жіночої Громади» відповідно до Статуту 

товариства, рішень і постанов загальних зборів і Головної ради зводилась 

до трьох основних напрямків: подолання неграмотності; створення власної 

бібліотеки; самоосвітня робота на щотижневих членських зібраннях 

[342, c. 2]. 

Жіночі громади впливали на виховання майбутнього покоління, 

оскільки одним із завдань, яке перебувало у компетенції таких товариств, 

стало творення дитячих садків [804, c. 192 – 201]. Значний поступ жіночого 

руху було відзначено на Першому крайовому конгресі українських 

працюючих жінок, об’єднаних в жіночі громади, що відбувся 21 червня 

1937 року у Львові. Конгрес відкрила голова союзу І. Блажкевич, яка, 

звітуючи, зазначила, що організація жіночих громад організувала 72 місцеві 

осередки. Від імені Контрольної комісії виступила Д. Бабюкова. Головою 

ради переобрано І. Блажкевич, а її заступницями – Н. Микитчук та Л. 

Муринову [294, c. 2].  

Крім створення власних організацій, УРП-УСРП активно боролася 

за вплив на національно-культурні організації краю. На XXXI партійному 

з’їзді УСРП члени партії проголосили курс на «опанування культурно-

освітніх закладів». Однак загалом боротьба між соціалістами-радикалами і 

націонал-демократами завершилась перемогою останніх – упродовж 1929 
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року члени УСРП були цілковито усунені з керівництва «Просвіти» (у 

1932–1936 роках частково повернули вплив на товариство), «Рідної школи» 

й інших організацій. 

На з’їзді УСРП 25 грудня 1937 року І. Лучишин підкреслив 

негативне ставлення до проводу «Просвіти», звинувативши його в закритті 

тих читалень «Просвіти», які перебували під впливом соціалістів-радикалів. 

Станом на 1938 рік «з чисто партійних причин» було ліквідовано філії 

«Просвіти» у Рогатині, Самборі, закрито цілу низку читалень «Просвіти» на 

терені Самбірщини та Яворівщини [129, арк. 4]. 

У 1935 р. «Просвіта» нараховувала 83 філії, що об’єднували понад 3 

070 читалень [807, с. 99]. Ундовці займали керівні посади у товаристві. 

Зокрема упродовж восьми років (1923–1931) «Просвіту» очолював один з 

активних діячів УНДО – М. Галущинський, В. Мудрий був членом 

Головної управи, у 1925–1931 рр. – генеральним секретарем, а у 1932–1939 

рр. – першим заступником голови товариства. Відомими діячами та 

активними членами «Просвіти» були В. Целевич, С. Баран, С. Витвицький, 

М. Західний, С. Біляк та інші партійці УНДО. Діячі УСРП також були 

членами або ж також очолювали окремі філії товариства «Просвіта» (І. 

Макух – у Товмачі, А. Гривнак – у Рогатині та ін). У 1928 році соціалісти-

радикали керували роботою «Просвіт» у Городенківському, 

Коломийському, Косівському, Печеніжинському та Снятинському повітах 

[116, арк. 4]. 

Інше товариство, за яке точилася боротьба між радикалами і 

націонал-демократами, – «Рідна школа». Цю національно-культурну 

організацію радикали називали «робітнею, що на службі українського 

народу виховує збірними зусиллями українську молодь, найбільшу цінність 

нації». Шляхом організації осередків «Рідної школи» радикальна партія 

поширила свій вплив на «народні маси» у багатьох місцевостях краю. Проте 

й у цій ділянці роботи УСРП програло УНДО: 20 травня 1929 року на з’їзді 
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«Рідної школи», під час виборів проводу товариства, УНДО здобуло 

цілковиту перемогу над соціалістично-радикальною партією.  

Однак у першій половині 1930-х років й надалі тривали 

суперечності між УНДО, УСРП та Українською католицькою народною 

партією (УКНП), очолюваною єпископом Г. Хомишиним, за впливи на 

«Рідну школу». Зокрема 1930 року львівський єпископат виділив на користь 

товариства близько 40 тис. злотих. Греко-католицький клір не тільки 

прагнув посилити релігійне виховання у приватних українських школах, а й 

зміцнити своє становище в організаційній структурі товариства та 

перебудувати його ідеологію на католицьких засадах. Виявом цього стало 

збільшення в Головній управі «Рідної школи» представників духовенства, 

зростання їх кількості серед провідників повітових союзів і, врешті, 

обрання в червні 1933 року митрата о. Олекси Базюка головою товариства, 

котрий через півроку відмовився від посади [686, c. 164]. Радикали 

виступили з гучним протестом проти акції єпископа Хомишина, який через 

намагання посилити релігійне виховання прагнув перетворити товариство 

на католицькі виховні заклади.  

Зі зміною політичної лінії УНДО після ІV Народного з’їзду, УСРП 

стала трактувати діяльність керівного органу «Рідної школи» як «незгідну з 

публічним інтересом». У зв’язку з неможливістю опанувати центральні 

органи, радикали спрямували свої зусилля на боротьбу в низових осередках. 

Свідченням цього були ухвали конгресу УСРП у грудні 1932 року про 

необхідність посилення «громадської праці» у «неполітичних організаціях». 

Керівництво ж «Рідної школи», що складалося з членів УНДО, 

використовувало тактику превентивних заходів, коли перед зборами 

повітових союзів чи місцевих гуртків розсилались інструкції про 

недопущення можливих виступів комуністів і радикалів. Таку міжпартійну 

колотнечу польська влада використовувала як привід для утисків та 
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заборон, у більшості випадків – через відсутність гарантій у проведенні 

політичної діяльності [122, aрк. 32].  

Широкого резонансу набували конфлікти, де переплітались 

партійні, громадські й особисті інтереси. Яскравий приклад – справа 

відомого письменника та педагога А. Крушельницького. Як один із лідерів 

радикальної партії, радянофіл, він зазнавав постійних утисків від Головної 

управи «Рідної школи», доки через протести батьків та учнів не був 

усунений з навчальних закладів товариства [122, apk. 34].  

Загалом у 1935 р. товариство «Рідна школа» нараховувало 37 філій, 

1936 гуртків та понад 80 тис. членів. Матеріали «Журналів обліку 

українських товариств» підтверджують, що члени або прихильники УНДО 

становили більшість у керівному складі повітових союзів та гуртків «Рідної 

школи». Відомі діячі УНДО (С. Баран – на Тернопільщині, 

М. Галущинський – на Львівщині) – відіграли важливу роль в організації та 

розвитку товариства. Належали до УНДО або виступали його симпатиками 

голови товариства: І. Кокорудз (1927–1933); І. Галущинський (1933–1935, 

1938–1939); М. Заячківський (1935–1936); Д. Коренець (1936–1938) 

[200, с. 14].  

Симпатиком УНДО був «Союз українок», який відновив роботу в 

повоєнні роки і діяв як культурно-освітнє й економічне товариство. Проте 

діяльність цієї організації фактично виходила за визначені статутом рамки і 

класифікувалася як політична. Український жіночий рух задекларував 

національно-державну ідеологію на Всеукраїнському жіночому з’їзді 1921 

року. Під нею розумілося право української нації на самостійну соборну 

державу з участю належно підготовленого і рівноправного в усіх сферах 

життя жіноцтва.  

Проте заради справедливості відзначимо, що політична орієнтація 

членів Союзу була неоднорідною: вони належали і до УНДО, і до УСРП, а 

також були симпатиками інших політичних течій, у тому числі й ОУН. 
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Найчисленніше члени Союзу були представлені в УНДО, лідери товариства 

увійшли до ЦК партії – М. Рудницька та О. Шепарович. За Союзом 

закріпилася репутація «ундовської філії» [200, с. 15]. 

Тривалий час під впливом радикалів перебувала лугова організація. 

Незаперечним доказом цього може стати листування Міністерства 

внутрішніх справ Польщі з повітовими староствами, в якій вказувалось на 

домінування впливів УРП у товаристві «Луг». Зокрема у Станіславі (станом 

на вересень 1925 р.) та Снятині товариство «Луг» було під впливом УРП; у 

Коломиї ініціатором лугового руху виступив активний діяч УРП К. 

Стефанів, у Богородчанах потужну агітацію щодо утворення «Лугів» 

проводив радикал О. Когут [104, aрк. 75].  

«Великий Луг» у Львові, що координував роботу місцевих лугових 

товариств, очолив член Головного Секретаріату УРП Р. Дашкевич. 

Зважаючи на це, польська адміністративна влада констатувала політичний 

характер «Лугів». Однак уже наприкінці 1926 року серед учасників 

«Великого Лугу» виникають перші непорозуміння, які стосувалися 

організаційних справ: члени Головного Секретаріату УСРП виступили за 

централізацію лугового руху й повне підпорядкування останнього Раді (у 

складі переважно соціалістів-радикалів), проте Р. Дашкевич різко виступив 

проти цього [112, aрк. 8].  

Переломним у діяльності товариства став з’їзд «Лугів» 8 грудня 

1926 року, на якому центральний комітет товариства на чолі з Р. 

Дашкевичем ухвалив резолюцію про безпартійність «Лугів». Сам Р. 

Дашкевич вийшов зі складу УСРП. Незважаючи на такі обставини, на 

терені Станіславського воєводства навіть у травні 1927 року більшість 

лугових товариств залишалась під впливом соціалістів-радикалів. Натомість 

у Калуші, Жидачеві, Сколе, Снятині, Турці лугові організації 

підпорядковувались членам УНДО. У 1930-х роках на товариство 
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найбільший вплив мало УНДО, а з середини 1930-х – товариство «Луг» 

потрапило під вплив ОУН та ФНЄ [106, aрк. 32]. 

Під впливом націонал-демократів перебували філії руханково-

гімнастичного товариства «Сокіл», створеного 1894 року як гімнастично-

пожежне товариство, до середини 1920-х. Зі зміною політичної лінії партії, 

з 1935 року на сокільські осередки поширюють свій вплив не УСРП та 

УСДП, а ОУН та ФНЄ. Так, у місцевій організації «Сокола» в Бережанах 

керівний склад і члени товариства 1934 року були прихильниками УНДО, а 

на середину 1935-го року з 65 членів 20% належали до ОУН.  

Невтішною для УРП-УСРП виявилася статистика щодо впливу на 

українську кооперацію. Станом на 1930 рік спектр партійних впливів на 

кооперацію в Західній Україні був таким: 64,4% українських кооперативів 

перебували під впливом УНДО, 16,4% – УСРП, близько 15,8% – під 

впливом комуністичних політичних сил. Невизначеними залишалися 

партійні впливи на 3,4% кооперативних організацій. Домінантні позиції в 

Галичині займали українські партії національно-демократичного табору 

(90%), натомість у північно-західних українських землях цілком очевидною 

була перевага соціалістично-комуністичних політичних сил (66%) [142, арк. 

9]. 

На відміну від УНДО та УСРП, які боролися за вплив на культурно-

освітні товариства, українські та польські комуністичні сили упродовж 

1920-х років розгорнули боротьбу за вплив на профспілкові осередки. 

Комуністичні організації, а також соціалістичні об’єднання, які стояли на 

комуністичній платформі були заборонені у Другій Речі Посполитій, що 

унеможливило їхню діяльність. Вони нe могли конкурувати із УРП-УСРП, 

іншими легельними партіями за вплив на українські економічні, 

національно-культурні товариства  

Таким чином, можемо констатувати, що, з одного боку, наприкінці 

ХІХ століття і на початку ХХ українські та польські соціалістичні сили 
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знаходили «точки дотику», що проявлялось у проведенні спільних 

демонстрацій, страйків, інших публічних заходів, зокрема святкування 1 

травня. З другого боку, співпраця між українською та польською лівицею 

була неможлива з огляду на загострення національного питання: кожна з 

партій прагнула обернути поточний політичний момент на користь для 

власного народу. За таких умов діалог різношерстої лівиці виявився 

мінімальний. 

 

 

 

3.4. Боротьба лівих партій за вплив на профспілки 

 

Формування робітничих осередків, які можна вважати предтечами 

професійних спілок, хронологічно випереджує виникнення організованого 

лівого руху, що є закономірно. Адже робітничий рух – це колиска не лише 

профспілок, але й робітничих політичних партій (соціалістичні, соціал-

демократичні, комуністичні), кооперативів, як організацій взаємодопомоги, 

рекреаційних об’єднань (освітні асоціації, спортивні клуби тощо). 

У ґенезі діяльності профспілок і лівих партій – соціальний захист  

працівників, до того ж перші були і залишаються фінансовим донором 

других, а також – їх електоральною опорою. Тому теоретики лівого руху ще 

у середині ХІХ ст. добре усвідомлювали його органічну єдність з 

профспілковим рухом і залежність від нього. Так, К. Маркс вважав, що 

«професійні спілки ставали організаційними центрами для робітничого 

класу» [789, с. 83], а його соратник Ф. Енгельс  стверджував, що вони «є 

справжня класова організація пролетаріату, в якій він проводить свою 

повсякденну боротьбу з капіталом, яка для нього школою…» [624, с. 324].  

Один з їхніх послідовників В. Ленін спочатку дотримувався 

марксистської лінії, розцінював профспілки як партійних партнерів. Він 
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розвинув Енгельсову думку і вжив до характеристики профспілок фразу, 

яка потім стала крилатою: «профспілки – резервуар державної влади, школа 

комунізму, школа господарників» [720, с. 284]. Але водночас 

встановлюючи державну і ідеологічну монополію комуністичної партії, 

поставив завдання підпорядкувати їй профспілки, виховувати їх і керувати 

ними. 

Лідери Української соціал-демократичної партії Галичини і 

Буковини чітко усвідомлювали взаємозалежність есдеківського та 

профспілкового рухів для успішної розбудови партії.  Один з них,, – 

А. Чернецький писав: «При дискусіях та дебатах над сею справою, чуємо 

все,що політичній хотьби й соціал-демократичній партії не слід мішатись 

до фахових організацій та вносити там свою політику, що се тільки справа 

самих робітників. Розуміємо добре мотиви того. Але на одно звертаємо 

увагу. А чи ж соц.-дем. партія не є подавляється партією робітничою? А чи 

ж подавляча більшість делеґатів  на міжнародному соціялїстичному 

конґресі в Штутґарді (1907) по довгих та основних дебетах не станула на 

тому, що «існує також всезростаюча сфера класової боротьби , в котрій 

можна осягнути кращих наслідкїв тільки через співдїланє та кооперацію 

партії та фахових організацій…» [521, c. 35].  

Українські есдеки діючи в межах австрійської соціал-демократії, 

змушені були брати до уваги її програмові постулати:  

– теоретичні розробки австромарксистів, наприклад, О. Бауера; 

– постійні перешкоди розвитку і партійного і профспілкового 

українського руху чинили польські ідеологічні колеги; 

– відсоток українців серед робітництва Австро-Угорської імперії був 

одним із найнижчих. 

Зародження професійних спілок у Галичині можна датувати кінцем 

1817 року, коли у Львівській приватній друкарні К. Піллера виникла 

професійна організація під назвою «Союз взаємодопомоги членів 
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друкарської справи». П’ятдесят два роки потому загальні збори 

поліграфістів державної друкарні Львова прийняли рішення про утворення 

професійної спілки «Товариство поступове» і затвердили її Статут. Вже у 

його першому параграфі акцентовано увагу на класовому характері 

організації, що свідчило про її соціалістичну орієнтацію [521, c. 45 – 60]. 

Справді, з самого початку їх формування соціалісти зайняли 

ключові позиції в профспілкових керівних органах – колегіях. Одну з них, а 

саме друкарів, очолив громадсько-політичний діяч – Й. Данилюк. Він має 

чималі заслуги в європеїзації галицького робітничого руху, захисту 

соціальних і культурних інтересів робітників, організації випуску 

робітничо-соціалістичних видань, у боротьбі за запровадження загального 

виборчого права. З його ініціативи у Львові 1 травня 1890 року (вперше в 

Україні) відзначено Міжнародний день солідарності робітників і праці. Він 

став одним із засновників створеної 15 листопада 1890 р. Робітничої партії 

(з 1892 року – Галицької соціал-демократичної партії), яка була польсько-

українсько-європейською партією і задекларувала дотримання «соціал-

демократичних принципів» [1008, с. 37]. 

Аналіз цих та інших фактів зародження профспілкового руху в 

Галичині підтверджує, що біля його витоків у цьому краї перебували 

передусім друкарські працівники – найосвіченіший прошарок тогочасного 

робітництва. Ідеологи й організатори польського лівого руху різними 

способами намагалися утвердити та зберегти своє панівне становище у 

ньому щодо українців і євреїв в Галичині, підпорядкувати його вирішенню 

своїх інтересів. Не відмовилися вони від цих намірів і після утворення у 

1899 р. УСДП. Тому від початку свого існування українські есдеки змушені 

були вирішувати дилему: залишитись у сфері впливу польських лівих чи 

вийти з-під нього. Вибір одного з варіантів поділив їх умовно на «старих» 

(«інтернаціоналістів») і «молодих» («самостійників»).  
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Відповідне бачення партійного шляху віддзеркалилось і на 

формуванні профспілкового руху в Галичині. Правда, одні «самостійники» 

висловлювались за повне виокремлення його української складової, інші 

погоджувались на її федеративний статус як національної у межах 

всеавстрійського профспілкового руху. До речі, перші також вважали це 

прийнятним компромісом, тим паче, що він базувався на програмних 

принципах СДРПА про федералізм національно-культурного, партійного, 

громадянського, в т. ч. профспілкового, життя в імперії.  

Розлоге тлумачення цих та інших програмних засад СДРПА 

знаходимо у праці одного з її визначних теоретиків і лідерів О. Бауера 

«Національне питання і соціал-демократія». Через десять років після 

Вімберзького партейтагу (1897), який встановив федерацію національних 

частин СДРПА, її автор не лише констатує, що вони за цей час дедалі 

більше одна від одної відособлюються й перетворюються на самостійні 

партії, а й змирився з відцентровим процесом. Однак О. Бауер категорично 

виступає проти його перенесення на професійний рух, оскільки він створює 

кризу у ньому. На його переконання «основний закон професійної 

організації полягає в централізації фінансів», що «неминуче вимагає 

єдиного управління, єдиної професійної політики». При цьому він вважав, 

що у єдиній місцевій організації мають створюватися національні секції з 

освітніми функціями, адже «з робітниками кожної національності спілка 

повинна говорити їх рідною мовою. Для робітників кожної нації їй 

необхідно мати особливий професійний орган, особливих промовців та 

організаторів» [508, с. 107 – 109]. 

 Оцінюючи пропозиції О. Бауера щодо організації профспілок в 

Австрії, знаний теоретик соціал-демократичного та робітничого руху в 

Україні та Європі В. Левинський не вважав їх бездоганними, але такими, 

що мусять бути враховані «при реорганізації форми професійної організації 

в Австрії»,  оскільки «вона зберігає з одного боку інтернаціональну 
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цілісність професійних організацій в Австрії…, а з другого боку гарантує 

правильність тісних відносин між проф. організаціями і політичними 

партіями та забезпечує заразом право членів проф. організації для 

заспокоювання своїх язиково-культурних і національно-культурних 

потреб» [746, с. 36 – 37]. 

Зауважимо: загальною закономірністю розвитку європейського 

соціал-демократичного руху була його взаємодія з економічними 

організаціями робітників, що відображено в резолюціях Штутгардського 

конгресу ІІ Інтернаціоналу. Потреба організаційного зміцнення УДСП як 

самостійного політичного чинника, розширення її масової бази висувала на 

порядок денний питання про вплив української соціал-демократії в 

робітничих профспілкових організаціях Галичини, які, будучи 

багатонаціональними за своїм складом і загальнокрайовими за 

організаційною структурою, мали виключно польський характер і 

перебували під повним контролем ППСД [644, c. 86]. 

Особливо дискримінаційним щодо української партії був 

монопольний підхід ППСД до використання соціальної бази. Лише своєю 

опорою вона беззастережно вважала всіх міських робітників незалежно від 

їхньої національності, підпорядкувавши собі при цьому профспілкові 

організації, каси взаємодопомоги. А відтак у містах не створювалося 

комітетів УСДП, українські робітники полонізувалися, політична праця, 

партійні й профспілкові внески йшли на розвиток польської справи. 

Офіційне керівництво УСДП на чолі з М. Ганкевичем, здебільшого шукало 

пояснення і виправдання такої ситуації, а не шляхів і засобів її зміни на 

українську користь. Аналізуючи і порівнюючи цю проблему в підросійській 

та підавстрійській Україні, відомий наддніпрянський соціал-демократ Лев 

Юркевич влучно зауважив, що  і польські, і російські соціал-демократи «із 

зворушуючою одноманітністю по всій соборній Україні… –  нас 

українських соціялдемократів – хтять зіпхнути на становище тільки 
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сільської партії, працюючої виключно серед сільського робітництва». І 

продовжував начебто для нинішнього дня: «Ми не будемо тепер 

розводитися над питанням про вагу українського національного 

відродження справи націоналізації городів. Але можемо упевнено 

зазначити, що ся остання становить діло життя чи смерті її партій і то в 

рівній мірі буржазних і пролетарської» [766, с. 193–194]. 

На конференції УСДП, яка відбулася 27–28 січня 1906 року у 

Львові, поборники усамостійнення партії гостро полемізували з 

прихильниками її подальшого перебування в організаційних рамках ППСД. 

На ній уперше актуалізовано питання про організацію українських 

профспілок, а також створення місцевих комітетів УСДП у містах. Тодішні 

керівники партії поставились до цього негативно. Т. Мелень, зокрема, 

визнавши у своїй доповіді важливість союзу соціал-демократичної партії з 

профспілками у набутті політичної ваги, відкинув можливість створення 

українських робітничих профспілок, а запропонував обмежитись 

заснуванням інституту мужів довір’я в селах, а в містах – культурно-

освітніх товариств «Воля» і, як виняток, у повітових центрах – місцевих 

комітетів УСДП. Свою позицію Т. Мелень аргументував молодістю партії 

та нечисленністю українського пролетаріату. 

Однак такі аргументи не переконали опозиціонерів. Їхній лідер – 

В. Левинський, звинувативши Т. Меленя у праці передусім на ППСД, 

наголосив: «Коли хочемо бути самостійною партією в повному значенні 

слова, то мусимо заснувати професіональні організації – «на яких партія 

опирається і черпає з них певні матеріальні засоби». Схожою була 

тональність виступів представника віденської групи УСДП М. Пасічника, 

залізничника зі Станіслава Файфера. Вони запропонували заснувати окремі 

українські профспілки, видавати газету залізничників не лише польською а 

й українською мовою [402, с. 36 – 37]. Однак конференція відхилила всі 

пропозиції опозиції.  
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У 1908 р. «Земля і воля» опублікувала редакційну статтю 

«Національне питання в галицьких фахових організаціях». У ній 

наголошувалось, що поруч з головним інтернаціональним завданням 

профспілкового руху – боротьбою за покращення умов праці –  не менш 

важливою є політична і культурно-просвітня функція цього руху, яка за 

своєю формою може бути тільки національною. У передовиці зазначалось, 

що українська соціал-демократія не може піти чеським шляхом – шляхом 

розподілу профспілок за національною ознакою, оскільки цей рух в 

Галичині ще порівняно слабкий. Натомість пропонувався компромісний 

варіант – створення автономних національних секцій в рамках 

загальнодержавних організацій та національних фахових секретаріатів 

замість крайових. Це відкрило б УСДП доступ до керівництва вже існуючих 

фахових організацій, дало б можливість спиратись на них поряд з ППСД 

[644, с. 87]. В. Левинський компромісно охарактеризував принцип 

федералізації профспілок за національною ознакою як «одиноку дорогу до 

миру в австрійських професіональних організаціях». Його однодумець 

А. Чернецький стверджував, що УСДП «як робітнича партія не змогла ще 

досі здобути належного впливу на фаховий галицький робітничий рух» 

[402, с. 429]. 

До речі, А. Чернецький був чи не основним ідеологом і практиком 

УСДП з профспілкового руху, яким займався впродовж всього свого 

перебування у партії. Після ІІІ з’їзду УСДП 14-15 березня 1909 р., 

А. Чернецький обіймав посаду другого секретаря партії, відповідального 

насамперед за профспілковий рух, зв’язки з робітничими організаціями, а 

також з галицько-польською соціал-демократією. 

Саме на цьому з’їзді постало основне питання про фахову і 

політичну організацію робітників. Уперше промислові робітники чисельно 

переважали делегатів сільських організацій. У звіті Екзекутивного комітету 

(ЕК) УСДП  В. Левинський вказав на ігнорування національно-культурних 
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прав і потреб українських робітників у галицьких фахових організаціях і 

зокрема на відсутність української фахової преси. Головною перешкодою 

до вступу українських робітників у профспілки він назвав їх пропольську 

орієнтацію. Схожим за змістом і тональністю були виступи делегатів з’їзду 

Кошака, Шестака, Яросевича, які акцентували увагу на фактах постійної і 

відвертої протидії з боку ППСД організаційним заходам УСДП щодо 

створення українських фахових осередків в містах. 

Пропольський  діяч УСДП С. Вітик у доповіді «Організації 

політичні, культурні, фахові» запропонував компроміс: новостворювані 

організації матимуть український характер, а у вже існуючих необхідно 

врахувати потреби українських робітників: використовувати українську 

мову; видавати українські фахові друковані органи тощо. В. Левинський 

такі пропозиції доповідача назвав недостатніми і запропонував для 

вирішення проблеми обрати спеціальну комісію з представників обох течій 

УСДП та репрезентантів ППСД. Розроблена комісією й ухвалена з’їздом 

резолюція передбачала організацію видання не тільки фахових органів, а й 

усієї агітаційно-пропагандистської друкованої продукції профспілок 

українською мовою, а також заснування окремого фахового секретаріату 

для східної (української) частини коронного краю. З доповіддю про фахову 

організацію сільськогосподарських робітників на з’їзді виступив О. 

Безпалко, після чого було вирішено «заснувати крайову організацію 

австрійського союза рільних і лісних робітників» [644, с. 89]. 

У травні 1910 р. у Перемишлі відбувся V з’їзд фахових організацій 

Галичини. Від екзикутиви УСДП Т. Мелень довів до відома його делегатів 

зміст резолюції ІІІ-го партійного з’їзду. На профспілковому з’їзді також 

виступив і активний діяч «молодих» П. Буняк, який вимагав створення 

окремого фахового секретаріату для Підкарпаття, де українці становили 

80% робітників, та призначення на посаду секретаря українця. З’їзд ухвалив 
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організувати окремі окружні фахові секретаріати для Львова і Підкарпаття, 

а при призначенні секретарів урахувати «мовні потреби даного округу». 

Однак на практиці польська соціал-демократія і надалі «всіляко 

перешкоджала розширенню впливів УСДП у галицькому профспілковому 

русі, його хоча б і частковій українізації» [644, с. 89]. 

«Самостійники» вкотре відреагували на це низкою доволі різких та 

відверто критичних виступів у пресі. Найпоказовіші з них – праця 

Ю. Бачинського «Взаїмні відносини соціал-демократичних партій, 

української і польської, в Східній Галичині» (вийшла окремою брошурою); 

стаття В. Левинського «За форму професіональних організацій» 

(опублікована у спільному теоретичному органі наддніпрянської та 

галицької української соціал-демократії – журналі «Наш Голос»); стаття 

А. Чернецького «Становисько українського робітництва в галицьких 

фахових організаціях».  

У праці Ю. Бачинський детально проаналізував різноманітні 

способи протидії ППСД усамостійненню УСДП. Спочатку проти 

«націоналістичної лінії українських товаришів» партійні поляки виступали 

не офіційно, а ніби приватно. Зокрема, вони не допускали створення 

українських відділів при заводських бібліотеках, зривали афіші 

українською мовою. Однак «сі конфлікти в спільних партійних інституціях 

між товаришами польськими і українськими перенеслись опісля і до Управ 

партійних і то між управами польської і української партій і до Управи 

самої української партій – між групою «націоналістів», а групою 

обстоючою об’єднуючу політику партії з партією» [511, c. 11].  

Польське партійне керівництво демонстративно ігнорувало 

політичні і національні інтереси українських соціал-демократів. Польська 

партія взяла під своє керівництво профспілковий рух і вдавала, що значної 

кількості українців-робітників в організації ніби й не було. Усілякі заходи 

українських робітників щодо захисту своїх національних потреб 
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розбивалися об рішучий опір польських партійців. В поборенні українства 

поляки не гребували ніякими методами. В одній із профспілкових 

організацій її голова – поляк на підставі сфальсифікованих ним свідчень 

домігся виключення члена-українця лише за те, що той вимагав рівності 

української та польської мов в організації, позаяк у ній переважали 

українці. Як у профспілкових організаціях, так само і в касах 

взаємодопомоги, польська партія всі керівні платні посади віддала своїм 

агітаторам. Ті віддячували їй матеріальною підтримкою з внесків не лише 

польських, а й українських робітників. Українські ж соціал-демократи такої 

підтримки були позбавлені [511, c. 13 – 21].  

На підставі цього Ю. Бачинський дійшов висновку, що 

«емансипаційний клич за видобуттям української партії з-під залежності від 

партій польської мусить розійтись поміж весь загал українського 

робітництва… Українські товариші не думають довше видвигати вгору на 

своїх плечах польських товаришів, щоби опісля польська партія топтала 

українську партію» [511, c. 29, 31]. 

Із партійним побратимом солідаризувався В. Левинський, який 

відзначав, «що ППСД у своїх справозданнях на міжнародні соціалістичні 

конгреси весь професіональний рух в Галичині вважає польським, не 

зважаючи на те, що нема в Східній Галичині професіональної організації, 

до котрої не належали б в більшій або меншій кількості українські 

робітники» [747, с. 89].  

Таке твердження він здійснив на основі аналізу партійних і 

профспілкових взаємовідносин німецьких і чеських соціал-демократів, які 

дуже нагадували стосунки між польськими і українськими есдеками. Також 

він слушно зауважує, що пропорційно до розвитку робітничого і 

професійного руху окремих народів «встає і набирає значіння в 

загальнодержавнім професіональнім русі національне питання» [511, c. 22]. 

Ця думка В. Левинського ще раз підтверджує те, що діяльність УСДП в 
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будь-якому напрямку завжди була тісно пов’язана з національним 

визволенням українців.  

З таких же позицій написала стаття А. Чернецького. Він 

наголошував, що сила профспілкового руху є основою політичної 

організації робітників, показником розвитку соціал-демократії. Однак, 

галицькі робітничі партії досі не спромоглися здобути належного впливу на 

профспілки, що стало причиною недорозвинутості профспілкового 

робітничого руху: у ньому брало участь  лише 14% усіх промислових 

робітників Галичини. Таку статистику лідер УСДП пояснював «цілком 

польським» характером багатонаціональних за складом галицьких 

профспілок. «Написи, друки, урядованє, фахова преса, ба навіть й агітації 

відзначив А. Чернецький, – все польське» [402, c. 430].  

Значна частина українського пролетаріату – це вчорашні селяни, які 

зберегли національні почуття,  а відтак уникають пропольських фахових 

організацій. На думку автора статті, нерівноправні відносини між 

українськими і польськими соціал-демократами в кінцевому підсумку не 

лише послаблювали політичний рух робітництва, а й сповільнювали 

розвиток соціалізму в Східній Галичині. «Не хочемо розбивати 

одноцільности фахових організацій, стоїмо на становиску єдности фахових 

організацій, але домагаємося в них повного пошановання та заспокоєння 

наших національно-культурних домагань», – вимагав А. Чернецький. Він 

закликав до належного розв’язання суперечностей між УСДП і ППСД, що 

могло б сприяти зміцненню всього робітничого та соціал-демократичного 

руху в Галичині [402, c. 439]. Але адресат виявився глухим. 

Так, коли в січні 1911 р. головою львівської фахової комісії було 

обрано П. Буняка, зв’язана з ППСД крайова фахова комісія не затвердила 

виборів і на посаду окружного фахового секретаря у Львові був 

призначений прихильник пропольської лінії УСДП І.Кушнір. Запекла і 

гостра боротьба між українською та польською соціал-демократією тривала 
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і довкола окружного фахового секретаріату на Підкарпатті, української 

фахової газети «Залізничник», у керівництві дрогобицької робітничої каси 

хворих, в інших робітничих установах і організаціях. 

Наприкінці 1911 р. УСДП домоглася затвердження владою статуту 

«Союзу сільських робітників Галичини і Буковини». Це був її чи не 

останній успіх у профспілковій політиці, напередодні Першої світової 

війни. Безперервний тиск польської соціал-демократії, внутрішньопартійні 

чвари, які призвели до розколу партії, загальмували її  активну діяльність 

щодо створення українських фахових товариств. Це в свою чергу стало 

однією з вагомих причин значного зменшення  впливу УСДП в суспільстві. 

Після завершення польсько-української війни 1918 – 1919 рр. 

боротьба за вплив на профспілковий рух продовжилася. Зокрема КПСГ 

розгорнула активну роботу щодо завоювання на свій бік профспілок, які 

партія планувала «вирвати» з-під впливу ППС. Позиція і тактика КПСГ в 

цьому питанні особливо яскраво виявилися під час роботи конференції 

профспілок Східної Галичини 9 жовтня 1921 року.  

Конференцію скликав окружний секретаріат, який був під егідою 

пепеесівців. На неї прибуло близько 200 делегатів, які були переважно 

призначені пепеесівським керівництвом, а не обрані робітниками. Все ж 

комуністам вдалося організувати тут опозицію, т. зв. «червону фракцію» з 

20 делегатів, що представляли 20 профорганізацій. 

На сторінках партійної преси комуністи викривали зрадництво 

профспілкових лідерів ППС. «Робітнича газета» писала: «ППС... піддержує 

антибільшовицьку політику уряду і буржуазії, намагаючись змовчати про 

загрозу надзвичайного стану, позбавляє робітничий рух всякого 

революційного змісту, своєю національною політикою хоче припинити 

організацію багаточисленних груп українських робітників у профспілках». 

Газета закликала, щоб «всі класово-свідомі робітники без різниці 

національності чи віросповідування належали до єдиних профспілок, щоб 
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послідовно стремились викорінити з них угодовство і зрадництво і до 

створення шляхом профспілкових організацій солідарної боротьби всього 

робітничого класу проти капіталістичного рабства» [893, c. 56 – 85]. 

На відміну від КПЗУ, значно менший вплив на культурно-освітні та 

профспілкові організації мала комуністична УСДП. Після ліквідації УСДП 

(1923) поліція провела ревізії в партійному секретаріаті, редакціях у Львові 

і на квартирах лідерів партії. Тоді ж закрито культурно-освітні товариства 

«Воля», які перебували під впливом партії, у Львові, Перемишлі та 

Станиславові [910, c. 112 – 122].  

Натомість КПЗУ, а згодом – Сельроб, намагалася зберегти свій 

вплив на «маси робітничого класу, організованого в профспілки», передусім 

через профспілкову лівицю. Оскільки ці спілки в переважній більшості 

перебували в руках «соціал-угодовців», зокрема ППС, комуністи 

намагалися створювати в них свої фракції, які протиставляли «угодовським 

і завойовували маси робітничого класу на свій бік шляхом послідовної 

боротьби за інтереси трудящих» [910, c. 112 – 122].  

В інструкції про діяльність фракцій профспілкової лівиці 

констатовано: «Ліві члени профспілок повинні виступати з ініціативою і 

брати найактивнішу участь у всіх економічних суперечках, мусять вести 

невпинну кампанію проти зменшення зарплати, збільшення робочого дня, 

безробіття і дорожнечі» [910, c. 112 – 122]. Підкреслено, що кожна часткова 

економічна вимога мусить бути виразно пов’язана з боротьбою за кінцеві 

цілі робітничого руху. У названому документі основну увагу звернено на 

необхідність боротьби проти «соціал-угодовства»: «Захищаючи профспілки 

проти контрреволюційної політики ППС, яка зробила з них бездушне і 

безсильне знаряддя угоди, ліві члени профспілок повинні прагнути до 

оволодіння керівництвом профспілками з метою перетворення їх у 

справжні знаряддя класової боротьби» [910, c. 112 – 122]. 
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На II пленумі ЦК КПЗУ у січні 1929 року був заслуханий звіт 

Крайового секретаріату, розглядалося становище в партії. У підсумку 

вирішили поліпшити конспірацію в партійній роботі, посилити зв’язок з 

ППС-лівицею, якою керував В. Гомулка (майбутній секретар ЦК ПОРП), 

негайно об’єднати в одну профспілку робітників нафтового басейну, 

розпорошених за національною, релігійною та іншими ознаками. 

Виконуючи настанови ЦК, влітку 1929-го парторганізації краю 

організували страйкові виступи промислового пролетаріату Львова, 

Станіслава, Дрогобича, Перемишля. Але надати їм масового характеру та 

поєднати із селянськими виступами не вдалося. Зашкодили зростання 

безробіття, розкольницька діяльність угодовських партій, профспілок, а 

також сектантська тактика керівництва КПП, яке вважало, що вступ до 

профспілок, які перебували під впливом угодовських партій, не може бути 

вже надалі «нашим генеральним лозунгом в профспілковій роботі» [3, aрк. 

65 – 71]. 

Конкурентом Сельробу і ППС за вплив на профспілкові організації у 

другій половині 1920-х років намагалася виступити УПП. «Ми жадаємо 

свободи діяльности професійних спілок, боремося проти закривання і 

переслідування їх, боремося за створення Головного Секретаряту 

Профспілок на всіх землях де в Польщі живе український нарід. Будемо 

боротися, щоби ніякі соціал-патріоти не вели там соціялзради», – 

відзначали члени партії [325, c. 2]. 

УПП відзначала, що «виступала проти дідичівсько-куркулівської 

комасації і парцеляції» і бореться «за гуртування рільних робітників у їх 

тяжкій боротьбі, за творення всюди рільних профспілок, що обстояли би 

проти визиску, що забезпечили би робочу платню, робочий час і долю 

безробітних, за спільне гуртування всіх робітників міських і сільських, бо 

лиш при тісній співпраці всіх працюючих прийде краще завтра 

пролєтаряту» [325, c. 2]. 



 

 

179 

Упродовж 1928–1930-х років вплив на культурно-освітні товариства 

і профспілки намагалася поширити виключно УСДП, яка, однак, позбулася 

комуністичного спрямування. У статті «Усамостійнення українського 

робітничого руху», опублікованій у часописі «Робітнича справа», 

відзначено, що немає нічого дивного в тому, що відбувся розрив 

українського і польського соціалістичного руху. Власне – це тільки 

український соціалістичний рух відмежувався від «ніби соціалістичного 

руху польського». Із польськими соціалістами «лишилися тільки ренегати, 

такі як Вітик, Микола Ганкевич, Кушнір і менша дрібота». Натомість 

український пролетаріат «поволі прозрівав, що до дійсної натури польських 

соціалістів» і постійно від них відвертався [387, c. 3]. 

У той період основні зусилля соціал-демократи спрямували на 

розбудову партії. Місцеві комітети УСДП діяли у Львові, Перемишлі, 

Долині, Перегінську, Бориславі, Тернополі, Дрогобичі, Калуші, Надвірній, 

Стрию. Діяльність УСДП активно проявлялася в організації українського 

профспілкового руху, підготовці до скликання Українського професійного 

конгресу, який відбувся 1 листопада 1929 року у Львові. 

Проти проведення конгресу виступили «Сельроб-єдність» та ППС-

лівиця, які стояли на прокомуністичних позиціях. Ці партії виступали проти 

відокремлення українських профспілок, обстоювали інтернаціональний 

принцип побудови профспілкового руху в Польщі. Конгрес, незважаючи на 

перепони влади, усе ж таки розпочав роботу. У підсумкових резолюціях 

делегати вимагали від влади негайного встановлення допомоги з безробіття, 

відповідних пенсій і виплат у разі втрати працездатності. З’їзд не завершив 

роботи, оскільки поліція розігнала засідання [910, c. 112 – 122].  

Конгрес 1 листопада 1929 року, за словами сучасних істориків, став 

однією з найвищих точок розвитку українського профспілкового руху. 

Надалі УСДП здійснила численні заходи в напрямі згуртування українсь-

кого робітництва. Спільна конференція ширшого ЦК УСДП і Української 
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професійної комісії 30 березня 1930 року закликала до створення 

автономних українських профспілок. Однак А. Чернецький визнав, що від 

угоди ЦК УСДП з Центральною Комісією КПС «в практиці не вийшло... ні-

чого. Серед польського робітництва... закорінився глибоко примат 

тотальності Польської держави і нечуваний шовінізм» [403, c. 1]. На 

створення українських профспілок негативно вплинули також опір по-

льської влади, економічне становище робітництва та діяльність комуністів. 

Попри численні спроби, партії все ж не вдалося поширити свій 

вплив на профспілковий рух. На VIIІ конгресі УСДП, який відбувся 17 

жовтня 1937 року у Львові, П. Буняк наголосив на переслідуванні українсь-

кого соціалістичного руху, зауважив, що польська влада розпустила 

робітничі товариства в Долині й Тисмениці. Натомість «польське 

організаційне життя» зміцнюється «з дня на день» і несе загрозу розвиткові 

українського народу. 

Таким чином,  український соціал-демократичний і профспілковий 

рух зароджується практично одночасно із аналогічними рухами народів 

монархії Габсбургів. Статус подвійного (австрійського і польського) 

поневолення українців визначає найголовнішу його особливість – УСДП 

боролась одночасно за своє повне партійне усамостійнення і українізацію 

фахових осередків в межах єдиної всеавстрійської профспілкової 

організації. Однак така діяльність українських соціал-демократів постійно 

блокувалася польськими лівими та іншими партіями, громадськими 

організаціями, яким у період Другої Речі Посполитої на допомогу прийшов 

ще й державний апарат. У міжвоєнний період за вплив на профспілковий 

рух з УСДП боролись не лише польські державні та суспільні інституції, 

але й інші українські партії (КПСГ-КПЗУ, УСРП, Сельроб, УПП). Попри 

взаємне поборювання, їхня профспілкова політика була підпорядкована 

досягненню головної мети – соціального захисту українців. 
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Висновки до розділу 

 

Ставлення до інституцій державної влади – вагомий критерій у 

діяльності політичних партій. Зважаючи на радикальність лівих, їхню 

постійну боротьбу за «соціальне і національне визволення українців», партії 

української лівиці упродовж першої половини ХХ століття відчували тиск з 

боку влади. У 1880 році І. Франко, Б. Червенський, Л. Інлендер склали 

першу «Програму галицьких соціалістів», що мала стати платформою для 

створення в Галичині інтернаціональної робітничої партії.  

На початку ХХ століття помітні розходження між соціалістичними 

партіями на національному ґрунті, проте після 1923 року всі українські ліві 

партії зайняли ворожу позицію щодо відродженої Польської держави. 

Упродовж міжвоєнного періоду ХХ століття радикали наголошували, що 

«український народ не погодиться з окупацією західноукраїнських земель, 

бо повне соціальне визволення неможливе без здобуття національної 

самостійности». Національна політика польського урядового табору, 

відзначали українські соціалісти, незмінно суперечить інтересам 

українського народу. Комуністи, репрезентовані КПСГ, згодом – КПЗУ та 

Сельробом, відзначали, що «хочуть знищити весь дотеперішній лад в 

Східній Галичині».  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть українські ліві не досягли 

помітних успіхів у створенні громадських організацій. У міжвоєнний період 

кожна з партій української лівиці взяла курс на «опанування культурно-

освітніх закладів». Проте як РУРП-УРП, так і УСДП через незначний вплив 

на суспільно-політичні процеси у краї програвали в боротьбі за вплив на 

культурно-освітні організації організаційно сильнішим партіям, якими були 

УНДП та польські соціалісти. УСРП не тільки декларувала й закликала до 

створення українських національно-культурних товариств, а й стала 

засновником кількох громадських організацій. Так, у 1929 р. вона заснувала 
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власну молодіжну організацію – Союз української поступової молоді імені 

М. Драгоманова «Каменярі». Головною метою якої стало фізичне і 

моральне виховання української молоді, піднесення її освітнього рівня. 

Упродовж всієї своєї історії, соціалісти-радикали намагалися впливати на 

формування жіночого руху, підпорядкувати його своїм інтересам. 

Велику увагу українські ліві Галичини приділяли профспілковій 

політиці, оскільки вони усвідомлювали органічну єдність з профспілками у 

боротьбі за вирішення соціальних проблем. Тому практично з часу свого 

виникнення українські ліві партії намагалися впливати на формування 

професійних організацій, перетворити їх на союзників. Якщо до Першої 

світової війни УСДП була, по суті, єдиною українською лівою силою, яка 

протистояла боротьбі за профспілки польській лівиці у межах єдиної все 

австрійської профспілкової структури, то у міжвоєнний період у цьому 

протиборстві вона отримала не лише підтримку, але й конкурентів в особі 

КПСГ-КПЗУ, Сельробу, УСРП, УПП. 

Порівняльний аналіз розвитку профспілкового руху в Галичині 

після Першої світової війни свідчить, що він став значно масовішим. У 

ньому брала участь більшість українських робітників, значна частина 

державних і приватних службовців, інтелігенції, студентів. Польські ліві 

намагалися перенести централістський (інтернаціоналістський) принцип 

австрійських соціал-демократів на організаційну структуру профспілок у 

Другій Речі Посполитій, з метою полонізації неполяків, зокрема українців. 

Такий принцип також сповідували КПЗУ, прокомуністична УСДП (1923 – 

1924), створена ними професійна лівиця. Однак, переважна частина 

українських працівників увійшла не до всепольських, а українських 

фахових об’єднань (їх не приймали до міжнародних професійних структур, 

пояснюючи недержаним статусом українців). 

 



 

 

183 

РОЗДІЛ 4 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ 

АСПЕКТИ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛІВИЦІ 

 

 

4.1. Економічний лад та економічні відносини 

 

Соціально-економічне питання посідало першочергове місце в 

діяльності партій лівого спектра. Упродовж першої половини ХХ століття 

проблема розвитку агропромислового комплексу регіону, зростання 

кількості українських робітників у великих промислових містах краю, 

створення українських робітничих товариств неодноразово обговорювалося 

на партійних нарадах, зборах, конференціях. На жаль, виправити негативну 

диспропорцію в кількості сільського і міського українського населення, 

збільшити кількість українських підприємств, не кажучи вже про їхню 

утопічну націоналізацію, ліві партії не змогли. 

Представники партій лівого політичного спектра Галичини мали 

власне бачення особливостей соціальної структури свого краю, що 

пояснюється впливом марксистської ідеології, яка констатувала, що «в 

економічних відносинах лежить остаточна причина всіх суспільних і 

політичних перемін. Отже – не в фільозофії, а в економії даної історичної 

доби». Селяни використовували примітивні, майже середньовічні знаряддя 

та методи виробництва. Очевидно, усе це дозволило тогочасним політикам 

лівого спектра небезпідставно стверджувати, що в середині XIX століття 

селянин і піп становили тодішню українську націю в Австрії. На думку Ю. 

Бачинського, соціально-економічна програма соціалістів має орієнтуватися 

на чотири класи (взяв до уваги їхні рід занять, майновий ценз, спільність 

соціальних і духовних інтересів [516, c. 55 – 56]). 
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Перша категорія складалася з «найсильнішої числом кляси 

сільських робітників, то є з дійсних пролетарів, дальше з так званих 

“халупників” і з господарів, що вправді посідають пару моргів ґрунту, але 

дохід з того ґрунту вистарчає їм ледве на оплаченє податків і інших 

грошових датків... До них приходить ще часть мійського пролетаріату». На 

думку Ю. Бачинського, ці чотири прошарки об’єднані більш-менш 

спільними класовими інтересами. 

До другого класу належали «мужики – в властивім значінню... так 

звані “ґазди”, властителі такого ґрунтового обшару, з котрого дохід 

вистарчає їм не лише на оплату усіх публічних датків, але вони і жиють з 

него... самі ще дають заробок і приймають наймитів, робітників і т. д. Їхня 

класова психіка та інтереси протилежні класовій психіці та інтересам 

сільських і міських пролетарів, «халупників» і середніх господарів» [748, 

с. 21]. 

До третього класу Ю. Бачинський зараховує духовенство («осібна 

категорія людей о спільних інтересах і осібній спеціальній, 

характеристичній для неї психиці»). На четвертому місці – клас світської 

інтелігенції – «то є урядники (судові, шкільні і т. д.) і лікарі, адвокати, 

купці, промисловці (оскільки суть), студенти університету і т. д.». Для цієї 

категорії населення характерна міська психіка, яка виявляється у розумінні 

ідеалів, культури, політики і суспільства. В економічній галузі її інтерес 

збігається з інтересом селянина-ґазди, який вироблену ним продукцію хоче 

продати якомога дорожче. 

Неодноразово наголошуючи на особливому впливі духовенства на 

суспільне і політичне життя українців Галичини, соціал-демократи 

водночас правильно зауважували, що «вся галицька політика і вся 

репрезентація галицької суспільности сконцентровувалися в руках 

представників середньовічної суспільности – шляхти. Шляхта заняла всі 

важніші місця краєвої адміністрації, заняла переважну частину крісел у 
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сеймі, галицькі місця в парламенті. Вона стала одиноким фактичним паном 

Галичини». Зрозуміло, що ідеться про польську шляхту. 

«Економічний соціалізм» – надзвичайно важлива складова 

соціалістичного та комуністичного руху на західноукраїнських землях. У 

другій половині ХІХ століття закладено теоретичне підґрунтя у бачення 

економічного ладу та економічних відносин майбутніми провідниками 

українських соціалістів, зокрема 1878 року І. Франко написав польською 

мовою «Катехізис економічного соціалізму». Суть соціалізму, на його 

думку, полягала в усуненні «всякої суспільної нерівності, усякого визиску 

та злиднів» шляхом передачі засобів виробництва з приватної власності в 

загальну [632, c. 67]. У 1880 році Каменяр разом із польськими соціалістами 

Б. Червенським та Л. Інлендером уклав першу «Програму галицьких 

соціалістів», яка значну увагу приділяла економічним проблемам 

тогочасних робітників і селян (як українських, так і польських) [651]. 

Економічна програма соціалістів Австро-Угорщини 

викристалізувалася після утворення 1889 року СДРПА. «Декларація про 

принципи» висувала вимоги «справедливого робітничого законодавства», 

скорочення тривалості робочого дня, заборони дитячої праці. Передбачався 

також «перехід засобів виробництва у суспільну власність більшості, тобто 

трудового народу» [644, с. 69]. ГРП, а згодом СДПГ-СДПГС, також 

керувалася програмними принципами австрійської соціал-демократії і була 

її автономною секцією. ГРП, зокрема, закликала владу ввести єдиний 

прогресивний податок на дохід замість непрямого оподаткування, усунути 

обмеження у праві на об’єднання, встановити робочий день, що відповідає 

суспільним умовам. Також галицькі соціалісти пропонували заборонити 

роботу в неділю, дитячу працю й таку, що загрожує здоров’ю жінок, 

запровадити закони щодо захисту життя й здоров’я робітників, проводити 

санітарний контроль їхніх помешкань, наглядати за копальнями, 

фабриками, майстернями й домашнім промислом через виборних 
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робітниками урядників, забезпечити самоврядування робітничих кас 

взаємодопомоги та ін. [644, с. 73]. 

Значно менше уваги ліві політичні сили приділяли аграрному 

питанню. Зокрема, на першому з’їзді СДПГіС виступив В. Будзиновський 

(як запрошений) і запропонував партії прийняти проект аграрної програми 

радикалів, який передбачав одержавлення великого землеволодіння шляхом 

викупу та поступовий перехід у власність держави селянських земель, що, 

на його думку, зміцнило б союз двох партій. Зрештою, аграрне питання 

стало одним із центральних на І (відбувся у Львові в залі міської ратуші 31 

січня – 2 лютого 1892 р.), ІІ з’їзді галицької соціал-демократії (березень 

1893-го, у Кракові) та III з’їзді партії, що відбувся у Львові 12–15 серпня 

1894 року, де було розглянуто проект аграрної програми, розроблений Я. 

Козакевичем. У той же період утворено ППС (1893), яка декларувала 

«економічний націоналізм» [731, c. 55 – 63]. 

РУРП, утворена 1890 року, визнавала себе «соціалістичною», а 

отже, також чимало уваги приділяла «економічному блоку» у своїй 

політичній програмі. Тривала внутріпартійна боротьба завершилася 1895 

року перемогою «молодих» – постулат політичної незалежності України 

було доповнено економічним змістом [1044, с. 85]. Під впливом «молодих» 

(М. Ганкевич, Ю. Бачинський, Р. Яросевич, В. Будзиновський, С. Вітик, 

Є. Левицький, В. Охримович, О. Колесса) до програми партії включено 

положення про «переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового 

соціалізму» та колективного устрою праці і колективної власності средств 

продукційних» [181, с. 1].  

Аналіз програми РУРП дає підстави для висновку, що свої 

першочергові завдання в соціально-економічній сфері партія бачила в 

захисті найбідніших верств населення і надання їм можливості здобувати 

безоплатну освіту [725, c. 124 – 140]. Актуальність таких завдань випливала 

зі специфічного соціально-економічного становища українців краю. 
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Скасування кріпацтва (1848) сприяло зародженню капіталістичних відносин 

у сільськогосподарському виробництві. Однак зубожіле українське 

селянство, яке становило переважну більшість місцевого населення, не 

володіло первинним капіталом і не могло активно включитись у нові 

виробничі відносини. Земля, її надра, фабрики, лихварський промисел в 

основному зосередилися в руках польської і єврейської меншин [1044, 

с. 93]. 

За таких обставин радикали запропонували конкретні шляхи та 

способи піднесення життєвого рівня знедолених українців. Серед них: 

організація робочого люду незалежно від занять для боротьби з 

капіталістичним визиском; здійснення державою політики соціально-

економічного протекціонізму щодо робітничих мас; зниження або повне 

скасування для них податків унаслідок збільшення розміру «оподаткування 

великих спекуляційних операцій капіталістичних»; зменшення витрат на 

мілітаризацію, утримання адміністративного апарату. Вжиття цих та інших 

заходів мало б істотно полегшити соціальний тягар незаможних людей, 

створити передумови для їхнього економічного поступу [576, c. 71 – 100]. 

Чимало тогочасних економістів і політиків шлях до розв’язання 

багатьох соціально-економічних проблем села бачили в парцеляції землі. 

Проте соціал-демократи, зокрема Ю. Бачинський, відстоювали інші позиції. 

Парцеляція, на його думку, з одного боку, перешкоджає капіталізації села, а 

з іншого – не зупиняє його пролетаризації, як це відбувалося в тодішній 

Росії. Засуджуючи шлях парцеляції, він не був противником придбання 

селянами землі взагалі, а уявляв собі організацію сільського господарства 

як «щось в роді акцийного підприємства, ще приміром оден морг ґрунту 

рівняв би ся одній акції» [512, с. 23]. 

Сто років тому він закликав до об’єднання зусиль селян, залучення 

бідніших із них до «мужицьких фільварків» [сільськогосподарських 

кооперативів. – І. Б.], що відповідало б духові економічного перевороту, 
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сприяло б піднесенню добробуту й культури «мужика». «Мужицькі 

фільварки» не потребують стільки, як окремі господарства, польових доріг, 

господарських будівель, інвентарю, полегшують меліорацію, осушування, 

зрошення земель, запровадження економічного поділу праці, застосування 

вигідних форм кредиту, гуртової реалізації продукції, збільшують доходи 

від вкладеної праці. Очевидно, що ідея створення акціонерних 

(кооперативних) сільськогосподарських підприємств – «мужицьких 

фільварків» заслуговує на увагу і сьогодні [519, с. 84]. 

В умовах тогочасного суспільства, Ю. Бачинський вважав 

доцільним та корисним у тих умовах перехід маєтків навіть до євреїв, які 

добре і вміло господарюють, а економічний «інтерес привяже їх до 

галицького краю і зробить їх більше пожиточними членами галицької 

суспільности, як збанкрутувала шляхта» [516, с. 54]. Формування сільського 

та міського робітництва Ю. Бачинський розглядав через призму 

капіталізації села та еміграційного руху. На його думку, наприкінці XIX 

століття пролетаризація селянських мас стала очевидною і прогресуючою. 

Не витримавши капіталістичної конкуренції, часто продавши свій 

ґрунт, дрібний рільник шукає заробітку в кількох напрямках. Передусім у 

панському дворі, куди «ціла юрба свіжоупечених пролетарів жене... та 

проситься на роботу... без кусника хліба, голодна, боса, обдерта 

приймається хоч за яку-небудь ціну і то на власну згубу і згубу своїх 

товаришів» [516, 56]. Пан, який має практично необмежені можливості у 

виборі робочої сили, диктував вигідні йому (кабальні для робітника) умови 

праці й оплати. 

Другий напрямок пошуку засобів для існування в сільського 

бідняка – місто. Сюди подаються ті, для кого не знайшлося роботи в 

панському фільварку, а також ті, хто на гроші від продажу землі хоче 

відкрити власну підприємницьку справу. Однак знайти тут роботу дуже 
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важко, оскільки галицьке місто надзвичайно бідне на заводи і фабрики, а 

комерцією займаються переважно євреї та поляки. 

Непотрібність селянина містові соціал-демократи пояснювали тим, 

що капіталізм, ставши «уже досить сильною ногою у Галичині, зруйнував 

середньовічну господарку, так сільську як і міську, але не витворив в краю 

фабричного промислу» [516, с. 64]. Отож, для певної частини сільських 

пролетаріїв, вигнаних селом і не прийнятих містом, позбавлених захисту в 

ріднім краї, залишився єдиний шлях – еміграція. Лише до США станом на 

1909 рік виїхало близько півмільйона українців. 

Рецепт лікування від еміграції і пролетаризації полягає в усуненні 

причин, які їх породили. А «є се не що інше, як лише нинішній політичний 

централізм Австрії... от – се ті тяжкі кайдани нашої економічної неволі, се 

та тяжка запора на дорозі нашого культурного розвитку» [519, с. 92]. 

Аграрні страйки початку ХХ століття визначили зміст ухвал 

політичних партій Галичини. Зокрема, як РУРП, так і УСДП взяли активну 

участь у Великому селянському страйку 1902 року. Найактивнішими 

організаторами страйку, як згодом згадував Л. Ганкевич, були Я. Остапчук, 

С. Вітик, А. Шмигельський, Т. Мелень, Є. Косевич і В. Старосольський 

[246, c. 18]. Принагідно зауважимо, що уперше питання про необхідність 

організації та проведення страйків селян як ефективного засобу боротьби за 

поліпшення їхнього соціально-економічного становища поставив на 

порядок денний і обґрунтував Ю. Бачинський у 1893–1894 роках на з’їздах 

РУРП. 

Після завершення страйкової кампанії, 21–22 березня 1903 року у 

Львові відбувся І з’їзд УСДП. Партія закликала соціалістів боротися за 

скорочення робочого дня сільськогосподарських робітників, закликала 

владу забезпечувати належне лікування селян через каси хворих (значна 

увага до селянства пояснюється масовими селянськими страйками, які 

прокотилися у краї 1902 року). «Аграрне питання» знову порушувалося на 
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II з’їзді УСДП у січні 1906-го. М. Огородник висунув вимогу 

«усуспільнення землі і всіх средств продукції», Соціал-демократи 

наголошували на необхідності «викупу церковної та дідичівської великої 

посілості та передачі її разом з державними, крайовими та громадськими 

землями під спільну управу громадам під контролею краю та держави» 

[632, c. 147]. 

Суспільно-політичні умови у Галичині, де домінуючі позиції у всіх 

сферах економіки займали поляки та євреї, не сприяли реалізації 

програмних положень українських партій лівого спектра напередодні 

Першої світової війни. Більшість із них так і не змогла дати відповідь на 

запитання: «Що робити далі?». Вихід зі становища члени партій шукали по-

різному. Зокрема К. Коберський відзначав, що «треба піднести 

матеріальний стан української етнографічної маси – селянина, робітника, 

інтеліґента. Заснувати їх професійні спілки, боротися за кращу платню, за 

зниження податку і т. д. Боротися всіма засобами проти грабунку землі 

колонізацією. Захопити в свої руки всю економіку, не тільки хліборобство, 

а й торгівлю, а там згодом при допомозі кооперативного капіталу повести 

наступ на промисловість. Це програма на кількадесят років» [632, c. 147]. 

Чимало уваги соціал-демократи приділяли проблемі життєвого рівня 

галицького пролетаріату. Вони 1912 року звинувачували австрійця О. 

Бауера в «несовісному» підході до використання статистичних даних про 

кількість українського робітництва у Галичині. 

Позиція соціал-демократів у цій полеміці була науково обґрунто-

ваною. Досліджено, що при проведенні перепису населення в Австрії були 

перекручення фактичних даних на користь польської національності при 

визначенні розмовної мови, а також віросповідання українців та інших 

національностей. Співвідношення робітників за національністю залежало 

також від географічного фактора і галузей промисловості. У 

деревообробній промисловості Прикарпаття, на видобутку і переробці 
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калійної солі у Стебнику, на видобутку земного воску і в нафтовій 

промисловості переважали українці.  

Так, в озокеритній промисловості наприкінці XIX століття українці 

становили 45%, поляки – 30%, євреї – 25%. На противагу багатьом своїм 

сучасникам, соціалісти стверджували, що в селах панує не лише дрібна 

господарка, а й поступово формується середнє і велике 

сільськогосподарське виробництво. Ілюстрували вони цей процес на 

прикладі Поділля, де практично в кожному селі було кільканадцять 

господарів, «котрих ґаздівства опираються на 50, і понад 100 моргів поля. 

Суть господарки, котрі і купують більші фільварки...» [192, с. 16]. Водночас 

Ю. Бачинський зазначає, що середній сільський клас у Галичині лише 

формується і тому, на жаль, ще не відіграє якоїсь значної ролі в 

національній політиці, як це є, приміром, у Чехії або Угорщині. 

Окрім безземелля, для українського населення Галичини важким 

тягарем стало лихварство. До середини 70-х років XIX століття через брак 

банків збіднілі галицькі селяни змушені були позичати гроші в борг 

переважно в євреїв-шинкарів по селах. Річні відсотки становили від 150 до 

500. Ситуація дещо змінилася в останній чверті XIX століття, коли для 

кредитування дрібних господарств створено селянські банки і позичкові 

каси. 

Представники лівиці вважали, що сільський господар і лихвар не 

можуть існувати один без одного за умов товарно-обмінної форми гос-

подарства. «Що до лихваря, то байдуже, чи є він “чужий” чи “свій”, – 

підкреслювали вони, – у нас ріжні причини, а головно історичні, вплинули 

на те, що сим ремеслом заняли ся перeважно Жиди, коли де інде опинило ся 

воно в руках, таки “своїх” людей. Тілько ж ті “свої” ні в чім не уступають 

нашим Жидам» [516, с. 34]. Більше того, на тому ж Поділлі наприкінці XIX 

століття почався процес витіснення єврейських лихварів українськими 

сільськими багачами. Однак таке твердження було перебільшеним, про що 
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свідчать спеціальні тогочасні дослідження проблеми лихварства. З них 

випливає, що лихварство в Галичині було значно поширеніше, аніж в інших 

коронних краях Австро-Угорської імперії. Найвигадливішими і 

найспритнішими в цьому промислі були все-таки євреї, яким, як правило, 

вдавалося обійти закон. Статистика лихварських справ, які все-таки дійшли 

до розгляду в суді – цікава й показова.  

Сприятливі умови для реалізації економічної програми партії лівого 

спектра знайшли у ЗУНР, проте короткий період існування держави та 

українсько-польська війна не дозволили навіть частково втілити задумане у 

життя. Зокрема, делегати з’їзду УРП (1919) наголошували, що «землі 

великої посілости, церковні і мертвої руки» повинні відійти на «користь 

малоземельного та безземельного селянства». Землею також мали бути 

«наділені в першій мірі фронтові борці». До своєї заслуги УРП відносила 

також ухвалення земельного закону ЗО УНР [733, с. 114].  

Дуже короткий період в Галичині функціонували інституції влади 

ГСРР. В економічній площині Декретами Галревкому було ліквідовано 

приватну власність на засоби виробництва, встановлено 8-годинний 

робочий день, організовувалася примусова здача хліба, оголошувалась 

конфіскація поміщицької землі, врожаю і сільськогосподарського 

реманенту.  

Після входження Західної України до складу Другої Речі 

Посполитої, Галичина й надалі залишалася відсталою аграрною окраїною, 

оскільки правлячі кола Польщі проводили щодо регіону специфічну 

політику, штучно виділивши Західну Україну в окрему зону – так звану 

Польщу «Б», на противагу центральним та західним частинам держави 

(Польща «А»), куди надходили основні капіталовкладення.  

У Польській державі 1920–1930-х років українці потерпали від її 

«надмірної уваги». «Ціла польська господарська політика податкова, 

промислова, торговельна та кредитова не дає українському працюючому 
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селянству можливості звільнитися з напівголодного становища, – 

відзначали радикали. – Кредити та податкові знижки дістаються тільки 

польській шляхті і колоністам. Про охорону праці двірських слуг і 

заробітників не має навіть мови. Безземельні та малоземельні селяни не 

дістають жодної допомоги, хоча вимушені сплачувати великі податки» 

[623]. 

Кожна з партій української лівиці у міжвоєнний період ХХ століття 

виробила власну економічну платформу, яка базувалася або на 

соціалістичній, або ж на комуністичній ідеології. Зокрема, УРП-УСРП 

критикувала доктрини марксизму та заявляла про «минулий характер 

капіталізму», господарство якого велося в інтересі експлуататорів, 

домагалася перебудови капіталістичного ладу на соціалістичний із 

збереженням товарно-грошових відносин. Таким чином, радикали у своїй 

програмі висували засаду «господарської демократії» [805, c. 145 – 160].  

Щодо селян, у політичній програмі «Чого хоче Українська 

Соціялістично-Радикальна партія» «найважливішою справою українського 

народу» названо земельне питання. Члени партії наголошували, що «всі 

землі, що обробляються постійним найманим трудом, мають без викупу 

перейти до народнього земельного фонду для наділу малоземельного й 

безземельного селянства України» [804, c. 192 – 201]. Розподіл земель мали 

здійснювати ради працюючого народу. Польська колонізація мала бути 

ліквідована, а земля перейти до рук місцевого селянства [184, c. 15].  

Робітниче питання належало до пріоритетних для УРП-УСРП. 

Соціалісти-радикали вимагали від влади «справедливої оплати праці», 

восьмигодинного робочого дня (при особливо важких умовах праці – 

шестигодинного), заборони використання праці дітей віком до 16 років, 

належних умов праці, захисту від травм, безробіття і т. д. Члени партії 

виступали з різкою критикою монополістичних підприємств, оскільки 

«всякий монополь, це по перше річ крайньо шкідлива для народнього 
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господарства, а по друге – він руйнує кооперативну засаду добровільности і 

вільної конкуренції» [184, c. 20].  

Важлива умова належного ставлення держави до українських 

робітників – створення національних фахових організацій. «Робітництво 

через свої організації, – відзначав К. Коберський, – мусить добиватися 

контролі над веденням капіталістичних і державних підприємств, ставлячи 

своєю метою їх соціалізацію». Великі підприємства, фабрики, копальні, 

ліси мали перейти у власність держави [706, c. 57]. 

багато уваги УРП-УСРП приділяла кооперації. Кооперація, на думку 

соціалістів-радикалів, мала характер соціального компромісу (включала 

елементи як капіталістичного, так і соціалістичного ладу), що могло б 

забезпечити зміну суспільного ладу еволюційним шляхом. «Історично 

кооперація, – як відзначав К. Коберський, – утворена пристосуванням 

соціалістичного ідеалу до умов капіталістичного оточення» [706, c. 72]. 

Заснування кооперативів мало на меті збільшити трудовий прибуток. «Ми 

хочемо мати в кооперації цю організацію, яка піднесе усю масу селянства, 

робітнитства, учительства й дрібного міщанства на вищий економічний 

урівень, поліпшить у першу чергу їх щоденне життя», – відзначав один із 

лідерів партії [706, c. 72].  

У кооперації К. Коберський виділяв як моральні (ідея єдності або 

солідаризму – основа цілого кооперативного світогляду, ідея рівності і 

свободи, ідея справедливої ціни, суспільна ідея, ідея самопомочі та власних 

сил), так і економічні ідеї (боротьба із зайвим посередництвом, тверді ціни, 

господарська ощадність, поліпшення становища робітника, піднесення 

селянського та ремісничого господарства) [706, c. 75]. «Спілки-крамниці, 

спілки для збуту худоби, збіжжя, яєць, конопель, спілки молочарські, 

спілки робітничі, спілки для закупу машин і насіння, спілки кредитові – це 

те безмежне поле для діяльності українських освічених людей, викинених з 

посад усіма окупантами України», – відзначав К. Коберський [706, c. 75]. 
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Чимало критики на адресу польської влади звучало з трибуни 

польського сейму і сенату (детально проаналізовано в шостому розділі), на 

сторінках періодичної преси. «Земельні злидні» – одна з тем, про яку, на 

думку редакції «Громадського голосу», «треба бити в дзвін тривоги» [305, 

c. 2]. У статтях «Геть з капіталістичним визиском», «Оборона селянської 

праці» та інших журналісти констатували, що «тривалий успіх може дати 

лише загальнокраєва сильна професійна організація, котра може провадити 

оборонну акцію виразно в цілім краю» [305, c. 2].  

У розвідці «За виховання молоді» часопис відзначив певні успіхи 

праці УСРП із селянами. «Одначе тим дотеперішнім успіхом не можна вже 

цілком вдовольнитися і спочити “на лаврах” бо й зло не спочиває» [305, c. 

2].
 
«Громадський голос» наголошував, що соціалісти-радикали прагнуть 

змінити «сучасний несправедливий буржуазний лад на новий справедливий 

соціалістичний» [308, c. 2]. З цією метою УСРП розпочала організовувати 

«працюючих людей». З цих причин українські ліві неодноразово 

критикували опонентів, передусім УНДО, яке не протистояло 

колонізаційним планам польського уряду та не перешкоджало приходові у 

регіон значної кількості поляків. У черговій статті цієї серії «За 

рівноправність селянської праці!». М. Стахів зауважив, що у Східній 

Галичині «ще дотепер не усунено наслідків панщинного поневолення 

селянської праці». На думку соціаліста-радикала, міста і надалі «удержують 

велику частину своїх видаткових бюджетів коштом дооколичного 

селянства» [304, c. 2].  

Економічна програма комуністичних партій – доволі передбачувана, 

оскільки опиралася на марксистське вчення з традиційною риторикою про 

«визволення пролетаріату з під влади буржуазного ладу». Проте 

відзначимо, що економічне питання у першій половині ХХ століття тісно 

перепліталося з національним. Зокрема, КРПП відзначала, що «польський 

робітник не зможе звільнитися з пут польського і міжнародного капіталу, 
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доки буде допомагати польській буржуазії придушувати визвольні 

стремління підкорених народів або хоч би байдуже буде ставитися до них. 

Польський селянин не вирве землю від поміщиків, поки не впаде влада 

поміщиків на українських і білоруських землях, яка підсилює їх могутність 

у державі» [185, s.109 – 111]. 

КПСГ-КПЗУ також чимало уваги приділяла економічним 

проблемам. У «Відозві ЦК КПЗУ до трудящих з закликом боротися за 

возз’єднання Західної України з Радянською Україною» (1924) відзначено: 

«Як КПСГ виказувала, так і КПЗУ виказує облудну політику буржуазних 

націоналістичних партій, які хочуть задержати працюючі маси в 

невиносимому ярмі західноєвропейського капіталу, доводить, що шумно 

гучні патріотичні фрази не закриють нагої правди колоніального 

поневолення всіх земель сучасної Польщі, тільки служать до отуманення і 

роз’єднання працюючого класу та мають недопустити до революційного 

визволення пролетарів міста і села, заведення робітничо-селянської влади – 

диктатури пролетаріату» [185, с. 109 – 111]. 

З цих причин КПЗУ закликала робітників боротися за створення 

одноцілого пролетарського фронту всіх народів, «замешкуючих землі 

Західної України… Боротися за відновлення і скріплення професійних 

союзів, за створення фабричних рад – вибороти реальну заробітну платню, 

підпирати всі змагання до створення робітничо-селянського уряду як 

передумови заведення правдивої робітничої влади. КПЗУ закликає цілий 

робітничий клас земель Західної України не допустити до ніякої інтервенції 

імперіалістичної буржуазії, яка хоче згнобити революційну боротьбу 

пролетаріату сусідніх держав» [185, с. 109 – 111]. 

КПЗУ закликала селян до боротьби за «відібрання без викупу 

дідичівських земель і розділення їх поміж працюючим населенням села, 

спільної боротьби разом з робітниками, яка поведе пролетаріат міста і села 
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Західної України до злуки з братами по той бік кордону – на Радянській 

Україні» [185, с. 109 – 111]. 

Як КПЗУ, так і КПП не могли офіційно функціонувати в умовах 

польського владного режиму, що привело до радикалізації економічної 

програми партій. У резолюції ІІІ з’їзду КПП (1925) вказувалося, що 

«панування у Західній Україні і Західній Білорусії є також економічно 

однією з найважливіших основ польського капіталізму: ці землі є для 

Польщі джерелом сировини (деревина, нафта) і широким ринком збуту. 

Крім цього, десятки тисяч урядовців наживаються на «кресах», 

збагачуючись за рахунок українського й білоруського населення… 

Особливу вагу як господарську, так і політичну мають «креси» для 

польських поміщиків, які, володіючи в Західній Білорусії і Західній Україні 

величезними латифундіями, черпають з них значну частину суспільної сили 

і свого впливу на державну політику» [185, s. 111]. 

«Ці мнимі поступки не змінюють фактичного курсу польської 

політики, яка по відношенню до українців і білорусів має винищувальний 

характер, – відзначали комуністи. – Одним з найбрутальніших засобів є 

осадництво, яке полягає на поселенні колишніх польських солдатів, на 

відібраних землях, відібраних у селян, яких війна вигнала до Росії, та 

розпарцельованих на підставі аграрної реформи, і озброєння урядом 

колоністів для придушення білоруського та українського руху. 

Намагаючись створити якнайпотужнішу противагу цьому рухові, уряд і 

панівні класи на загарбаних землях постійно ведуть політику 

націоналістичного цькування, намагаючись перетворити все польське 

населення цих земель на опору імперіалізму і анексії. Уряд намагається 

підбурювати проти білорусів і українців також і місцеве єврейське 

населення» [185, с. 111]. 

Резюмуючи, КПП констатувала увагу партійців на тому, що 

«необхідно вести безперервну боротьбу проти терору поліції і осадницьких 
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банд, озброєних урядом. У цій боротьбі слід застосовувати організацію 

оборони, збройний опір, роззброєння осадників і поліції, озброєння 

революційних селян… Організація мас під час революційного руху повинна 

постійно проявлятися у згуртуванні населення всіх сіл навколо селянських 

комітетів оборони» [185, с. 112]. Проте подальші заклики партії мали 

виключно теоретичне значення, оскільки кількість прихильників 

комуністичних ідей у 1930-х роках неухильно зменшувалася, що пов’язано 

з антиукраїнською національною політикою більшовиків у Радянській 

Україні [466, s. 78]. 

Отже, у повсякденній діяльності української лівиці блок питань, 

пов’язаний із соціально-економічними проблемами, мав надзвичайно 

важливе значення. Уже перші програми РУРП, УСДП засвідчили бажання 

цих партій поліпшити становище простого народу шляхом реформування 

агропромислового комплексу країни. Після утворення низки партій 

комуністичного напряму, інтерес лівиці до соціально-економічних питань 

тільки зростав. Наголосимо також, що чимало уваги УРП-УСРП приділяла 

кооперації. На думку соціалістів-радикалів, вона мала характер соціального 

компромісу (включала елементи як капіталістичного, так і соціалістичного 

ладу), що могло б забезпечити зміну суспільного ладу еволюційним 

шляхом. 

 

 

4.2. Освіта 

 

Надзвичайно важливого значення українські партії лівого спектра 

надавали проблемі національно-культурного розвитку українців, передусім 

шкільництву, адже перетворення імперії Габсбургів на дуалістичну 

монархію 1867 року принесло українцям нову хвилю ополячення, яка 
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тривала до початку Другої світової війни. Побудова української школи – 

незмінний лейтмотив діяльності української лівиці. 

Освітні проблеми партії лівиці в Австро-Угорській імперії 

спробували розв’язати на двох рівнях – загальноавстрійському та 

місцевому. Першого січня 1889 року була утворена СДРПА, яка у 

програмному документі партії – «Декларації про принципи» передбачала 

обов’язкове, світське початкове навчання і безоплатну середню та вищу 

освіту [632, c. 117]. Цими ж принципами керувалися ГРП та СДПГС. 

Галицькі соціалісти, наприклад, пропонували забезпечити населення краю 

загальною обов’язковою шкільною освітою, загальним і рівним вихованням 

державою [632, c. 117]. 

VII з’їзд СДРПА, що проходив 24–29 вересня 1899 року у Брні, 

пропонував владі забезпечити дітей безкоштовною обов’язковою освітою. 

Також висувалася вимога державного утримання всіх дітей у початковій 

школі та здібних до навчання – у середній та вищій. Ліві українські партії 

Галичини розгорнули активну діяльність у трьох напрямах: перший – 

боротьба з ополяченням та поширенням польських народних шкіл і 

другий – утворення українських учительських товариств, третій – відкриття 

українського університету у Львові. Зокрема, РУРП вимагала від влади 

запровадження безкоштовного навчання в народних (початкових), середніх 

школах і університетах, збільшення видатків на народну освіту, державної 

допомоги у здобутті освіти представникам незабезпечених верств 

населення, «можності користання з науки у школах народних і середніх і 

університетах для всіх без ріжниці пола» [181, c. 2]. 

Однак усі три напрями наштовхнулись на опір серед польського 

населення краю та політичних сил, які репрезентували інтереси цієї 

національності [738, c. 256 – 268]. Законом Державної Ради Австрії від 25 

травня 1868 року «найвище керівництво і нагляд за освітньо-виховною 

справою» у Галичині було передано крайовим, повітовим та місцевим 
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шкільним радам, які сприяли полонізації шкільництва. Зокрема, якщо в 

середині ХІХ століття українських дітей у школі було ж стільки, скільки 

польських, то наприкінці століття – тільки 16%. У 1848 році українці 

становили 39% від числа студентів Львівського університету, а через 

півстоліття – близько 20% [972, c. 119]. Окрім того, заснування будь-якого 

університету в Австрії,  у тому числі у Львові, було компетенцією «не 

якоїсь Ради мійської, в тім случаю Львівської Ради мійської, або якого 

краєвого сойму, в тім случаю галицького сойму, а – австрійського 

парламенту…» [190, c. 231]. У віденському парламенті українські посли не 

мали такого впливу, як польські, і до розпаду Австро-Угорщини їм так і не 

вдалося вирішити це питання. 

Українським політичним і громадським діячам складно було 

протидіяти і Крайовій шкільній раді, тому ліві політичні сили Галичини, як 

і націонал-демократи, підтримували ідею створення українських 

учительських товариств, які мали дбати про українізацію місцевої школи та 

соціальне забезпечення українських педагогів. Ситуація ускладнювалася 

тим, що 1868 року у Львові постало «Товариство педагогічне», яке 

гуртувало польських і українських педагогів. Проте загострення польсько-

українського протистояння у краї, бажання утвердити незалежний від 

поляків національно-просвітницький рух спонукали українських педагогів 

до утворення власних учительських товариств.  

Тільки 1881 року створене у Львові «Руське товариство 

педагогічне» виробило підґрунтя до утворення інших учительських 

організацій – «Взаємної помочі галицьких та буковинських вчителів» (1905) 

та «Учительської громади» (1908). Власне за допомогою учительських 

товариств, а також широких кіл громадськості українська школа 

завойовувала все більший вплив у Галичині: якщо 1911 року у краї 

функціонувало 2 514 урядових початкових шкіл з українською мовою 

навчання, то 1913-го – 2 613 [811, c. 258]. У 1912 році в Галичині 
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нараховувалося сім державних українських гімназій, планувалося відкриття 

кількох класів української приватної середньої школи. Напередодні Першої 

світової війни існувало вісім державних українських гімназій (Львів, 

Перемишль, Тернопіль, Коломия, Станиславів, Вижниця, Кіцмань, 

Чернівці) та чотири приватні (Рогатин, Яворів, Городенка, Львів). 

Після закінчення Першої світової українська лівиця (радикали та 

соціал-демократи) перебувала у вкрай важкому становищі, що не дозволило 

на належному рівні підтримати українську школу та вчительські 

товариства. Зрештою, у той період не було «як навчальних планів, так і 

програм для шкіл з українською мовою навчання» [723, c. 54]. Українська 

школа функціонувала виключно завдяки ентузіастам та патріотично 

налаштованим педагогам. 

Нові суспільно-політичні умови діяльності для української лівиці 

настали в роки ЗУНР. Перший законодавчий акт, який прямо стосувався 

шкільництва, був ухвалений тільки після злуки УНР і ЗУНР. Законом 

УНРади від 13 лютого 1919 року «Про основи укладання шкільництва на 

Західній области Української Народної Республіки», який активно 

підтримували радикали та соціал-демократи, встановлювалися базові 

принципи навчального процесу у школах, підконтрольних ЗУНР. Наріжним 

каменем акту залишалася теза про обов’язкове вивчення української мови в 

усіх навчальних закладах держави та організація шкіл для національних 

меншин [154, c. 220].  

Також уряд ЗО УНР узаконив попередні повітові розпорядження та 

рішення шкільних інспекторів. У законі наголошено, що «всі публичні 

школи на Західній Области Української Народної Республіки є державні, а 

учителі державними урядниками. За дозволом верховних шкільних властий 

можна засновувати приватні школи» (стаття 1) [150, c. 10 – 11]. 

Зважаючи на військові дії українсько-польської війни, до освітньої 

політики ЗУНР та УНР, крім державних службовців, дедалі активніше 
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долучалися педагоги. 5–6 квітня 1919 року за сприяння української лівиці 

та інших партій відбувся Всеукраїнський учительський з’їзд, покликаний 

виробити основи національного шкільництва в ЗО УНР. Комісію, що 

розпочала роботу над створенням проекту документа, очолив відомий 

український педагог П. Холодний [528, c. 5]. У «Статуті єдиної школи в 

УНР», який розробили чиновники Директорії УНР за участі педагогів 

ЗУНР, передбачалося, що єдина школа буде дванадцятикласною і 

поділятиметься на три ступені: 1) початкова основна школа (1–4 класи); 2) 

старша основна школа (5–8 класи); 3) колегії (9–12 класи) [969, c. 114]. 

Навчання мало здійснюватися «рідною мовою кожної нації, що живе на 

Україні». Право розподілу шкіл на національній основі надавалося 

Міністерству народної освіти спільно з Міністерством у справах 

відповідних національностей за рішенням місцевих шкільних рад. 

У національно-культурній площині ГСРР пропонувала: відокремити 

церкву від держави, націоналізувати церковні маєтки, запровадити єдину 

трудову школу з семирічним навчанням. Декретом № 4 Галревком скасував 

обов’язкову державну українську мову. Згодом, 11 вересня 1920 р. 

опубліковано Декрет № 21 про організацію відділу народної освіти, 

постанову про організацію відділів народної освіти при повітових і 

місцевих ревкомах та про педагогічні школи, постанову про організацію 

професійних шкіл. 

На жаль, упродовж 1918–1919 років Польською державою у Східній 

Галичині було ліквідовано близько 25% шкіл з українською мовою 

навчання [383, c. 1]. Диспропорція між чисельністю польських та 

українських шкіл привела, з одного боку, до полонізації системи освіти, а з 

другого – до погіршення якості навчання в українських школах. «Наука 

зводиться до забавки, до крикливих польських маніфестацій…», – 

констатували сучасники [383, c. 1]. Більше того, закінчивши українську 

школу, українські діти не могли продовжити навчання у фаховій або ж 
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вищій школі. Конституційні норми залишилися політичними деклараціями, 

які так і не були впроваджені в життя. Тогочасна преса писала: «Обіцянки 

про надання українцям права відчиняти приватні середні школи при 

додержані умов, зазначених в конституції, фактично обертаються у глум і 

насмішку» [298, c. 1].  

Рішення Ради послів держав Антанти від 14 березня 1923 року про 

приєднання Східної Галичини до складу Польської держави прискорило 

полонізацію українських освітніх закладів, значно ускладнило діяльність 

українських політичних партій лівого спектра, передусім тих, які опиралися 

на комуністичну ідеологію. У той період саме освіта стала основним 

засобом боротьби проти українства. Обіжник львівської шкільної кураторії 

від 30 жовтня 1923 року констатував: «Всі школи як публічні, так і приватні 

на території Річпосполитої є в тіснішім значінні цього слова польськими 

школами. Про инші школи, не відповідаючі ідеї польської державности в 

польській державі, не може бути й мови» [249, c. 3]. 

Така шкільна політика зробила те, що «десятки українських сіл в 

кожному повіті не мають українських шкіл…, – відзначали українські 

громадсько-політичні діячі. – Українські школи просто нищаться тим, що 

забираються в них будинки, забирається майно на потреби школи 

польської...» [330, c. 1]. «Навіть та мізерна рештка здобутків, що лишилась 

на 1 січня 1923 р. в школі, церкві і т. д. поховані. Відібрано там все: школу, 

церкву, землю, громадянські права, працю здушено, ограничено навіть таку 

власність, як ім’я українське – нашу національну назву і прещеплювано 

якийсь неповажний термін (русин)…» [409, c. 2]. 

Радикали та соціал-демократи чітко дотримувались тієї позиції, що 

національні форми (мова, звичаї, традиції) – «таке саме добро, й краса, як 

деякі інтернаціональні вартости». На засіданні Головної Управи УРП 29 

вересня 1923 року її члени підготували комунікат, у якому закликали всіх 

партійних діячів «всякими засобами протидіяти нищенню української 
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школи, а зокрема піддержати матеріально і морально українську молодь в її 

боротьбі за Українські Високі Школи». Аналогічні завдання відображали й 

резолюції партійного з’їзду УРП, який відбувся у квітні 1924-го [709, 

c. 163 – 168]. 

Велику увагу у своїй культурній програмі соціалісти-радикали 

приділяли розвиткові самоосвіти, адже, як зазначав К. Коберський, 

тогочасна школа не могла забезпечити людину повноцінною загальною 

освітою. Спеціально для цього члени партії заснували видавництво 

«Самоосвіта», яке провадило виховну та навчальну роботу серед 

українського населення [706, c. 93].  

Першочергову роль у культурній програмі соціалісти-радикали 

відводили реформуванню освітньої галузі, пріоритетними складовими якого 

мали б стати: демократизація шкільного управління; безплатність освіти в 

державних навчальних закладах; розвиток дошкільної, середньої, фахової і 

вищої освіти; вільний доступ до навчання хлопців і дівчат; державне 

утримання сиріт та малозабезпечених дітей; матеріальна підтримка 

навчальних закладів місцевими громадами [706, c. 93]. Велику надію члени 

партії покладали на заснування приватних шкіл, котрі перебували б на 

утриманні громад, кооперативних товариств, окремих осіб.  

Для узаконення ліквідації «іншомовних шкіл» Польський сейм 31 

липня 1924 року ухвалив «Закон про деякі положення в організації 

шкільництва», що згодом отримав назву «кресового» шкільного закону. 

Згідно з нормативно-правовим актом у державних школах на територіях, де 

проживало 25% непольського населення, батьки, за умови наявності у 

шкільній окрузі 40 дітей шкільного віку, могли вимагати для своїх дітей 

освіти рідною мовою [334, c. 3].  

Закон позбавив українців права організації народних шкіл, 

передбачав утворення у Східній Галичині «спільних шкіл» для «згідного 

співжиття людности національно мішаних земель…» [331, c. 1]. У статті 4 
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вказувалося: «В загальних школах 1, 2 і 3-клясових – як приватних так і 

державних – з непольською мовою навчання є обов’язкова наука польської 

мови, яка запевнює знання її для практичних цілей у знанні й письмі. У 

загальних школах 4, 5, 6 і 7-клясових – як приватних так і державних – з 

непольською мовою навчання мається вести обов’язково по-польски науку 

польської мови, польської історії і науки про сучасну Польщу…» [228, c. 3].  

Дискримінаційною щодо українського населення регіону була також 

стаття 6, яка передбачала об’єднання в окремих місцевостях польських та 

українських шкіл у спільну двомовну. Після об’єднання шкіл передбачалося 

викладання українською мовою таких предметів: релігія (для греко-

католиків та православних); латинська мова; українська мова; малювання; 

фізкультура (загалом 15 год./тиждень). Польською мовою мали 

викладатись: релігія (для римо-католиків); польська мова; історія; 

географія; математика; природа (загалом 17 год./тиждень) [494, c. 235 – 

238].  

У такий спосіб «на українську мову (крім хіба що самої української 

мови), припадають самі мертві предмети, які мають підрядне значіння в 

формуванні світогляду учня» [331, c. 1]. 

Українські педагоги опинились у надзвичайно важкому стані. Уже 

наприкінці 1923 року на етнічних українських територіях було ліквідовано 

827 українських шкіл. Упродовж 1924–1925 років їх кількість зменшилася 

ще на 303 одиниці [273, c. 1]. У 1925–1926 роках сполонізовано 2 065 

українських шкіл [29, арк. 3]. Надалі ситуація суттєво не змінилася: у 1926–

1927 роках кількість українських шкіл зменшилася до 925, а у 1927–1928-му 

на українських етнічних землях нараховувалося 774 українські школи. 

Водночас у 1929–1930 роках кількість утраквістичних шкіл залишилася 

практично без змін – 1 794 [463]. Тижневик радикалів «Громадський голос» 

писав, що українському народові потрібна школа, яка була би «сівачем 

поступу й вільної думки» [494, c. 235 – 238]. На думку кореспондентів, 
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українцям потрібне учительство, яке з посвятою спрямовувало би думки 

української молоді на шлях вірної служби й захисту інтересів «широких 

народних мас». Власне за таку школу й таке учительство змагатимуться 

українці, і «прийде час, що він здобуде одно й друге» [242, c. 2].  

Радикали відзначали, що українці мають школу, «накинену собі 

польською буржуазією». Ця школа має виконати подвійне завдання: 

«зломити» душу української молоді, викривити її та зробити українську 

молодь тупою, глухою й сліпою на «визвольні стремління українського 

працюючого народа» [242, c. 2]. 

Радикали зазначали, що польський уряд хоче досягнути своєї мети 

через «сотки» польських шкіл в українських селах і містах. Водночас 

радикали критикували українське учительство, більшість із якого була 

безвольною й безпорадною іграшкою в руках польського уряду, який 

«робить що хоче»: перекидає «на Мазури», гонить з місця на місце, до 

школи не прийма» [317, c. 1].  

Члени УРП констатували, що українські народні вчителі відчувають 

«найболючіше важкі кайдани малокультурності, наложені на них 

пануючими клясами» [809, c. 163 – 168]. Чимало наших педагогів 

намагалися безупинно поширювати й поглиблювати освіту різними 

шляхами – через педагогічні видавництва, центральну й окружні бібліотеки, 

педагогічний музей, лекції, конференції. Цей культурний рух – не 

вузькопрофесійний, він мав широку соціальну основу. Радикали зазначали, 

що до цього руху мусить «приглядатися пильно» український народ, 

оскільки «зміцнені народні вчителі мусять стати новими кадрами борців у 

визвольнім змаганні працюючого народу» [809, c. 163]. 

Однак, незважаючи на протести українського населення Галичини, 

шкільництво все більше полонізувалося. У доповненнях до освітнього 

закону (1925), вимагалося від батьків дітей шкільного віку письмового 

підтвердження їхнього бажання на отримання освіти рідною мовою. 
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Відповідні документи польська влада змушувала батьків подавати до 

місцевих війтів або ж нотаріусів, які чинили всілякі можливі перепони на 

шляху до реєстрації заяв [809, c. 163].  

Зазвичай відмовляючи у реєстрації, чиновники вимагали 

«метрикального витягу для доказу, що селянин має дітей шкільного віку» 

[385, c. 1]. Місцеві шкільні інспектори наполягали, щоб селяни приносили 

заяви особисто і таким чином відмовляли колективним зверненням цілих 

громад. Зловживання місцевих чиновників викликало обурення українців. 

Напередодні парламентських виборів 1928 року критика 

українськими лівими польської влади та її освітньої політики значно 

посилилася. На вічі соціалістів-радикалів у Станиславові 8 липня 1928 року 

голова УСРП Л. Бачинський негативно охарактеризував польське освітнє 

законодавство. Інший член партії (посол К. Стефанів) на «справоздавчих 

вічах» у Спасі (23 вересня 1928 р.) та Гвіздці (27 вересня 1928 р.) 

констатував, що уряд через систему освіти прагне до повного 

«винародування українців» [804, c. 192 – 201]. Щоб не допустити цього, 

«соціалістично-радикальна партія, – як зазначав у рефераті на XXXI 

конгресі партії О. Павлів, – мусить стреміти до поширення масової освіти й 

свідомості в тій вірі і в тім переконанні, що тільки тим способом головно 

родиться справжня воля народів» [804, c. 195].  

Проте 1932 року на основі декрету президента уряд провів новий 

шкільний плебісцит. Українські парламентарі відзначали, що «в тих оселях, 

де досі існувала українська школа, виманювано підступом або просто 

фальшовано підписи на деклараціях з домаганням польської мови 

навчання». Кореспонденти «Громадського голосу» відзначали, що загальна 

неграмотність зростала ще й тому, що українські діти були «щораз більше 

позбавлені» своєї рідної школи і рідного вчителя.  

Звичайно, освітню політику Другої Речі Посполитої критикували не 

тільки представники національно-державницьких партій (УРП-УСРП, 
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УСДП), а й комуністичні сили, які змагали до визволення українського 

народу з-під влади «буржуазної Польщі». Гасла загального обов’язкового 

навчання перегукувалися з вимогами навчання у початковій та середній 

школі рідною мовою. Наприклад, представники УПП, проаналізувавши 

значення української школи для відродження нації, відзначили, що рідне 

шкільництво – це «підстава народу», оскільки без рідного шкільництва 

народ «власне такий, як ми тепер під Польщею» («як сліпий на велелюдній 

вулиці – кожний його штуркне, відштовхне, переверне»). У зв’язку з цим 

навіть «серед найважчої біди» необхідно старатися посилати дітей до своїх 

шкіл, бо лише свої школи виховують дитину на славу народу, а чужі 

зроблять з неї яничара, не навчать працювати для народу». 

«Нормалізація» польсько-українських відносин, започаткована 1935 

року, не принесла для українців змін в освітній сфері. Підтвердженням 

полонізаційних намірів уряду став черговий плебісцит 1937 року. У 1938 

році підготовлено і видано проект розпорядження міністерства освіти «У 

справі виконання закону від 31.07.1924 р. та змін деяких постанов в 

організації шкільництва», узгоджений із міністерством внутрішніх справ. 

Згідно з розпорядженням зміна мови навчання в існуючих школах могла 

бути проведена тільки після початку нового навчального року і 

поширювалася виключно на перший клас.  

Таким чином, українські партії лівого спрямування Галичини, за 

невеликим винятком, діяли у вкрай несприятливих суспільно-політичних 

умовах, що, водночас, ускладнювало й становище українських педагогів. 

Після включення території Західної України до складу Польської держави 

розпочалася широкомасштабна полонізація українського населення краю, 

ліквідація українських освітніх установ та організацій. Ухвалені на зламі 

1920–1930-х років закони у сфері освіти діяли без суттєвих змін до початку 

Другої світової війни. У 1937–1938 роках у Польщі була тільки 461 (41 

приватна) загальна школа та 24 гімназії і ліцеї з українською мовою 
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викладання (19 приватних) [444]. Водночас в українських школах не 

вистачало підручників, через що діти були змушені навчатися з польських 

книжок. Спроби лівих партій вплинути на освітню політику центральної 

влади не увінчалися успіхом. 

 

 

4.3. Книговидавнича справа, ЗМІ 

 

Періодична преса, книги – один з основних засобів популяризації 

програмних положень українськими лівими партіями. З цих причин кожна з 

політичних сил розгорнула активну видавничу діяльність, спрямовуючи її 

на електорат Галичини.  

Періодичні видання української лівиці, які виходили наприкінці ХІХ 

– у першій третині ХХ століть, доцільно поділити на дві групи: 1) 

соціалістичні часописи, брошури; 2) комуністична періодична преса, 

звернення, листівки. Особливість останньої – більшість видань були 

підпільними з огляду на заборону комуністичної ідеології у Другій Речі 

Посполитій. 

Серед видань першої групи наприкінці ХІХ століття значного 

поширення набули часописи радикалів. Не будемо зосереджувати особливу 

увагу на цій обставині, тільки зауважимо, що в 1900–1905 роках РУРП 

видала в Галичині й Буковині десятки тисяч примірників своєї преси 

(«Народ», «Гасло», «Селянин», «Добра новина», «Праця»), а також 30 назв 

брошур (близько 100 тис. прим.) [632, c. 256]. «У 90-х роках радикальна 

преса була тоді всестороння, всеукраїнська (її читали і на Вел. Україні і там 

вона теж робила своє велике діло), – згадували члени партії. – Творчість 

Франкова вносила в неї ще й те, чого не могли дати ні вчений (Драгоманів), 

ні публіцист (Павлик). Вона приносила запах поезії, політ творчої фантазії, 

цвіт пісні, вогонь ентузіазму (запалу)» [285, c. 4]. 
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Поступовий занепад преси радикалів розпочався після смерті 

провідних діячів та ідеологів партії. «Після смерті Драгоманова, після 

ослаблення політичної активності в Франка, упадку сил Павлика, після 

зради з боку більшості інтелігентів – хто залишився при партії та її 

органі? – риторично запитували радикали. – Окрім кількох інтелігентів – 

остала при ній вся без виїмку селянська партійна гвардія – ті Сандулаки, 

Михаси, Гарматії, Радулянки, Думки і многі, многі другі вихованці великих 

учителів. І не тільки остали, а й рукави закасали, щоб усе таки утримати 

при житті свою класову організацію, свій хлопський, мужицький орган…» 

[1012, с. 8]. 

Саме в той період розпочалося становлення основного друкованого 

органу УРП-УСРП – «Громадського голосу». «Сумний» був вигляд 

часопису у той період – констатували сучасники подій. Найбільше 

зацікавлення викликали «дописи» із сіл селян і робітників. В їхніх статтях 

переливалися і гумор і сатира, і гнів і запал до боротьби. Натомість те, що 

«давав» центр – редакція, було «бідне» [1012, с. 9]. 

Відповідаючи на запитання: «Які були тоді передовиці в 

“Громадському голосі?”, К. Коберський із сумом констатував: «Мабуть не 

перебільшу, коли скажу, що більше половини передовиць було на тему: 

передплатники, присилайте передплату» [285, с. 4]. Переважно у газеті 

«поміщувалися такі нецікаві річи, як прим. вражіння О. Назарука із 

«Золотої Праги» і подібні другорядні річи. Помічаємо чимало критики 

польської місцевої влади (старостів, дідичів), нарікання на попів, але 

критики самих основ чужої державності (австрійської), податкової системи, 

мілітаризму, «капіталістичного визиску» практично не було» [285, с. 4].  

Досить слушно тоді говорилося, що «Громадський голос» – орган 

тільки проти «попівської пропаганди» [985, с. 4]. К. Коберський зауважив, 

що не було також «солідної» критики крутійств, які «виробляла» у Відні 

більшість української націонал-демократичної парламентарної 
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репрезентації на чолі з К. Левицьким. Один із провідних діячів партії 

саркастично зауважив, що «не радикал і не соціаліст – М. Грушевський 

підготувавши брошуру «Наша політика» зробив для цієї критики і 

«оздоровлення повітря» значно більше, ніж «убога тоді духом радикальна 

преса» [1012, с. 10]. 

Проте, продовжував один із лідерів УСРП К. Коберський, 

«Громадський голос» не занепав. Світова війна, революція, «застали» 

редколегію морально розсипаною, а народ не об’єднаним навколо жодного 

соціально-революційного органу. Нові події розділили українців, заганяючи 

одних направо, інших – наліво і «тільки з трудом можна було остаточно 

впорядкувати свої лави, біля ясної програми» [985, с. 4].  

Відповідаючи на риторичне запитання: «Чи може «Громадський 

голос» у кождій селянській хаті навчити всіх членів сім’ї, як доходити до 

своєї правди? Чи може остерегти перед небезпекою? Чи може вказати нові 

шляхи заробітку, оборони і змагання?», представники радикальної партії 

усвідомлювали, що «цього він зробити не годен» [272, c. 1]. 

Щодо УСДП, то відсутність масової організації та пов’язаних із нею 

профспілок, на думку сучасних істориків, зумовила постійний брак коштів 

і, як наслідок, дуже незначну видавничу діяльність, яка виявлялася 

головним чином у випуску газети «Воля», що виходила лише двічі на 

місяць, а її тираж у 1900–1906 роках не перевищував 500–800 примірників 

[632, c. 176]. Окрім преси, упродовж 1900–1907 років УСДП видала також 

10 популярних агітаційних брошур загальним тиражем близько 90 тис. 

примірників [632, c. 256]. 

У роки Першої світової війни та післявоєнний період періодичні 

видання лівиці перебували у занедбаному стані. Ситуація дещо змінилась у 

період Другої Речі Посполитої. Зокрема, соціалісти-радикали відзначали, 

що напередодні 1930 року в Польщі було 285 «дневників», і тільки два – 

українські. З 1 674 газет – 157 «жидівських», 84 українські, 26 білоруських, 



 

 

212 

дві литовські. Українці усвідомлювали, що «повинні би мати третину числа 

їх газет», адже, для прикладу, напередодні приходу Гітлера до влади 

німецька соціалістична партія мала 104 власних друкарень, 128 видавництв, 

191 пресових органів [284, c. 2].  

Не можна стверджувати, що українська лівиця не надавала 

важливого значення пресі. Скоріше на заваді її поширенню став брак 

коштів. «Газета це не тільки зв’язковий організації працюючих людей, не 

тільки інформатор, це також трибуна, з якої працююча кляса говорить про 

свої жадання, – відзначали радикали. – Вона більше значить як посол у 

парламенті. Вона всюди доходить, до кожного говорить, вона є нервом 

кожної організації» [284, c. 2]. 

Отже, основним друкованим органом українських соціалістів став 

«Громадський голос» [808, c. 161 – 169]. Проте у Польщі видання 

опинилося під загрозою. По-перше, починаючи з 1922 року «Громадський 

голос» мав значні кредиторські заборгованості, які під час виборчої 

кампанії 1928 року значно зросли [568, с. 6]. Однак «наслідком поширення 

газети ті довги поволі скорочувалися», – відзначав М. Стахів. По-друге, 

наприкінці 1920-х значно зменшилася кількість передплатників: якщо 1929 

року газету передплачували близько дев’яти тисяч осіб, то 1931-го – тільки 

6,5 тисячі. По-третє, значних фінансових втрат часопис зазнавав через т. зв. 

«конфіскати»: тільки 1932 року поліція вилучала часопис 21 раз [381, c. 2]. 

У 1928 році постав ще один підконтрольний соціалістам-радикалам 

«місячник політики і громадського життя» – «Проти хвиль». Пояснюючи 

необхідність заснування часопису, М. Стахів (редактор видання) відзначив, 

що прагне «згуртувати біля себе усіх, кому не вистарчає духовної поживи, 

що дається українській громаді існуючою журналістикою». Відповідальний 

редактор часопису вбачав його основне завдання в боротьбі з «усіма 

нездоровими течіями, які ослаблюють наш національний організм всякого 

рода орієнтаціями на чужі сили» [357, с. 16]. 
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Упродовж 1920–1930-х років у циклі редакційних статей 

«Громадського голосу» («Ідеолог фашизму»; «Клерикалізм і соціалізм»; 

«До джерел нашої сили»; «Сталін»; «Машина смерті»; «Хто винен?»; 

«Релігія, клер і українські соціалісти-радикали»; «Расизм як ідеологія»; 

«Сумерк комунізму»; «Демократія, соціалізм і національна справа»; «Про 

різні Інтернаціонали»; «Злочин»; «Наша тактика»; «Диктатура – стара річ»; 

«Вперед чи взад»; «Весна української революції»; «Доба гетьманату» та ін. 

[203, c. 445 – 446]) соціалісти-радикали розвінчували «комуністичні міфи», 

викривали національну політику Польщі, зверталися до забутих сторінок 

історії, критикували підпільні українські організації за гасло «один народ, 

одна організація, один провід» тощо [568, с. 12].  

У 1939 році соціалісти-радикали створили «нову трибуну» – «Живе 

слово». Часопис (відповідальний редактор М. Стахів) присвячено 

«громадянському життю української нації, головно літературі, політиці та 

економіці». Лідер УСРП запросив до співпраці усіх «людей доброї волі, без 

різниці партійно-політичної приналежності, якщо вони справді щиро хочуть 

здобути українському народові його демократичне право». Головна мета 

часопису полягала у спробі «виявляти на своїх сторінках усе те, що в нашій 

добі служить живому розвиткові й поступові народу і що навпаки – спиняє 

той поступ і розвиток» [237, c. 1]. М. Стахів переконував, що «тільки тією 

дорогою може служити ростові і розвитку українського народу, як 

політично, суспільно й культурно рівноправного між іншими народами 

культурного світа» [237, c. 1]. 

У шести номерах «Живого слова» опубліковано розвідку М. 

Возняка «Автобіографічний елемент у праці Івана Франка “На дні”, 

фрагменти зі спогадів І. Макуха «На переломі» та Н. Григорієва «Перший 

український полк», низку викривальних статей («Гітлер і Україна», «Неначе 

писанка село. Національні меншини в Німеччині», «Політична платформа 

українських націоналістів», «Кріза інтелігенції» та ін.), а також значну 
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кількість віршів українських поетів. Відзначимо, що в часописі побачила 

світ єдина стаття М. Стахіва «Конституція чи тоталізм? (Цікава дискусія 

про виборчу ординацію)» [565, с. 84], присвячена «антинародному» закону, 

який регламентував проведення виборчої кампанії 1938 року. З початком 

Другої світової війни «Живе слово», закономірно, припинило існування. 

Важливого значення соціалісти-радикали надавали поширенню 

книги. «Велику увагу повинні українські працюючі люди присвятити 

книжці. Коли газета дає читачеві вістки зі світа, поради, розвагу, або 

заспокоює нудьгу – то зовсім іншу службу виконує книжка, – констатували 

представники цієї партії. – Книжка (наукова книжка, а не оповідання) 

вчить, поглиблює знання людини, формує її світогляд – можна сказати з 

воску перетоплює людину у крицю, з молодої людини творить досвідного 

громадянина» [284, c. 2]. Проте, із жалем відзначали члени УСРП, і «під 

оглядом поширення книжки й науки … справа стоїть лихо. У нас наукової 

популярної книжки не розходиться більше примірників, як 4 000 в однім 

накладі. Рідко яке наукове видавництво може похвалитися в нас другим 

накладом своїх наукових видань. Це знак, що широкі народні маси не 

поступають у тій справі наперед» [284, c. 2].  

Змінити ситуацію на краще мав би народний університет 

«Самоосвіта», який наприкінці 1920-х рр. постав завдяки соціалістам-

радикалам (керівники: К. Коберський, М. Стахів, І. Лучишин, 

Е. Яворівський та О. Навроцький; «співробітники»: І. Витанович, 

В. Левинський, І. Лучишин, О. Павлів, В. Созанський, Ф. Панас, 

М. Шаповал та інші відомі громадсько-політичні діячі та вчені) [278, c. 5]. 

Основна мета народного університету, на думку його засновників, – 

«нести освіту в маси найбіднішого населення». Заперечуючи будь-який 

«зиск», який могла б отримувати УСРП від продажу книжок, соціалісти-

радикали постійно наголошували, що основним завданням видань «є дати 

правдиве знання і виховання та піднести моральний рівень українського 
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народу» [278, c. 5]. Виходячи з партійних інтересів, члени партії вважали 

«Самоосвіту» підставою «дальшої громадської праці, бо без загальної 

освіти є неможлива ніяка солідна народня праця» [381, c. 2].  

Соціалісти-радикали критикували комуністів та «українських 

дідичів» за протидію поширенню самоосвіти у краї. «Перші залякують 

«буржуазією», а другі «большевизмом», – з обуренням писав «Громадський 

голос». – А разом взяти, то й ті й другі не хочуть, щоби українські селяне 

вже раз просвітилися і побачили справжню правду. Бо й одні й другі знають 

про те добре, що панувати зможуть лише тоді, коли нарід буде темний» 

[299, c. 3]. На сторінках партійного часопису неодноразово 

підкреслювалося, що тогочасна школа не могла забезпечити українців 

повноцінною освітою, тому «видання самоосвіти заступають рідну школу 

всім тим, які не мають грошей чи відповідного часу ходити правильно на 

науку до школи» [278, c. 5]. 

«Самоосвіта» друкувала книги, часописи, які, на думку 

К. Коберського, сприяли формуванню національного світогляду, вихованню 

твердої волі та критичного мислення українців. Зокрема, 1932 року 

«Самоосвіта» опублікувала 37 «книжкових чисел» загальним накладом 125 

тисяч примірників [808, c. 161 – 169]. «Перший курс» «Самоосвіта» 

завершила 1935-го, опублікувавши 72 книги [812, c. 13].  

Науково-популярні праці «Самоосвіти» передплачували філії 

товариств «Просвіта», «Рідна школа», Союз української поступової молоді 

імені М. Драгоманова «Каменярі», Союз українських працюючих жінок 

«Жіноча громада», «Селянська спілка», кооперативи і, незважаючи на 

критику соціалістами-радикалами греко-католицької церкви, навіть окремі 

церковні комітети та священнослужителі [812, c. 13]. 

Крім соціалістичної, у краї активно поширювалася комуністична 

преса. Її симпатики відзначали, що «український соціалістичний [насправді 

комуністичний. – І. Б.] рух мусить мати й опанувати пресу, щоби вирвати її 
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буржуазії, що зробила з неї засіб отуманювання й утиску працюючої кляси. 

Преса має бути підоймою поступу й визволення. Вона має великанське 

значіння для трудящих у їх змаганні за новий господарський і суспільний 

лад, зі старим світом визиску, поневолення й кривди, за новий устрій, за 

вільну людину й вільну громаду» [367, c. 1]. 

Дослідники виділяють кілька періодів у її поширенні регіоном 

[1018]. Перший – це поява комуністичних видань, розрахованих виключно 

на західноукраїнських робітників та селян. Вони друкувалися за межами 

Галичини, на території Радянської України. Зокрема у Києві, Вінниці 

виходили газети «Галицький комуніст», «Комуніст Прикарпаття», 

«Червоний стрілець», «Перелом», видавці – комуністичні організації, що 

діяли під керівництвом створеного при ЦК КП(б)У Галицького 

організаційного комітету (Галоргком) [1018].  

Якщо вірити тогочасній комуністичній пресі, за допомогою цього 

органу було видано понад 50 тис. екземплярів брошур та стільки ж відозв 

на різні теми «радянського і комуністичного будівництва», серед яких 

брошури А. Луначарського «Карл Маркс», «Ульянов-Ленін», «Що таке 

радянська влада?», «Основи комунізму», «Соціальна революція і 

національне питання» та інші.  

15 жовтня 1920 року рішенням пленуму ЦК КПГ започатковано 

створення Закордонного бюро допомоги КПСГ (ЗБД КПСГ), на яке було 

покладено завдання видавати комуністичну літературу і доставляти її в 

Західну Україну. Під час «визвольного походу» Червоної армії на Західну 

Україну виходила газета «Більшовик», спочатку як орган Політвідділу 14-ї 

Червоної Армії, а згодом – ЦК Комуністичної партії Галичини [1018, с. 25]. 

У 1921–1923 роках («роки революційного піднесення») комуністи 

справді зуміли знайти багатьох прихильників серед членів легальних 

українських партій, передусім УСДП (журнал «Нова культура», газети 

«Земля і воля», «Вперед»). Також під їхній вплив переходить т. зв. 
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селянська організація галицько-руських соціалістів «Народна воля» (газета 

«Воля народу») [880, c. 35 – 46].  

Дев’ятого квітня 1921 року побачив світ перший номер газети 

«Наша правда» («бойова революційна трибуна КПСГ»). «Вона виражала 

головну мету партії – повалення буржуазного ладу в Західній Україні, 

встановлення Радянської влади і возз’єднання з радянськими 

республіками», – відзначали члени партії. На сторінках «Нашої правди» 

друкувались окремі роботи Маркса, Леніна, матеріали Комінтерну, РКП(б), 

КП(б)У, КПСГ [1018, с. 29 – 30]. 

Згодом «Наша правда» почала виходити як журнал, де й надалі 

друкувалися документи КПЗУ, КПП, КП(б)У, РКП(б), Комінтерну, 

Профінтерну і Сельінтерну. На сторінках журналу виступали керівні діячі 

КПЗУ, КПП та міжнародного комуністичного руху, місцеві партійні 

керівники і журналісти. В їхніх статтях узагальнювався досвід роботи партії 

в окремих парторганізаціях, обговорювалися події внутрішнього і 

міжнародного життя, «антинародна і контрреволюційна політика соціал-

угодовських і буржуазно-націоналістичних партій» [880, c. 35 – 42]. 

Значне зацікавлення викликає журнал «Нова культура» («вісник 

культурного, суспільного і політичного життя»), видавцем якого була 

УСДП. Основну мету діяльності редакція часопису вбачала в тому, щоб 

«збирати і об’єднувати на засадах комуністичної ідеології пролетарських 

письменників Західної України, широко пропагувати радянську 

літературу». Його сторінки стали трибуною для перших західноукраїнських 

«пролетарських письменників»: М. Ірчана, В. Бобинського, М. 

Тарновського, С. Масляка. Видавці журналу доклали чимало зусиль для 

популяризації української та російської радянської літератури [880, c. 43]. 

У той самий час під ширмою «Союзу пролетаріату міст і сіл 

Західної України» виходить двомовна легальна комуністична газета 

«Робітнича трибуна». Великим досягненням комуністів та соціал-
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демократів, які сповідували комуністичну доктрину, було створення 

редакцій газет на місцях. Зокрема, у липні 1921 року в Перемишлі почала 

виходити українська «Робітнича газета» (орган КПСГ, ред. В. Попель). Як і 

«Наша правда», «Робітнича газета» викривала «зрадництво українських 

буржуазних націоналістів, їх антинародну, контрреволюційну ідеологію і 

дії». Дещо пізніше у Львові було налагоджено видання газети «Робітнича 

справа» (польською мовою). Редагував газету А. Урсакі [880, c. 38]. 

Видавці «Робітничої справи» відзначали: «Українська соціалістична 

преса невеличка. Вона знемагається в боротьбі з могучим капіталізмом. Їй 

на підмогу йде новий товариш “Робітнича Справа”. Він вірно стане при боці 

борців за соціалізм, за повалення капіталізму, за волю працюючої людини 

робітника й селянина, за вільне життя народів, за волю українського 

трудового народу, за братерську спілку українського робітника з 

українським селянином… “Робітнича Справа” буде газетою, призначеною 

для оборони праці й волі, господарських, політичних і культурних інтересів 

українського робітника [367, c. 1].  

Після заборони польською владою УСДП та переходу в підпілля 

комуністичних організацій поширювати у краї комуністичну пресу стало 

доволі важко. Наприкінці січня 1924 року поліція провела обшуки в 

редакціях газет «Вперед», «Земля і воля», журналу «Нова культура» (Львів), 

«Селянської долі» (Луцьк), «Нашого життя» (Холм) (детальніше див. 

перший розділ).  

Проте комуністична преса все одно проникала на терени Галичини. 

Зокрема, у травні 1924-го поліція дала вказівку вилучати газети «Вперед» і 

«Земля і воля»; у лютому – травні того ж року вийшли партійні одноднівки 

«Наша мета», «Наш шлях», «Робітнича думка», «Робітниче слово» й 

«Інший Май». Видавці часописів оптимістично відзначали, що «репресіями 

не дасться спинити... стремління широких працюючих мас... до творення 

своєї клясової організації…» [12, apk. 34].  
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Крім нелегальної, краєм поширювалася легальна комуністична 

преса. З листопада 1924-го почав виходити легальний «одинокий місячник 

соціалістично-марксівської думки по цей бік Збруча» – теоретичний журнал 

«Культура». Часопис «стояв на платформі наукового соціалізму» і був 

«трибуною для тих, що прямує до здійснення соціалізму» [1018, с. 38].  

З листопада 1924 року в Галичині поширено «Бюлетень Апропу ЦК 

КПЗУ» і спеціальне «Видання Апропу ЦК КПЗУ», які містили документи 

Комінтерну, КПП, КПЗУ, а також інформаційні матеріали. Також, як уже 

зазначалося, поширювалися видання «Наша правда», газети «Земля і воля» 

(виходили нелегально), «Світло» і журнал «Культура».  

У той період перед комуністами стояло важливе завдання – 

об’єднання комуністичного руху. Члени КПЗУ зазначали, що перед партією 

стоїть актуальне завдання ідеологічної боротьби із саботажем. «Мусимо 

ясно й голосно перед лицем широких працюючих мас сказати всім 

нетерплячим, всім, що рвуться в бій, елементам (передовсім села), що 

шляхом індивідуальної чи гурткової змовницької боротьби вони не тільки 

нічого не добудуть, а навпаки, зроблять лише прислугу всім явним і 

скритим ворогам працюючого люду» [356, c. 1]. 

На окрему увагу заслуговують видання УПП – часописи «Рада» і 

«Праця». У 1928 році члени партії гіперболічно відзначали, що «народ 

покохав свою скромну хлопську газету [«Праця». – І. Б.], яка справді чесно і 

гідно та незахитно боронить українських національних і соціальних прав» 

[255, c. 1]. Видавці зазначали, що завдяки «підпорі селянства» часопис 

поширився в Галичині. УПП планувала зробити певні поліпшення. Що це за 

«поліпшення»? Передусім видання планувало «поміщувати в часописі 

ілюстрації (образки) найновіших цікавих подій і винаходів, сільських 

машин, способів господарювання та інших», а також «щоби пособити 

нашому письменству воєнної доби та одночасно подати нашим читачам 
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правдиві списи геройських подвигів українців на війні», організувати 

«конкурс на описи правдивих випадків з воєнного часу» [255, c. 1]. 

Після уконституціювання Сельробу, як згадував О. Маківка, «за 

дуже короткий час “Сельсоюз” організував повітові секретаріати і широко 

розгорнув масову роботу. Керівниками секретаріатів були комуністи. Вони 

добре налагодили розповсюдження як легальної, так і нелегальної преси і 

літератури» [183, c. 1]. Легальна комуністична преса в кількісному і 

якісному відношенні досягла доволі високого рівня розвитку, про що 

свідчить тематична спеціалізація.  

Наприкінці 1920-х років краєм поширюються газети «Воля народа», 

«Світло», «Наше слово», «Професійні вісті», «Нове життя», громадсько-

політичний та літературно-художній журнал «Культура» [1018, с. 44]. 

Значним здобутком комуністів було створення одного з найкращих 

тогочасних легальних літературних видань – журналу «Вікна», який став 

одним із центрів гуртування західноукраїнських письменників. 

Одним із базових видань комуністів залишалося «Наше слово», яке 

закликало товаришів і прихильників до оборони класових інтересів 

робітників села й міста за свої права на працю, землю, уряд селян і 

робітників, знищення «хижацького капіталу» [326, c. 1]. «Наше слово» у 

національному питанні стояло на всеукраїнському ґрунті. Видавці 

наголошували, що національне визволення може настати тільки після 

соціального визволення трудових мас. Соціалізм, відзначала редколегія, 

визнає не тільки повну рівноправність усіх націй, а й рівноправність щодо 

державного будівництва, тобто право націй на самовизначення та 

відокремлення. 

«Наше слово» буде боротися за: 

– соборну, незалежну й вільну Україну (незалежну від капіталу й 

багнетів чужо-національної буржуазії й незалежну від влади українського 

дрібно-міщанства); 
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– ліквідацію приватної власності, соціалізацію фабрик, заводів, 

копалень, торговлі, банків, нетрудового “земельного посідання”, шляхом 

вивласнення всіх державних, поміщицьких, церковних і монастирських 

земель, без викупу і відшкодування». 

«Наше Слово» вважало одним зі своїх основних завдань 

поширювати вільну освіту серед «працюючих мас» і «вироблення в них» 

соціалістичного світогляду в усіх сферах політичного, економічного й 

культурного життя. Також часопис «у темряві української ночі» вказував 

«незрячим братам гречкосіям», робітникам міст усі здобутки всесвітньої 

культури й техніки, наближаючи тим самим день соціального й 

національного визволення з «кайданів рабства й неволі» [1018, с. 54].  

Комуністам вдалося забезпечити належний ідейно-тематичний, 

літературний, поліграфічний рівень видання легальних газет «Сель-роб», 

«Наша земля», «Сила», «Поступ», журналів «Вікна», «Сяйво», 

«Кооперативні вісті», «Освіта», а також нелегальних – центрального 

теоретичного органу КПЗУ журналу «Наша правда», газет «Комуністичний 

прапор», «Прапор комунізму», бюлетенів «Геть з нападом на Радянський 

Союз», «Walka żołnierska», «Głos żołnierza», «Революційний поборовець», 

«Szturmowіec», «Молодий Спартак» та інших. 

Восени 1932 року Сель-Роб був заборонений польською владою. 

Були закриті й легальні комуністичні видання. Тоді ж Й. Сталін звинуватив 

керівних діячів КПЗУ у «зв’язках з буржуазними розвідками і ОУН» та 

оголосив членів партії «найманими агентами класового ворога», що завдало 

непоправного удару по комуністичній пресі. Проте, все ж таки, краєм 

поширювалися такі видання, як газети «Праця», «Наш голос», журнал 

«Знання». Під їхнім впливом були газети «Гарт», «Ілюстрована газета», 

«Боротьба», «Нове слово», «Українська думка», нелегально далі виходили 

журнал «Наша правда», газети «До наступу», «Walka mas», «Голос 
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жовніра», комсомольські видання – газета «Комсомолець ЗУ», бюлетень 

«Досвітні вогні» тощо. 

Окремий напрям роботи ЦК КПЗУ – створення бібліотек, друкарень 

та поширення самвидаву у формі листівок, відозв, брошур тощо. Зокрема, 

член ЦК КПЗУ М. Теслюк розповідає у своїх спогадах, що 1924 року ЦК 

КПЗУ створив бібліотеку комуністичної літератури, що містилась на 

нинішній вулиці П. Дорошенка у Львові. У ній можна було знайти твори 

В. Леніна, матеріали ВКП(б), журнал «Коммунистический Интернационал», 

видання Комінтерну «Інпрекор» та ін. Аналогічні бібліотеки створювалися 

й при окружкомах партії. Інколи з цією метою використовувалися 

бібліотеки кооперативів та «Просвіт», які перебували під впливом 

комуністів [1018, с. 43]. 

У 1924 році ЦК КПЗУ створив дві друкарні: одна з них 

розміщувалась у Винниках, де перебував і агітпропвідділ ЦК КПЗУ, друга 

була заснована у Львові. Упродовж 1924–1925 років у друкарні 

надруковано 48 тис. примірників партійних видань українською, польською 

та єврейською мовами. Крім того, розповсюджувалась література, що 

надходила з-за кордону та від ЦК КПП. Тільки в першому півріччі 1925-го 

було поширено 11 450 примірників видань, одержаних від ЦК КПП. 

На першу половину 1920-х років припав пік поширення нелегальних 

комуністичних листівок. Значного розголосу набув маніфест ЦК КПСГ «До 

українських робітників і селянської бідноти», покликаний «мобілізувати 

трудящих на боротьбу проти імперіалістичної окупації і угодовства» 

(виданий у липні 1921 року окремою брошурою, а також надрукований у 

газеті «Наша правда»). У маніфесті викладено основи становища КПСГ у 

складі КРПП, визначено головний політичний лозунг КПСГ: «Хай живе 

радянська Польща в братерськім союзі з Радянською Україною і Росією!» 

Традиційно, до 1 травня, заздалегідь були підготовлені відозви, 

листівки та звернення, що розповсюджувались серед місцевого населення. 
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Відозви закликали «трудящих Західної України об’єднуватись з трудящими 

Польщі для спільної боротьби проти польської та української буржуазії». В 

одній із них відзначалось: «День 1 Мая хай стане могутньою демонстрацією 

та протестом проти загарбання польською буржуазією брутальною силою 

оружжя земель Західної України, хай буде доказом спільної волі 

працюючих мас всіх народностей Західної України до повалення спільно з 

пролетаріатом Польщі капіталістичного уряду, хай буде доказом незламної 

волі до боротьби за створення Радянської Польщі та прилучення земель 

Західної України до Радянської України» [152, c. 191]. 

У розпорядженні воєводського управління державної поліції від 31 

січня 1925 року відзначалось, що комуністи вивішують у публічних місцях 

прапори, лозунги, розклеюють листівки і за допомогою трафаретів 

відбивають на тротуарах комуністичні заклики. «Безпорадність органів 

безпеки викликає враження безсилля проти дій комуністів, які в розумінні 

звичайного громадянина виростають до розмірів дуже сильної 

законспірованої організації», – йдеться у розпорядженні [152, c. 230].  

У січні 1925-го розповсюджувались листівка ЦК КРПП і листівка 

ЦК КСМЗУ, присвячені пам’яті В. Леніна, Р. Люксембург і К. Лібкнехта. 

Першотравневе свято КПЗУ зустріла розповсюдженням листівки ЦК КПП і 

своєї власної листівки із закликами до загального страйку (закликала 

робітників і селян до «об’єднання в боротьбі проти експлуатації, безробіття 

і податкового гніту»). У жовтневі дні у Львові були вивішені традиційні для 

радянської влади лозунги: «Геть буржуазію!», «Геть мілітаризм!», «Хай 

живе революція!», «Хай живе російська революція!», «Геть націоналізм!», 

«Хай живе комуністична партія Польщі!» та інші. 

Таким чином, у Галичині наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ 

століть політичні партії та організації організували активну видавничу 

діяльність, основне вістря якої спрямовувалося на електорат регіону. 

Звичайно, якщо брати до уваги кількісні показники (кількість назв, тираж 
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тощо), то українські періодичні видання лівиці значно поступалися 

польським. Різноманітною була також література комуністичних партій, для 

якої характерне розповсюдження брошур, листівок, інших видів агітаційних 

матеріалів. Пік поширення комуністичної преси припадає на першу 

половину 20-х років ХХ століття. 

 

 

 

 

4.4. Церковно-релігійні інституції 

 

Церковно-релігійне питання було другорядним для партій 

соціалістичного та комуністичного спрямування. Це засвідчила уже перша 

програма СДРПА, утвореної 1 січня 1889 року, «Декларація про принципи», 

яка лаконічно декларувала «відокремлення церкви від держави». ГРП, 

будучи автономною секцією у складі партії, також підтримала платформу 

австрійських соціалістів. Зокрема ГРП, а згодом й СДПГС пропонували 

оголосити релігію приватною справою. Не приділяла особливої уваги 

релігії й ППС. 

Незважаючи на своє «попівське походження», представники лівиці 

ставилися до духовенства досить критично. Вони вважали, що воно –

«найбільший, натуральний ворог всякої вільної думки, поступу і т. д.» 

[632, c. 69]. 

Характеризуючи духовенство Галичини першої половини XIX 

століття, соціал-демократи звинувачували його у придушенні національних 

почуттів не лише галицького люду загалом, а й молодого патріотичного 

духовенства, зокрема М. Шашкевича та його товаришів. Кінець 60-х – 70-ті 

роки XIX століття вони називали періодом попівської діяльності «над 

народом». Тоді виступає на арену їхній представник І. Наумович, а між 
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селянами шириться його «Наука» – «накликування мужиків до сліпого 

послуху і вірности попівству» [516, с. 64]. 

Після виникнення прошарку інтелігенції духовенство почало з нею 

мовну боротьбу, стало на захист уживання «церковного макаронізму». 

Програвши її, певна його частина стала на москвофільські позиції. Усе ж 

духовенству вдалося до кінця XIX століття утримувати під своїм «просто 

давлячим впливом» національне життя української суспільності в Галичині, 

домогтися його цілковитої клерикалізації «у всіх його напрямках: і 

політичнім і економічнім і культурнім... Всьо стало на услугу йому – і 

політичні партії і економічні і просвіта інституції і всьо береже його поваги, 

авторитету і – його інтересів», – писав Ю. Бачинський [519, с. 43]. 

Водночас, намагаючись бути об’єктивним, він визнає, що 

наприкінці XIX століття духовенство починає українщитися, стає 

соціальною базою для відтворення зі свого середовища національно 

свідомих священиків і світських інтелігентів, і «робить для народу далеко 

більше як духовенство по многих інших краях: в усякім разі серед нашого 

духовенства було і є дуже много людей, котрі для добра нашого мужика, 

для єго просвіти усвідомлення і піднесення певно не менче заслужили ся, як 

радикали, а без порівняння більше, як польські і жидівські соціалісти і 

демократи, для котрих руський мужик – Гекуба» [413, c. 5 – 6]. 

Радикали, зокрема, неодноразово покликалися на праці І. Франка. 

Каменяр саркастично відзначав: «Погляньмо докладно! В що вірить наш 

народ? Скажете: він вірить в Бога. Певна річ, але не менше певна також, що 

вірить і в чорта… і в чари в відьми, і в хмарників та ворожок, і що низька, 

поганська віра є у нього властивою, практичною вірою, тобто тою, котра 

знаходить застосування в тисячних випадках практичного життя…» 

[391, c. 4]. 

У зв’язку з цим, відзначали радикали, партія «яко політична 

хлопська партія не вдається в релігійні справи, значить не виступає ані 
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проти релігії ані за нею, полишаючи справу релігійного виховання тим, 

котрі до цього з уряду приставлені» [391, c. 4]. Проте радикали не зрікалися 

права «від часу до часу» сказати тим релігійним представникам «правду в 

очі», коли вони замість того, щоб виховувати народ «в правдивій 

релігійності, впоюють в нього ненависть, погорду та ворогування до інших, 

найблищих братів за те тільки, що ті держаться іншої політики, ніж 

панотчик» [391, c. 4]. 

Більше того, зазначали члени партії, «радикали ніколи не 

виступають і не виступали ані проти віри в Бога, ані проти жадної основи 

правдивої релігійності» [391, c. 4]. Навпаки, до всіх релігійних людей 

(чесних і не фарисеїв) радикали мали глибоке «пошанування», тим більше, 

що таких людей було не багато. Також радикали не виступають проти 

головних церковних установ, церковних обрядів, а тільки боряться проти 

«надуживання тих установ і обрядів до визискування, обдирання і 

отуманювання народа» [391, c. 4]. 

Радикали критикували опонентів, які невірно трактували їхню 

релігійну програму. Вони відзначали, що коли вірити більшості тогочасної 

української преси, то створення партії було найбільшим нещастям «для 

нашої галицької України за останніх 30 літ». Нещастя, на думку опонентів, 

полягало в тому, що ця УРП завела «роздвоєння між селянством і отцями 

духовними і через те підкопала головну основу українського народного 

розвою». Більше того, радикали почали «юдити» український народ проти 

духовенства, церкви і тим вони долучилися до «винародовлення» українців, 

оскільки українська народність «найсильніше опирається на церкві, а 

церква стоїть на нашім патріотичнім духовенстві» [391, c.4]. 

Радикали звинувачували українське духовенство, яке повірило 

опонентам партії («отим балаканням») і визнало радикалів своїми 

найгіршими ворогами й «виповіло їм війну не на життя, а на смерть» [390, 

c. 4]. У підсумку радикали постали «в очах наших попів якимись татарами, 
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песиголовцями, що грозяться з’їсти все попівське насіння з корінням». 

Члени партії наголошували, що про небезпеку радикального «нашествія» 

говориться у приватних товариствах («при картах і при вині»), на вічах, 

церковних проповідях тощо [390, c.4]. 

Навіть коли б це було правдою («радикали бунтують народ проти 

попів»), відзначали симпатики і члени партії, це ще не означало, що УРП 

виступає проти церкви. «Чи попи самі є церква?», – запитували 

представники партії. «Ні, вони є тільки слуги церкви, а церква – то є всі 

вірні, отже і ті самі радикали», – відзначали вони. УРП була змушена 

констатувати, що більшість священнослужителів «самі ні в що не вірять» і 

самі живуть «без релігії в душі, кормляться тільки голим обрядом» [390, 

c. 4]. 

У такій ситуації радикали мали тільки одну дорогу – книжки й 

газети, прилюдне слово. «Та й тут радикали не ставили відразу питання в 

цілім його об’ємі, а обмежилися головно на тім, що в своїх виданнях давали 

голос самим селянам виявляти свої кривди, – відзначали вони. – Це був 

перший і найтяжчий гріх радикалів, котрого попівство їм не дарує. Як то, 

той хлоп, котрого воно буцімто відвоювало від польського шляхтича, 

котрий досі був буцімто такий послушний і покірний і так тиснувся 

цілувати руки панотчикам, раптом у газетах підносить голос проти тих 

панотчиків! Це було щось страшне, нечуване, болюче, щось таке, як для 

польської шляхти розбір Польщі» [390, c. 4]. 

Утворення УСРП не змінило ставлення партії до релігії та церкви. 

Проте основна критика партії була перенесена на РКЦ. Зауважимо, однак, 

що польський католицький єпископат об’єднував чотири церкви: РКЦ, 

ГКЦ, Вірмено-католицьку та Східно-візантійську (Візантійсько-

слов’янську) [441, s. 40]. Львівська митрополія включала архідієцезію 

Львівську та дві дієцезії – Перемишльську і Тарнівську, що охоплювали 

етнічні українські та польські землі, які в адміністративних кордонах 
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поділялися на Краківське, Львівське, Станіславське і Тернопільське 

воєводства [468, с. 64]. У деяких регіонах Галичини чисельність «поляків» у 

4,5 раза перевищувала кількість римо-католиків. 

Напередодні утворення УСРП Львівська римсько-католицька 

архідієцезія об’єднувала 373 парафії (у 1937 р. – 408) [858, c. 112]. У 1927-

му архідієцезія нараховувала 610 священиків, 339 настоятелів, 93 вікаріусів, 

сім професорів в університеті, чотири професори в духовній семінарії, 

дев’ять священиків у капітулі та канцелярії курії, 38 префектів середніх 

шкіл, 86 префектів початкових шкіл, сім військових капеланів, двох 

священиків, що займалися громадсько-організаційними справами, 86 

священиків-пенсіонерів, чотирьох священиків, які відповідали за роботу 

спеціальних студій [441, s. 129 – 130]. 

У нових суспільно-політичних умовах соціалісти-радикали знову ж 

таки констатували, що негативно ставляться не до релігії («до віри ми 

цілком не мішаємося»), а до церкви («вона сили і впливів, які на протязі 

віків досталися їм навіть не самим їх трудом, не повертає у користь 

народу»). На початку 1920-х років, вважали радикали, церква та 

духовенство повинні би «на змінених підставах» стати до праці – побудови 

нової України [261, c. 3]. 

Соціалісти-радикали констатували, що вважають релігію приватною 

справою людей («як хто собі вірить – хай і вірить»). Однак, переконували 

представники лівих, не можна нічого не говорити, коли помітні наслідки 

такого релігійного «роз’єднання» людей та коли стає зрозуміло, що таке 

«роз’єднання» використовують вороги з політичною метою. У підсумку 

українське селянство бореться за дрібниці, які «в житті щоденному не 

уявляють ніякої вартості», проте забуває про значно важливіші справи, за 

які «справді варто постояти і боротися» [365, c. 6]. 

Ідеолог УСРП М. Стахів визнав, що прийняття християнства в Русі-

Україні має «всебічне» значення: релігійне, культурне й політичне [300, c. 
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2]. Не зосереджуючи особливої уваги на політичному аспекті події, він 

відзначав її важливе культурне значення, адже релігійне 

«похристіянщення» мало «велике позитивне культурне значення для нашої 

нації, втягуючи її у коло світових культурних інтересів» [300, c. 2]. 

Відзначаючи надзвичайно важливе значення релігії для культурного 

розвитку українських земель, ідеолог УРП наголосив, що «її вплив на 

розвиток нашого національного життя не у всім і не завсіди був 

позитивним» [300, c. 2]. Політик відзначав недоліки греко-католицької 

церкви, її вплив на суспільно-політичні процеси у новітній період історії 

України, показав «усю шкідливість» взаємозв’язку «політика – церква – 

релігія» для українського громадянства [568, с. 12]. «Усі ті відємні наслідки, 

розуміється, не дотикаються морально-релігійної науки Ісуса і не 

випливають з неї, а є вони чисто суспільними явищами старої візантійської 

традиції», – констатував він [568, с. 11]. 

Особлива критика соціалістів-радикалів стосувалася земельних 

володінь церкви (не тільки РКЦ, а й ГКЦ). Відзначимо, що 1939 року 

земельні маєтки РКЦ у Львівському воєводстві становили 42 267 га 

господарських земель та 477 га лісу; Тернопільському – 24 683 га, лісів – 1 

557 га; Станіславському – 1 253 га лісу та 6 912,6 га земель господарського 

призначення [455, s. 101].  

Радикали відзначали, що 1923 року римсько-католицький костел мав 

у Волинському воєводстві 9 560 га землі, Познанщині – 14 811 га, 

Краківському – 51 756 га, Львівському – 48 573 га, Станіславському – 35 

176 га (загалом 221 125 гa) [400, c. 3]. «Отже церква не є тільки учителька та 

опікунка релігії, але великоземельна власниця величезної маси землі та 

власниця величезного капіталу», – резюмували радикали [312, c. 3]. 

УРП стверджувала: у християнській суспільній земельній програмі 

можна знайти все, тільки не «християнський соціалізм»: клерикальну 

програму, лайку «на обрізаних і не обрізаних» капіталістів, кривоносних 
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бандитів і т. д. «Чи се ж має бути програма релігійна і християнська?» – 

риторично запитували представники УРП [312, c. 3]. 

Обурення радикалів викликав факт домінантного становища РКЦ, 

адже у статті 114 Конституції Другої Речі Посполитої (1921) передбачалося, 

що РКЦ буде керуватися власними законами. Однак відносини між 

державою і церквою в подальшому мали бути відрегульовані спеціальним 

конкордатом з Ватиканом, який, власне, і був підписаний 10 лютого 1925 

року і забезпечив католицькій церкві широку автономію [858, с. 108].  

Також соціалісти-радикали критикували єпископів ГКЦ, з одного 

боку, за сприяння утискам православної церкви, а з другого – за відсутність 

підтримки національно-культурних процесів у краї. Відзначимо, що 

співпрацю та визнання православної церкви польським урядом було 

започатковано ще 1922 року «Тимчасовими приписами про взаємини уряду 

з Православною церквою в Польщі». Тоді ж на спеціально скликаному 

соборі православних єпископів у Варшаві складено ухвалу про автокефалію 

церкви [486, с. 138]. Противниками автокефалії виявилися деякі єпископи, 

які залишилися прихильниками Московського патріархату, російський 

еміграційний собор у Карловці (Сербія) та ін. Все ж таки, після дозволу 

Константинопольського патріарха, 13 січня 1925 року автокефальна церква 

в Польщі була створена [486, s. 141].  

«Наші книжники і фарисеї від самого початку існування 

радикальної партії кричать і репетують, що радикали ширять безбожність і 

виступають ворожо проти релігії, а пильно стережуться вияснити народові, 

в чім лежить правдива побожність і що то є релігія…, – відзначали члени 

партії [216, c. 1]. Навіть найвпливовіше тогочасне видання «Діло» зберігало 

«холодну мовчанку», а митрополит А. Шептицький спостерігав за всіма 

«кривдами» православної церкви на Волині («усяке знає, що Шептицький 

хиба з методом сих кривд не погоджується, бо само здавлення правосл. 

церкви для нього бажане») [216, c. 1].  
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«Де є 1% платні й доходів не тільки священиків, але й єпископів? Де 

є жертви на «Рідну Школу» єпископів Хомишина й Коциловського й 

митрополита Шептицького?», – запитували соціалісти-радикали [283, c. 2]. 

УСРП констатувала, що тільки А. Шептицький («коли б існував у нього 

принцип національної карності») міг би платити заробітню платню усім 

учителям львівських народних шкіл. «Ми мусимо розвіювати клерикальну 

легенду про патріотизм “князів церкви”! – з обуренням писала 

соціалістично-радикальна преса. «Як то? Робітник дає жертву на “Рідну 

Школу”! Cелянин дає жертву на “Рідну Школу”! А “князі церкви” – 

єпископи й митрополити не дають на “Рідну Школу” нічого» [283, c. 2].  

Соціалісти-радикали констатували, що значну національну шкоду 

українському відродженню заподіяли клерикали. У чому їхня провина? 

«Вони, – вважали члени УСРП, – весь час товкли в церкві й поза церквою 

людям до голови, що греко-католицький обряд і українська національність 

– не все одно. Клерикальна освітня пропаганда тривала від 1848 року, що, у 

підсумку, привело до переконання “несвідомої маси” у те, що греко-

католицька релігія – це “українська” віра» («хто не був греко-католицької 

релігії, той не був і не міг бути українцем») [283, c. 2].  

Водночас священнослужителі переконували «несвідому масу» в 

тому, що римсько-католицька церква – це «польська віра» («хто був римо-

католиком, той був уже неминучо поляком»). На думку лідерів УСРП, цей 

спосіб «науки» і «громадської» роботи клерикалів чудово використовував 

польський клір, якому було «вже цілком легко вести польську національну 

пропаганду серед українців, що були римо-католицького обряду» [283, c. 2]. 

Таким чином, зазначали радикали, основним завданням 

національно-державницьких рухів повинно було б стати перетягування 

римо-католицьких українських селян до українського руху. УСРП 

переконувала, що націю, народність творить не будь-який обряд або ж віра, 

а свідомість спільної долі, спільної мови і культури, спільних завдань і 
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спільних змагань. Тільки тоді буде легко переконати «збаламучених» 

клерикалами українських римо-католицьких селян [313, c. 2]. 

Українські ліві вважали, що мета клерикалів залишилася незмінна – 

«не випустити хлопа зі своїх рук». Клерикалізм, наголошували соціалісти-

радикали, завжди «йшов на угоду з владою» і «завжди тримав з нею 

спілку». Для підтвердження своїх слів колишні радикали наводили слова 

М. Драгоманова, який в «Австро-руських споминах» писав: «В Галичині 

навіть неможливий краєвий, національний клєрикалізм; галицький 

клєрикалізм мусить бути частиною австрійського клєрикалізму… тягне 

просто навіть до того, щоби злити унію до останку з католицизмом, а 

«руськість» з полонізмом – так, що клєрикалізм у Галичині консеквентно 

навіть іде до винародовлення Русинів… веде до свого рода сепаратизму 

галицького од Русинів навіть буковинських, а тим більше од 

українських…» [340, c. 2]. 

У статті «Громадського голосу» «Чорний інтернаціонал»
 

УСРП 

відзначала, що клерикали й надалі намагаються зберегти вплив на 

політично-громадське життя народу. Цей рух використовує постійних 

агітаторів, які утримуються коштом суспільства, і тому його пропаганда «не 

має ніяких границь». Також клерикали використовують значну кількість 

часописів – «Нова зоря», «Правда», «Місіонар», «Поступ», «Нива», «Наш 

приятель», видавництво «Добра книжка». УСРП констатувала, що 

більшість «поступових лібералів» серед націонал-демократів або ж підпали 

під вплив клерикалів, або ж замовкли. Проте навіть якби хтось хотів 

виступити проти клерикальної політики, то «не мав би де», хіба що в 

«Громадському голосі», оскільки «ціла бундівська і “безпартійна” преса 

стоїть під диктатом Юра» [406, c. 2]. 

Соціалісти-радикали намагалися провести паралелі із сучасністю. 

Вони зауважили, що у клерикальному русі від часів М. Драгоманова нічого 

не змінилося. «Змінилися особи, але ролі остали ті самі», – наголошували 
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члени партії [406, c. 2]. Українська католицька акція продовжує залишатись 

у тісному організаційному зв’язку з польською і «їй в усім є 

підпорядкована». Вона («Українська католицька акція») різко 

відмежувалася і навіть ворогує з православним клерикальним рухом, 

бажаючи «на віки» розсварити і відділити галицького українця-католика від 

православного волинського українця [406, c. 2].  

Порівнюючи соціалістичний і капіталістичний уклад у ставленні до 

релігії, соціалісти-радикали однозначно констатували, що людина, перед 

якою лежать два шляхи: загинути в капіталізмі з голоду, проте спасти душу, 

і навпаки, врятувати своє життя й людей соціалізмом, «хоч би проти цього 

був сам Папа», – піде за соціалізмом. Висновок доволі очевидний – 

соціалістичні партії є байдужими до релігійних переконань своїх членів, і 

від «пастирських листів соціалісти не пропадуть» [276, c. 2]. 

Інші ліві партії, за винятком комуністів, також підходили до 

питання релігії з позицій віротерпимості. УПП констатувала, що виступає 

противником: 

– нахабної пропаганди одного віросповідання на шкоду другому; 

– віросповідної боротьби, яка, по-перше, національно і політично 

роздвоїла би український народ та, по-друге, унеможливила успішну 

боротьбу «за краще завтра цілого народу» [238, c. 1]. 

Проте, як було й з УСРП, різкий осуд членів УПП викликали 

священнослужителі ГКЦ. Члени партії наголошували, що не «цопнуться» 

перед боротьбою зі священиками, які, виконуючи свої душпастирські 

обов’язки, будуть «робити політику», а саме будуть: поборювати в церкві 

якусь партію або якусь партію хвалити; зневажати парафіян за те, що вони 

читають не милу йому газету; відмовлятися здійснювати релігійні обряди за 

те, що голосував не так, як він «приказував» [238, c. 1].  

УПП відзначала, що сподівалися, що їх підтримають ті священики 

(«бодай не будуть проти нас проповідувати з піною на устах, і наших 
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прихильників не будуть злочинно гнобити»), які: хочуть удержати силу тої 

віри, якій вони служать; не хочуть занепаду власної церкви; намагаються, 

щоби вірні їх шанували; бажають, щоби в духовенстві народ «добачував 

свого ворога» [238, c. 1].  

Таким чином, для партійців не було дивним, що «майже загал 

духовенства» не тільки виступив проти УПП, а й проти неї «став 

баламутити народ». Партійці наголошували, що окремі священнослужителі 

протидіяли партії «дуже нечесними способами», злочинно використовуючи 

свою душпастирську владу: в церковних братствах, проповідях, при сповіді 

та й загалом «при виконанню всіх душпастирських обов’язків» [238, c. 1].  

УПП переконувала електорат у тому, що священики «не повинні 

ніколи йти в політиці проти волі народу, вносити політичний роздор і 

надуживати духовної одежі («горе священикові, котрий засукавши руки до 

політики стане хто зна з яких причин проти того чого хоче увесь народ і 

запряжеться в ярмо проти народної партії»). Такою політикою, 

наголошувала УПП він роздвоїть людей у своїй парафії, підірве авторитет 

церкви («підкопає повагу церкви і свою власну») і загалом «наробить 

народови богато шкоди і взагалі викопає між народом а собою непройдиму 

пропасть» [243, c. 1]. 

Чимало критики представників УПП викликала політична лінія 

прихильника українсько-польського порозуміння, єпископа Г. Хомишина, 

який вів переговори зі Станиславівським воєводою. Водночас польська 

влада розглядала кандидатуру Г. Хомишина як заміну «ненадійного 

митрополита» А. Шептицького. Угодовські настрої панували також в 

оточенні перемишльського єпископа Й. Коциловського [442, s. 45]. 

У статті «До слів митрополита Шептицького» УПП розкритикувала 

останнього за угодовські настрої («використовує своє становище священика 

і лучиться в святий чи такий спосіб з ворогами народу»). УПП рішуче 

виступило на захист православної церкви і декларувало боротьбу зі 
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спробами поляків, які прагнули зробити з українського православ’я «слугу 

своєї політики». Водночас, на думку лідерів партії, вони будуть боротися із 

москвофільсько-цареславним баламуцтвом православного духовенства. 

УПП вважала, що українські православні священики повинні «всі як один» 

бути щирими українцями і забути російське царство і польське 

москвофільство [256, c. 1]. 

Щодо ГКЦ, УПП переконувала, що не буде мовчати, коли чужі сили 

запрягають католицьку церкву («як народню суспільну установу») до «воза 

своїх ріжних інтересів і поганяють як хочуть». Більше того, наголошували 

представники УПП, не можна мовчати, коли «чужі сили упосліджують наш 

народ під оглядом церковних свобод, коли заводять в національно-

церковнім життю повний застій і мертвеччину, коли з української 

католицької церкви в Галичині роблять знаряддя своєї політики» [256, c. 1]. 

На тлі критики УПП представниками церкви не дивно, що у 

відповідь прозвучало також чимало критики на адресу політичної 

діяльності представників ГКЦ, передусім УХО. «Щоби існуючі вже 

політичні українські партії не боялися конкуренції, та не поборювали 

Уховців, УХО заявило, що воно не є політичним сторонництвом. Значить, 

УХО засновано тілько на те, щоби замало ревних і замало побожних греко-

католиків, до якої б вони політичної партії не належали, зробити ревними 

християнами. Коли би се була правда, що УХО не є політичною 

організацією то ми не мали би найменшої причини поборювати організацію 

УХО, ані висварюватися з її газетами», – підсумовували члени УПП [392, c. 

1]. 

Лідери партії відзначали, що навіть якби УХО  й стало політичною 

партією, то це ще не було би причиною ворожнечі між двома партіями. 

Ворожнеча настала тільки тоді, коли УХО виступило проти основ 

політичної програми УПП («поки не стануло проти національно-
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політичного стремління українського народу і проти його стремління до 

повалення економічного визиску людської праці капіталом») [392, c. 1]. 

УПП, як і соціалісти-радикали, критикувала утворення православної 

церкви під патронатом Польської влади («таке “польське” православіє для 

українців у Галичині тепер шкідливе, бо його ширять під опікою поляків 

москвофільські батюшки, які кажуть, що українці і росіяне, то всьо равно»). 

Православними є брати-українці за Збручем, проте православ’я «не має 

нічого спільного з тим українським народним православ’ям» («на Україні є 

самостійна (автокефальна) українська церков з митрополитом Борецьким на 

чолі») [248, c. 1]. 

Лідери партії відзначали, що «так само не є це православіє в Польщі 

тим самим православієм, яке ісповідують москалі. На чолі їх православної 

церкви стоїть тепер митрополит Сергій, і від тої церкви відірвався 

митрополит православних у Польщі… Цю православну церкву під 

Польщею московський патріарх називає єретичною. Так само її називає і 

українська православна церков за Збручем, яка від московської не є 

залежна» [364, c. 1]. 

Підсумовуючи, УПП констатувала, що духовенство, яке поширює 

православ’я в Галичині, хоче зробити із селян православних тільки для того, 

щоб згодом «поробити їх москалями». Коли ж побачимо, яка справжня мета 

пропаганди православ’я в Галичині, то мусимо визнати, що український 

націоналізм і ті, хто не хоче «схід Європи віддати назад в руки царських 

посіпаків і чорносотенних звірів», повинні поборювати «шкідливу» 

пропаганду [364, c. 1]. 

Водночас відповідаючи на запитання, яким повинен бути священик, 

УПП зауважувала, що він повинен: 

– до усіх парохіян однаково ставитися; 

– працювати як свідомий громадянин у всіх культурно-освітніх і 

економічних установах; 
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– «не мішатися» до партійної політики; 

– «лагодити» партійні сварки; 

– «взивати» до єдності й культурної поведінки («не повинен сам 

давати злий примір і замінювати проповідь на віче») [393, c. 1].  

Загалом, відзначали члени партії, найкраще для народу і для нашої 

церкви, коли священики стануть справді тільки священиками та 

безпартійними діячами на культурно-освітній ниві народу, а «своє партійне 

політиканство покинуть». Тільки тоді і православ’я і сектантство перестане 

поширюватися [393, c. 1]. 

Окрім духовенства ГКЦ, УПП критикувала «сектантські церкви і 

спільноти». «Шкідливе також для нас сектантство, бо приміром як 

євангелік не вподобав собі свою нову віру, то вже встидається вертати назад 

до своєї укр.-католицької церкви, яка – правда – хоронила наш народ довгі 

віки від спольщення, але переходить далі на латинство і на “польське”. 

Шкідливе це все і ми вже про це писали», – відзначала УПП [248, c. 1]. 

«Ми також… подавали причини, чому то православіє і сектантство у 

нас росте», – зазначали представники партії. Проте, доволі упереджено 

наголошували лідери УПП, про ці причини не писали інші періодичні 

видання, зокрема «Діло», «Український голос». Згадуючи: «Яку то причину 

ми подавали?», Партія праці ще раз наголосила на «провині» священиків і 

єпископів («заводять у нас целібат (безженство) і інші польські латинські 

штуки і тим відпихають від себе народ»). Проте, на думку членів партії, 

якби священики у селах «поводилися з народом інакше, як поводяться», то 

українці не відверталися б від своєї церкви [248, c. 1]. 

Комуністичні сили Західної України в умовах польського владного 

режиму сповідували атеїстичні переконання, проте через переслідування 

владою не могли поширити свої ідеї серед населення регіону. Більше того, 

комуністи були змушені визнати, що відповідно до листа відділу агітації і 

пропаганди ЦК КПЗУ до всіх парторганізацій про завдання партосвіти від 3 
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листопада 1924 року, одним із найголовніших завдань партії у сучасних 

умовах було піднесення партійної свідомості, поглиблення марксистського 

світогляду в її рядах.  

У 1925 році КПЗУ посилила «зв’язки з масами» і створила всі 

необхідні умови для «поглиблення марксистської свідомості її членів». 

«Політика пролетаріату є науковою політикою, – відзначали комуністи. – 

Спирається вона на законах, що кермують суспільством, законах, які 

відкрив нам К. Маркс. Без вивчення тих законів, без вивчення марксизму не 

може бути мови про здібність партії руководити політикою пролетаріату і 

відповідати за успіх класової пролетарської боротьби. Оволодіння зброєю 

марксизму – мусить стати одним з найголовніших завдань найближчої 

нашої роботи» [3, арк., 207].  

Проте наголосимо, що В. Ленін у праці «Соціалізм і релігія» 

відзначав, що релігія має бути оголошена приватною справою, державі не 

повинно «бути діла» до релігії, а релігійні громади повинні бути зв’язані з 

державною владою. Кожен повинен бути цілком вільний сповідувати яку 

завгодно релігію або не визнавати ніякої релігії, тобто бути атеїстом, «яким 

і буває звичайно кожен соціаліст» [756, c. 133]. 

Висока релігійність населення Західної України, незначні впливи 

комуністичних сил на суспільно-політичні процеси не дозволили КПЗУ, 

Сель-Робу реалізувати програмні положення у церковно-релігійній сфері. 

До того ж церква також поборювала поширення комуністичних ідей у 

Галичині. Зокрема, в енцикліках Пія ХІ про комунізм ішлося про потребу 

боротьби з цією ідеологією. Гаслом польського єпископату у 1937–1938 

роках стало: «Католицькі засади суспільства – підстава соціальної 

перебудови світу» [432, с. 83]. Практична діяльність церкви полягала в 

розповсюдженні папських енциклік, католицьких книжок та брошур, 

антикомуністичних листівок [432, с. 11]. 



 

 

239 

Таким чином, ставлення української/неукраїнської лівиці до релігії, 

церкви, християнських партій було доволі критичним, що пояснюється 

впливом марксистських ідей та ідеологічною специфікою лівих партій. 

Проте (на відміну від КПСГ, КПЗУ, Сель-Робу) УРП-УСРП, менше – УПП 

доволі толерантно ставилися до релігії, визнавали її позитивне значення в 

житті українського народу. Значно більше критики адресувалося 

священнослужителям та християнським партіям, що пояснюється їхнім 

негативним ставленням до української лівиці упродовж міжвоєнного 

періоду ХХ століття. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Українські ліві приділяли чимало уваги проблемі соціально-

економічного розвитку Західної України, поліпшенню життєвого рівня 

місцевого населення, передусім селян і робітників. «Класичні» вимоги 

лівиці: восьмигодинний робочий день, єдиний прогресивний податок на 

дохід, усунення обмежень у праві на об’єднання, заборона праці у вихідні 

дні, неприпустимість використання дитячої праці й такої, що загрожує 

здоров’ю жінок тощо. У 1920-х роках до цих вимог додалася боротьба з 

польською колонізацією та осадництвом, відпливом капіталу із Західної 

України. Чимало уваги УРП-УСРП приділяла українській кооперації. 

Освітні проблеми партії лівиці в Австро-Угорській імперії 

спробували вирішити на двох рівнях – загальноавстрійському і місцевому. 

У Галичині ліві партії розгорнули активну діяльність у двох напрямах: 

перший – боротьба з ополяченням та поширенням польських народних шкіл 

і другий – утворення українських учительських товариств. В умовах 

Австро-Угорської імперії соціалісти вимагали від влади запровадження 

безкоштовного навчання в народних (початкових), середніх школах і 
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університетах, збільшення видатків на народну освіту, державної допомоги 

у здобутті освіти представникам незабезпечених верств населення, 

«можності користання з науки у школах народних і середніх і університетах 

для всіх без ріжниці пола». У Польщі саме освіта стала основним засобом 

боротьби проти українства. 

Комуністичні й соціалістичні сили краю, здебільшого, негативно 

ставилися до релігій та політичних партій «клерикального характеру. Дещо 

«м’якшою» була позиція УРП-УСРП, члени якої відзначали, що «радикали 

ніколи не виступають і не виступали ані проти віри в Бога, ані проти жадної 

основи правдивої релігійності». Декларативно, проте, як відзначали самі 

радикали, до всіх релігійних людей вони мали глибоке «пошанування». 

Українські соціалісти не виступали проти головних церковних установ, 

церковних обрядів, однак боролися проти «надуживання тих установ і 

обрядів до визискування, обдирання і отуманювання народа». 
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РОЗДІЛ 5 

МІЖПАРТІЙНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  

 

 

5.1. Українські політичні партії Галичини: боротьба  

за вплив на робітництво і селянство краю 

 

Складністю та неоднозначністю вирізняються міжпартійні 

відносини в Галичині наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століть. 

Основна причина – взаємне поборювання політичних сил, пристосування 

політичної програми до мінливих суспільно-політичних процесів, низький 

рівень політичної культури політикуму. Українські партії, створені 

наприкінці ХІХ століття, розпочали боротьбу за вплив на населення 

регіону, що іноді ускладнювало консолідаційні заходи у розв’язанні 

«національного питання». 

Перше розмежування соціалістів від народовців і москвофілів 

простежується наприкінці 70-х років ХІХ століття. На думку І.-П. Химки, 

саме львівський процес 1878 року започаткував галицький соціалістичний 

рух: хоча соціалістичні тенденції були й до процесу, та значної активності 

рух набув тільки після нього. Згодом, після утворення 1890 року РУРП, 

розкол в українському партійному таборі поглибився.  

Достатньо однорідні за соціальним складом, але різні за теоретично-

ідеологічними поглядами в оцінці практичної діяльності та завдань, члени 

РУРП практично з перших днів існування поділилися на фракційні групи. У 

науковій літературі не існує єдиної їхньої класифікації. Натомість уже 

класичним і загальноприйнятим став поділ радикалів на два табори: 

«старших» і «молодших», запроваджений у політичний і науковий обіг 

самими членами РУРП.  
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За визначеннями В. Будзиновського, до табору «молодших» 

належала «студентська група державників, котрі були соціалістами-

марксистами і українськими націоналістами, звучи себе національними 

радикалами, розпочала по першім радикальнім з’їзді компанію проти 

драгоманівства з думкою власної державності» [530, c. 29]. 

У мемуарній літературі, написаній членами радикальної партії, 

серед членів цієї групи найчастіше називають такі імена: Ю. Бачинський, 

В. Будзиновський, М. Ганкевич, О. Колесса, Є. Левицький, В. Охримович. 

Погляди цих «молодших» поділяли і старші за них радикали, зокрема 

Р. Яросевич. Вони сповідували марксистський соціалізм, а «старші» – 

домарксистський. Отже, у поділі радикалів на «старших» і «молодших» 

визначальною була не так вікова категорія, як ідеологічно-політична 

платформа.  

На початку існування групи «молодших», М. Ганкевич її лідером 

називає Є. Левицького [247, c. 75]. Сьогодні є чимало підстав вважати 

таким В. Будзиновського, а після його відходу від соціалістичних ідей – 

Ю. Бачинського. У різних варіантах названий склад групи «молодших» 

подають пізніші й сучасні дослідники [597, c. 21]. Однак можна погодитися 

з Я. Грицаком у тому, що «перечислені особи становили лише верхівку 

названої групи; її склад був значно ширшим». Провідниками ж групи 

«старших» радикалів були І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький. 

Від середини 90-х pоків XIX століття частина «молодших» 

радикалів активізувала свою діяльність, спрямовану на перехід радикальної 

партії в соціал-демократичний табір і переорієнтацію соціальної бази із 

селянства на українське робітництво. 17 вересня 1896 року у Львові вони 

скликали довірчі збори українських робітників, де було вирішено заснувати 

українську соціал-демократичну партію і для цього звернутися з 

відповідною пропозицією до українських робітників, а також заснувати для 

них українську газету.  
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Згодом з’явилася відозва «Poklyk do robitnykiw Rusyniw», підписана 

столяром М. Бориславським, письменником І. Франком, правниками 

М. Ганкевичем та Є. Левицьким, шевцем М. Котиляком, друкарем 

Ю. Сидораком. На початку 1897 року вийшло п’ять номерів «органу 

русько-української соціяльно-демократичної партії «Robitnyk». Оскільки 

українські робітники у містах Східної Галичини були здебільшого 

спольщені, газета друкувалась українською мовою латинським шрифтом 

(через два десятиліття українські соціал-демократи повернулися до цієї 

практики: кирилицею і латиною видавалась їхня газета «Вперед»). 

21–22 березня 1903 року у Львові відбувся перший конгрес УСДП. 

У роботі конгресу брало участь 36 делегатів зі Львова, Кам’янки 

Струмилової (нині Кам’янка-Бузька), Товмача, Дрогобича, Перемишля, 

Збаража, Скалата, Теребовлі, Борщева, Гусятина, Тернополя, Станіславова, 

Коломиї, Сокаля, Чернівців і Відня. На ньому доповідали: М. Ганкевич (про 

програму партії), С. Вітик (про організаційну будову партії), Ю. Бачинський 

(про пресу, видавництво і фонди), Я. Остапчук (про страйки), Т. Мелень і С. 

Вітик (про аграрні питання)
 
[10, apk. 2]. Конгрес став помітною подією на 

шляху становлення й усамостійнення УСДП. 

Непрості взаємини склалися в української лівиці не тільки з 

польськими соціалістами, а й з українськими політичними партіями. 

Зокрема народовцями, а також правим крилом радикалів було утворено 

УНДП. Соціальною базою партії стала світська інтелігенція, духівництво, 

широкі верстви селянства й міщан. Головний акцент вона зробила на 

вирішенні національного питання, зайнявши опозиційне становище щодо 

польської місцевої влади. Натомість протиборство українських партій 

тривало до початку Першої світової війни. 

Під час Першої світової війни партії української лівиці діяли 

злагодженіше та консолідованіше. Зокрема радикали, націонал-демократи, 

соціал-демократи 1 серпня 1914 року створили ГУР. Одним із заступників її 
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голови К. Левицького став соціал-демократ М. Ганкевич. Уже через два дні 

після створення Рада видала маніфест, у якому закликала український народ 

до боротьби за своє національне визволення. А ще через три дні вона 

ініціювала створення всеукраїнського військового легіону – першого 

українського військового формування XX століття, яке увійшло в історію 

під назвою Українські Січові Стрільці. Його керівний орган – Бойову 

управу очолив В. Старосольський, увійшов до неї й В. Темницький. 

Тоді ж, у серпні 1914-го, у Львові було створено Всеукраїнську 

політичну організацію СВУ (з наступом російських військ його діяльність 

1915 року перенесена до Відня). Провідну роль у СВУ відігравали соціал-

демократи: Ю. Бачинський, В. Старосольський (УСДП), Д. Донцов (до 1913 

р. член УСДРП), В. Дорошенко (до 1911 р. член УСДРП), А. Жук (УСДРП), 

М. Меленевський, О. Скоропис-Йолтуховський (Спілка УСДП). Союз 

першим з-поміж всеукраїнських політичних організацій проголосив своєю 

кінцевою метою створення самостійної Української держави [854, c. 127 – 

130]. 

УСДП, УРП були представлені в створеній у травні 1915 року у 

ЗУР, що мала представляти всі політичні сили Наддніпрянщини і 

Наддністрянщини у боротьбі за самостійну Україну [914, c. 317 – 330]. У 

роки війни УСДП активно проводила політичну лінію не лише через 

українські політичні організації, а й через міжнародні, зокрема II 

Соціалістичний Інтернаціонал. Так, його бюро навесні 1917 року 

постановило започаткувати мирні переговори між державами, що воювали. 

З цією метою в червні – липні у Стокгольмі було скликано так звану 

передконференцію соціалістичних партій усіх держав, що перебували у 

стані війни і нейтралітету. Вона мала з’ясувати їхні погляди щодо 

укладення загального миру, його умов, а узгоджені пропозиції 

запропонувати конгресу Соцінтерну, що мав відбутися восени 1917-го у 

Стокгольмі [517]. 
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Усвідомлюючи значення присутності українських соціал-демократів 

на Стокгольмській передконференції, УСДП Галичини і Буковини 

направила туди свого представника – В. Темницького. Упродовж 

півторамісячного перебування у Стокгольмі він діяв активно і корисно. 

Зокрема, організував низку інформативних конференцій для делегатів 

соціал-демократичних партій, оскільки про Україну та її народ у світі знали 

мало, розповсюджував серед них спеціальні бюлетені, в яких роз’яснював 

політичні вимоги українського народу, доводив його окремішність [517, c. 

72].  

4 липня 1917 року В. Темницький видав для делегатів спеціальну 

брошуру, в якій підкреслювалось, що головним завданням галицьких 

соціал-демократів є:  

1) забезпечити українському народові відповідну можливість 

розвитку, поступу і вдосконалення;  

2) знищити джерело небезпеки війни.  

УСДП висловлюється за самостійну Українську державу, куди 

мають увійти всі землі, заселені українцями. Однак держави Антанти не 

сприйняли цієї мирної ініціативи II Соцінтерну і перешкодили скликанню 

конгресу.  

Коли стало зрозуміло, що розпад Австро-Угорської імперії 

неминучий, українські політичні партії і в Галичини, і в Буковині почали 

вживати заходів до перейняття в краю влади до своїх рук. З цією метою 

голова Української парламентської репрезентації Є. Петрушевич скликав до 

Львова на 18 жовтня 1918 року Українську Конституанту, щоб вирішити 

подальшу долю підавстрійських українських земель. Із приблизно 20-ти її 

членів п’ятеро були членами УСДП. Передусім, вони обстоювали 

об’єднання Східної Галичини, Північно-Західної Буковини, Лемківщини, 

українських земель Північно-Східної Угорщини з Наддніпрянською 

Україною в єдиній державі [52, c. 73].  
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Після проголошення ЗУНР «у злагоді й громадянському мирі» 

українська лівиця співпрацювала з іншими партіями над розбудовою 

відновленої держави. Зокрема, соціал-демократи обіймали такі посади: 

С. Вітик – заступник голови (президента) Української Національної Ради, 

член її Виділу (Президії), Й. Устиянович – секретар Ради, А. Чернецький – 

секретар партії Державної ради, М. Казаневич – секретар другої Державної 

ради (від січня 1919 р.). 

22 січня 1918-го Трудовий конгрес у Києві прийняв Акт злуки УНР і 

ЗУНР. Щоб підкреслити єдність соціалістичного руху на всіх українських 

землях, наддніпрянські соціал-демократи, які керували УНР, висунули 

головою Конгресу галичанина С. Вітика. Великий досвід роботи в 

австрійському парламенті допоміг йому успішно виконувати обов’язки. 

Члени УСДП: В. Темницький – міністр закордонних справ, О. Безпалко, 

В. Старосольський, товариш міністра закордонних справ, входили до уряду 

УНР [517, c. 73]. 

Як уже зазначалося, 1915 року від УСДП виокремилася невелика 

група молодих партійців – «драгоманівців», яка згодом під назвою 

Інтернаціональна революційна соціал-демократія (ІРСД) нелегально діяла в 

Галичині до кінця 1918-го. На противагу українській, польській, єврейській 

соціал-демократичним партіям, побудованим за національною ознакою, 

члени ІРСД закликали до інтернаціонального єднання, припинення війни і 

встановлення справедливого миру [517, c. 73]. 

Проте це не останній розкол в УСДП. У грудні 1918 року в 

Станіславові була утворена опозиційна до ЗУНР політична організація – 

Селянсько-робітничий союз (СРС). У програмі зазначалося: він є 

політичною організацією, яка «має перетворити дотеперішній капітало-

бюрократичний лад на лад соціалістичний і тим знищити станові привілеї, 

політичний, національний і релігійний гніт та економічну експлуатацію» 

[835]. 
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Після оголошення рішення Ради послів держав Антанти щодо 

Східної Галичини від 14 березня 1923-го партії лівого політичного спектра 

не змогли порозумітись. Передусім акцентуємо увагу на УРП-УСРП, яка у 

міжвоєнний період ХХ століття проголосила тактику орієнтації «на власні 

сили». Політичний курс, визначальний для партії у міжвоєнний період, 

означав «вперту організаційну роботу відповідно даній історичній хвилі». 

На тлі розбудови партійних структур основного конкурента радикалів – 

УНТП та кристалізації їхньої ідейної програми, УРП також розпочала 

розбудову власних партійних осередків, розгорнувши діяльність у двох 

напрямах: пошуку союзників у боротьбі з польським владним режимом і 

критикою основних політичних конкурентів. 

Члени партії відзначали, що об’єднаний соціалістичний рух (УРП-

УСДП) дозволив би навіть у цей складний для українців період домогтися 

поступок у політичній та національно-культурній сфері від польської влади. 

«Помилкою був розділ, котрий наступив в 1899 р., в якому з української 

радикальної партії виділялася група, що створила окрему політичну 

організацію українського пролетаріату – Українську Соціал-демократичну 

Партію, – відзначали члени партії. – Помилкою о стільки, що треба було 

зужити для створення нової організації, багато сил, яких можна було 

використати для скріплення вже існуючої організації всіх працюючих. Той 

розділ ослабив і сільський український пролетаріат і міський – віддалив їх 

від себе ідейно… зовсім непотрібно. Розділ часто кидав українську соціал-

демократію в обійми, бувало за сердешні, Польської Партії Соціалістичної. 

Бувало, так сердешні були це обійми, що в них сотки українського 

робітництва пропадало» [343, c. 1]. 

Перший напрям зазнав невдачі, оскільки УРП не вдалося створити 

спільний національно-державницький фронт з українських партій – УНТП 

була ідейно роз’єднана, а УСДП все більше схилялася до комуністичної 

платформи. Інші українські політичні партії були надто слабкими. 
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Роз’єднаність українського соціалістичного і національно-державницького 

табору засвідчили міжпартійні з’їзди, перший із яких відбувся 3 червня 

1921 року у Львові за участі УНТП, УРП та ХСП. Керівництво УСДП 

взагалі не надіслало представників на з’їзд. 

Отже, 1–3 квітня 1923 року відбувся перший повоєнний з’їзд УРП. 

Члени партії визнали потребу створення спільного фронту всіх українських 

соціалістичних партій, головною метою діяльності яких стане побудова 

незалежної Української республіки. «Пора, безумовно, перевірити існуючі 

до тепер методи й напрямки політичної роботи й витворити нові, 

спрямовані до консолідації всіх ідеологічно споріднених партійних сил, 

маючих один об’єкт свого впливу. УРП і УПСР при однаковому програмі й 

ідеології, мають однакові й конечні завдання – Соборна, Незалежна, 

Соціалістична трудова Республіка», – відзначали радикали [254, c. 1]. 

У статті «Яка нам потрібна єдність?» відзначено, що «Українська 

радикальна партія єднає всіх тих селян, робітників і інтелігентів, котрі 

бажають, щоби теперішній лад замінити соціалістичним. Всі вони мусять 

подати собі дружні руки, щоби здобути землю й волю» [951, c. 216]. 

Радикали наголошували, що партія відрізняється від комуністичних сил 

тим, що хоче передати владу не тільки в руки самого пролетаріату – 

робітництву, а й селянству та інтелігенції, без чого «навіть большевицька 

революція була би не вдалася». На відміну від більшовиків, у політичній 

програмі УРП передбачено визначальний голос передати селянам («бо їх є 

більшість, а не так як у більшовиків є, де меншість робітництва панує над 

селянством») [415, c. 1].  

Конкуруючи з УСДП та КПЗУ, радикали відзначали опонентам, що 

брехнею є й те, що УРП не має класового обличчя. Радикали наголошували, 

що вони об’єднують все трудове селянство в одну організовану силу, яка 

разом з робітництвом і трудовою інтелігенцією повинна розпочати 
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боротьбу за новий господарчий соціалістичний лад. УРП старається 

завадити «пролетаризації села» [234, c. 1]. 

У поширенні радянофільства партія звинувачувала насамперед 

УНТП, адже анархія, розбрат, розлад партії привели до появи орієнтації «на 

всі чотири вітри» [394, c. 3]. Народна праця там, де мала вплив «бундівська 

інтелігенція» (трудовики), зовсім занепала. Селянство й робітництво 

втратило всяку опору й тому легко підпало під вплив комуністичних 

агітаторів. Таким чином, комуністична пропаганда знайшла «пригожий 

грунт» для себе [234, c. 1]. 

Критика опонентів призвела до того, що в УРП практично не 

залишилося союзників (крім УПСР, з якою об’єдналася 1926 року) серед 

української/неукраїнської лівиці та загалом національно-державницького 

табору. Чи не єдина партія, з якою спробували нав’язати контакти 

соціалісти-радикали, – «Народна Воля».  

Радикали запитували представників цієї політичної сили, чи вони 

готові співпрацювати з УСРП на таких засадах: соборність і самостійність 

української соціалістичної державності; трудова демократія; виховання в 

щоденній праці і боротьбі українських селян і робітників. «Ми знали, що 

«В. Н.» [Народна Воля. – І. Б.] на це не згодиться, але власне тому до неї 

зверталися, аби показати українським працюючим людям всю фальш її 

наглої «українізації», – відзначали соціалісти-радикали [410, c. 2]. 

Власне УСРП у 1927–1928 роках активно поборювала 

комуністичний рух. Відповідаючи на запитання: «Чому ця сельробівська і 

комуністична лайка збільшилася?», соціалісти-радикали констатували, що 

цей рух мав у 1923–1927 роках доволі відчутний вплив у низці повітів у 

Галичині і Волині. Проте починаючи з 1927 цей вплив почав поетапно 

зменшуватися, «аж сьогодні комуністи зійшли на групу без ніякого впливу і 

значіння в масах» [369, c. 2]. 
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Соціалісти-радикали констатували, що й «давніше мали комуністи 

певний вплив у народній масі не через свою дійсну комуністичну 

пропаганду» [369, c. 2]. Навпаки, відзначали вони, упродовж першої чверті 

ХХ століття комуністи не видали жодної («навіть малої брошурки»), в якій 

представили б ідеологічні основи комуністичного ладу, до котрого вони 

«ніби змагають». Проте, наголошували представники УРП, комуністи 

здійснювали свою агітацію виключно в націоналістичному дусі.  

Комуністичні сили «представляли справу так», що комуністична 

влада на Великій Україні – це «дійсна» українська влада, яка «буцімто 

нічого іншого не думає», як тільки допомогти західним українським 

землям. УРП наголошувала, що кожного року комуністи обіцяли, що на 

«блищу весну» прийдуть більшовицькі війська визволяти українців 

Галичини. Зневірені, політично несвідомі люди «радо чіпалися тих 

обіцянок», оскільки вигідно вірити в чужу поміч, натомість самому нічого 

не робити [369, c. 2]. 

З таких причин, – безапеляційно констатувала УСРП, – розпочали 

прихильники комуністів «відвертатися від них» («свідоміші з них 

переконалися у забреханості комуністичної пропаганди»). Вони довідалися, 

що більшовики не тільки не думають висилати до Польщі армії, але, 

навпаки, роблять усе, щоб такого договору не підписувати («такий договір 

підписали, що ніколи нападати не будуть» [369, c. 2]). 

Це, на погляд українських соціалістів-радикалів, послужило першою 

причиною «упадку комуністичного впливу в масах». Друга причина, на 

думку УСРП, – антиукраїнська політика більшовиків, адже селяни 

Галичини переконувалися від втікачів з Великої України, що всі розповіді 

про блага комуністичної диктатури – це звичайна «безсоромна байка». 

Селяни, наголошували радикали, почули від очевидців, що комуністична 

диктатура «забила» українське селянство і цілий український народ у 

«кайдани страшної неволі». Звідси, власне, «ішов дальший упадок 
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комуністичного баламуцтва». Райони, які раніше перебували під впливом 

комуністів, «в останнім часі зовсім отверезіли» [369, c. 2]. 

Соціалісти-радикали вважали, що комуністи та їхні «прихвосні» 

зовсім не розраховували отримати підтримку серед свідомих селян і 

робітників. Навпаки, вони зверталися зі своєю «обманною агітацією» 

виключно до несвідомих або майже несвідомих прошарків селянства, а до 

лав своїх агітаторів беруть «нехарактерні одиниці». З цих причин для 

комуністичних сил «зовсім нічого не значить», що «якась вістка є для всіх 

свідомих людей очевидна як видуманий наклеп: на свідомих людях їм не 

залежить, а несвідомі і так напевно не пізнаються на тім, що це неправда» 

[289, c. 2]. 

Із тієї основної підвалини комуністичної тактики («свідомого 

обману»), наголошували члени УСРП, випливають усі інші явища 

«діяльності» комуністів «та їх причеп», оскільки комуністи:  

– приятелі й оборонці селянства («в дійсності – комуністи 

проповідують диктатуру пролєтаріяту (на практиці диктатуру 

комуністичної партії), а селян уважають за куркульство й дрібну буржуазію, 

котру треба буде дусити за горло, як є власть у руках»); 

– великі вороги буржуазії та фашизму («в дійсності там, де мають 

владу, держать в крипах робітництво і селянство так само, як фашисти, а за 

границею роблять з фашистами і капіталістами дружні договори»); 

– оборонці національної справи, а українські соціалісти – 

«петлюрівці», котрі «злигалися з польськими шовіністами». «Тимчасом 

Рижський мир, котрий устійнює теперішні границі, підписували комуністи, 

а не якісь “петлюрівці”. Мало того, в тім мировім договорі не застерегли 

навіть таких постанов про “національні меншості”, які має Версайський 

договір, диктований буржуазними правительствами», – констатували 

соціалісти-радикали [951, с. 49].  
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Цей перелік можна продовжувати, проте й цього списку вистачить, 

щоб кожний щирий селянин і робітник побачив безмежну «фарисейську 

фальш комуністів та їх прислужників» [369, c. 2]. Соціалісти-радикали 

взагалі наголошували, що такої партії як КПЗУ немає, натомість діють 

повітові і обласні (краєві) організації єдиної Комуністичної Партії Польщі 

(«всі комуністи і їх причепи підлягають у всьому одному Центральному 

Комітетові у Варшаві»), а назва КПЗУ – тільки для обману несвідомих [369, 

c. 2].  

Критика опонентів призвела до того, що на місцевих (1927) і 

парламентських (1928) виборах УСРП, окрім соціалістичної групи 

«Вперід», не мала політичних союзників для створення виборчого блоку. 

Якби УСРП пішла на виборчий блок з УНДО, то цим вона «відслонила б у 

тій ситуації цілком фронт проти комунізму і його поплентацтва», оскільки 

всі комуністичні та комунофільські групи (КПЗУ, «Сельроб», УПП) мали б 

легкий і «дешевий» засіб боротьби проти УСРП, адже вона зрадила селян і 

робітників та пішла з «буржуазією із УНДО» [203, c. 361]. 

З одного боку, УНДО поспішало укласти виборчу угоду з 

«жидівськими лихварями та німецькими капіталістами», які давно почали 

підтримувати владу. «Не спитали верхи УНДО в українського 

громадянства, чи воно воліє чистий український бльок, чи фронт з лихвою і 

капіталом?», – риторично запитували члени УСРП [412, c. 2]. З іншого 

боку, «верхи УНДО не заключували, ані навіть не думали заключувати 

бльоку з працюючими масами непольських народів», – ідеться у 

«Громадському голосі». Результати виборів покажуть, якою ціною 

продавалися українські мандати «жидівському капіталові зі шкодою для 

інтересів українського працюючого народу» [412, c. 2].  

Не знайшла спільної мови УСРП також із ОУН. Перший серйозний 

конфлікт між УВО-ОУН та УСРП спалахнув восени 1930 року, коли 

легальні українські партії засудили саботажну акцію, відповідальність за 
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яку взяла на себе УВО. 1 жовтня 1930 року у пресі з’явилася заява УНДО, 

УСРП та УСДП, в якій політичні партії відмежовувалися від саботажів та 

засуджували дії ОУН. Це – один із перших публічних виступів УСРП проти 

ОУН [804, c. 192 – 201].  

Досі між легальними і нелегальними політичними структурами 

українського національного руху, зокрема лівиці, не було відкритих 

противостоянь. Водночас провід УВО висунув звинувачення на адресу 

УСРП та УСДП, докоряючи партіям національно-державницького табору за 

нерозуміння справжніх шляхів визволення і за те, що, критикуючи УВО, 

вони лише «спричинилися до підсилення окупантів».  

Принагідно відзначимо, що пацифікація привела до утворення 

спільного виборчого блоку УСРП, УНДО та УСДП на виборах 1930 року до 

польського парламенту. Проте в умовах пацифікації, «при всіх таких 

подіях, як вибори, УСРП меншу увагу звертала на те, щоби здобути більше 

або менше число посольських мандатів, але всю свою увагу звертала на 

організацію сил до боротьби й на поглиблення класової і політичної 

свідомости українських працюючих мас. І цього, хоч не у повній мірі, 

досягла» [235, c. 2].  

Після завершення виборів, УСРП вкотре розкритикувала 

конформістські партії та УНДО за орієнтацію на Москву і Варшаву, 

наголошувала, що зростанню власної сили українських працюючих мас 

«перешкоджають усі його соціально-класові й політично-національні 

вороги». Ці сили розсівають між несвідомими українцями різні орієнтації, 

радять їм «сподіятися на чужу поміч тільки в тій цілі, щоби приспати 

чуйність і волю боротьби в українських працюючих людей» [525, с. 9]. 

Зважаючи на конфлікт між соціалістами і націоналістами, члени 

УСРП намагалися показати споріднений характер націоналістичної і 

соціалістичної ідеї у поневолених народів [807, c. 96 – 103]. В останніх 

націоналізм («оборона нації») направляє волю людей не на утиски інших, а 
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на власний захист і визволення («як раз на те, до чого стремить і 

соціалізм»). У поневолених народів націоналізм не тільки не суперечить 

соціалізмові, а, навпаки, допомагає його розвиткові, оскільки бореться за 

рівність, братерство і «вільність» всього людства, передусім добиваючись 

вільності, рівності й братерства своїй нації [322, c. 4]. 

Натомість соціалісти народів-володарів охрестили націоналізм 

шовінізмом, оскільки «в такій формі він виявляється серед їхніх 

співгромадян». Проте соціалісти поневолених народів вияснили, що це 

неправда, оскільки націоналізм у поневолених народів має визвольну 

соціалістичну силу. Поневолений прагне, щоб «вирватися на волю, 

забезпечити собі людяне існування», і доти, доки він не вирветься на волю, 

доти він (поневолений) не може бути шовіністом, оскільки фізично не в 

силі пригноблювати інших, коли сам пригноблений. З цих причин, 

пригноблена нація не може бути шовіністичною, доки «не вирветься на 

волю й не опанує кимось іншим» [322, c. 4]. 

УСРП відзначила, що шовінізм притаманний націям, які панують 

над іншими, які заради своїх егоїстичних інтересів «визискують інші нації». 

Поневолені нації, коли й мають шовіністичні мрії, то не можуть їх ніяк 

здійснити («через те фактично вони шовінізму не мають»). Панівні ж, 

навпаки, хоч і говорять про відсутність у них шовінізму та прихильність до 

поневолених і визнання прав усіх народів, але де-факто все-таки «тиснуть» 

на інших, слабших, підпорядкованих їм, тобто виявляють шовінізм [322, c. 

4]. 

Отже, соціалісти-радикали переконували, що націоналізм 

поневолених відрізняється від націоналізму панівних. Націоналізм панівних 

змагає до поневолення інших і через те – шкідливий для людства й 

соціалізму. Націоналізм поневолених «стремить» до визволення людства, 

зрівняння одних народів із всіма іншими, через що він є корисним для 
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людства («він є «підпомагачем соціалізму»). З тих причин націоналізм 

перестає бути невідомим «страховищем для соціалістів» [322, c. 4]. 

Дискутуючи з УВО та ОУН, соціалісти відзначали, що 

використовують соціалізм як певну форму природженого почуття для 

розвитку ідей соціалізму. «Правда, – продовжували вони, – є людці, які й до 

цього часу, з причин політичного характеру намагаються заплямувати 

національне визволення іменем шовінізму. Вони належать до тих націй, 

яким невигідне відродження інших. Соромлячись виступати одверто проти 

людського (національного) визволення, такі людці виставляють 

національний рух за стремління до панування над іншими, а не за власне 

визволення» [322, c. 4].  

Повертаючись до відносин УСРП та УНДО, наголосимо, що, 

незважаючи на спільну мету та єдиний виборчий блок, посилення 

антиукраїнської політики з боку польського уряду, на початку 1930-х УСРП 

відходить від співпраці з УНДО, адже партія проголосила таку політичну 

програму, якої не зможе реалізувати («стверджує устами др. Барана, що не 

вірить, аби в даних політичних умовах можна було цей клич здійснити»). 

Навпаки, стверджували соціалісти-радикали, С. Баран визнає, що проти 

автономії є «майже все польське громадянство і – очевидно – теперішній 

польський уряд» [373, c. 2]. 

Отже, відзначали радикали, постає запитання: «Пощо ця ундівська 

група видвигає цей клич та вішає його на великий дзвін, коли вона сама не 

вірить в його реальність? Пощо Баран і його послідовники для цього 

нереального клича рівночасно очернюють політичний максималізм як 

нереальний, як демагогію, гіпнотизм і т. д.?». Відповідь на це запитання 

може бути тільки одна, відзначали соціалісти-радикали: більшість 

українських політиків ніколи не вірила в здійснення гасла самостійності, 

вона не вірила в «народню силу» і не вірила в себе. Вся її надія була 

виключно на зовнішню допомогу (Рим, Антанта) [373, c. 3]. 
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Як аргументувала УСРП, «від довшого часу» фашистські 

націоналісти не знають жодних меж для критики українських соціалістів-

радикалів та взагалі всіх українських організацій, які не поділяють їхніх 

беззмістовних кличів («кажемо виразно про “лайку” а не про “критику”, бо 

такий вигляд носять від якогось часу виступи наших фашистів»). Усупереч 

фактам, вони поширюють чутки про те, що УСРП підтримує угодовські 

настрої [373, c. 3].  

Проте, відзначали соціалісти-радикали, не можна замовчувати того 

факту, що більшість інтелігенції, зібраній в УНДО, виразно показує 

відсутність бажання не тільки до змагання за максимальну національну 

програму, а навіть до самої ідеї. Більшість інтелігенції піддалася настрою 

капітуляції, не маючи «ні охоти ні відваги до спільного змагання з 

народом». Клич автономії має «закрити» цю капітуляцію [373, c. 3].  

30 січня 1932 року на засіданні Головної управи УСРП члени партії 

засудили наростання в політичному проводі УНДО угодовських настроїв 

щодо польської влади. У Комунікаті наголошено, що «Головна управа 

пятнує спроби укр. реакційно-клєрикальних і буржуазних кругів у напрямі 

угодового союзу з польським фащистівським табором, котрого політика йде 

на позбавлення всякої можливості свобідного розвитку» [274, c. 2].  

Партія розкритикувала з’їзд УНДО (1932) і «автономістичну» лінію 

керівного складу націонал-демократів. У повідомленні УСРП зазначено: 

«Просто є дивоглядом в історії політичних організацій, щоби ані партійний 

з’їзд, ані ніякий його учасник не сказав ані слова про ті напрями політичної 

думки, що в сучасну пору вирують у цілому світі… Кожен ундівець може 

далі “орієнтуватись” на кого схоче – раз на фашистів, раз на комуністів, раз 

на демократію, або на всіх разом і рівночасно» [268, c. 2]. Керівництво 

партії звернулося до членів Парламентської репрезентації з проханням 

вжити всіх сил для подальшого освідомлення і організації українських 
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працюючих мас на політичному, господарському і культурному ґрунті [350, 

c. 3].  

УСРП із подивом відзначалa «цілу саламаху орієнтацій» («проти 

Польщі – то знову за угодою з нею; проти «Сходу» взагалі – потім за 

Сходом і то яким-небудь; проти Риму – то знову за унією»). Соціалісти-

радикали констатували зацікавлення націонал-демократів «високою 

політикою» з одного боку, а з другого – недооцінювання, а то й насміхання 

з ідеї творення власних визвольних сил – «усе робиться тільки в міру 

особистої вигоди, от так про око, для відчіпного (і то для репрезентації)» 

[321, c. 2]. 

Соціалісти-радикали навели цитату з часопису «Рада», журналісти 

якої, проаналізувавши діяльність УНДО в останнє десятиліття, відзначили, 

що націонал-демократія тільки з’ясовує «згідні почування» загалу 

української спільноти, кристалізує «дрібно-буржуазні почування» 

суспільства: особисте й матеріальне забезпечення, вигоду. УСРП 

наголошувала, що націонал-демократи бажають не плисти проти течії, 

прагнуть жити добре зі «сильними міра сего», не виступати гостро та добре 

орієнтуватися. Іншими словами, на думку членів УСРП, ундовці можуть 

«поставити богові свічку, а чортові дві» [321, c. 2]. 

Такі люди (вчені, письменники, мистці, філософи), продовжували 

соціалісти-радикали, не знають суспільного закону: поневоленого народу не 

врятують опортунізм, слабохарактерність, особиста користолюбність, 

нестача відваги й відповідальності. Соціалісти-радикали констатували, що 

поневолений народ, бажаючи визволитися, мусить бути «під кермою людей 

безоглядно характерних», з твердими переконаннями, аж до заперечення 

свого особистого щастя, відважних і не «оглядаючися ні на Рим, ні на 

церкву, ні на Польщу, ні на большевиків, ні на знакомих, ні на “батьків 

народу”» [321, c. 2].  
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Таким чином, стверджувала УСРП, партія проводила роботу серед 

селян та робітників самостійно, не звертаючи «ні на ліво, ні на право», 

йдучи простою дорогою «в змаганні за право працюючого народу». 

Соціалісти-радикали констатували, що УСРП не оглядалася на інші партії. 

Проте якщо інші партії «випадково в дану хвилю заступали також добру 

справу», УСРП у цих починаннях їм «не перешкоджувала» [353, c. 3]. 

УСРП наголошувала, що на відміну від УНДО, яке «в останнім році 

хиталися», соціалісти-радикали діяли послідовно. Члени партії відзначали, 

що разом із УНДО вони боролися зі шкідливим для нашого народу 

клерикалізмом («чи то православний, чи католицький і то під політичним і 

культурним оглядом»). Останній факт, на думку УСРП, відрізняв партію від 

інших громадсько-політичних формувань, котрі «робили угоду» з 

А. Шептицьким та його соратниками [353, c. 3].  

У середині 1930-х років українська лівиця, зокрема УСРП та УСДП, 

здійснила першу спробу досягнути тривалого порозуміння [1034, c. 207 – 

248]. Виникла ідея скликати ВНК, що мав ґрунтуватися на трьох 

принципах: соборності, суверенітеті й узгодженій діяльності політичних 

партій. Улітку 1934-го у Львові було утворено Тимчасовий ініціативний 

комітет, до складу якого увійшли: Д. Левицький (УНДО), М. Стахів 

(УСРП), О. Назарук (УНО).  

На платформі відновлення соборної самостійної Української 

держави відбулося поступове зближення різних політичних партій. На 

програму ВНК погодилося чимало партій лівиці, зокрема УСРП, УСДП, 

УПСР, Українська радикально-демократична партія (УРДП) та Українська 

соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). 

Після початку «нормалізації» (травень – липень 1935 р.) підготовка 

до скликання Конгресу була сповільнена. Прагнення більшості проводу 

УНДО до порозуміння з польським урядом, участь УНДО та УНО у 

вересневих виборах 1935 року до польського парламенту – усе це 
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паралізувало діяльність підготовчого конгресу. УСРП вважала, що 

українські депутати, «кандидовані виключно з ласки польського 

проурядового табору», залежатимуть тільки від урядовців і «не 

відображатимуть інтересів народу» [1034, c. 207 – 248].  

Соціалісти-радикали звинувачували лідерів УНДО в опортунізмі й 

корисливості. Факт порозуміння з авторитарним режимом, як і можливість 

участі у виборах на основі антидемократичного виборчого законодавства, 

рішуче відкидали як несумісні з програмними засадами УСРП. Голова 

партії І. Макух зазначив, що «провід УНДО, зробивши з поляками угоду, 

дав у суті речі згоду на регіоналізм і тим не тільки спаралізував 

дотеперішню нашу боротьбу за соборництво українських земель, але й 

сильно ослабив наш внутрішній самостійницький фронт» [1034, c. 207 – 

248]. 

УСРП саркастично відзначала, що й «тим разом уложено для партії 

нову програму, щоб на зверх було так, “як у людей”. Проте на практиці 

більшість проводу УНДО не дбала про ідеї, викладені в партійній програмі і 

взагалі не старалася, щоб «ширші маси народу» ознайомилися «хоч 

поверховно з основами програми своєї партії». Провід УНДО проголосив 

гасло «автономії» як максимальну програму партії, хоча дотеперішня 

«обов’язуюча бундівська програма означує зовсім іншу українську 

максимальну політичну програму». Максимальна програма, наголошували 

соціалісти-радикали, – це той найвищий ідеал, який повинна реалізувати 

партія. Найвищим ідеалом верхівки УНДО є вже лише автономія, із сумом 

відзначала УСРП [414, c. 2].  

Проте, продовжували критикувати УНДО соціалісти-радикали, й та 

нова проголошена «максимальна програма» – це тільки «паперовий клич» 

для обману несвідомих людей, оскільки урядова «Газета Польська» 

перекреслила лідерам націонал-демократів «максимальну програму», 

називаючи її пустим «мамідлом». Коли УНДО й надалі до своєї нової 
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максимальної програми буде так ставитися, як до попередньої, то, 

відзначали прихильники УСРП, «незабаром побачимо, що в неї загалом 

нема ніякої програми» [414, c. 2]. 

На хвилі антинормалізаційних настроїв, що значно посилилися у 

другій половині 1930-х років в українському суспільстві, соціалісти-

радикали й надалі проводили значну роботу щодо консолідації українських 

політичних партій. Однак серед соратників УСРП члени партії уже не 

бачили УНДО та інших «фашистівських» угодових партій. «Поки що ніяка 

політична згода між українським демократичним табором, а буржуазним 

табором є неможлива доти, доки він не зійде зі свого дотеперішнього 

політичного становища – служення фашистівським чужим богам» [306, c. 

2]. 

УНДО, таким чином, вважали соціалісти-радикали, погодилося «на 

стару вшехпольську програму регіоналізму». Регіоналізм – це політика, яка 

не виходить із потреб народу, а, насамперед, «малого району і то 

найчастіше всупереч інтересам цілости». Регіональна політика на приклад 

Волині, Гуцульщини, Лемківщини – самолюбна політика власного 

«загумінка», не є корисною для цілого народу («дуже часто затрачує змисл 

для потреб і ідеалів цілости»). УНДО, на думку соціалістів-радикалів, стало 

регіональною українською організацією в Галичині так, як ВУО стало 

регіональною організацією на Волині [414, c. 2].  

У статті «Громадського голосу» «Війна чи мир в українському 

громадянстві?» [239, c. 2]. УСРП закликала українців консолідуватися, 

припинити міжпартійні чвари з огляду на три чинники:  

1) крах політики «нормалізації»;  

2) наступ проурядових сил на національно-культурне життя 

українців;  

3) трагічне становище наддніпрянців.  
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Автор акцентував, що «взаїмна нетерпимість і зоологічна ненависть 

дійшли в нас до психози й до споду пережерли внутрішній організм нашого 

громадянства» [239, c. 2]. Причиною розколу українських політичних сил В. 

Левинський вважав вплив диктаторських ідеологій, насамперед фашизму. 

Держави, у яких сформувався антинародний режим, неминуче пройшли 

шлях громадянської війни, що неприпустимо для українського 

громадянства [239, c. 2].  

Редакційна група «Громадського голосу» розповіла про власні 

умови, виконання яких сприятиме порозумінню та консолідації, серед них: 

– припинення боротьби нечесними засобами;  

– відкликання з українських громадсько-політичних інституцій 

«руїнницьких заряджень»;  

– уникнення виступів, що провокують широку громадськість. УСРП 

наголошувала, що партія веде «війну оборонну» [239, c. 2]. 

Отже, соціалістичні сили – УСРП й УСДП й надалі проводили у 

життя консолідаційні заходи. Зокрема, 4 листопада 1937 року на 

об’єднавчій нараді, що відбулась у помешканні голови УСДП 

В. Старосольського за участі представника УСРП – М. Стахіва, а також 

В. Кузьмовича, О. Назарука та інших відомих громадсько-політичних 

діячів, обговорено політичну ситуацію в країні, а також накреслено 

можливі шляхи консолідації політичних сил Західної України [1034, c. 

207 – 240].  

На ХХХІІІ крайовому конгресі УСРП (Львів, 25 грудня 1937 р.) 

наголошено, що «в обличчі одностайного наступу ендецьких і інших 

реакційних сил проти укр. життя, який зміцнився наслідком відповідальної 

поведінки деяких укр. реакційних груп і проводів всенародних установ та 

ослабив укр. національний організм, уважає Конгрес за конечну 

консолідацію здоровших сил народу для оборони його прав» [239, c. 2]. 

Проте тільки у серпні 1939-го ідея витворення єдиного національного 
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центру набула реальних обрисів, особливо після укладення радянсько-

німецького договору про ненапад.  

Як і соціалістичні партії, комуністичний табір теж був роз’єднаний. 

Провідне місце у ньому на початку 1920-х років займали розрізнені 

комуністичні групи, які згодом об’єднала КПСГ-КПЗУ. Діяла також 

польська комуністична партія, згодом – Сельроб, «Народна Воля» та інші 

політичні сили цієї ідеологічної ніші. Між українськими та польськими 

комуністами, як, зрештою, і між українськими комуністичними групами 

виникли доволі непрості відносини.  

Наприклад, ще 1919 року у Стрию існувала комуністична група, яка 

виділилася з єврейської соціалістичної партії [695, c. 63 – 70]. На 

конференції цієї партії 18–19 січня 1919 року комуністи внесли резолюцію, 

яка пропонувала визнати диктатуру пролетаріату, Ради та поширювати ідеї 

соціалізму. Резолюція не була прийнята конференцією, але група 

продовжувала існувати і створила т. зв. Тимчасовий окружний комітет, 

випустила кілька номерів газети «Червоний прапор» і встановила зв’язки з 

Угорською компартією та Комінтерном [551]. «Ці обидві групи – Стрийська 

і Дрогобицька, – відзначається в одному з документів КПЗУ, – мимо всієї 

своєї слабості і недостач – були виразними пролетарськими 

комуністичними групами» [1054, c. 46]. 

Існувала також комуністична група у Тернополі, Львові (складалась 

із залізничників і розповсюджувала комуністичну літературу). У доповідній 

записці ЦК КПСГ IV Конгресові Комінтерну відзначено, що в 1919 році 

«відбувається в Галичині в місяці лютім перший з’їзд галицьких комуністів 

в м. Станіславі і закладаються перші основи під Компартію Східної 

Галичини».  

У цей період простежуються доволі непрості відносини комуністів 

із національно-державницькими і соціалістичними партіями. Зокрема, у 

вересні 1921 року у Львові С. Федак здійснив невдалий замах на керівника 
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Польщі Ю. Пілсудського, під час якого було поранено львівського воєводу 

А. Грабовського. Комуністи, на відміну від національно-державницьких 

партій, однозначно засудили вчинок С. Федака. «Робітнича газета» писала: 

«Очевидно, що організований робітничий клас не схвалить такого акту, 

який здійснив осліплений націоналізмом С. Федак. Тому що не воєвода і 

навіть не сам пан Пілсудський не творять політики, яку веде вся польська 

буржуазія з лакеями ППС. Тому, що коли не буде одних, то на вільне місце 

державного керівництва стануть їх однодумці. Ось чому стріляти треба не в 

людей, не у виконавців політики класу, а в самий клас; треба скидати не 

окремі голови – буржуазного класу, а голову буржуазного чудовища в 

цілому» [540, c. 56]. 

КПСГ, однак, зуміла «переманити» в ідеологічному сенсі на свій бік 

більшість членів УСДП. Комуністи взяли курс на розкол УСДП та на 

залучення на свій бік її членів. Ця тактика найбільш яскраво виявилась під 

час першотравневої демонстрації у Львові, в якій брало участь понад 40 тис. 

чоловік. Під тиском більшості членів партії, керівництво УСДП змушене 

було погодитись на прийняття досить революційної для того часу резолюції 

[910, c. 112 – 122].  

Стверджувалося, що найважливішим питанням для робітництва є 

міжнародна єдність пролетаріату, яка похитнулась у роки Першої світової 

війни. Демонстранти висували лозунг возз’єднання західноукраїнських 

земель із Радянською Україною, проголошуючи: «Український пролетаріат 

підносить свій давній клич: вільної, самостійної, суверенної Української 

Соціалістичної Республіки, яка об’єднала би всі етнографічні українські 

землі» [153, c. 113 – 114]. 

Ведучи боротьбу проти «угодовства і шовінізму правих лідерів 

ППС», комуністи вели боротьбу і проти найрізноманітніших напрямів 

«українського націоналізму, виховуючи трудящих у дусі пролетарського 

інтернаціоналізму». У Декларації українських комуністів наголошено, що 
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одним із головних політичних завдань КПСГ, яка входила до складу КРПП, 

а особливо українських комуністів у Східній Галичині, є боротьба з 

націоналістичними течіями та українськими партіями, котрі, 

використовуючи національне та соціальне гноблення українського 

населення у краї, обманюють його лозунгами, відволікають від 

революційної класової боротьби, нацьковують проти робітників іншої 

національності, «впрягають у ярмо рідної буржуазії». Комуністи вважали, 

що об’єднання пролетарів усіх національностей у рамках єдиної бойової 

партії є найкращою зброєю в боротьбі з націоналізмом, найбільшим 

ворогом революції [726, с. 113].  

«Не віденські диктатори, не графи в реверендах (рясах. – І. Б.) чи в 

мітрах, не Союзи або Ліги Народів, – писала «Робітнича газета», – а лише 

ми самі, бідніші селяне і міські робітники, зможемо добитись справжнього 

визволення. Самостійна Галичина, писали комуністи, – це не визволення, не 

свобода, а лише «адвокатсько-попівський намордник» для бідняків, змова 

проти наших братів-наддніпрянців. Справжнє визволення, наголошували 

представники КПСГ, прийде не від «панів з Відня», але ми добудемо його 

самі, взявши владу в свої руки і тісно обнявшись із нашими 

наддніпрянськими братами [981, с. 344]. 

Під впливом «революційних виступів трудящих», а також під 

впливом критики комуністами угодовської політики лідерів УСДП в партії 

посилилося «полівіння». В інформації уряду Міністерство внутрішніх справ 

у березні 1922 року відзначено: «Українська соціал-демократична партія у 

Львові стала на ту точку зору, що єдиною самостійною державною 

українською організацією тепер є Радянська Україна». Повідомлялось, що 

соціал-демократичні видання (газети «Земля і воля», «Вперед») публікували 

численні статті, в яких викривався окупаційний режим і проголошувались 

заклики до рішучої революційної боротьби [105, арк. 9]. 
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Особливістю «полівіння» УСДП стало те, що воно здійснювалося, 

на думку сучасних учених, під тиском «простих» членів партії – робітників 

і селян [910, c.112 – 115]. У 1922 році у складі Головної управи УСДП 

відбувся розкол. Остаточний перехід партії на комуністичну платформу 

відбувся на VI з’їзді у Львові 18 березня 1923-го. З’їзд ухвалив резолюцію 

про Східну Галичину, в якій висловив протест проти її анексії «польським 

імперіалізмом».  

Подію також обговорювали на V конференції КПЗУ (квітень 

1924 р.) у Харкові. У її тезах було засуджено ідеологію саботажизму, 

породжену політикою нечуваного національного гноблення на Західній 

Україні, декласуванням окремих груп дрібної буржуазії. V конференція 

підкреслила, що саботажисти становлять серйозну небезпеку для партії, 

оскільки вносять в її лави «дрібно-буржуазну ідеологію, ґрунтуються на 

нерозумінні суті масової класової боротьби як «єдиного засобу завоювання 

політичної влади» [851, с. 24]. «Терористичні виступи саботажистів можуть 

породити в масах настрої пасивізму, надії на те, що хтось за них бореться, і 

тому з необхідністю суперечать успішній підготовці пролетаріату до 

боротьби за владу». «Цим націоналістичним настроям, – говорилось у тезах, 

– партія протиставляє клич боротьби з’єднаним фронтом робітництва цілої 

польської держави за диктатуру пролетаріату в Польщі та клич злуки 

радянської Західної України з УРСР, як також клич організаційного 

об’єднання пролетаріату на терені всієї нинішньої Польщі» [851, с. 29].  

Проте наприкінці 1920-х УСДП знову змінила «політичне 

забарвлення». Уже 1928 року І. Квасниця виступив проти діяльності 

українського робітництва в політичних партіях польського або 

комуністичного табору. Газета «Вперід» підкреслила, що український 

пролетаріат теоретично мав союзника в польському робітництві, яке, однак, 

опинилося під впливом ППС – «ідеольогічно і тактично не соціалістичною 

партією». З цих причин УСГ «Вперід» пішла на утворення виборчого блоку 
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«українського робітництва та селянства» з УСРП на платформі «За землю і 

волю», але ідейно-політичні розходження не дозволили говорити про 

«якусь тривалу політичну злуку чи союз тих двох партій…» [889, с. 46]. 

Натомість І. Квасниця визнав потребу співпраці УСДП з іншими 

соціалістичними партіями. У національному питанні партія вимагала 

«заспокоєння політичних, господарських і культурних потреб…, що 

випливають з боротьби за самоозначення українського народу» [889, с. 48]. 

У такий спосіб, політична платформа УСДП ґрунтувалася на принципах 

західноєвропейської соціал-демократії, поєднувала національну ідею з 

марксизмом. УСДП, як і УСРП, ставила за мету національне і соціальне 

визволення українського робітництва, побудову незалежної Української 

соціалістичної держави.  

Незважаючи на критичні висловлювання на адресу влади, УСДП 

продовжувала підтримувати відносини з польськими соціалістами. 

Увійшовши до сейму в травні 1930 року, В. Темницький заявив, що 

співпрацюватиме на парламентській арені з представниками ППС. Згодом у 

розмові зі співробітником газети «Robotnik», В. Темницький зазначив, що 

стосунки між УСДП і ППС «стають щораз ближчими» [765, c. 7 – 16].  

Наголосимо, що обурення УСДП викликали перемовини 

представників УНДО з польською владою у 1930–1931 роках: «З того 

самого намагання рятувати капіталістичний лад і в його обороні об’єднати 

всю буржуазію, всі антисоціалістичні сили без огляду на національну 

приналежність випливає також останнє змагання польських та українських 

буржуазних сфер до заключення т. зв. польсько-української угоди» 

[275, c. 2].  

На думку соціал-демократів, ця угода не може бути нічим іншим, як 

засобом «запрягти українське дрібноміщанство» до активної співпраці для 

рятування капіталістично-санаційного польського уряду перед загрозою з 

боку соціалізму і демократії. Вона, відзначали лідери УСДП, не тільки не 
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може нічого принести українським та польським робітникам, але становить 

загрозу їхнім «класовим життєвим інтересам». УСДП заявила про боротьбу 

з цими заходами окремих представників УНДО й окремих польських 

політиків. Ще більше обурення партії викликала «нормалізація» [275, c. 2]. 

Після заборони УСДП та КРПП у Другій Речі Посполитій комуністи 

намагались використати легальні партії – Сель-союз та «Народну Волю». 

Ще у другій половині 1924 року в приміщенні сейму відбувся з’їзд, на 

якому створено партію під назвою «Селянське соціалістичне об’єднання» 

(«Сель-союз»), прийнято її програму, статут і обрано центральний комітет. 

На чолі «Сель-союзу» став депутат сейму І. Маківка (редактор «Нашого 

життя»). 

Програма «Сель-союзу» була складена під впливом комуністів. У 

програмі відзначено, що «Сель-союз» ставить собі за мету повну зміну 

суспільних капіталістичних відносин («коли праця не шанується і 

працюючий народ, а в першу чергу селянство, визискуються»), на устрій 

трудовий, соціалістичний, в якому праця буде належно оцінена, а працюючі 

селяни здобудуть «рівнорядне» становище в суспільстві». «Сель-союз» 

також ставив головним своїм завданням боротьбу за землю без викупу, 

визнавав право націй на самовизначення. Він проголошував також 

прагнення до боротьби за перехід політичної влади в руки селянства поруч 

з робітництвом. 

У той же період КПЗУ зуміла налагодити відносини з партією 

«Народна Воля», яка діяла на території Східної Галичини. Вона виникла в 

результаті розколу москвофільської «Галицько-руської організації», що 

існувала в Галичині ще до Першої світової війни і перебувала під 

керівництвом російських білогвардійців. «Радикальні елементи» цієї 

організації під впливом КПЗУ почали консолідуватись навколо газети 

«Воля народу» [925, c. 35 – 43].  
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«Народна Воля» у березні 1924 р. мала б провести свій з’їзд, проте 

поліція заборонила захід, після чого 1 травня того ж року на сторінках свого 

органу партія опублікувала проект програми. У ньому підкреслено, що 

«фундаментом партії “Народна Воля” є наука соціалізму». Визначаючи 

свою мету, партія вказувала, що вона – Союз малоземельних і безземельних 

селян та робітників.  

«Народна Воля» протиставила себе всім буржуазним партіям і 

вважала метою соціальне і політичне розкріпачення мас. «Як конечне 

средство для досягнення сеї цілі» партія вважала ведення класової боротьби 

в союзі з працюючими всього світу. Члени новоствореної політичної сили 

проголошували принципи ліквідації приватної власності, передачу селянам 

землі без викупу, рівноправність усіх національностей, боротьбу за 

зміцнення союзу робітничого класу і селянства [925, c. 35 – 43].  

У статті «Наші боєві кличі» зауважено, що партія бореться проти 

нищення українського шкільництва, проти переслідування просвітних і 

спортивних товариств, проти ліквідації діяльності українських кооператив 

(«ми є за поширенням просвітньої руханкової та кооперативної діяльності, 

де вона усвідомлює і скріплює маси»). Партія прагнула взяти просвітні, 

руханкові та кооперативні установи «в мозолисті руки робітників і селян». 

«Ось наші кличі, що під ними йдемо в тяжку боротьбу», – резюмували 

члени партії [325, c. 2].  

Під впливом критики КПЗУ, «Сель-союз» і «Народна воля» 

поступово «перебороли помилкові погляди» і об’єдналися в Сельроб [954,  

c. 55 – 67]. Всі робітники та селяни, наголошували партійці, мусять іти «у 

завзятий бій» проти капіталістів, промисловців, дідичів, попів, панків і 

підпанків, панських попихачів. На зламі 1920–1930-х років партія 

розгорнула активну діяльність, спрямовану на перехоплення ініціативи у 

політичних сил національно-державницького табору (УНДО, УСРП, 

УСДП), ідейно спорідненої УПП та польських соціалістів – ППС. 
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З цих причин Сель-Роб започаткував нищівну критику цих 

політичних партій. «Одним словом виринає питання: хто таке У. П. П.?», – 

запитували сельробівці. «Це групка бувших УНДО-вців, людей, які між 

іншими занімались утворенням УНДО та відтак з него виступили», – 

відзначали вони [236, c. 2]. Сельробівці вважали, що між цими партіями 

немає розбіжностей у світогляді, їхні погляди на суспільство й роль у ньому 

окремих класів, погляд на шляхи розвитку суспільства, національне 

питання, релігію, право є однакові (буржуазні) [236, c. 2].  

Сель-Роб вважав, що і ті й інші стоять на ґрунті непорушності 

капіталістичного устрою, «святості» приватної власності. Більше того, 

УПП, як і партії національно-державницького табору, мають той самий 

ідеал –Українську буржуазну державу. «Ріжниці лиш полягають в шляхах, 

якими в даній конкретній обстановці, в обстановці істнування У. С. Р. Р. 

йти до одної й тої же мети: збудування української буржуазної держави», – 

наголошували члени партії [236, c. 2].  

«Гарні приятелі Радянської України ті панове упіпісти – 

піддержують її як мотузок повішеного!», – саркастично відзначав 

дописувач часопису «Світло». Сель-Роб констатував, що УПП теж визнала 

УСРР, але тільки для того, щоб здобути довір’я трудящих і таким чином 

(«дуже приличним по формі», при одночасному ідеалізуванні УНР і 

ЗОУНР) «розоружувати їх політично», паралізувати зростання класової 

свідомості працюючих [408, c. 2].  

Сель-Роб наголошував, що природним стає цей, на перший погляд, 

незрозумілий факт, що т. зв. радянофільська УПП утворила спільний блок з 

яскраво «петлюрівськими групіровками» («вперідівськими недобитками» і 

радикалами). Відзначено, що незалежно від дрібних розходжень між ними, 

їх об’єднує спільний знаменник – боротьба за Українську буржуазну 

державу, петлюрівську УНР шляхом «обману робітниче-селянських мас» 

[408, c. 2]. 
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Сель-Роб констатував, що УПП хоче згуртувати всіх українців – 

попів, панів, селян і робітників («ідеї співпраці ріжних політично-думаючих 

Українців Львова, на підставі узгідненої платформи оборони локальних 

інтересів українського громадянства Львова») [408, c. 2]. Водночас, 

відповідаючи Сель-Робу, УПП констатувала, що Соціалістичний табір 

(репрезентований Сель-Робом), підійшов до виборів під гаслом класової 

боротьби, закликаючи українських, польських і жидівських робітників і 

селян до спільного фронту. Проте цей заклик, зважаючи на базові 

соціалістичні принципи, не знайшов підтримки виборців («не міг найти 

відгомону в українських масах») [411, c. 1]. 

Крім УПП, сельробівці гостро критикували УСРП, передусім за 

відсутність, на їхню думку, чіткої політичної програми. Наголошено, що до 

кінця 1920-х років партія не мала своєї «ясної програми», а жила 

відламками старої, довоєнної програми, «підливаючи її час від часу юшкою 

емігрантської шаповалівщини». Члени партії зауважили, що в 

національному питанні УСРП виступає за соборність українського народу 

на всіх його землях. Проте, констатували сельробівці, головним нещастям 

українського народу є його розшматування на чотири частини: польську, 

російську, румунську та чехословацьку [271, c. 2, 3].  

У підсумку УСРП не зможе боротися за об’єднання всіх етнічних 

територій в одну соборну, незалежну Україну. Вона буде утопічно боротися 

як з чеським, так і румунським, як з польським, так і російським 

імперіалізмом. «На словах “інтернаціоналізм”, на ділі націоналізм! На 

словах “революція”, на ділі контрреволюція! А результат? – Переміна 

України в колонію західного капіталу», – констатували сельробівці [271, 

c. 3]. 

Сель-Роб відзначав, що в середовищі УСРП на зламі 1920–1930-х 

років стався розкол. «У.С.Р.П. вже сьогодні не можна назвати монолітом, – 

відзначали комуністи. – В її нутрі дуже виразно зарисовуються три течії…» 



 

 

271 

[271, c. 3]. Перша течія – правиця (рветься до «одноцілого національного 

фронту і не хоче заслонювати себе облудливою шаповалівщиною»). На 

думку сельробівців, ця група прагне тісно співпрацювати з УНДО. Власне з 

цього табору вийшли «Назаруки, Охримовичі, вийшли найбільш послідовні 

угодовці вроді Яцкових, Даниловичів» [271, c. 3]. 

Друга течія – центр, т. зв. диктатори радикальної партії. Цю групу 

Сель-Роб вважав «чистоплотними шаповалівцями», творцями специфічного 

українського інтернаціоналу. Їхня головна політична платформа – 

«боротьба на право і на ліво» («на право – паперова “боротьба” проти 

ундівців, а на ліво – спільна боротьба з ундівцями проти комуністів») [271, 

c. 3]. 

Третя течія – лівиця. «Чи можна про неї серйозно говорити?», – 

запитували сельробівці. На думку комуністів, не тільки можна, а й 

потрібно, адже найбільш чесні елементи радикалів-селян щораз більше 

розчаровуються в політиці «радикальних верховодів». І хоча їхня класова 

свідомість ще не дійшла до того, щоби в лоні УСРП утворити ліву 

опозицію, проте «це хиба питання якнайближчої майбутности». Спинити 

цей процес кристалізації лівиці радикалам не вдасться, вважали лідери 

Сель-Робу [271, c. 3].  

Сель-Роб із притаманною йому саркастичною риторикою називав 

соціалістів-радикалів «бездомними і безпритульними політичними 

бурлаками», які, повитиравши різні кути політичних концепцій і орієнтацій, 

замість іти вперед, вертаються «в байрак». Перейшовши цілий цикл 

«еволюцій», відзначали комуністи, придбавши по дорозі трохи 

«шаповалівського вантажу» і втративши менше або більше «незгідні» зі 

своєю програмою і тактикою групи однодумців (Яцкових і Даниловичівців) 

вони – соціалісти-радикали, опинилися «в положенні човна без вітрил і 

керма, яким життєві хвилі кидають від одного берега до другого, або в 

положенні згаданого письменником – осла» [395, c. 2]. 
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Сельробівці, у відповідь на критику соціалістів-радикалів, 

відзначали, що ті навіть не «мамути», а істоти, яких не вчить нічого ні 

історія, ні такий могутній чинник, як революція. Лежать гнилою колодою 

на визвольному шляху трудящих мас, зітхаючи до «власної держави без 

хлопа і пана, під радикальним проводом, це очевидно», – вважав Сель-Роб 

[395, c. 2].  

Сель-Роб і УСРП («наймити фашизму») відрізняло різне розуміння 

шляхів національного визволення, яке випливало з двох протилежних 

класових позицій: робітничо-селянської і «глитайсько-капіталістичної». 

Сель-Роб констатував, що, борячись за соціалізм, розуміє: справжнє 

національне самовизначення можливе не в сучасних капіталістичних 

умовах, а лише в радянській формі («в інтересі успішної боротьби за 

національне визволення, в нинішніх умовинах передовсім треба 

об’єднувати рев. фронт цілої Польщі, координувати спільну боротьбу, а не 

роз’єднувати, як думає УСРП») [395, c. 2]. 

Проте радикалам, відзначали сельробівці, зовсім не важлива 

перемога соціалізму, тому що вони постійно роз’єднують революційний 

фронт. Їм важливо спонукати українське суспільство, передусім бідне 

селянство та робітництво, боротися за УНР – державу «українських глитаїв 

та буржуїв». Звідси, вважали сельробівці, цькування УСРР, бо тільки на її 

руїнах можна створити УНР, звідси й оббріхування революційного 

авангарду Польщі, бо реалізація соціалістичних ідей у країні – це справжнє 

національне визволення, а отже, «перечеркнення всіх контрреволюційних 

затій УСРП» [395, c. 2].  

Підтвердженням цієї контрреволюційної практики УСРП, 

зауважував Сель-Роб, є не тільки спільний фронт з іншими українськими 

міщанськими угрупованнями на чолі з УНДО, а й контакти (особливо на 

сеймовому терені) з т. зв. «польською демократією», які «ніби то звернені 
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проти фашизму», а насправді є продовженням фашистської політики проти 

працюючого поневоленого народу.  

Таким чином, між українськими політичними партіями в Галичині 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть склалися доволі непрості 

відносини, що пояснюється намаганням завоювати симпатії місцевого 

електорату. Об’єднання та консолідація партій помітні тільки під загрозою 

зовнішнього чинника. Упродовж міжвоєнного періоду ХХ століття 

співпраця партій у довгостроковій перспективі вимальовувалася, зокрема, 

під час виборчої кампанії 1930 року, а також наприкінці 1930-х у рамках 

роботи в Контактному комітеті. Особливо неприязну обстановку 

спостерігаємо між ідеологічно спорідненими партіями – УСРП і Сель-

Робом, КПЗУ, а також усередині національно-державницького табору – між 

УСРП та УНДО. 

 

 

 

5.2. Українська та польська лівиця: діалог і протиборство 

 

У Галичині упродовж кінця ХІХ – першої половини ХХ століть між 

українськими і польськими партіями лівиці склалися доволі непрості 

відносини. І якщо, на думку І.-П. Химки, молоді українські соціалісти 

відмежувалися від народовців і москвофілів, зате почали тісніше 

співпрацювати з «польськими товаришами» у 1870-х, то, як слушно 

відзначає О. Жерноклеєв, «з початку 80-х років тісне співробітництво 

польських та українських соціалістів у Галичині поступово почало 

згортатися. Польські соціалісти, передусім в еміграції, висунули на перший 

план національне питання» [632, c. 69]. 

Загострення відносин між українськими і польськими соціалістами 

відбулося після утворення 4–6 жовтня 1890 року РУРП, яка ідеологічно 
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опиралася на соціалізм [473, s. 19]. Сучасні науковці відзначають, що 

«практично від самого моменту виникнення робітничої та Русько-

української радикальної партій намітилися основні тенденції та проблеми в 

розвитку стосунків між ними, а фактично – між галицько-польським і 

галицько-українським соціалістичними рухами, організаційними формами 

яких вони по суті були» [632, c. 69].  

Зокрема, орган РУРП часопис «Народ» привітав виникнення в 

Галичині робітничої партії, підкреслив прагнення до дружніх стосунків і 

тісної взаємодії з нею в боротьбі за свободу та освіту для працюючого люду 

– як робітників, так і хліборобів. Однак, констатував дослідник, українські 

радикали дорікали ГРП за те, що вона відразу, у момент утворення, не 

оголосила чітко змісту своєї програми, указуючи на той факт, що загал 

робітників у Галичині погано ознайомлений з ідейною платформою 

європейських соціал-демократичних партій, і тому простого декларування 

належності до соціал-демократії вкрай недостатньо. Водночас РУРП 

резервувала для себе право на самостійне існування й діяльність як партії 

українського селянства, мотивуючи це специфікою становища селян та 

мовно-національними відмінностями в східній частині коронного краю 

[632, c. 69]. 

ГРП у статті «Нова партія» відзначала, що навколо часопису 

«Народ» почало групуватись усе, що є живішого й шляхетнішого серед 

русинського суспільства. Коментуючи програмові засади РУРП, подані в 

реферативному викладі, орган ГРП підкреслював, що її мета – запровадити 

суспільний лад, який базувався б на науковому соціалізмі, тобто радикали 

«хочуть, щоб власність була спільною для цілого народу, хочуть усунути 

працю найману, що є підставою визиску. Це їх перше жадання, цим 

зближуються вони до нашої партії робітничої». Однак газета запитувала: 

«Чому не назвалися соціалістами, а тільки радикалами?», уважаючи, що в 

цьому – найслабший бік української партії, яка, стоячи на ґрунті наукового 
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соціалізму, мала би звернутися до «пролетаріату робітничого, котрий є 

єдиним класом в суспільстві, що може запровадити соціалістичний порядок 

у світі» [632, c. 69]. 

Все ж таки упродовж 90-х років ХІХ століття українським і 

польським соціалістам вдавалося співпрацювати на ґрунті організації 

масових віч та боротьби за поліпшення становища робітництва. Зокрема, 18 

червня 1893 року у Станіславі соціал-демократи спільно з РУРП провели 

віче за участі близько 1 000 осіб. Ліві сили об’єднувало й спільне 

відзначення Першотравневих свят [473, s. 32]. 

Проте негативи такої співпраці були також очевидними: 

1) пропагандистська й організаційна робота в СДПГіС велася 

польською мовою, що сприяло полонізації українських робітників; 

2) СДРПА поступово перетворювалася на об’єднання національних 

партійних організацій; 

3) члени СДПГС залучали членів партії – українців до святкування 

польських національних свят. 

Згодом РУРП пропагувала ідею федералізації СДПГС за 

національною ознакою, а саме пропонувала перетворити партію на союз 

трьох національних робітничих партій-секцій – української, польської та 

єврейської, зі своїми друкованими органами [337, c. 179]. У відповідь І. 

Дашинський відзначав, що в Галичині досі немає української соціалістичної 

партії, оскільки РУРП, на його думку, не є послідовно соціалістичною і 

«балянсує між ріжними програмами». Лідер СДПГС рекомендував 

створити в партії спеціальний український агітаційний комітет і видавати 

окремий, український соціалістичний часопис [632, c. 153]. 

Ситуація у політичному таборі лівиці Галичини ще більше 

ускладнилася після утворення 1893 року ППС (на базі програмних засад, 

розроблених на паризькому з’їзді польських соціалістів (1892). Ухвалений 

на з’їзді «Нарис програми» вказував на відновлення державної 
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незалежності Польщі як на головну умову втілення соціалістичних ідей у 

країні й висунув гасло «незалежної демократичної народної республіки» 

[433, s. 41]. 

Остаточне розмежування між українською і польською лівицею 

відбулося у середині 1890-х. Передумови «розриву» заклав виступ члена 

РУРП Л. Турбацького 3 березня 1895 року на партійній нараді СДПГС. 

Радикал закликав об’єднати РУРП і СДПГС в одну «Галицьку 

соціалістичну партію» з двома автономними відділами: селянським і 

робітничим, щоби «польські й українські робітники, з одного боку, та 

українські селяни – з другого, творили дві части одної партії, правлячі ся 

цілком самостійно і відрубно» [433, s. 48]. 

Ідея Л. Турбацького викликала критику провідних діячів РУРП. 

Зокрема М. Павлик відзначив, що «русинам абсолютно ніщо робити в 

польських організаціях, а треба мати свої власні» і що цілком окрема 

організація українських робітників – «се неминуча умова розвитку 

української ідеї» [433, s. 53]. У виступі на черговому з’їзді РУРП у вересні 

1897 року І. Франко назвав галицько-польську соціал-демократію 

«найтяжчим ворогом» радикальної партії: «Розбивають нам віча, шкалюють 

наших працівників, відвертають нам молодь, котра видить у нас всі 

неконсеквенції – в них всі консеквенції» [575, c. 148]. Відзначимо, що 

наприкінці 1903-го з РУРП виділилася Українська соціалістична партія, 

більшість членів якої невдовзі влилися до лав ППС. 

Започаткований першим партійним конгресом (1903) процес 

унезалежнення української соціал-демократії значно прискорився в 1906–

1907 роках. Серед дослідників історії УСДП існує думка про її повну 

ідейну, політичну й організаційну залежність аж до 1905 року від ППСД. 

Однак теза про ідейно-політичну залежність УСДП від ППСД є 

дискусійною, про неї можна говорити хіба що зі значними застереженнями. 
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Політична позиція молодої української соціал-демократії спростовує 

тезу про повну політичну залежність УСДП від ППСД. Проти неї свідчить і 

те, що створення УСДП мало припинити безупинний процес спольщення 

українських робітників. Так, характеризуючи суспільно-політичний рух в 

Україні, В. Старосольський із гіркотою визнавав, що на межі XIX і XX 

століть «українське робітництво масово заповнювало ряди польських, 

російських соціалістичних партій». Можна погодитися з існуванням 

організаційної і фінансової залежності УСДП від ППСД. Однак варто 

продовжити її термін щонайменше до 1907 року. Саме тоді, як вказується в 

центральному друкованому органі УСДП «Земля і Воля», українська 

соціал-демократія як національна організація за своєю формою, а 

інтернаціональна за своїм змістом стає фактично організацією [341, c. 2]. 

Ще правдоподібнішим є твердження одного з чільних діячів партії Лева 

Ганкевича: «У 1907 р. українська соціал-демократична партія виступає на 

самостійний шлях свого розвитку» [246, c. 19]. Аналіз подальшого розвитку 

подій у партії підтверджує, що лише 1907 року в ній утвердилися тенденції, 

що в підсумку привели її до організаційної самостійності. 

Наголосимо, що процес повного відокремлення Української соціал-

демократичної партії Галичини і Буковини зі складу Польської партії 

соціал-демократичної Галичини та Сілезії був досить складним і тривалим. 

Його можна поділити на три періоди. Перший припадає на 1899–1903, 

другий – на 1903–1907, третій – на 1911–1919 роки. Упродовж усіх періодів 

існувало приховане чи явне протиборство не лише між двома партіями, а й 

усередині УСДП між самостійницьким та інтернаціоналістським таборами. 

Найбільшим подразником непорозумінь і конфліктів між ними була 

невирішеність українського національного питання [517, c. 59]. 

На поглибленні непорозумінь усередині УСДП, між її самостій-

ницькою течією і ППСД, позначилося різне розуміння співпраці з іншими 

українськими партіями і ППСД, а також ставлення до створення 
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національних соціал-демократичних партій в Австрії взагалі і в Галичині 

зокрема. Самостійницький табір був прихильником не меншої, якщо не 

більшої співпраці з іншими українськими партіями порівняно з ППСД, 

підтримав створення єврейської соціал-демократичної партії в Галичині і 

«сепаратизм» чеських соціал-демократів, які, до речі, відповідали їм 

взаємністю. Позиція «інтернаціоналістів» у цих питаннях збігалася з 

польською. 

Проте, попри сказане, було б помилково вважати, що партії 

української і неукраїнської лівиці не співпрацювали, тим більше, в умовах 

недемократичного законодавства Австро-Угорщини та утисків і 

дискримінації робітників. Існувало два напрями співпраці: по-перше, з 

політичними партіями Наддніпрянщини і, по-друге, з польськими 

політичними партіями. Одразу ж відзначимо, що відносини РУРП-УРП, 

УСДП із наддніпрянцями були доволі тенденційними. Чи не єдиний 

виняток – співпраця у видавництвах і Закордонному комітеті РУП [517, c. 

59]. 

Значно ефективнішою була співпраця з польськими соціалістами, 

що проявлялося, здебільшого, у проведенні політичних акцій (страйків, 

мітингів тощо). Зокрема 23 листопада 1905 року у Львові відбулась 

організована спільно польськими й українськими соціал-демократами 

півторатисячна маніфестація за загальне виборче право. М. Ганкевич, 

С. Вітик, Т. Мелень неодноразово виступали на мітингах, які 

організовували польські соціалісти. Загалом тільки у квітні – вересні 1906-

го, тобто за півроку, за неповними офіційними даними, українські та 

польські соціал-демократи провели у Східній Галичині понад 270 мітингів і 

зборів. 

Незважаючи на співпрацю в окремих сферах, на початку ХХ 

століття відбувається поетапне «відокремлення» української лівиці від 

польської. На конференції УСДП, що відбувалася 27–28 січня 1906 року у 
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Львові, поборники усамостійнення партії вступили в гостру полеміку з 

прихильниками її подальшого перебування в організаційних рамках ППСД 

[517, c. 62]. На конференції було вперше порушено питання про організацію 

українських профспілок, а також створення місцевих комітетів УСДП у 

містах. Тодішні керівники партії поставилися до цього негативно. Один із 

них, Т. Мелень, визнавши у своїй доповіді важливість союзу соціал-

демократичної партії з профспілками в набутті політичної ваги, відкинув 

можливість створення українських робітничих профспілок, а запропонував 

обмежитися заснуванням інституту мужів довір’я в селах, а в містах – 

культурно-освітніх товариств «Воля» і, як виняток, у повітових центрах – 

місцевих комітетів УСДП. Свою позицію Т. Мелень аргументував 

молодістю партії та нечисленністю українського пролетаріату [259, c. 2]. 

Однак такі аргументи не переконали опозиціонерів, їхній лідер 

В. Левинський, звинувативши Т. Меленя у праці передусім на ППСД, 

наголосив: «Коли хочемо бути самостійною партією в повному значенні 

слова, то мусимо заснувати професіональні організації – на яких партія 

опирається і черпає з них певні матеріальні засоби» [259, c. 2]. Схожою 

була тональність виступів представника віденської групи УСДП М. Па-

січника, залізничника зі Станіслава Файфера. Вони запропонували 

заснувати окремі українські профспілки, видавати газету залізничників не 

лише польською, а й українською мовами [402, c. 36 – 37]. Буковинець 

О. Безпалко запропонував офіційно визнати самостійність Єврейської 

соціал-демократичної партії Галичини. 

Однак конференція відхилила всі пропозиції опозиції. Після 

конференції В. Левинського було усунуто від редагування «Волі». У 

відповідь опозиціонери з 1 березня 1906 року почали видавати в Чернівцях 

тижневик «Земля і Воля» («орган української соціал-демократичної партії 

для сільського робочого люду»). Газета стала трибуною пропаганди ідеї 
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усамостійнення УСДП, створення її партійних осередків у містах, 

заснування українських профспілок [402, c. 64].  

На думку В. Савонюка, «опозиція вирішила в цих умовах піти на 

фактичний розкол партії, уникаючи його офіційного оформлення» [926, c. 

128]. Це був внутрішньопартійний конфлікт, що став прелюдією 

справжнього розламу партії 1911 року. Саме як «непорозуміння» 1906 року 

і як «розкіл» 1911-го класифікував ці події в УСДП один з опозиціонерів Л. 

Ганкевич. Основною причиною такої «неприємності» називається питання 

про визнання Єврейської соціал-демократичної партії. Під час його роз-

гляду Т. Мелень нібито вдався «до знасилування свободи слова і думки на 

соціалістичній конференції, щоб лише не допустити до ухвали того, що 

випливає з цілої науки социалізму, а то, що кождий нарід має право про 

себе рішати і постановляти, для того лишень, що польській партії социал-

демократичній подобається цілком неслушно твердити, що жиди не мають 

права бути жидами» [926, c. 128]. 

До примирення самостійницький та інтернаціоналістський табори 

УСДП підштовхнула позиція ППСД на виборах 1907 року до Державної 

ради Австрії. Згідно з її виборчим законом усі міські виборчі округи 

отримали поляки, які, у тому числі й соціал-демократи, сприйняли це як їм 

належне. Правда, львівський місцевий комітет ППСД зробив виняток для 

свого голови з 1905 року, редактора львівського органу цієї партії газети 

«Głos», послідовного прихильника тісної співпраці українських і польських 

соціал-демократів, українця М. Ганкевича, і той висунув свою кандидатуру 

в найгустіше заселеному українцями сьомому виборчому окрузі м. Львова. 

Але з цим категорично не погодився виконавчий комітет ППСД у Кракові 

на чолі з І. Дашинським, який кваліфікував висунення М. Ганкевича у 

Львові як порушення польських національних інтересів. Після складних 

політичних маневрів і компромісів М. Ганкевич висунув і одразу зняв на-

чебто через хворобу свою кандидатуру навіть в «українському окрузі» 
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Бережани – Ходорів – Рогатин. Хоча, правдоподібніше, він просто не мав 

шансів на перемогу в цьому неробітничому окрузі й не бажав ускладнювати 

стосунки з ППСД. 

На тлі передвиборних дискримінаційних утисків керівництвом 

ППСД свого найвідданішого українського товариша М. Ганкевича в УСДП 

відбулися події, що привели до подолання конфлікту в УСДП та її 

фактичного усамостійнення. Так, 17–19 лютого 1907 року на партійній 

конференції у Львові було ухвалено рішення про припинення видання 

«Волі» і перенесення з Чернівців до Львова «Землі і Волі» як головного 

друкованого органу партії на чолі з В. Левинським, а також про заснування 

місцевих комітетів як у селах, так і в містах Галичини. 

Чергова партійна конференція 12–13 червня 1907 року відбулась у 

напруженій атмосфері. З основними доповідями на ній виступили 

представники самостійницької течії: В. Левинський (про політичні завдання 

партії), Л. Ганкевич (з проектом організаційного статуту). Згідно з 

новоприйнятим статутом, основною ланкою в партії стали місцеві комітети, 

особлива увага приділялася їх заснуванню в містах. Перший такий комітет 

було засновано 1907 року у Львові, а 1909-го вони вже діяли в 11 містах 

[246, c. 17 – 44]. Статут і надалі дозволяв подвійне членство в українській і 

польській соціал-демократичних партіях, але забороняв членам УСДП 

належати до несоціалістичних політичних організацій. 

Нову хвилю напруження в середовищі української лівиці Галичини 

спровокувала праця Ю. Бачинського «Взаємні відносини соціал-

демократичних партій, української і польської, в Східній Галичині» 

(опублікована у другому числі теоретичного органу українських соціал-

демократів «Наш Голос» (1910). У ній Ю. Бачинський зробив аналіз 

українсько-польських відносин на міжпартійному рівні крізь призму 

боротьби за робітництво. Він зробив детальний аналіз різноманітних 

способів протидії ППСД усамостійненню УСДП.  
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Спочатку проти «націоналістичної лінії українських товаришів» 

партійні поляки виступали не офіційно, а ніби приватно. Зокрема, вони не 

допускали створення українських відділів при заводських бібліотеках, 

зривали афіші українською мовою. Згодом польське партійне керівництво 

вдавалося до демонстративної практики ігнорування політичних і 

національних інтересів українських соціал-демократів. Польська партія 

взяла під своє керівництво профспілковий рух і робила вигляд, що значної 

кількості українців-робітників у тій організації ніби й не було. Будь-які 

заходи українських робітників щодо захисту своїх національних потреб 

розбивались об рішучий опір польських партійців [511, c. 15].  

У поборенні українства, на думку Ю. Бачинського, поляки діяли за 

принципом: мета виправдовує засоби. В одній із профспілкових організацій 

її голова – поляк на підставі сфальсифікованих ним свідчень домігся 

виключення члена-українця лише за те, що той вимагав рівності української 

і польської мов в організації, позаяк у ній переважали українці. Як у 

профспілкових організаціях, так само і в касах взаємодопомоги польська 

партія всі керівні платні посади віддала своїм агітаторам. Навзаєм, ті 

віддячували їй матеріальною підтримкою з внесків не лише польських, а й 

українських робітників. Українські ж соціал-демократи такої підтримки 

були позбавлені. На підставі такого стану справ Ю. Бачинський дійшов ви-

сновку, що «емансипаційний клич за видобуттям української партії з під 

залежності від партії польської мусить розійтись поміж весь загал 

українського робітництва... Українські товариші не думають довше 

видвигати в гору на своїх плечах польських товаришів, щоб опісля польська 

партія топтала українську партію» [511, c. 29]. 

Книга та її автор стали об’єктом пильної уваги не лише соціал-

демократів Галичини і Буковини, а й усієї Австрії, підросійської України, а 

також інших партій і політичних діячів. Зміст цієї роботи Ю. Бачинського, 

без перебільшення, став основною темою двох партійних зібрань 
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українських соціал-демократів впродовж 1911 року – конференції (29 січня) 

і IV конгресу (3–4 грудня) у Львові. 

На конференції, яка відбулась із порядком денним «Взаємні від-

носини соціал-демократичних партій, української і польської, в Східній 

Галичині», ідеї брошури одержали практично одноголосне схвалення і 

стали стрижнем її резолюції, в якій у «ненормальності» відносин між 

українською і польською соціал-демократичними партіями у Східній 

Галичині звинувачувалася ППСД. Але вже на IV конгресі відносини 

українських і польських демократів зазнали нової ревізії, що фактично 

спричинило поділ УСДП на «націоналістів» (самостійників) та 

«інтернаціоналістів», а також розпад партії [517, c. 66]. 

Проте 1911 року, після поразки на виборах до парламенту, на IV 

конгресі на розгляд делегатів було внесено два проекти резолюції. Перший 

запропонував Т. Мелень: «Конгрес опрокидує брошуру Юліана 

Бачинського п. з.: «Взаїмні відносини соціал-демократичних партій, 

української і польської, в Східній Галичині», як шкідливу для нашої партії» 

[217, c. 2]. Другий внесли В. Левинський та І. Сіяк: «Конгрес не годиться з 

особистими випадами Ю. Бачинського, зробленими ним в його брошурі на 

адресу М. Ганкевича і С. Вітика» [217, c. 2]. Під час поіменного 

голосування за перший проект резолюції проголосувало 40 делегатів, 

повноваження тринадцяти з яких легітимаційна комісія визнала 

недійсними, а за другий – 38 делегатів.  

32 делегати 7 грудня 1911 року підготували відозву «До українських 

робітників». У ній ішлося про те, що в УСДП віддавна змагаються між 

собою дві течії. Перша, представниками якої є група 32-х, стоїть на тому, 

«щоб кожна національна соціал-демократична партія мала повну свою 

національну самостійність, але щоб всі разом творили міжнародну єдність і 

одно цільність. Другі знов дивляться на справи українського соціалізму і 
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українського соціалістичного руху через шкло польської партії соціал-

демократичної, серед якої вони працюють і ділають» [517, c. 67]. 

Курс на остаточну і фактичну незалежну діяльність УСДП знайшов 

широку підтримку в низових партійних організаціях, зокрема Львівській. 

Таку лінію схвально сприйняли інші українські партії і політики 

українського спрямування. Так, радикал М. Павлик високо оцінив «Ю. 

Бачинського і його теперішніх молодих товаришів, українських соціальних 

демократів, коло двигнення українського елементу по містах України, через 

організацію українських робітників, окрему від існуючих соціально-

демократичних організацій – польських, російських і т. д.» [338, c. 2]. 

З позицією Ю. Бачинського солідаризувалися чеські і словацькі 

соціал-демократи, опублікувавши його зреферовані «Взаємні відносини 

соціал-демократичних партій...» у п’ятому номері свого журналу 

«Akademie» за 1911 рік. А наприкінці грудня того ж року відбувся конгрес 

чесько-словацької соціал-демократичної партії. Українську соціал-

демократичну партію Галичини і Буковини на ньому репрезентував Л. 

Ганкевич. Ішлося на конгресі і про взаємини українських і польських 

соціал-демократів [517, c. 68]. 

До соціал-демократичного «сепаратизму» галицьких українців із 

розумінням поставилася частина соціал-демократів підросійської України. 

У цьому плані варто відзначити позицію одного з найвідоміших її 

теоретиків Л. Юркевича, який під псевдонімами Л. Рибалка опублікував у 

журналі «Наш Голос» низку статей на підтримку своїх наддністрянських 

побратимів [338, c. 2].  

Позицію польських соціал-демократів засудили навіть ті 

наддніпрянці, які горою стояли за непорушність рядів Соціалістичного 

Інтернаціоналу. Зокрема, член «Українського соціал-демократичного союзу 

Р.С.Д.Р.П. «Спілка» І. Бондаренко в розлогому листі В. Левинському від 12 

лютого 1912 року з о. Капрі писав: «Не існує у світі більш націоналістичної 
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соціалістичної партії як польська соціал-демократія Галичини. І якщо ми 

звинувачували раніше українську соціал-демократію в націоналізмі, то за-

вжди при цьому підкреслювали: але польські товариші ще набагато гірші 

Вас» [368, c. 2].  

Не залишалася байдужою до розколу УСДП українська громад-

ськість в еміграції. «Поважна часть українських соціалістів побачила, – 

писала україномовна газета «Свобода» у США, – що політика Ганкевича, 

Меленя і Вітика крайно шкідлива для інтересів соціалістів-українців і що ті 

панове запряглися без протесту до тріумфуючого воза історичної Польщі, 

хоч намальованого на червоно» [368, c. 2]. Натомість упереджено, навіть 

вороже, оцінили книжку Юліана Бачинського й курс на «українізацію» 

УСДП соціал-демократи панівних націй Австро-Угорської імперії – 

австрійської і польської [517, c. 69]. 

У цій справі «польські товариші» шукали підтримки у відомих 

діячів австрійської соціал-демократії, зокрема в О. Бауера. У березні 1911 

року в місячнику «Der Campf» той надрукував замітку з промовистою 

назвою «Інтернаціонал націоналістів», в якій підкреслював, що у «взаємних 

відносинах соціал-демократичних партій» Ю. Бачинського містяться 

«ґвалтовні напади не лише проти польських товаришів, але також проти тої 

частини української партії, що ведена Ганькевичем і Вітиком, стремить 

удержати український пролетаріат в тіснім союзі з польськими 

робітниками» [221, c. 2].  

Через рік у цьому ж місячнику О. Бауер надрукував статтю 

«Galizische Parteitage» («Галицькі партійні з’їзди»), в якій аналізував стан і 

стосунки польської, єврейської та української соціал-демократії. При цьому 

«позиція» автора визначилася ставленням цих соціал-демократій до 

суперечки чеських і німецьких соціалістів щодо партійно-національного 

життя і, зокрема, створення окремих національних соціал-демократичних 

організацій [517, c. 69].  
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На відміну від польських, українські соціал-демократи із 

самостійницького табору підтримали чеських «сепаратистів», їхню позицію 

О. Бауер пояснював результатом «нерозвинених економічних і суспільних 

відносин серед української спільности в Галичині... і охоти наслідування 

чеських сепаратистів». На його думку, «українці є перш за все рільничим 

народом з дуже незначною часткою робітників» [416, s. 5].  

До того ж більша частина промислових робітників не піддається 

організації, оскільки розпорошена по малих підприємствах. Тому брак 

пролетаріату українська соціал-демократія компенсує за рахунок селянства, 

а також національної інтелігенції. А тому він зробив висновок, що 

український соціалізм відрізняється від соціалізму Західної Європи, є 

«ближчим до російського селянського соціалізму, поєднанням соціалізму… 

дрібного промислового пролетаріату із революційною ідеологією інтеліген-

ції, що надає йому національного забарвлення» [416, s. 5].  

На це Ю. Бачинський відповів брошурою «Зразок публіцистичної 

несовісности: відповідь О. Бауерови» (1912) [513], в якій знову виявив 

послідовність і принциповість у відстоюванні і захисті українських 

національних інтересів в європейському соціал-демократичному русі. 

Однак у запалі полеміки він відкинув і досить слушні думки австрійського 

соціал-демократа. З приводу розколу в УСДП з О. Бауером полемізував і В. 

Левинський [296, c. 2]. 

Звичайно, розкол загальмував розвиток соціал-демократичного руху 

в Галичині і Буковині, але важко погодитися з твердженням Керстін Йобст, 

що його наслідком «стало повне падіння партії у незначимість» [678, c. 93]. 

Навіть окремі фрагменти з життя партії у подальші роки не дають підстав 

для такого категоричного висновку. Окремі дослідники поділ в УСДП, за 

аналогією зі схожим процесом у РУРП, класифікують на «старих» 

(керівництво) і «молодих» (опозиція). На наш погляд, правильніше 

означити ці табори словами «інтернаціоналісти» і «самостійники», тут не 
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може бути вікових асоціацій, тим паче, що серед опозиціонерів були значно 

старші за віком від керівників, наприклад Р. Яросевич, але, на відміну від 

них, перебували на позиціях повного усамостійнення УСДП і окремого 

входження в Соцінтерн [517, c. 70]. 

В обох таборах УСДП, самостійницькому та інтернаціоналістсь-

кому, усвідомлювали, що «розкол відбився недобре в життю партії» [246, c. 

2]. Попри взаємні образи відомі партійці прагнули до відновлення єдності 

партії, збереження її впливу в суспільстві. Показовим у цьому плані є лист 

О. Безпалка до В. Левинського. «Може нікому стільки кривди не зробила 

Вітикова банда, яко мені, – зізнався він, – та я ні на хвилю не забуваю, що й 

за «Вітиками» є українські робітники, яких ми не сміємо від себе 

відчужувати. Можете межи собою і Вітиком і Меленем не шукати зв’язку, 

та діло так треба вести, щоби все було можливо злучити український 

пролетаріат в одно» [628, с. 112].  

Урешті-решт такий підхід привів до подолання розколу в партії, 

відновлення її єдності. Це сталося 1–2 березня 1914 року у Львові на V 

конгресі УСДП, скликаному об’єднаними перед тим керівними органами 

обох її частин. Сімдесят два делегати з’їзду після дискусії ухвалили 

запропонований Ю. Бачинським новий статут партії, вирішили видавати 

замість «Впереду» і «Землі і Волі» новий часопис «Праця», як спільний 

орган партії, головою Тіснішої Управи став В. Темницький. Це був останній 

з’їзд УСДП перед Першою світовою війною. 

Непрості відносини склалися з польськими соціалістичними 

партіями в УРП. Якщо напередодні Першої світової війни партії 

обмінювалися взаємними звинуваченнями, то після завершення 

національно-визвольної війни і поразки українців у державотворчих 

змаганнях висловлювання радикалів набули агресивнішого характеру. 

«Польський соціалізм це одна сміховинка, страхопуд, карикатура, – 

відзначали радикали. – Коли він до сьогодні ще має прихильників, коли 
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польська партія соціалістична (ППС) ще нині має кілька органів і животіє – 

то це не є заслуга польських соціалістів» [280, c. 2]. Радикали вважали, що 

ППС існує тому, що праві польські партії є «заліниві, щоби з нею боротися, 

вони є загидкі, захапчиві і засамолюбні, щоби їм маси повірили і відстали 

від ППС». Не можуть вони повірити й комуністам, оскільки бачать 

російську руїну і жебрацтво [280, c. 2]. 

Радикали наголошували, що «польський соціалізм не є властиво 

соціалізмом», оскільки він ніколи «рішучо не поставився в обороні 

соціалістичної програми проти правих польських партій. І тому постійно в 

бою з ними він тратить і тратить…» [280, c. 2]. Констатовано, що польський 

соціалізм не виробив собі ідейних соціалістичних кадрів, не виховав 

свідомих соціалістів, а польський соціалістичний уряд виступив проти 

права самовизначення українського народу, а тисячі українських селян і 

робітників вмирали у таборах. Власне «таке несоціалістичне поступування 

провідників польських соціалістів, не могло не відбитися на карності і 

безпосібності польських соціалістичних і робітничих мас» [280, c. 2]. 

Згодом УСРП звинуватила ППС у зраді українських робітників. 

Більше того, вважали соціалісти-радикали, «українські робітні маси мали 

перед собою отвертих противників, ясно бачили весь фальшивий 

“соціалізм” пепесівців і “людовство” брилівців, визволенців і пястівців». 

Але від якогось часу змінили польські «ліві» партії свою тактику [358, c. 1].  

Соціалісти-радикали зауважили, що фарисейство ППС дійшло до 

того, що вони на вічах почали протестувати проти колонізації української 

землі, високих податків, зловживань старост і наказних війтів, хоча вони 

самі «ту саму колонізацію ухвалювали», хоча вони самі «підпирали 

нинішню владу з її старостами і наказними війтами»; хоча ніхто інший, як 

ті «соціалісти» і «людовці» голосують за бюджет з високими податками 

[358, c. 1]. 
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УСРП наполягала, що польські «ліві» партії хочуть поширювати 

серед українського селянства «заразу дрібних торгів за ще дрібніші 

вигоди». Тією «пошестю» заразилася значна кількість української 

інтелігенції, яка думає, що дрібненькі вигоди – це «реальна» політика. Така 

політика, зауважували партійці, приносить непоправну шкоду українському 

народу, оскільки на місце «простолінійності боротьби вносить дрібне 

політиканство угоди, котре ніколи до нічого не доведе» [358, c. 1]. 

Проти цієї «моральної зарази» рішуче виступила УРП, яка всюди 

«отирала українським селянам і робітникам очі на фарисейство польських 

“лівих” партій». Проте у цій роботі партії заважає УНДО та комуністи, які 

діяльність радикалів на селі називають «радикальною небезпекою», та у 

своїх газетах ведуть наклепницьку кампанію проти радикалів [358, c. 1].  

До цієї боротьби з радикалами польські опоненти змобілізували 

«все, що тільки могли». Радикали відзначали, що вони ніколи не 

розраховували на те, що польсько-українські комуністи чи трудовики 

будуть їхніми приятелями. Проте коли вони перешкоджають їм у 

просвітницькій роботі, а проти польських фарисейських «соціалістів» і 

«людовців» не виступають взагалі, цим самим вони «допомагають в 

розрості польських партій на українських землях» («Панове Брилі, Лінцуцкі 

і Тарговські знайшли собі гідних союзників в трудовицьких попах і 

інтелігентах») [358, c. 1]. 

У середині 1920-х років УСРП відзначала, що «в останнім часі 

польські соціалісти наробили стільки гріхів проти засад соціалізму, що 

взагалі невідомо, як на них дивитися». Тому, вважали українські соціалісти, 

щоб себе оправдати перед виборцями і Європою, ППС задекларувала 

зменшення кількості польської армії («зменшенням стану польського 

війська, який є непомірно високий, але не заявляються за зменшенням 

видатків на військо») [352, c. 1].  
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Таким чином, підсумовували радикали, ППС і комуністи, в один 

голос промовляючи до українського робітника, «вдаряють на почуття 

міжнародної солідарності», що робітники не повинні «розбиватися» на 

національні групи, але всі одним фронтом повинні виступити проти 

буржуазії. Робітничі спілки, які очолювала ППС, були польськими 

організаціями, в яких український робітник – «запханий до ролі тягла, що 

має послушно виконувати накази ріжних Щирків і Ко» [352, c. 1]. 

Незважаючи на те, що у 1930-х рр. ППС внесла на розгляд сейму 

законопроект про автономію Західної України, УСРП репрезентація також 

розкритикувала документ. У статті «Громадського голосу» «Внесення ППС 

про автономію і становище Парляментарної Репрезентації УСРП» 

відзначено, що всі розуміють, що цей законопроект буде відхилений, тому 

для соціалістів-радикалів воно не мало практичного значення [244, c. 2]. 

Відзначимо також, що 29 січня 1933 року у Львові відбулася спільна 

конференція представників УСДП і ППС за участі лідерів партій – Л. 

Ганкевича, В. Темницького, В. Старосольського, І. Квасниці (УСДП), М. 

Нєдзялковського та К. Пужака (ППС). Учасники конференції ухвалили 

рішення про співпрацю УСДП і ППС в боротьбі проти націоналізму, 

фашизму і комунізму, котра сприяла б подоланню конфліктності у 

відносинах між українським і польським народами. Розходження 

проявились у національному питанні: УСДП надалі обстоювала утворення 

незалежної соборної Української держави, тоді як ППС виступила за 

територіальну автономію для українських земель у складі Польщі. 

Підсумовуючи значення конференції, І. Квасниця підкреслив, що ППС 

визнала в національному питанні максимальну програму УСДП: «Перший 

найважливіший крок зроблено, як Соціалізм звів нас до одного столу нарад, 

так Соціалізм доведе і до зміцнення зав’язаних контактів» [121, apk. 31]. 

Поширила свою діяльність на територію Східної Галичини і КРПП, 

яка виникла у грудні 1918-го. Партія найбільше уваги приділяла зміцненню 
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Рад робітничих депутатів і поліпшенню становища робітничого класу, 

«вбачаючи в цих заходах основні форми вияву революційних настроїв мас 

та підготовки пролетарської революції в Польщі». На ці політичні групи 

чималий вплив мала КП(б)У та РКП(б) [649, с. 204].  

Представники КРПП висунули новий для Східної Галичини 

політичний лозунг «Польська Радянська республіка в найтіснішому зв’язку 

з Радянською Росією та Україною». Нова ситуація виникла після закінчення 

польсько-радянської війни – ідеологічні та політичні проблеми стали 

першочерговими. Головною причиною непорозумінь у національному і 

аграрному питаннях, відзначають науковці, була недооцінка 

представниками КРПП у Виконавчому Комітеті Комуністичного 

Інтернаціоналу специфіки національно-визвольної боротьби українського 

народу [695, c. 63 – 70]. 

Відмінності стратегії і тактики призвели до наростання в середовищі 

КПСГ фракційної боротьби. Група О. Крілика (Васильківа), що діяла серед 

найбільш радикально налаштованих селян, спочатку висловлювалася за 

більшу автономію в рамках КРПП, пізніше, після Ризького договору, лідер 

групи визнав, що договір нестійкий і скоріше чи пізніше дійде до його 

розриву. Васильківці розраховували на європейську революцію, тому 

підтримували революційні настрої у Східній Галичині. У результаті 

повстання Східну Галичину передбачалося приєднати до Радянської Росії. 

Противилася цьому КРПП. Дійшло до парадоксального зближення поглядів 

КРПП та «українських буржуазних партій». Васильківці не виключали 

навіть плебісциту, в якому комуністи повинні взяти активну участь і 

агітувати за утворення Радянської Федеративної республіки Росії та 

України [726, с. 123]. 

Друга течія у КПСГ (капеерівці) стояла на позиції зближення з 

КРПП, відстоювала цілі загальнопольської революції. Капеерівці були 

зв’язані з робітничим класом та міською інтелігенцією, переважно 
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польською, і тому їх не хвилювали проблеми васильківців. Висування 

локальних вимог видавалося їм проявом сепаратизму, провінціалізму. 

На Галицькій комуністичній конференції 23 квітня 1920 року 

відзначено, що тільки організований рух робітничого класу і біднішого 

селянства під прапором III Комуністичного Інтернаціоналу може вивести 

Галичину з тієї капіталістичної неволі, в якій перебувають і гинуть всі сили 

працюючого люду. Конференція вважала своїм обов’язком «піти до 

міського і сільського робітництва Галичини» і, незважаючи на жертви, в 

тісному єднанні з Радянською Україною і Радянською Росією та з 

пролетаріатом усього світу повести боротьбу за визволення від 

імперіалістичного гніту до близького переможного кінця. 

Наростали передумови конфлікту. Васильківські опозиціонери 

заручилися підтримкою представника ЦК КРПП у Виконкомі Комінтерну. 

Центральний комітет КРПП, однак, не затвердив їхніх вимог. Наслідком 

суперечки став дальший розкол КПСГ. Проте перша фаза конфлікту 

закінчилася під час III Конгресу Комінтерну – КПСГ стала обласною 

організацією КРПП [981, с. 593].  

П’ята конференція КПЗУ (1924) підкреслила необхідність тісної 

організаційної єдності з Компартією Польщі. Одночасно конференція 

звертала увагу на необхідність встановлення і збереження тісних зв’язків з 

КП(б)У «як з партією, з якою вже нині лучить її ціла низка спільних 

завдань, як з партією тої країни, якої складовою частиною стане Західна 

Україна після перемоги соціальної революції» [742, с. 94]. 

9–11 листопада 1924 року у Львові відбувся IV пленум ЦК КПЗУ. 

Пленум обговорив підсумки роботи партії з виконання рішень V 

конференції КПЗУ та завдання, що стояли перед партією у справі 

подальшого керівництва масовою боротьбою трудящих, особливо у зв’язку 

з постановами V Конгресу Комінтерну. Пленум ухвалив резолюцію про 

ставлення до становища в КРПП, в якій повністю солідаризувався з 



 

 

293 

постановою V Конгресу Комінтерну з польського питання, що засуджувала 

помилки старого керівництва КРПП, і висловився за повну підтримку 

нового керівництва, незважаючи на наявність у нього помилок ультралівого 

характеру.  

КПЗУ вважала, що ці помилки слід переборювати в ході практичної 

роботи. Велику увагу пленум звернув на питання профспілкової роботи, 

про що було прийнято окрему резолюцію. Пленум констатував «кволість» 

профспілкового руху на Західній Україні, що зумовлювалось переважанням 

у ньому угодовського керівництва. Для того, щоб активізувати профспілки і 

зробити їх знаряддям пролетарської класової боротьби, пленум 

рекомендував комуністичним фракціям профспілок настирливіше 

проводити в життя постанови V конференції, створити червоні фракції, 

пожвавити їх роботу, переборюючи бюрократизацію профапарату і 

перетворюючи профспілки з ремісничо-цехових організацій у справжні 

промислово-пролетарські організації. 

III з’їзд КПП, що відбувся в січні – лютому 1925 року, проходив 

«під знаком глибокого оволодіння партією марксистсько-ленінським 

вченням, теоретичним і практичним досвідом Комуністичної партії 

Радянського Союзу». З’їзд підтвердив величезне значення рішень V 

Конгресу Комінтерну для більшовизації партії. Визначаючи особливе 

значення партії для перемоги соціалістичної революції, з’їзд у своїй 

резолюції підкреслив, що головною умовою перемоги революції є «тісний 

союз робітничого класу, селянства та пригноблених народів під 

керівництвом марксистсько-ленінської партії робітничого класу» [552, 

с. 84].  

У резолюції відзначено, що «головним завданням Комуністичної 

партії є пов’язання трьох головних чинників революції в Польщі – 

робітничого і селянського руху та боротьби пригноблених народів в єдину 

спільну боротьбу за повалення влади польських поміщиків і капіталістів, 
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боротьбу, в якій пролетаріат зіграє роль гегемона революційних сил». З’їзд 

ухвалив резолюцію «Про більшовизацію партії», в якій говорилося про 

будівництво партії, про роль окремих ланок партійного апарату, про 

вирішальне значення виробничих осередків та про обов’язковість 

подолання всіх пережитків II Інтернаціоналу не тільки в ідеологічній, а й 

організаційній діяльності [552, с. 86]. 

Після III з’їзду КПЗУ (21 червня – 8 липня 1928 р.), коли було 

обрано новий склад ЦК партії на чолі з М. Заячківським (Косарем), 

Крайовий секретаріат перестав існувати. ЦК КПЗУ перевів Політбюро зі 

Львова до Берліна, де були ЦК КПП, центральне видавництво партії, 

революційні організації, Міжнародна робітнича допомога, Європейське 

антифашистське бюро та ін. Безпосереднє керівництво революційним 

рухом на західноукраїнських землях у Львові здійснював відновлений 

Крайовий Секретаріат під керівництвом А. Кауфмана, О. Кожана і 

А. Стецька. 

24–27 вересня 1928 року на засіданні ЦК КПЗУ його Політбюро 

обговорило звіт Крайового секретаріату про роботу у червні – вересні і 

визначило його першочергові завдання: подолати наслідки розколу і 

зміцнити єдність партії, організувати виступи трудящих проти загрози 

війни, на захист СРСР, проти соціального і національного гноблення, 

посилити вплив партії на Сель-Роб, профспілки та інші легальні організації 

[946, c. 44]. 

На II пленумі ЦК КПЗУ у січні 1929 року був заслуханий звіт 

Крайового секретаріату, розглянуто становище в партії. Було вирішено 

поліпшити конспірацію в партійній роботі, посилити зв’язок із ППС-

лівицею, якою керував В. Гомулка, негайно об’єднати в єдину профспілку 

робітників нафтового басейну, розпорошених за національною, релігійною 

та іншими ознаками [948, с. 36]. 
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Восени 1934-го відбувся IV з’їзд КПЗУ, на якому обрано ЦК партії, 

але Крайовий секретаріат продовжував свою діяльність. Центральним 

питанням у його роботі стала боротьба за єдиний пролетарський фронт. 

Згідно з ухвалами Комінтерну і вказівками ЦК партії, Крайовий секретаріат 

здійснював нову тактику щодо соціал-демократичного табору. Остання 

згадка про нього – директива Політбюро ЦК КПЗУ «Додому» (про завдання 

секретаріату з ліквідації сектантства в партійній роботі) була у травні 1935 

року. 

Проте 1930-ті роки показали, що в умовах політичної системи 

Другої Речі Посполитої співпраця українських і польських лівих сил 

неможлива через, знову ж таки, різне бачення вирішення національного 

питання. Прикладів розходження українських і польських лівих доволі 

багато. Зокрема, на початку 1930-х ППС внесла у парламент Польщі 

законопроект, який надавав автономію Західній Україні, проте цей 

законопроект більшість українських партій сприйняла як фарс.  

Таким чином, українсько-польські відносини у партійному розрізі 

відзначалися конфронтаційністю, боротьбою за електорат Західної України. 

З кінця ХІХ століття між українськими і польськими соціалістичними 

партіями точилася гостра боротьба за вплив на профспілкові організації, які 

об’єднували значну частину робітництва краю. Усамостійнення УСДП, 

намагання партії скласти конкуренцію ППС призвели до ще більшого 

розходження в лівому таборі Галичини.  

Поразка українців у національно-визвольному русі 1918–1923 років 

викликала розходження у середовищі лівиці. Навіть, здавалось би, 

монолітний комуністичний рух у Польщі, який перебував під впливом 

Москви та Комінтерну, не був одностайним у ставленні до держави та її 

інститутів: якщо КПСГ-КПЗУ прагнула возз’єднатися з Радянською 

Україною, то КПП наполягала на неподільності Польщі. Національно-

державницькі партії – УРП-УСРП, УСДП (після 1928 р.) також не зуміли 
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налагодити діалог із польськими соціалістами, що вилилось у хвилю 

взаємних наклепів та звинувачень. 

 

 

 

5.3. Українські та єврейські ліві політичні сили:  

між союзом і нейтралітетом 

 

На зламі XIX – XX ст. кристалізуються національно-державницькі 

прагнення євреїв, а їх лівий рух набуває сталої тенденції до організаційного 

усамостійнення. Сказане ілюструється виданням у 1896 р. книжки 

австрійського журналіста, єврея Т. Герцля «Der Iudenstaat», постулати якої 

стали програмними в осучасненні сіонізму, відновленні єврейської 

національної держави. Через століття ізраїльський вчений Ш. Авінері так 

оцінив її значення: «Герцль першим здійснив пролом у європейській та 

світовій суспільній думці, перетворивши національне вирішення 

єврейського питання з теми, яка обговорювалася на сторінках провінційної 

періодичної преси… в проблему, яка зацікавила широкі кола в усьому світі» 

[567]. Уже наступного року після виходу праці Т. Герцля у Базелі перший 

сіоністський конгрес за участю представників Галичини виробив програму, 

в якій ставилась мета і окреслювалось завдання утворення єврейської 

держави у Палестині. З того часу сіонізм є важливим і невід’ємним 

чинником геополітики. 

Водночас сіонізм став одним із наріжних каменів у формуванні 

єврейського лівого руху. Так, у 1897 р. у Вільно виник Загально-єврейський 

робітничий союз (Бунд), а у липні  1905 р. у Львові проголошено утворення 

Єврейської соціал-демократичної партії Поалей-Ціон (Робітники Сіону). Як 

Бунд, який діяв переважно на території Російської імперії, так і Поалей-
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Ціон – в межах Австро-Угорської монархії домагалися незалежності 

відповідно від РСДРП і СДРПА. 

Союзницьку позицію з ними у цьому питанні займали представники 

інших національних соціал-демократичних партій Австрії – чеської, 

словацької, української… Правда, в УСДП однозначно підтримував 

прагнення єврейських ідеологічних побратимів табір «самостійників» 

(Ю. Бачинський, О. Безпалко, В. Левинський та інші), а група 

«інтернаціоналістів» (М. Ганкевич, С. Вітик, Т. Мелень та інші) «хиталися з 

генеральною лінією» на збереження організаційної єдності в межах 

австрійської і польської соціал-демократій. 

Я. Дашкевич відзначає, що найкращим у той час знавцем 

єврейського питання в Галичині був І. Франко [601, c. 48]. Його єврейська 

тематика представлена різними жанрами: поезією (вісім віршів циклу 

«Жидівські мелодії»), прозою («Борислав сміється», «Boa conctriktor», 

«Петрії і Довбущуки»), поетичними перекладами (уривок з поеми чеського 

поета Ярослава Врхліцького «Бар-Кохба», вірші Розенфельда Моріца «Моя 

пісня», «Пісня робітників»), мемуаристикою («Мої знайомі жиди») і 

науковою публіцистикою («Семітизм і антисемітизм у Галичині», 

«Жидівська держава»). На жаль, вона збіднена не лише у цензурованому 

комуністичною владою 50-томному зібрані творів великого Мислителя, а й 

у сучасних українських виданнях. Залишається сподіватись, що у майбутніх 

збірках вона буде представлена і такими працями І.Франка: рецензії на 

«Енциклопедію юдаїстики» і на п’єсу Г.Зудермана «Загибель Содоми», 

«Мозес Мендельсон – реформатор жидівський», «Питання жидівське», 

«Жиди про жидівське питання» та іншими. 

Висвітлення власних спостережень і оцінок україно-єврейських 

відносин І. Франко починає зі свого навчання у Дрогобицькій гімназії (60-ті 

роки XIX ст.). Згадуючи про регулярні бійки між старшими гімназистами і 

місцевими євреями, він зазначає, що їх ініціаторами були здебільшого 
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поляки. В україно-польських історико-літературних дискусіях єврейські 

гімназисти в основному займали сторонню позицію, хоча окремі з них 

записувалися на заняття з української мови та літератури [999, с. 335–347]. 

Цікаво, що таку нейтральну позицію більшість єврейських партій і діячів 

займали в україно-польському протиборстві у період ЗУНР і україно-

російському – за часів УНР. 

На зламі 70-х – 80-х років XIX ст. І. Франко ініціював створення 

українсько-польсько-єврейської соціалістичної партії. Мабуть до цього його 

спонукала думка, висловлена М. Драгомановим у 1878 р., про необхідність 

здійснення пропаганди соціалістичних ідей серед єврейських робітників 

Східної Галичини з метою звільнення з під впливу багатої європейської 

верхівки. У 1881 р. І. Франко разом з польським поетом Б. Чєрвєнським і 

єврейським фармацевтом А. Інлендером склали «Програму польських і 

русинських соціалістів у Східній Галичині». На основі окремих положень 

праць Ф. Лассаля, «Маніфесту комуністичної партії» К. Маркса і 

Ф. Енгельса, «Капіталу» К. Маркса вони прагнули утворити робітничу 

партію і, таким чином, організовуючи польський, український і єврейський 

пролетаріат. 

Однак цей партійний проект І. Франком з різних причин не був 

реалізований. Більше того, згодом вони з А. Інлендером стали опонентами з 

єврейського питання, про що дізнаємося із статті І. Франка «Семітизм і 

антисемінтизм у Галичині». Натомість, Каменяру вдався інший партійний 

проект – РУРП (1890 р.). Як провідний ідеолог партії І. Франко зазначав: 

«Радикали не є антисеміти. Говоримо се явно і отверто. Ми не є ворогами 

жидів для того, що вони жиди, що походять з Палестини [1001, с. 9 – 15]. 

Водночас він стверджував, що партія не може погодитись із соціально-

економічним визиском простого люду, яким займаються багаті євреї. 

Як вже зазначалося, програмні засади сіонізму виклав Т. Герцль у 

праці «Жидівська держава». Ще за чотири роки до друку цієї книги 
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І.Франко мав зустріч з її автором у Відні. Під час неї він сказав Т. Герцлю: 

«Дуже мені подобається панова ідея відбудови єврейської держави…, 

оскільки є вона начебто рідною сестрою нашої української ідеї-відродження 

української держави» [998, с. 334]. На саму ж книжку І. Франко відгукнувся 

рецензією з такою ж назвою, в якій з певними застереженнями поставився 

до запропонованих концепцій і способів творення єврейської держави. 

Однак, на відміну від багатьох своїх сучасників, однозначно визначає євреїв 

окремим народом, який не вирішить свого національного питання, поки « 

не здобуде свого власного краю, своєї власної землі, щоб міг сам на себе 

працювати, плекати свої традиції і почуватися господарем у себе дома». І 

робить пророчий висновок про те, що план утворення єврейської держави 

«має перед собою беззастережне майбутнє, якщо теперішнє покоління 

виявиться ще не дозрілим для того, то змусить з часом дочекатися молоді, 

яка захоче і зможе його виконати» [998, с. 332–334]. Через пів століття 

франкові передбачення матеріалізувалися. 

У рецензії «Жидівська держава» І. Франко продовжив роз’яснення 

свого розуміння семітизму та антисемітизму в Галичині, викладеного ще 

десятиліття перед тим у польському часописі «Przeglnd Spolecny» і 

перекладеного українською мовою у 1913 р. Стаття є однією з 

найгрунтовніших студій єврейської проблеми в тогочасній українській 

публіцистиці і написана на широкому фактологічному матеріалі. У ній 

І. Франко відреагував у руслі широкої полеміки на писання єврейських 

журналістів Носсінга і Ліппе про особливе гноблення і безправне 

становище євреїв в Австро-Угорській монархії.  

Передусім Каменяр закликає сторони  полеміки до єдиної 

методології розгляду даної проблеми, а саме: права як і обов’язки мають 

бути одинаковими і для євреїв, і для українців, і для поляків; учасникам 

полеміки дотримуватись єдиної етичної міри; брати до уваги і суспільно-

економічні, і суспільно-релігійні відносини, керуватися фактами замість  
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непідтверджених звинувачень. Він визнає, що у  внутрішньоєврейські 

справи неєвреї не мають права втручатись, «натомість у справах, що 

доторкають обопільних відносин між євреями і неєврейськими народами, 

мають обі сторонни, євреї і неєвреї, не тільки право, але й обов’язок робити 

все, що можна для вияснення фактичного стану речей, для вказання його 

хиб і можливих способів заради» [998, с. 317]. Однак єврейські полемісти 

переважно зауважували і наголошували на кривдах завданих неєвреями 

євреям і замовчували кривди євреїв неєвреям. І. Франко ж відверто вказав 

на причини проявів антисемінтизму: перекидання євреїв на бік народу-

переможця, гноблення разом з ним поневоленого народу, зосередження у 

їхніх руках більшої частини промислу і майже всієї торгівлі, лихварство, 

«нечесна конкуренція індивідуальна», «неперебирання в способах» для 

досягнення мети, часто огидний визиск людей і виснаження земельних 

наділів, ухилення від виконання громадянських обов’язків… При цьому 

І. Франко рішуче заявляє: «Жодна релігія, жодне переконання, жодна раса і 

жодна народність не були й не можуть бути предметом нашої ненависті. 

Таким предметом були й лишається на все тільки всякий утиск, усякий 

визиск і всяка облуда»  [998, с. 315]. 

Як політичний і громадський діяч І. Франко був доволі стриманим і 

коректним в оцінці підприємницької діяльності євреїв. Значно відвертішою 

і образнішою виглядає їхня підприємливість у його художніх творах, 

присвячених становищу українських робітників і соціально-економічній 

ролі єврейського елементу в Бориславо-Дрогобицькому промисловому 

районі Галичини. Після винайдення ефективного способу очищення нафти 

та її широкого застосування в промисловості в цей район почали злітатися 

любителі дармового збагачення. Всі, а особливо жиди – пише каменяр у 

повісті «Боа констріктор» – лавою поперли в Борислав, хто з готовими 

грішми, а хто й так, на щастя. Почалася боротьба, якої досі не бачила 

Галичина. Слизький влізливий елемент жидівський, мов вода під час повені, 
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вдирався у всі закутки, всі шпарки, кишів, немов тисячі хробаків, 

показувався всюди, де його ніхто не надіявся. Докладне знання простого 

люду, умілість використовувати його, ошукувати в дрібницях на кожнім 

кроці – надавали жидам велику перевагу» [1041, с. 92].  

Опираючись на праці І. Франка та інші джерела М. Шестопал 

приходить до висновку, що особливістю експлуатації корисних копалин і 

промислового комплексу Бориславо-Дрогобицького комплексу було те, що 

первісне нагромадження капіталу на західноукраїнських землях 

«відбувалося не в руках українців, а в руках їхніх інонаціональних і, 

зокрема, єврейських експлуататорів» [1041, c. 93]. 

Але й в ролі письменника І. Франко шукає стежку до порозуміння 

між двома народами – українським і єврейським. Виразниками такого 

прагнення у його повісті «Петрії й Довбущуки» змальовані прогресивні 

інтелігенти – українець Кирило Петрій та єврей Ісак Бляйберг. Та 

благородні заклики другого до своїх одноплемінників не нищити, не 

підкопувати добробут гостинних українців з допомогою споювання і 

лихварства, не дивитись на них з погордою, на жаль знайшли відгук не всіх 

євреїв. Їх розлючений натовп, керований рабином, спочатку заплював і 

зганьбив проповідника єврейсько-українського братерського 

співробітництва, а потім вивіз невідомо куди. Резюмуючи цю сюжетну 

лінію повісті, М. Шестопал стверджує, «що в умовах тогочасної Галичини, 

де українці зазнавали потрійного гноблення з боку євреїв, поляків та 

австрійців, зусилля Бляйбергів і Петріїв не могло привести до чогось 

іншого, крім неминучої поразки» [1041, с. 112]. 

Співзвучними з І. Франковими були оцінки українсько-єврейського 

співжиття одним з його однопартійців (РУРП), згодом лідером і теоретиком 

УСДП, автором знаменитої праці «Україна irredenta» Ю. Бачинським. У 

соціально-економічному портреті євреїв той виділяв їх лихварську 

спритність, здатність до вмілого ведення господарки. На зламі століть він 
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був прихильником залучення їх до сільськогосподарського виробництва у 

Галичині замість збанкрутілої польсько-української шляхти.  

Однак, в нових історичних умовах, що склалися у 20-х рр. ХХ ст.,  

Ю. Бачинський змінив свій погляд на цю проблему. Тоді серед 

західноукраїнської та української еміграційної громадськості викликала 

занепокоєння інформація про наміри радянського уряду колонізувати 

євреями південні українські землі. Спокійно поставившись до такого 

варіанту розвитку подій, він висловив скептицизм і недовіру щодо бажання 

євреїв переселятися у сільську місцевість. Тут дослідник, очевидно, 

виходив з того, що осередками проживання євреї традиційно обирали міста 

і містечка, а безпосередньо сільськогосподарською роботою займались 

рідко. Про це свідчить і статистика: на початку XX ст. у сільському 

господарстві Східної Галичини було зайнято 1,9 % євреїв, в Західній 

Галичині – 0,8 відсотка. Натомість вони становили не менше 5 % усіх 

поміщиків краю. Звідси й передбачення, «що та колонізація не вдасться і 

Жиди зачнуть назад тікати до міст, – і се мене якраз непокоїть». При цьому 

він дійшов до ще одного висновку, «що й занехаяння тої колонізації не 

спинить ані не зменшить антисемітизму на Україні. А не зменшить його як 

раз з вини самих Жидів, бо вони надто замкнено держаться в собі, окремо 

від українського середовища, серед котрого живуть і котрим живуть. 

Ставляться чужо до нього, нічого йому від себе не дають, ані матеріального, 

ані духовного, вважаючи його лише за предмет добичі, визиску. І доки таке 

відношення Жидів до українського середовища буде існувати, поки 

антисемітизм на Україні нето не зникне, але й не зменшиться» 510, с. 97–

98. 

Як бачимо, І. Франко та Ю. Бачинський вважали, що коріння 

антисемітизму в Україні виростало з поведінки і вчинків самих євреїв – 

багато з них переходили на політичну службу до панівних націй, 

добровільно і активно допомагали їм визискувати економічно і нівечити 
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духовно українців. Тому в період національно-соціальних вибухів – 

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, Коліївщини, революції 

1917 – 1921 рр. – євреї-експлуататори зазнали в Україні гоніння і фізичного 

насильства. Значного розголосу у світі набули погроми євреїв у Проскурові 

(тепер – Хмельницький) в 1919 р. Як керівник на той час української 

дипломатичної місії у США, Ю. Бачинський восени того ж року пояснює 

американській громадськості їх походження такими трьома факторами. 

Перший полягав у тім, що «маленька група єврейської буржуазії піддалася 

на підтримку російського домінування на Україні та польського правління 

на Галичині, а отже, виступила проти населення та демократії». Суттю 

другого, найголовнішого, «був зловісний дух погромів царської Росії, в якій  

адміністрація, бюрократія та імперська політика, школа, Церква і жовта 

преса були знаряддям у налаштуванні народу України проти євреїв». А 

звідси і похідний третій фактор – «старомодна провокація, … «своєвільний 

непослух місцевого командира, який підхопили інші» 420,  р. 5–7. 

Ю. Бачинський категорично відкидав будь-які звинувачення в 

причетності уряду до єврейських погромів, підкреслював, що «все це 

робилося без відома Симона Петлюри. Прямо суперечило його точним 

наказам, а накази про погроми були прямо протилежні цілям УНР» 420, р. 

7. При цьому він використовував такі вагомі аргументи, як Закон 

Центральної Ради про національну автономію національних меншин в 

Україні, в т.ч. єврейської, відновлення його чинності Директорією, її 

неодноразові заклики до українців ставитись до євреїв як до друзів і 

союзників української демократії, покарання українською владою учасників 

погромів, матеріальні відшкодування його жертвам, зрештою, роботою 

багатьох євреїв в усіх українських урядах. Один із них А. Марголін 

визнавав, що в «Директорії були найщиріші наміри не тільки попередити 

смертельні для повстання та його мети анархію і погроми, а й всіляко 
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забезпечити мирне і дружнє співжиття всіх народів на засадах повної 

рівності» 788, c. 366. 

Таку ж позицію займала і партія «Поалей-ціон». Її представник у 

складі єврейської делегації на прийомі у Головного Отамана С. Петлюри 17 

липня 1919 р. у Кам’янець-Подільському категорично заявив: «Ми 

переконані, і маємо досить фактів, що Житомирський і Бердичівський 

погроми виникли проти волі уряду… Відступи від Києва по той бік Збруча 

було нашою жахливішою соціальною і національною трагедією… Наша 

партія стоїть на старім погляді, що єврейська демократія нарівні з 

українським народом заінтересована в самостійності Вільної України» [788, 

с. 366]. 

Тільки неупереджений дослідник може об’єктивно оцінити історію і 

сучасний стан українсько-єврейських взаємин, допомогти прочитати в них 

не лише темні, але й світлі сторінки. Саме так робив Ю. Бачинський. 

Маючи на увазі, очевидно, період між Коліївщиною та революцією 1917 – 

1921 рр., він наголошував, що «протягом декількох поколінь у минулому у 

нас не було жодних сварок з євреями… Більше того, упродовж останніх 

років українці та євреї у Галичині були тісно пов’язані зв’язками  спільної 

мети та взаєморозуміння» 420, р. 5–6. Яскравим прикладом такої 

співпраці було створення передвиборчого альянсу українців та сіоністів під 

час парламентських виборів до Державної ради Австро-Угорщини у 1907 р. 

Тоді українські партії встановили «зносини з партією Жидів-сіоністів, щоби 

відірвати переважну часть Жидів від спільної акції з Поляками. Ми 

поставили тоді Жидам одверту альтернативу: союзник мого ворога – мій 

ворог, ворог мого ворога – мій союзник! Жиди-сіоністи рішились піти з 

нами… Расові і конфесійні моменти уступили» 754, с. 440–441. Таким 

чином, завдяки підтримці українських виборців у Віденському парламенті 

вперше з’явилися два національно свідомі єврейські депутати. Вже в 

парламенті УНР – Центральній Раді – євреї отримали непропорційно велику 
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кількість – 30% місць (50 у Центральній Раді і 5 – у Малій Раді). Однак «4-й 

Універсал прийнято лише українськими голосами, бо представники меншин 

голосували проти (російські меншовики та «Бунд») або утрималися 

(російські ессери та решта єврейських партій)» 681, с. 149. 

Між союзом і нейтралітетом будували свої стосунки єврейські 

організації з урядом і українськими політичними силами ЗУНР. Важливо 

відзначити, що всі вони – ліві, праві, центристи – вже у своєму першому 

рішенні щойно створеного передпарламенту – Української Національної 

Ради 19 жовтня 1918 р. у м. Львові, закликали «всі національні меншости по 

сій українській области, при сім Жидів признається за окрему 

національність, – щоби уконституювалися і негайно вислали своїх 

представників до Української Національної Ради в скількости, 

відповідаючій їх числу населення» [161, с. 373]. 

На початку листопада 1918 року єврейські партії і релігійні громади 

творили Єврейський Комітет Громадської Безпеки (ЄКГБ) у Львові, а а на 

перефірії – паралельно утворювалися Єврейські національні ради (ЄНРади). 

Інстинкт національного самозбереження привів їх до прийняття рішення 

про дотримання нейтралітету в польсько-українській війні. Відповідно до 

нього єврейські інституції, як і німецькі, відмовилися від участі у виборах 

до УНРади ЗУНР у листопаді 1918 року, а у січні 1919 року – до 

варшавського сейму, які так і не відбулися. 

Водночас між українолюбами і полонофілами в єврейському 

середовищі відбувалася прихована і відкрита боротьба. Позиції перших 

зміцнилися весною 1919 року. Цьому в значній мірі сприяла законодавча 

діяльність ЗУНР, спрямована на справедливе вирішення національного 

питання, встановлення рівноправних і паритетних стосунків між 

українцями і національними меншинами. Така політика контрастувала 

своєю шляхетністю і ліберальністю на тлі вчинених поляками жорстоких 
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єврейських погромів у Львові, під час яких загинуло 64 людини. Одних 

євреїв вони залякали, інших – навернули до українства. 

Першими з позицій нейтралітету в польсько-українському 

протистоянні виступили ліві єврейські партії. Так, 23 березня 1919 року 

провід партії «Поалей-ціон» своєю ухвалою підтримав політичну 

самостійність ЗУНР, вітав її злуку з УНР, а на шпальтах друкованого 

партійного органу «Дер їдіше арбайтер» постійно критикувалася ЄКРада за 

«самоусунення від українсько-польського конфлікту…, а політика Антанти 

трактувалася такою, яка суперечить принципу права націй на 

самовизначення». Тоді ж про позитивне ставлення до уряду ЗУНР заявили 

представники Бунду та єврейської соціал-демократичної партії. 

Можна припустити, що окрім офіційної національної політики 

ЗУНР, на оприлюднення проукраїнських настроїв у середовищі єврейських 

лівих могла вплинути й вдячна пам’ять про постійну підтримку їх прагнень 

до партійного і політичного усамостійнення, національної тотожності, 

українськими лівими у попередні десятиріччя. 

Правда, обережна і поодинока підтримка представниками не лише 

лівих, а й інших політичних сил влаштовувала не всю українську 

громадськість. Так, у березні 1919 р. на крайовій конференції Української 

соціал-демократичної партії О. Устиянович виступив з ініціативою 

оподаткування націй, представники яких не служили в українській армії. 

Тоді ж О. Незаруга на селянсько-робітничому з’їзді запропонував почати 

мобілізацію представників усіх націй Східної Галичини до української армії 

[902, c. 119 – 120]. 

Панівні нації – поляки і росіяни – намагалися асимілювати не лише 

близьких до себе за походженням українців, але й віддалених євреїв. 

Найближчий шлях до осягання цієї мети пролягав через позбавлення їх 

рідної мови. У зв’язку з цим Ю. Бачинський відзначав, що в Східній 

Галичині «усій жидівській масі, насильно вписано як їх розговірну мову – 
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польську мову, і тим самим зачислено їх за поляків, хоч… за Поляків не те 

що себе не узнає, але по просто ненавидить Поляків» 513, с. 7. Такий 

висновок правдивий, хоча дещо перебільшений. Справді, за австрійським 

переписом населення, національність визначалася за розмовною мовою. У 

1900 р. із 811183 мешканців Галичини юдейського віросповідання 621036 

(76,6 %) особам було записано розмовною польську мову, 40445 (5 %)  – 

русинську (українську), 138400 (17,6 %) – німецьку 777, с. 35. До речі, 

така статистика дає підстави говорити про існування в бездержавній 

Україні євреїв культурно приналежних не лише до панівних націй 

(австрійської, польської, російської), але й української. Водночас видно, що 

вони становили значну меншість – лише двадцяту частину. Також слід 

зазначити, що частина євреїв погоджувалась сама і закликала інших до 

добровільного ополячення. При цьому варто зазначити, що «з боку 

галицьких українців ніколи не висувалися вимоги асиміляції євреїв на 

користь українців» 604, с. 88. Не буде помилкою сказати про відсутність 

такого прагнення і в підросійських українців, зрештою, й нинішніх також. 

Століття тому, як і зараз, неукраїнці, які становили значну частку 

населення України, істотно впливали на результативність українського 

державотворення. Відсутність у багатьох з них історичної, культурної 

зацікавленості в створенні й існуванні самостійної соборної України 

вказувала на економічний інтерес, який міг би стати об’єднавчим стрижнем 

у реалізації української державницької ідеї. Це підштовхувало Ю. 

Бачинського вдатися до спроби обґрунтувати пріоритетність ідеї держави 

щодо ідеї нації. Він підкреслював, що «боротьба за політичну самостійність 

не відноситься лише до Українців-народу, а взагалі до всіх, що замешкують 

Україну без огляду на те, чи се автохтон-Українець, чи кольоніст: 

Великорос, Поляк, Жид чи Німець. Спільний інтерес зукраїнщить їх, 

змусить стати українськими патріотами» 516, с. 95. Цією думкою про 

українщення і залучення до українського державотворення інших етносів, 
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серед них і єврейського, на основі спільних економічних інтересів Ю. 

Бачинський започаткував теорію про політичну українську націю. 

Сучасником і краянином Каменяра, однопартійцем і однодумцем 

Ю. Бачинського був В. Левинський – відомий свого часу публіцист і 

політичний діяч, теоретик соціал-демократичного руху європейського 

масштабу. Він реагував практично на всі тогочасні гострі й актуальні 

проблеми, в т.ч. єврейського національно-політичного руху. Як один із 

основних ідеологів і організаторів унезалежнення  української соціал-

демократичної партії, він на ІІ з’їзді УСДП (січень 1906 р.) разом з 

Ю. Бачинським та іншими підтримав пропозицію буковинця Осипа 

Безпалка офіційно визнати самостійність створеної перед тим Єврейської 

соціал-демократичної партії Галичини, проти чого категорично виступало 

керівництво австрійської і польської соціал-демократичних партій.  

Варто повернутись на десятиліття назад. Наприкінці XIX ст. 

одночасно з сіоністським рухом почали виникати єврейські робітничі 

гуртки, які об’єднувалися у робітничі союзи у Львові, Станіславі, 

Перемишлі, Кракові, і вважали себе складовими частинами Галицької 

соціал-демократичної партії. 1897 р. на конгресі Польської соціал-

демократичної партії Галичини у Перемишлі висунуто ідею, яку не 

підтримало керівництво партії, про створення самостійної єврейської 

робітничої партії Галичини. Це була своєрідна реакція на виникнення 

незадовго перед тим у Вільнюсі загального єврейського робітничого союзу 

Польщі, Литви і Росії (Бунд) – впливової лівої політичної сили до 30-хроків 

XX століття. У 1906 році на конгресі єврейських робітничих організацій 

Галичини у Львові знову повернулися до цієї ідеї. Після її тривалого 

обговорення учасники конгресу задовільнились створенням єврейської 

соціалістичної партії Галичини, яка згодом увійшла до складу ПСДП 

Галичини на правах автономної секції. Натомість єврейські соціал-
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демократи заявляли, що в тих умовах самостійна «Єврейська соціально-

демократична партія є історично необхідною» [460, s. 5]. 

Створений «самостійниками» організаційний комітет підготував і 

провів 9–10 липня 1905 р. у Львові з’їзд, на якому було проголошено 

утворення Єврейської соціал-демократичної партії. Через п’ять років В. 

Левинський присвятив цьому питанню ґрунтовну статтю «Жидівське 

питанє і жидівська соціал-демократія в Галичині». Стаття була написана у 

період чергової активізації відцентрових сил у національних соціал-

демократіях Австро-Угорської імперії. Однією із складових цього процесу 

стала праця Ю. Бачинського «Взаїмні відносини соціал-демократичних 

партій, української і польської, в Східній Галичині» (1910 р.), зміст якої 

став основною темою конференції і ІV конгресу – УСДП впродовж одного 

1911 р. Більшість делегатів цих зібрань підтримала курс на остаточне і 

фактичне усамостійнення діяльності Української соціал-демократичної 

партії Галичини і Буковини.  

Знайшов він підтримку серед чеських і словацьких соціал-

демотратів. Зреферовані «Взаїмні відносини соціал-демократичних 

партій...» вони опублікували в п’ятому номері свого журналу «Akademie»  

за 1911 р. Наприкінці грудня того ж року відбувся «сепаратистичний» 

конгрес чесько-словацької соціал-демократичної партії. УСДП на ньому 

представляв «сепаратист» Лев Ганкевич. Чеський делегат Томашек 

порівнював взаємини українських і польських соціал-демократів із 

відносинами  між чеськими і німецькими партійцями в Австрії. При цьому 

зазначав: «Тішимося, що українських товаришів на останньому з’їзді 

бачимо на тій самій дорозі, що і ми знаходимося» 487, s. 51. 

Рух єврейських соціал-демократів по такій самій дорозі В. 

Левинський підтримував постійно. У статті «Жидівське питанє...» він 

категорично і аргументовано не погоджується з позицією провідників 

польської соціал-демократії щодо необхідності повної і примусової 
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асиміляції євреїв на землях колишньої Речі Посполитої. Опираючись на 

статистику компактного проживання євреїв на сході Європи, її автор робить 

висновок, що «в кождому разі так численні і великі маси жидівського 

населення не так легко і скоро засимілювати» 745, с. 151. Проти 

асиміляційної теорії євреїв, на переконання Левинського, свідчить також 

їхня соціальна структура, бо «побіч численної жидівської буржуазії, котра 

здебільшого... підпадає асиміляції, бачимо величезні маси жидівського 

пролєтаріяту, консервативного і відпорного  супроти асиміляції» 745, с. 

151. Ще одним чинником єврейського національного пробудження є те, що 

«німецько-жидівський «жаргон» стає мовою, на котрій повстала колосальна 

жидівська література… Твориться новочасна жидівська культура» 745, с. 

152. В. Левинський слушно зауважує, що справа окремішности єврейської 

національності, надання їй екстериторіальної автономії консолідує всі 

верстви єврейського суспільства, всі єврейські партії і громадські 

організації незалежно від ідеологічних засад. 

Відштовхуючись від соціал-демократичної міжнародно-правової 

норми про надання кожній нації права на національне і політичне 

самовизначення, В. Левинський закликає «самим Жидам рішати про так 

зване жидівське питанє та про національні форми їх культурного розвитку» 

745, с. 154. Тому, на його переконання: 

– «ми не можемо відмовляти жидівським робітникам  права до 

національної організації, на прінціпі якої зорганізований є пролєтаріят усіх 

народів Австрії»; 

– не можна не визнати єврейську соціал-демократію, оскільки 

аргумент польських соціал-демократів про те, що самі єврейські робітники 

не визнають себе євреями відпав після того, як вони на своїй конференції 

1907 р. визнали себе такими в окремій резолюції; 

– «ми не можемо не признати Ж.С.Д.П. права до національної 

орґанізації ще й тому, що в Росії дві жидівські соціалістичні орґанізації 
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«Бунд» і «Серп» (жидівська соціялістична робітнича партія) є признані 

Інтернаціоналом»  745, с. 154 – 155. 

Зазначимо, що польських лівих, ане І. Франка, Ю. Бачинського, В. 

Левинського в єврейському питанні підтримував лідер РСДРП(б) В. Лєнін, 

який неодноразово оприлюднював своє бачення його вирішення. Так, у 

статті «Становище Бунда в партії» він відзначав, що «єврейське питання 

стоїть саме так: асиміляція або самоізоляція – ідея «єврейської 

національності має явно реакційний характер не тільки у послідовних її 

прихильників (сіоністів), але й у тих, хто намагається поєднати її з ідеями 

соціал-демократії (бундівці). Ідея єврейської національності суперечить 

інтересам єврейського пролетаріату, створюючи в ньому прямо і 

опосередковано настрій, ворожий асиміляції, настрій «гетто»…» [757, 

с. 94]. 

У єврейському соціал-демократичному політикумі відбувалися 

часто розколи, з яких користали комуністичні сили, зокрема впливова 

єврейська соціал-демократична робітнича партія «Поалей-Ціон» 

(«робітники-Ціону») розкололася на дві фракції: «Поалей-Ціон правицю», 

наближену до ППС і прихильну до польського уряду і «Поалей-Ціон 

лівицю», схильну до співпраці з комуністами. Після розколу партії на 

початку 1930-х рр. значна частина членів лівиці перейшла до КПП і КПЗУ. 

Західноукраїнські комуністи скористалися кризою в «Поалей-Ціоні» 

і створили Загальноєврейську партію праці (ЗЕП), яка проіснувала з 24 

травня 1931 р. до заборони польським урядом 16 липня 1934 р. Вона 

будувалася за зразком КПЗУ, налічувала до 5 тис. членів і діяла на теренах 

Галичини, Волині. Стратегічно партія заявила про свою боротьбу за 

здійснення соціалістичної революції, соціальне і національне визволення, 

робітничий селянський уряд, побудову соціалізму. Її тактичними вимогами 

були: встановлення шестиденного робочого тижня, рівноправ’я жінок, 
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відокремлення релігії від держави, політично культурна рівноправність всіх 

націй. 

Ця сторінка в історії взаємовідносин українських та єврейських 

лівих є особливою, оскільки до неї вони були паритетними або 

нейтральними. У цьому ж випадку єврейська партія вперше визнала провід 

політичної сили не панівної нації, а такої ж бездержавної – Української в 

особі КПЗУ. 

Отож, процес становлення національної свідомості, державницьких 

прагнень євреїв  та створення ними лівих партій відбувався майже 

одночасно і взаємопов’язаний. У ньому брали активну участь різні верстви 

єврейської спільноти, та створені ним політичні структури. Добрими 

союзниками євреїв на цьому шляху були українці. Переконливим 

підтвердженням сказаного є аналіз політичної спадщини яскравих 

представників лівих партій – РУРП і УСДП – І. Франка, Ю. Бачинського та 

В. Левинського.  

Попри певні відмінності у своїх поглядах на україно-єврейські 

стосунки, вони були єдині у невтручанні у внутрішнє життя єврейських 

громад, підтримці культурно-релігійної самобутності, національної 

ідентичності, їх права на створення власних держав, партій, громадських 

організацій. Застереження стосувалися соціально-економічного способу 

життя євреїв, їх співпраці з владою панівних народів. Але вже тоді вони 

намагались зосереджуватись передусім на позитивних сторінках 

українсько-єврейського співжиття. До слова, так діють і сучасні його 

дослідники, для яких, як зрештою і для широкого кола читачів, залишається 

корисним зібраний і використаний І. Франком, Ю. Бачинським, 

В. Левинським фактологічний матеріал, їхні спостереження, оцінки і 

висновки. 
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5.4. Праця українських лівих у міжнародних організаціях 

 

Український соціалістичний та комуністичний рух наприкінці ХІХ – 

у першій третині ХХ століть розвивався на тлі розбудови міжнародних 

організацій соціалістів та комуністів. На початку ХХ ст. українські соціал-

демократи брали участь у міжнародному русі, намагалися усамостійнитись 

від австрійської соціал-демократії. Після завершення Першої світової війни 

українські політичні партії лівиці активно включаються в діяльність 

міжнародних організацій, передусім – Комінтерну та Соцінтерну.  

Міжнародні контакти ліві політичні сили Галичини, зокрема УСДП, 

підтримували з кінця ХІХ століття [517], проте їхня діяльність на 

міжнародному терені значно активізувалася напередодні і підчас Першої 

світової війни. Уже на установчій конференції УСДП 17 вересня 1899 р. М. 

Ганкевич став одним із 9 її засновників, увійшов у керівний тріумвірат 

(Ю. Бачинський, І. Возняк), разом з Р. Яросевичем був делегований на 7 

всеавстрійський конгрес соціал-демократії, що відбувся 24-29 вересня 1899 

р. у м. Брюнні. На ньому він зробив заяву про право української нації на 

політичне самовизначення. У ній зокрема наголошувалося: «Ми переконані, 

що інтернаціональна сила пролетаріату тільки тоді розвинеться, коли кожен 

народ сам рішатиме про свою долю. Ми знаємо, що соціальне і політичне 

освобожданє обусловлює теж і національну емансипацію. Українські 

соціал-демократи змагають тому до національної волі своєї нації, щоб 

з’єднаний  і освобождений народ станув у ряді народів, як рівноправний 

член» [553, c. 82]. 

У 1899 – 1901 рр. разом зі своїми товаришами М. Ганкевич 

представляв УСДП на 7 і 8 з’їздах СДРПА. Улітку 1904 р. його було 

делеговано на черговий конгрес ІІ Інтернаціоналу в Амстердамі, на якому 

він разом Т. Меленем відмовився від свого мандату в знак протесту проти 
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невизнання окремішності української делегації [997, с. 10]. Ось як описує 

цей вчинок М. Ганкевича його однопартієць А. Чернецький через півтора 

десятиліття: «1904 року на Міжнародному Конгресі в Амстердамі в УДП 

заступають тов. Микола Ганкевич і Катерина Голіцинська (з рос. України), 

тоді вперше виринає справа призначення окремої української делегації. 

Конгрес відноситься негативно. Делегатові не признано самостійного 

голосу, так як до того часу, право такого голосу мали лише соціалістичні 

організації державних націй. Мандату нашого делегата одначе зовсім не 

квестіоновано, а тільки висловлено бажання, щоб він вступив до одної з цих 

організацій (Австрії або Росії, які мають уже призначений голос). Тов. 

Микола Ганкевич не згоджується з сим, зрікся такого представництва» [215, 

с. 105]. 

Натомість представники від УСДРП погодилися брати участь у 

роботі конгресу у складі РСДРП. На думку ще одного однопартійця 

В. Темницького, цей вчинок наддніпрянських есдеків негативно вплинув на 

М. Ганкевича і відчужив його від керівників соціалістичного руху під 

російської України. А відтак, на наш погляд, ще більше прихилив його до 

польських соціал-демократів. 

У 1907 р. М. Ганкевичу знову довірено представляти УСДП на 

Конгресі ІІ Інтернаціоналу у Штутгарті, його ж було обрано делегатом на 

Стокгольмський конгрес 1917 р., а той не відбувся через перешкоди урядів 

воюючих держав. До слова, процес усамостійнення УСДП, його політико-

правового оформлення завершився у 1919 р. у Люцерні на соціалістичному 

конгресі, який визнав УСДП як окрему організацію і державність ЗУНР, 

висловивши протест проти окупації Польщі Східної Галичини. 

Дослідник українських лівих В. Кафарський поділяє еволюцію 

націонал-комуністів на два етапи:  «Можна сказати, що на першому етапі 

(1910–1917 роки) в системі цінностей українських націонал-комуністів 

відбувається перехід від ідеї всеоб’ємної “соціалістичної справедливості” 
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до ідеї “Україна соціалістична”. Тоді ще не було теоретичних розробок, які 

б стосувалися державного апарату чи навіть загальних принципів 

організації суспільства. Але з’являється головне: розуміння необхідності 

формування власних політичних структур і того, що у боротьбі з 

бездержавністю єдиною функціональною побудовою може бути політична 

партія. Другий етап розвитку українського націонал-комунізму триває від 

1917 до кінця 1930-х років» [697, c. 171]. На наш погляд, сюди вартувало б 

додати ще один етап, який тривав перше десятиліття ХХ ст. 

Оскільки на першому етапі структури світового комуністичного та 

соціалістичного руху тільки зароджувалися, значне зацікавлення викликає 

власне другий етап, який характеризується нарощуванням діалогу 

українських партій із міжнародними організаціями. Насамперед визначимо 

вплив Комінтерну на розвиток українського комуністичного руху в 

Галичині.  

Відзначимо, що «національне питання» та шляхи його вирішення 

роз’єднали українських i польських комуністів, унеможливили швидкий 

процес входження КПСГ до складу Комінтерну. Під впливом міжнародних 

подій та Рішення Ради амбасадорів про передачу Східної Галичини Польщі 

(1923) посилилась також внутріпартійна конфронтація. 

Четвертого березня 1919 року у Москві відбувся перший конгрес 

представників комуністичних партій (52 учасники з 21 країни), на якому 

засновано ІІІ Комуністичний Інтернаціонал, ініційований РКП(б) (В. Ленін, 

Л. Троцький, М. Бухарін, Г. Зінов’єв та ін.). «Комінтерн де-юре був 

об’єднанням компартій світу на певних ідейних та організаційних засадах, 

де-факто, – інструментом, через який російські більшовики здійснювали 

вплив на зарубіжні країни та прагнули підпорядкувати їх собі, здійснюючи 

у них комуністичні революції як складові всесвітньої революції», – 

відзначають сучасні науковці [574, c. 2].  
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У підсумкових документах відзначено, що буржуазія найбагатших 

країн отримала можливість, завдяки загальному економічному розвитку, 

шляхом «дрібних подачок» із своїх гігантських прибутків, підкупити і 

звабити верхівку робітничого класу – робітничу аристократію. Зауважено, 

що дрібнобуржуазні «попутники» соціалізму нахлинули в ряди офіційних 

соціал-демократичних партій й поступово змінили курс їхньої політики у 

бік буржуазії. З керівників мирного парламентського робітничого руху, 

вождів профспілок, секретарів, редакторів і службовців соціал-демократії 

утворилася каста робітничої бюрократії, яка мала власні користолюбні 

групові інтереси і стала насправді ворожою соціалізму [163, c. 89 – 90].  

У європейських країнах розпочався процес творення комуністичних 

партій. Не стала винятком Галичина, де розпочато формування перших 

комуністичних організацій, зокрема Селянсько-робітничого союзу (1918), а 

згодом – КПСГ (1919). Проте слабка організаційна база комуністів та 

відсутність впливу на населення регіону не дозволили українським 

комуністам вести мову про вступ до Комінтерну. 

У 1920 році відбувся II Конгрес Комінтерну за участі 37 держав. У 

доповіді В. Ленін оптимістично зауважив, що в Європі створено умови для 

«світової соціалістичної революції». Конгрес ухвалив резолюції 

організаційного характеру, виокремив 21 умову прийняття до Комінтерну, 

серед яких найважливіші: 

1) обов’язкове визнання диктатури пролетаріату і послідовна 

боротьба за неї; 

2) розрив з «реформістами і центристами»; 

3) боротьба із соціал-демократією; 

4) визнання принципу т. зв. «демократичного централізму» та 

суворої партійної дисципліни [714, c. 195].  

ІІ Конгрес Комінтерну прийняв Статут Комінтерну. Його верховним 

органом став конгрес, а в період між ними – Виконком Комінтерну. 
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Головою ВККІ обрано Г. Зінов’єва (до 1926 р.). Також висловлено 

підтримку національно-визвольному руху «колоніальних і залежних країн» 

[714, c. 196].  

Остаточно всі організаційні питання і тактику подальших дій було 

визначено на ІІІ Конгресі Комінтерну. До того ж збільшення впливу СРІ на 

робітництво вимагало рішучих дій РКП(б). У червні – липні 1921 року 

відбувся III Конгрес Комінтерну з гаслом «У маси!», а у квітні 1922-го в 

Берліні – конференція, на якій узгоджено комплекс заходів, які включали, 

зокрема, проведення широкомасштабних демонстрацій під гаслами 

боротьби за восьмигодинний робочий день, проти безробіття, за визнання 

Радянської Росії і «єдиний пролетарський фронт». Незважаючи на заклик Й. 

Сталіна відмежуватися від соціал-демократії, як фашистської течії, у 

європейських країнах соціалістичні партії здобули переважну більшість 

симпатій серед робітництва [714, c. 195]. 

Комінтерн вимагав від компартій готувати пролетаріат до «нового 

світового наступу», зберігаючи як головне завдання – повалення панування 

буржуазії. Комуністи розглядали фашизм, насамперед, як «прояв слабкості 

буржуазії», оголошували «меншим злом» порівняно із соціал-демократією, 

яка «співпрацює з буржуазією і зраджує тим самим інтереси робітничого 

класу» [714, c. 196].  

Щодо Галичини, у той період значно зміцніла КПСГ, яка перебувала 

в опозиції до уряду ЗУНР та партій національно-державницького табору. 

Проте вплив Комінтерну на діяльність галицьких комуністів був 

мінімальний. Ситуація змінилася після підписання Ризького мирного 

договору (1921), який втягнув Компартію Галичини у вир міжнародної 

політики: якщо раніше комуністи «закривали очі» на окупацію Польщею 

Західної України, то нова міжнародна ситуація та суспільно-політичні 

процеси у краї змушували партію визначатися зі стратегією дій.  
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Більше того, напередодні Малий комітет Виконкому Комінтерну 

ухвалив рішення про врегулювання відносин КПСГ і КРПП шляхом їх 

об’єднання – КПСГ входила до складу КРПП як територіально-обласна 

організація останньої, переставши бути секцією Комінтерну. Однак 

переговори переросли в затяжну кризу, викликану відмовою КПСГ 

виконувати рішення Комінтерну (група Васильківа), оскільки КРПП стояла 

на позиції неподільності Польщі, а українські комуністи виступали за 

приєднання Галичини до складу Радянської Росії [777, c. 212]. Тільки 1921 

року в Москві між КП(б)У і КРПП було підписано угоду про входження 

КПСГ до складу КРПП, що, однак, не розв’язало проблем у протистоянні 

двох груп у КПСГ: 1) прихильників злиття з КРПП в єдину організацію (Н. 

Хомин, Г. Михалець, Г. Іваненко, І. Маєта, І. Вантух, Н. Шапіро) і 2) 

опонентів (О. Крілик-Васильків, К. Саврич-Максимович, Р. Роздольський-

Прокопович, М. Теслюк, П. Крайківський та інші). 

Все ж таки, після тривалих внутріпартійних дискусій та 

протистояння, ухвали Комінтерну не були виконані українськими 

комуністами. Побоюючись розколу комуністичного руху в Галичині, 29 

грудня 1922 року Виконавчий комітет Комінтерну висунув категоричну 

вимогу об’єднатися. Навесні 1923-го розпочалися переговори про 

об’єднання, у яких брали участь П. Крайківський і М. Теслюк від КПСГ, Й. 

Круліковський і І. Марцін – від КРПП. Зрештою, на ІІ з’їзді КРПП (1923) 

визнано, що в разі перемоги соціалістичної революції в Польщі Східна 

Галичина повинна возз’єднатися з Радянською Україною. На цьому ж з’їзді 

перейменовано КПСГ на КПЗУ, а партії було дозволено мати 

представництво в Комінтерні, незважаючи на те, що керівник Комінтерну Г. 

Зінов’єв вважав, що «возз’єднання Західної та Радянської України не 

актуальне». Водночас виразна автономізація КПЗУ привела до того, що до 

її складу ввійшла численна фракція Української соціал-демократичної 

партії на чолі з А. Чернецьким та М. Парфеновичем [835]. 
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Остаточно розставити акценти у східногалицькому питанні мав би V 

Конгрес Комінтерну (1924). Однак Конгрес, по-перше, ще більше поглибив 

розмежування між світовим соціалістичним і комуністичним рухом і, по-

друге, не зумів розв’язати дилему «національного питання» у 

комуністичному русі у Західній Україні. Щодо першого питання, у 

підсумкових рішеннях Конгресу соціал-демократію визнано «поміркованим 

крилом фашизму». Усе це, на думку сучасників, заважало здійсненню 

тактики єдиного робочого фронту, боротьби проти фашизму, загрозу якого 

як соціал-демократи, так і комуністи в той час недооцінювали [714, c. 197].  

Друге питання також не давало надій на об’єднання комуністів 

Галичини, оскільки V конференція КПЗУ визнала право української нації на 

самовизначення та ухвалила й надалі боротися за «від’єднання 

західноукраїнських земель від Польщі і приєднання їх до радянської 

України» [777, c. 218]. Діаметрально протилежні ухвали прийняв V Конгрес 

Комуністичного Інтернаціоналу. Зокрема, у підсумковій ухвалі йшлося про 

недоцільність лозунгу автономії. Проте конгрес змусив КРПП підтримати 

тезу про об’єднання всіх українських земель в одній Радянській Україні 

[714, c. 197]. КПП не погоджувалася на розчленування Другої Речі 

Посполитої. 

Напередодні проведення VI Конгресу Комінтерну (1928) на II з’їзді 

КПЗУ, який проходив 11–18 жовтня 1926 року в Москві, керівник 

Комінтерну Г. Зінов’єв знову ж таки виступив з осудом лозунгу КПЗУ про 

приєднання західноукраїнських земель до Радянської України, оскільки 

таке приєднання, на його думку, могло призвести до радянсько-польського 

конфлікту [714, c. 221]. Пропозиції Г. Зінов’єва не були враховані, а партія 

продовжувала вважати своїм першочерговим завданням об’єднання 

Західної України з Другою Річчю Посполитою. Після 1927 року і 

відкритого конфлікту з радянським керівництвом, шляхом репресій та 

усунення керівництва партії, конфлікт було подолано. У 1928-му Виконком 



 

 

320 

Комінтерну виключив керівників більшості ЦК КПЗУ Й. Крілика 

(Васильківа), Р. Кузьму (Турянського) та інших із партії та Комінтерну. 

Того ж року партію очолив М. Заячківський (Косар), до її ЦК було 

кооптовано Г. Іваненка (Барабу).  

Влітку 1928 відбувся VI Конгрес Комінтерну, на якому прийнято 

Програму Комуністичного Інтернаціоналу. Відзначено «неминучість краху 

капіталізму і перемоги світової соціалістичної революції, яка переможе 

спочатку в небагатьох країнах». Тільки прихід до влади в Німеччині А. 

Гітлера заклав фундамент діалогу комуністів та соціалістів – 

Соціалістичний Інтернаціонал виявив про готовність вести переговори з 

Комінтерном про досягнення антифашистської єдності. VII Конгрес 

Комінтерну (1935) також підкреслив важливість згуртування всіх 

антифашистських сил на загальнодемократичній платформі [714, c. 199]. 

VII Конгрес Комінтерну (1935) відбувався на тлі арештів 

українських комуністів. У 1933–1934 роках «за підтримку національного 

ухилу Скрипника, ідеалізацію УНДО, ЗУНР» заарештовано М. 

Заячківського, П. Демчука, К. Саврича, М. Теслюка, Т. Стасюка та інших 

діячів КПЗУ. Рішенням Виконкому Комінтерну від 16 серпня 1938 року 

КПЗУ була розпущена, як «банда шпигунів і провокаторів». Комінтерн 

наголошував, що «у самій побудові партії не був витриманий ленінський 

принцип демократичного централізму… Найбільш широко розгорнулася 

провокація у КПЗУ і пов’язаною з нею масовою організацією «Сельроб»…» 

[3, apk. 276 – 277].  

УСРП розкритикувала Комуністичний Інтернаціонал, створений, на 

думку соціалістів-радикалів, для боротьби з демократією та народовладдям. 

«Диктатура жмінки людей в СРСР не допускає до голосу у правлінні не 

тільки широких мас селянства й робітництва, але й навіть своїх партійців, – 

ідеться у повідомленні «Громадського голосу». – В господарській ділянці є 

це лад безприкладного визиску широких мас селянства й робітництва через 
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пануючий державний капіталізм. Комуністичний інтернаціонал 

підпорядковується уповні імперіалістичній політиці московського Кремля і 

всі змагання поневолених царатом народів до волі – допоміг здавити вогнем 

і мечем. Нема ані одного народу царської імперії, якому большевики 

допомогли би визволитися…» [398, c. 2]. 

Соціалісти-радикали констатували: «Европейський соціалізм мав 

уже змогу добре придивитися до дійсної практики комуністичної диктатури 

на Україні в Росії і тепер європейські соціалісти вже не дають себе 

обманути ніякій фарисейській пропаганді комуністів… Европейський 

соціалізм відвернувся взагалі від усякої думки про диктатуру. Навіть 

диктатура пролетаріату немає тепер кредиту серед більшости трудових мас 

Европи. Селянство і робітництво мало вже нагоду бачити на практиці і 

«пролєтарську» диктатуру і буржуазно-фашистівські диктатури (Греція, 

Італія, Еспанія). Трудові маси у своїй величезній більшости не хочуть ніякої 

диктатури над собою – ні одної особи, ні партії, ні кляси…» [398, c. 2].  

Таким чином, КПСГ, згодом КПЗУ не тільки не впливали на роботу 

Комінтерну, а й були змушені виконувати його ухвали, які, у своїй 

переважній більшості, йшли в розріз із програмними документами партії. 

Насамперед це стосувалося проблеми вирішення належності Східної 

Галичини: якщо КПП не бажала поділу Польщі та втрати нею державності, 

українські «націонал-комуністи» виступали за приєднання Західної України 

до складу Радянського Союзу.  

Іншим шляхом ішли українські соціалісти, які шукали підтримки у 

СРІ, який постав ще у 1919–1920 роках. Партії цього напряму відкидали 

збройну боротьбу і диктатуру пролетаріату, виступали за парламентські 

легальні засоби боротьби. У 1923 році Соціалістичний Інтернаціонал 

об’єднався з міжнародною організацією центристських робітничих партій, 

що привело до створення Робітничого Соціалістичного Інтернаціоналу. 

Наголосимо: якщо до літа 1921-го в компартіях «капіталістичних країн» 
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нараховувалося близько 1,5 млн осіб, то в лавах соціал-демократичних 

партій було близько 8 мільйонів [714, c. 194]. 

Отже, 21 травня 1923 року в Гамбурзі (Німеччина) відбувся світовий 

конгрес соціалістичних партій (за винятком партій, які ввійшли до ІІІ 

Інтернаціоналу). Українську делегацію представляли члени УПСР, УСДРП, 

а також представники УРП [951]. «Всі ті групи, – зауважив політичний 

оглядач «Громадського голосу», – ставлять резолюцію до ухвалення 

конгресові, в якій осуджується окупація українських земель по обох боках 

Збруча і протестується проти нарушування принципу вільного 

самовизначення народів відносно всіх недержавних народів сходу Европи, 

яких економічний розвиток і революція пробудила до активного 

політичного життя» [269, c. 3]. 

Соціалістичний конгрес у підсумкових резолюціях відзначив, що 

звертає увагу робітничих мас на те, що не лише на Заході, а й на Сході 

«топчеться ногами право самоозначення народів». Радикали зауважили, що 

на території, відокремленій від Росії, на Балканах, Центральній Європі 

визначено «деякі державні границі не по праву самоозначення народів, але 

диктовано їх насильством». Конгрес поклав обов’язок на соціалістичні 

партії захищати права на самовизначення всіх народів [269, c. 3].  

Підсумкові ухвали Конгресу СРІ викликали обурення в українських 

соціалістів, які чекали на значно радикальніші дії від своїх союзників [951]. 

Радикали констатували, що у документі «не названо тих безправств по 

імени, а звичайно крутяться, щоби не наразити собі московських, 

румунських, чеських, польських чи сербських соціялістів. Не ріже правди в 

очі, але завиває її як щось смердюче в папірчик. Тому можна відразу 

заявити, що той конгрес не відіграв тієї ролі, яку заміряв...» [269, c. 3].  

Ухвали СРІ розкритикував також Комінтерн. «У так званому 

питанні про винуватців війни Бернська конференція (започаткувала 

утворення СРІ. – І. Б.) увесь час оберталась у рамках буржуазної ідеології, – 
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відзначали комуністи. – Німецькі і французькі патріоти закидали один 

одного тими самими звинуваченнями, якими закидають один одного 

німецькі і французькі буржуа. Бернська конференція розмінялася на 

дрібниці, обговорюючи той чи інший крок буржуазних міністрів до війни, і 

не хотіла визнати, що головним винуватцем війни є капіталізм, фінансовий 

капітал обох коаліцій і їхні соціал-патріотичні гасла» [163, c. 90].  

Приклад КПЗУ, розчарованої ухвалами Комінтерну, спіткав також 

УРП. Радикали розкритикували також підсумкові ухвали ІІ і ІІІ СРІ, у яких, 

зокрема, відзначалося:  

«1) Вогні національної гризні в Західній Европі належить доконечно 

погасити. В тій ціли треба перевести до кінця розоруження, віддати 

Німеччині окуповані області;  

2) Після ратифікування Локарнського договору повинна відбутися 

конференція в справі розоруження згідно з постановами загального 

зібрання Союзу Народів;  

3) Договір про полагодження міжнародних спорів повинен 

поширюватися й повинен обов’язувати всі держави так як це задумано в 

Женеві, але не переведено в життя;  

4) Робітнича кляса повинна уважати, щоби порозуміння між 

державами західної і центральної Европи, яке має на ціли полагоджування й 

усування спорів, не перемінилось в союз проти інших держав, а спеціально 

проти більшовиків» [260, c. 2]. 

УРП переконувала, що Виконавчий Комітет ІІІ Соціалістичного 

Інтернаціоналу «не збирається лікувати основну причину війни народів з 

народами, він не виступає ані не бореться за визволення поневолених та 

визискуваних народів – він хоче, щоби так було, як є» [260, c. 2]. УРП 

наголошувала, що у постановах немає нічого такого, що могло би 

заспокоїти домагання поневолених народів. Ті постанови тільки «зверху» 

справедливі, але «в середині» вони стають на сторожі цілого того 
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несправедливого стану поневолених народів народами, який був 

напередодні світової війни [260, c. 2].  

Такі ухвали ІІІ Комуністичного Інтернаціоналу не могли 

задовольнити радикалів, оскільки Комінтерн виступав «тільки на словах» за 

самовизначення народів, але там, де тільки зумів «московський 

комуністичний імперіалізм, який прийшов на зміну царському імперіалізму, 

збороти оружною силою визвольні стремління народів, там мав він завжди 

за собою Виконавчий Комітет ІІІ Інтернаціоналу, ще й заступався хитрою 

вимовкою, що все це робиться для світової революції» [260, c. 2]. 

Проте боротьба з комуністичним рухом у Західній Україні, а також 

бажання залучити до соціалістичного руху якомога більшу кількість 

населення краю напередодні виборчої кампанії 1928 року до вищого 

законодавчого органу Польської держави, переконало членів партії в 

неминучості вступу УСРП до СРІ. У резолюціях ХХХІ Конгресу (1928) 

проголошувалося, що тереном, на який мусить «добиватися здійснення 

людських і національних прав, є Соціалістичний Трудовий Інтернаціонал» 

[218, c. 2].  

УСРП звернулася до Екзекутиви цієї впливової організації з 

проханням прийняти партію у свої лави. «Це бажання усно висловила й 

передала на письмі окрема делегація УСРП на Конгресі С.Т.І. в Брісселі», – 

повідомляв читачів «Громадський голос» [245, c. 2]. Соціалісти-радикали 

наголошували на позитивних сторонах вступу партії до СРІ. Передусім 

радикали відзначали «свідомость тої моральної сили, яку дає завжди велика 

масова організація». По-друге, це «воля, яка зміцнюється в душі 

організованого члена СТІ також на свойому терені добитися до успіху того 

суспільного й політичного ідеалу, до якого стремить уся організована сім’я 

працюючих людей світа» [245, c. 2]. 

22 лютого 1931 року згідно з рішенням Екзекутиви УСРП була 

прийнята до Соціалістичного Інтернаціоналу. Вступивши до цієї 
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організації, УСРП наголошувала, що буде боротися за реалізацію трьох 

основоположних ідей:  

1) боротьба за моральну справедливість. У цій ідеї «міститься ідея 

природних прав кожної людини, яких їй ніхто не має права відібрати, коли 

вона сповняє свої суспільні обов’язки»;  

2) боротьба за рівне право для всіх. Нація повинна «статися 

суспільством рівноправних людей, товаришів»;  

3) боротьба за загальне добро всіх членів нації та її найкращий 

розвиток. За таких умов «соціалістичний рух не є… метою самою для себе, 

бо він згідно з основами нашої ідеології є лише засобом до перетворення 

загального добра цілого працюючого українського народу» [961, c. 73]. 

Інтереси партії у СРІ відстоював М. Матчак [951]. Після його 

розмови із секретарем цієї організації Ф. Адлером, останній висловив 

сподівання «на зєдинення українського соціалістичного руху на наших 

західних землях» [265, c. 5]. Зважаючи на позитивне для партії рішення 

Екзекутиви, «Громадський голос» оптимістично зауважував: «Ця одинока 

незалежна політична організація українських працюючих людей сіл та міст 

уже не тільки фактично, але й формально стала в одній лаві трудящих 

людей цілого світа, щоби разом з ними спільно змагати до перебудови 

капіталістичного ладу на соціалістичний лад, в якому не буде визиску чужої 

праці ані політичного утиску» [265, c. 5].  

Вступ УСРП до СРІ позитивно оцінили інші українські 

соціалістичні політичні партії. Зокрема, члени закордонної групи УСДРП 

наголосили, що «справа прийняття УСРП може тільки сприяти розвиткові 

соціалістичного руху на українських землях під Польщею і буде 

зміцнювати вплив демократії й соціалізму між українською людністю…» 

[265, c. 5].  

Зважаючи на те, що у липні 1931 року у Відні мав відбутися 

черговий конгрес СРІ, на засіданні Екзекутиви було розглянуто низку 
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невідкладних справ [951]. Представники УСРП, на рівних правах з іншими 

членами організації, взяли участь в ухваленні низки резолюцій. У першій з 

них висловлено стурбованість зростаючим безробіттям у європейських 

країнах. Наголошено, що «сучасна кріза капіталізму робить ще 

необхіднішим заміну капіталістичного суспільного устрою новим 

соціалістичним…». Вимагалося, щоб «в окремих країнах без демократії 

міжнароднє бюро праці при Союзі Народів домагалося охорони прав 

безробітної людности» [265, c. 5].  

В окремій резолюції вимагалося також запровадження п’ятиденного 

робочого дня. Завдяки українським соціалістам-радикалам та 

представникам РСДП на Екзекутиві детально проаналізовано політичну 

ситуацію в СРСР. Зважаючи на терор та репресії, які панували в цій країні, 

Соціалістичний Інтернаціонал ухвалив направити до уряду СРСР 

протестний лист «проти невиправданого мучення невинних людей» [265, c. 

5]. 

М. Матчак взяв участь також у нарадах СРІ 18–19 березня 1933 року 

в Цюріху (Швейцарія). «Громадський голос» повідомляв, що «нарада 

занялася розглядом теперішнього міжнароднього політичного положення та 

намітила дальший плян акції в обороні народовластя й проти наступу 

фашизму в деяких країнах…» [262, c. 1]. Особливу увагу Екзекутива 

приділила взаєминам із Комуністичним Інтернаціоналом. Соціалісти 

наголосили, що комуністи повинні розробити пакт про ненапад, тільки за 

такої умови можливі подальші переговори про співпрацю. В іншому разі 

«окремим соціалістичним партіям Екзикутива взагалі забороняє входити в 

будь-які зв’язки з комуністичною партією» [372, c. 4].  

У дискусії взяв участь М. Матчак, який зауважив: «Ми неможемо в 

ніякім разі входити в будь-які фронти з комуністичною партією, бо 

диктатура комуністичної партії на Великій Україні дослівно поводиться з 

українським працюючим народом так, як фашисти (чи там фашисти 
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наслідують комуністичні способи). Не може бути бесіди в нас про будь-

який спільний фронт, заки нема моральних основ для цього з боку 

комуністичної диктатури…» [372, c. 4]. 

21 серпня 1933 року в Парижі Соціалістичний Інтернаціонал провів 

чергову конференцію, основне завдання якої полягало у «застановленні над 

дальшою тактикою в боротьбі за визволення людини та її праці». Однак 

представник УСРП не зміг прибути на конференцію, зважаючи на проблеми 

з оформленням документів. Через своїх представників партія оголосила 

власний меморіал, у якому охарактеризувала становище українців по обох 

боках Збруча [315, c. 1]. 

На конференції СРІ, яка відбулася 13–14 листопада 1934 року в 

Парижі, делегати обговорювали звернення Комуністичного Інтернаціоналу 

про можливу співпрацю і створення єдиного фронту. Проти такого наміру 

УСРП заявила рішучий протест, наголошуючи, що комуністи «стратили в 

Європі серед робітних мас своїх колишніх впливів» [328, c. 2]. УСРП разом 

із наддніпрянськими соціалістичними партіями оприлюднили письмовий 

меморіал, у якому «висловилися рішуче проти всяких переговорів з 

Комінтерном у справі співпраці з ним, стверджуючи, що вся пропозиція 

Комінтерну – це виключний маневр московської влади, в щирість якої ніхто 

не може вірити» [328, c. 2]. 

У письмовій заяві Екзекутиві СРІ делегат УСРП зауважив, що 

співпрацювати з Комінтерном можна після виконання останнім таких умов:  

1) СРСР звільнить з ув’язнення політичних в’язнів, робітників і 

селян;  

2) СРСР гарантує право союзним республікам на вільний 

національно-культурний розвиток;  

3) СРСР виконає гарантоване конституцією право на вільний вихід 

із Союзу.  
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«Без переведення в життя тих засадничих прав і без попередньої 

гарантії, що ці права будуть сповнені, – йдеться у заяві УСРП, – не може 

бути ніяких переговорів з Комінтерном» [328, c. 2]. 

Однак підсумкові резолюції СРІ щодо Комінтерну були значно 

«м’якшими», ніж у попередні роки, що пояснюється співпрацею соціалістів 

із комуністами у низці європейських держав [951]. Переважна більшість 

соціалістів із Великобританії, Данії, Голландії, Швеції, Чехословаччини, 

України та інших країн висловилися за відмову від співпраці з комуністами. 

Інша, чисельно менша, проте значно впливовіша частина делегатів із 

Франції, Німеччини, Австрії підтримала ініціативу Комуністичного 

Інтернаціоналу. У підсумку СРІ надав право своїм членам самостійно 

вирішувати: співпрацювати у своїх країнах із комуністичними 

організаціями, чи ні? УСРП наголосила, що «завжди була проти всяких 

переговорів з комуністами доти, доки над українським працюючим народом 

панує кровава московська диктатура…» [328, c. 2]. 

Суперечливі ухвали СРІ, зменшення реального впливу цієї 

організації на суспільно-політичні процеси у Європі, зважаючи на 

зростання комуністичного та фашистського рухів на тлі невирішеності 

українського питання, призвели, де-факто, до виходу УСРП із цієї 

організації. Таким чином, на зміну періоду активної міжнародної діяльності 

партії (1928–1934), прийшов період «вичікування» та утопічної стратегії 

«орієнтації на власні сили». Відзначимо, що УСРП також скептично 

ставилася до можливості реалізації ухвал конгресів національних меншин, 

незмінним учасником яких були представники УНДО. Політичний оглядач 

«Громадського голосу» саркастично відзначав, що здебільшого «Конгрес 

займався чисто теоретичними питаннями… в тім часі, як положення 

національних меншин не дуже рожеве» [290, c. 1].  

Таким чином, український лівий рух не обмежувався простором 

Австро-Угорської монархії і Другої Речі Посполитої, а став шукати 
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союзників ззовні, якими стали міжнародні організації. Лідери українських 

партій лівого спектра (УРП-УСРП, КПСГ, КПЗУ) усвідомлювали 

важливість налагодження діалогу зі світовим комуністичним та 

соціалістичним рухом, що додавало партії авторитету на 

внутрішньодержавному рівні, посилювало її вплив у суспільстві та 

збільшувало шанси на реалізацію програмних вимог. 

Упродовж 1920–1930-х років українські партії лівиці були 

учасниками двох міжнародних організацій – Соціалістичного і 

Комуністичного Інтернаціоналів. Перший, який стояв на демократичній 

реформістській платформі, на початку 1930-х рр. прийняв до своїх лав 

УСРП. Натомість Комінтерн, підконтрольний Москві, став полем діяльності 

комуністичних партій – КПП та КПЗУ. В обох Інтернаціоналах українські 

партії не мали змоги впливати на тактику і стратегію цих міжнародних 

організацій, здебільшого виконуючи роль «виконавця рішень». Намагання 

КПЗУ протиставити лінію партії ухвалам Комінтерну призвели до 

трагічних наслідків – репресій та ліквідації партії. 

На початку 1930-х років стала помітна тенденція до зближення двох 

Інтернаціоналів на тлі загрози фашизації Європи. Ухвали СРІ ставали все 

толерантнішими щодо комуністичного руху в Європі, що остаточно 

відштовхнуло від міжнародної організації українців. Соціалісти-радикали 

констатували, що очікували значно радикальніших дій від своїх союзників. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Міжпартійні відносини в Галичині, зважаючи на строкатий 

етнонаціональний склад населення, соціальне розмежування, 

характеризуються боротьбою «всіх проти всіх». Перше розмежування 

соціалістів від народовців і москвофілів стає помітним наприкінці 70-х 
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років ХІХ століття. Після оголошення рішення Ради послів держав Антанти 

щодо Східної Галичини від 14 березня 1923 року українські партії лівого 

політичного спектра не змогли знайти порозуміння. Роз’єднаність 

українського соціалістичного і національно-державницького табору 

засвідчили міжпартійні з’їзди. На хвилі антинормалізаційних настроїв, що 

значно посилились у другій половині 1930-х років в українському 

суспільстві, соціалісти-радикали й надалі проводили значну роботу щодо 

консолідації українських політичних партій.  

Відносини української і неукраїнської лівиці були надзвичайно 

складними. Уже на початку 80-х років ХІХ століття тісне співробітництво 

польських і українських соціалістів у Галичині поступово почало згасати. 

Незважаючи на співпрацю в окремих сферах, на початку ХХ століття 

відбувається поетапне «відокремлення» української лівиці від польської. 

Зокрема, на конференції УСДП, що відбувалася 27–28 січня 1906 року у 

Львові, поборники усамостійнення партії вступили в гостру полеміку з 

прихильниками її подальшого перебування в організаційних рамках ППСД. 

Хоча дискусія тривала й далі, вона засвідчила наростання кризи на ґрунті 

міжпартійних взаємин. 

Завершення Першої світової війни стимулювало українські 

політичні партії лівиці до роботи в міжнародних організаціях, передусім – 

Комінтерні та Соцінтерні. Перший об’єднав комуністів краю, які відверто 

орієнтувалися на Москву та бачили в цій країні єдиний шанс для відізвання 

Галичини від Другої Речі Посполитої. Соціалістичний Робітничий 

Інтернаціонал був «домівкою» соціалістичних партій. УСРП, незважаючи 

на те, що вступила до цієї міжнародної організації, дуже швидко 

розчарувалася в її можливостях щодо «соціального і національного 

визволення українських земель», що у 1930-х роках призвело до 

дистанціонування від СРІ. 



 

 

331 

РОЗДІЛ 6 

УКРАЇНСЬКА ЛІВИЦЯ: ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ВИМІР 

 

 

6.1. Діяльність української лівиці у Державній Раді Австро- 

Угорщини та Галицькому крайовому сеймі 

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть українська лівиця 

намагалася активно використовувати надані Австро-Угорською імперією 

можливості щодо захисту національних інтересів українців Галичини. Не 

став винятком парламентський терен.  

У 1897 році вперше послом до Віденського парламенту був, за 

словами Я. Остапчука, «несподівано» обраний Р. Яросевич. Радикал, 

співзасновник УСДП УСДП вступив до австрійського клубу, де «разом з 

ними боровся за нове виборче право на засадах загального, рівного і 

таємного голосування» [155, c. 338]. На думку відомого австрійського 

соціал-демократа В. Адлера, «українці ще не мали такого парляментариста і 

певне не скоро будуть мати» [155, c. 338]. 

Проте якщо у 1900 році українська лівиця була занадто слабкою, 

щоб конкурувати з іншими українськими і польськими партіями (після 

безуспішних переговорів про утворення парламентської більшості видано 

цісарський патент, який розпустив парламент і оголосив проведення нових 

виборів до Палати послів), 1907 року, під час нової виборчої кампанії, УРП 

та УСДП домоглися відчутних результатів. 

22 лютого 1906 року австрійський уряд П. Гауча оприлюднив 

перший проект виборчої реформи до Державної ради. У проекті для 

Галичини визначено 88 мандатів (з них – 27 для українців), для Буковини – 

11 (чотири для русинів). Також утворено двомандатні виборчі округи для 
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національних меншин. Українські посли розпочали боротьбу щодо зміни 

цих пунктів виборчого законопроекту. 

Сьомого червня 1906 року Палаті послів представлено новий уряд 

на чолі з М. Беком. У вступній промові він підкреслив бажання уряду 

здійснити виборчу реформу. Після кількох голосувань Палата послів, а 

згодом Палата панів у грудні 1906 – січні 1907 року ухвалили виборчу 

реформу. 26 січня 1907-го закон підписав австрійський цісар. Проте, на 

жаль, «завдяки» дискримінаційному виборчому законодавству ні соціал-

демократи, ні радикали не мали шансів на повноцінне представництво 

(Галичина делегувала 106 депутатів у парламент, з яких тільки 28 могли 

бути українцями, що становило лише 26%) [456, s. 452]. 

На виборах 1907 року українські та польські ліві висунули своїх 

кандидатів, що викликало непорозуміння між УСДП і ППСД (радикали 

пішли на вибори спільно з націонал-демократами). Незважаючи на те, що 

ППСД у Львові висунула кандидатом по одному з львівських міських 

виборчих округів лідера УСДП М. Ганкевича, Екзекутива ППСД, прагнучи 

зберегти дотеперішній розподіл сфер впливу між партіями, відкинула 

запропоновану кандидатуру (детальніше див. розділ 2) [456, s. 452].  

Ухвала Екзекутиви привела до ескалації конфлікту між УСДП і 

ППСД. Більшість українських соціал-демократів наголошували на 

неприпустимості подібних рішень і закликали протиставити кандидатуру 

М. Ганкевича Г. Діамандові, якого ППСД висунула у тому ж окрузі. Однак 

під тиском громадськості М. Ганкевич відмовився балотуватись до 

парламенту Австро-Угорщини [456, s. 453]. 

Все ж таки, без попереднього погодження з ППСД, УСДП висунула 

власних кандидатів в округах: 

Бучач – Снятин – Р. Яросевич; 

Бережани – Рогатин – В. Старосольський; 

Дрогобич – Старий Самбір – С. Вітик; 
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Тернопіль – Збараж – Я. Остапчук. 

Висунення кандидатів також супроводжувалося конфліктами. 

Зокрема, Я. Остапчук відмовився балотуватись і рекомендував підтримати 

кандидатуру А. Шмігельського. Останній наполягав на кандидатурі С. 

Шміґера (уже брав участь у виборах 1897 р.) або ж І. Франка (програв під 

час додаткових виборів 1898 р.). Проте якщо Каменяр уже відійшов від 

активної громадсько-політичної діяльності, то С. Шміґер рішуче відмовився 

з особистих причин. 

Думка української громадськості теж розділилася. В. Темницький, 

наприклад, у своєму листі до А. Шмігельського писав: «Конче є потреба, 

щоб на виборах балотувалися Я. Остапчук і Ви, для того, щоб боронити 

права молодого і обездоленого хлопа. Краще б було, щоб увійшли Ви оба, 

але є надія, що як обидва висунете кандидатуру, то хоч один ввійде» [456, s. 

402]. 

Після тривалих дискусій, УСДП переконала Я. Остапчука 

балотуватися на виборах до парламенту [841, c. 345]. Не останню роль у 

цьому відіграв Р. Яросевич, який відзначив, що коли партія хоче здобути 

мандат у виборчому окрузі Збараж – Тернопіль, то повинна залишити 

кандидатом тільки Я. Остапчука.  

Виборча платформа УСДП передбачала боротьбу за п’ять основних 

постулатів: 

 усунення нерівності виборчого права;  

 зниження вікового цензу, поширення цього права на жінок;  

 національна автономія;  

 розширення демократичних свобод громадян;  

 проведення земельної реформи в інтересах селянства [787, 

с. 11].  

Українські соціал-демократи вели боротьбу не тільки зі своїми 

політичними опонентами, а, хоч як це дивно, також із духовенством. 
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Митрополит А. Шептицький у пастирському листі звертався до греко-

католицького духовенства, аби воно не допустило агітації соціал-

демократичної та радикальної партій. На передвиборних зборах у селах 

Чернівці, Клебанівці, а також у Збаражі священики Курдидин, 

Копистянський, Зачуна заявили, що уживають всієї сили, щоби «ту 

хлопську кандидатуру побороти». Але місцевий селянин наперекір їхній 

волі віддавав свої голоси за Я. Остапчука («хочемо вислати до Відня посла 

з-поміж себе, хлопа, щоб він там з хлопським сумлінням пригадував там в 

уряді міністрам, що вони мають не попам підносити пенсію, але і о нас, про 

наші кривди дбати» [787, с. 12]).  

Відзначимо, що українська лівиця отримала значну підтримку в тих 

населених пунктах, де вже раніше проводили агітацію представники УРП та 

УСДП (Новиках, Зарубинцях, Чумалях, Опрішавцях, Добриводах, 

Чистилові, Глубочок Великий, Курівці, Воробіївці, Цеброві та ін.). 

Спільними для представників УСДП під час парламентських виборів були 

такі тези: 

– «ніколи своїй народній справі не споневірився і маю надію, що не 

споневірюся»; 

– «буду шукати собі компанії межи такими самими, як і я, і не буду 

оглядатися на те, хто в тій компанії буде: чех, поляк, італієць, румун чи хто 

– аби то були люди праці, які хочуть відстоювати і стояти за інтерес і за 

долю робочого люду»; 

– «кожна справа повинна бути вперед добре вияснена, народ 

повинен вперед своє слово сказати, а до голосу народу повинен посол 

прислухатися» [841, c. 345 – 346].  

Чи не найбільшу прихильність виборців серед українських послів 

здобув Я. Остапчук. Свою передвиборну агітацію він зосередив у селах, що 

на північ від Тернополя. Так, 20 березня 1907 року відбулися передвиборні 

збори в Збаражі, на які приїхали виборці із 47 сіл Збаразького повіту. Збори 
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ухвалили рішення про підтримку кандидатури Я. Остапчука і доручили 

президії зборів заявити про це на передвиборних зборах у Тернополі.  

Ідентичні передвиборні збори відбулися 22 березня 1907 року в 

Тернополі, на яких вислухали передвиборні програми Я. Остапчука і С. 

Голубовича. На них теж ухвалили більшістю кандидатуру Я. Остапчука. 

Газета «Червоний прапор» писала: «Від тої хвилі, як кандидатуру Я. 

Остапчука прийняла Збаражчина і Тернопільщина, для кожного стало 

ясним, що для тої кандидатури треба провести якнайширшу агітацію» [841, 

с. 33]. Зауважимо, що опоненти звинувачували Я. Остапчука у 

недобросовісному веденні виборчої кампанії (підкупи, «громадські 

магоричі», поширення неправдивої інформації тощо) [344, c. 1].  

Загалом на виборах до австрійського парламенту УСДП здобула 8% 

голосів, відданих за український політичний табір (21% припав на УРП, 

решта – на НДП) [841, c. 45]. Від соціал-демократів послами до парламенту 

було обрано тільки Я. Остапчука та С. Вітика. Водночас Р. Яросевич не 

пройшов до другого туру виборів через зловживання місцевої влади.  

Незважаючи на сумнівний успіх, в австрійському парламенті 

з’явилась презентація української лівиці. Представники української соціал-

демократії Галичини – Я. Остапчук та С. Вітик увійшли до соціал-

демократичного клубу, який нараховував 87 послів (поділявся на п’ять 

автономних національних фракцій: німецьку, чеську, польську, італійську, 

українську (голова – С. Вітик) [644, c. 90]. Радикали разом із націонал-

демократами увійшли до Руської (згодом – Української). 

Шостого червня 1907 року відбулась нарада Ширшого Народного 

Комітету УНДП у справі утворення єдиного національного українського 

клубу в парламенті. Згодом Руський клуб із послів УНДП, УРП, русофілів 

та представників Буковини було утворено. Його очолив Ю. Романчук. Уже 

19 червня УРП, як і інші представники клубу, оприлюднили заяву, в якій 

підкреслили, що, «змагаючи до національно-територіальної автономії в 



 

 

336 

австрійській державі, застерігаємо ся проти неприродного, на ніяких 

історичних правах неосновуючогося лучення, зглядно розлучування нашого 

народа дорогою краєвої автономії, та протестуємо проти розширення 

краєвої автономії, проти виїмкових законів для Галичини і проти 

зменшування нашого заступництва протизаконним переводженням 

виборів» [96, арк. 115]. 

Загалом на порядку денному представників УСДП та УРП були 

злободенні проблеми українців. На засіданні Руського парламентського 

клубу 5 липня 1907 року ухвалено програму праці українських послів. Клуб 

вирішив перебувати в опозиції до кожного уряду, який не буде виконувати 

вимог щодо самостійного розвитку українського народу. Водночас уже під 

час першої сесії соціал-демократи внесли на розгляд парламенту резолюцію 

про заснування українського університету у Львові. Як і раніше подання 

українських парламентаріїв залишилося безрезультатним, проте 

актуалізувало у суспільстві національно-культурні проблеми українців. 

Соціал-демократ Я. Остапчук відзначав, що попереджав про те, щоб 

українці «не дурили себе» і не чекали від парламенту незвичайних змін чи 

реформ, оскільки у вищому законодавчому органі країни «залишився 

старий дух, бо його обновляли не революційні події, а посли старого 

парламенту» [787, с. 12]. Новий парламент, на думку посла, відрізнявся від 

попереднього тільки тим, що в ньому, завдяки новому виборчому праву, – 

більше представників народу («тому тепер є краща можливість виривати від 

уряду різні поступки для народу») [741, c. 402].  

16 жовтня 1907 року було відкрито осінню сесію Державної ради, на 

першому засіданні якої Президент міністрів М. Бек вніс пропозиції щодо 

підписання нової австро-угорської угоди. Напередодні він зустрівся з 

представниками Руського клубу (лівицю представляв Л. Бачинський). У 

питанні австро-угорської угоди посли заявили про неучасть у голосуванні, 
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оскільки держава не виконала обов’язків щодо українського народу [787, c. 

103]. 

Наприкінці року розпочалося обговорення бюджету. Як УСДП, так і 

УРП виступили проти запропонованого проекту. Під час виборчих дискусій 

представники української лівиці порушили комплекс проблем, які виходили 

за рамки бюджетного процесу і стосувалися: 

– поділу Галичини на українську і польську частини (щоб поляки 

«були собі панами на своїй землі за Сяном, а ми – господарями на своїй 

землі – по цей бік Сяну»); 

– реорганізації крайової адміністрації в Галичині; 

– заснування українського університету; 

– збільшення кількості українських шкіл; 

– земельна реформа («землю треба розподілити так, щоб ніхто не 

мав її більше, ніж може обробити своїми власними руками. Хто не працює 

на землі, той не повинен посідати її»). 

«Цих наших вимог досі не здійснено, і тому УСДП вже не буде 

повторювати старих вимог, а ставить нову мету – самостійну, ні від кого 

незалежну Україну, яку показав нам у своїх пророчих словах найбільший 

дух України, Тарас Шевченко» [741, c. 405]. Відзначимо, що вимоги соціал-

демократів, зважаючи на тогочасну суспільно-політичну ситуацію, 

польську адміністрацію в Галичині, були практично нездійсненними. Ще 

більше дискусій навіть серед членів партії викликало гасло незалежності 

(«незалежна Україна без хлопа і без пана»). 

Водночас Руський клуб констатував недотримання урядом своїх 

обіцянок, дальше панування «ворожої системи супроти нашого народу», 

відкрито допускаючи виборчі фальсифікації. Клуб висловив своє обурення 

політикою уряду [1027, c. 124]. Становище в Галичині обговорювалося 10 

квітня 1908 року на зустрічі Президента міністрів Бека з українськими 
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парламентаріями. Президент міністрів заявив про виконання ним угоди, 

укладеної ним з послами торік [1027, c. 125]. 

Ситуація ще більше ускладнилася після вбивства М. Січинським 

галицького намісника А. Потоцького. Якщо значна частина представників 

УРП та УСДП вважали замах породженнням «жорстоких репресій проти 

українського народу», то ППСД відкрито засудила замах М. Січинського як 

«терористичний акт» і злочин, прояв «українського шовінізму» [456, s. 461]. 

Далі дебати перенеслися у парламент. 

Голова Польського клубу С. Гломбінський у відповідь на 

звинувачення українців («кривди українського народу режимом намісника 

Потоцького») відзначив, що жодних «зловживань щодо українців не було, 

ні під час страйків, ні під час виборів» [841, c. 410]. Щодо представників 

української лівиці, то Я. Остапчук, зокрема, наголосив на тому, що 

історична Польща впала саме через «безладдя, спричинене шляхтою», 

підтверджуючи це аргументами польських істориків [841, c. 457]. 

Незважаючи на аргументи українців, проурядова більшість у 

парламенті не визнавала їх слушними і українські пропозиції були 

відхилені більшістю урядового німецько-чесько-польського блоку. За них 

голосували тільки посли Українського клубу, соціал-демократичного клубу, 

деякі німецькі посли та професор Т. Масарик разом з кількома чеськими 

послами. Дискусії у парламенті призвели до поглиблення ідейних 

розбіжностей, передусім в національному питанні [644, с. 39]. 

Навесні 1908 року внаслідок спільних зусиль соціал-демократичного 

та Українського клубів питання українсько-польських відносин у Галичині 

знову обговорювалося на нарадах австрійського парламенту, під час яких 

опозиція оприлюднила численні факти антиукраїнської політики місцевої 

влади в Галичині, як і загалом Польського кола.  

У той період ще більше ускладнилися відносини між УСДП і ППСД 

через ідейно-політичні розбіжності в національному питанні. Не були 



 

 

339 

консолідовані й самі українські соціал-демократи: «старі» продовжували 

традиційну політику, спрямовану на тіснішу співпрацю УСДП і ППСД й 

займали керівні посади в обох партіях, перетворюючи УСДП на секцію 

ППСД. Натомість «молоді» критично оцінювали перспективи такої 

співпраці й виступали за подальшу самостійну лінію партії.  

Натомість до 1909 року практично не було «випадку розходжень 

між соціялістичним союзом і Руським Клюбом». Я. Остапчук, зокрема, 

стверджував, що обидва парламентські представництва «діють в згоді і 

боряться проти спільних ворогів» [841, c. 410]. Відзначимо, що не всі 

клопотання української лівиці залишалися безрезультатними. Співпраця 

УСДП та УРП на парламентському терені у 1909–1910 роках привела до 

конкретних результатів. Серед найвагоміших здобутків української лівиці 

виділимо: 

– зрівняння української мови у правах із польською в галицькому 

судівництві; 

– створення спеціальної депутатської комісії для розробки 

законопроектів про рівноправність національностей [644, c. 96]. 

Інші вимоги соціал-демократів залишилися нереалізованими. 

Зокрема, С. Вітик та Я. Остапчук активно домагалися реформи податкової 

системи, звільнення від податків незаможних селянських господарств, 

зниження оподаткування продуктів масового споживання, скорочення 

контингенту рекрутів, скасування смертної кари. Під тиском соціал-

демократії уряд 1908 року вніс у парламент законопроект про соціальне 

забезпечення робітників і селян за старістю та інвалідністю, а 1911-го все ж 

таки запровадив восьмигодинний робочий день у гірничодобувній 

промисловості [841, c. 413]. 

Парламентська діяльність українських соціал-демократів стає ще 

більш вражаючою, якщо детально проаналізувати доробок кожного з 

парламентаріїв. Зокрема, посол Я. Остапчук тільки упродовж 1907–1908 
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років підготував 23 інтерпеляції до окремих міністрів у різних справах. Він 

зізнавався, що «протягом двох перших років мав… особливо багато праці, 

бо треба було не тільки підготовляти потрібні матеріали для моїх виступів у 

парламенті, але також полагоджувати різні справи громадські, а ще частіше 

приватні справи окремих людей» [841,c. 413]. 

Проте соціально-економічні проблеми, розв’язання яких стало 

одним із першочергових завдань українських соціалістів, були затьмарені 

політичними чинниками та розбратом у лавах УСДП. Після відомих 

заворушень у Львівському університеті, під час яких 1 липня 1910 року був 

убитий поляками український студент, член товариства «Воля» А. Коцко, 

діячі «молодих» від імені УСДП солідаризувалися з українською молоддю в 

її боротьбі за свої національні права, а «Земля і Воля» висловилася за 

негайне створення окремого українського університету у Львові. Натомість 

голова УСДП М. Ганкевич виступив з критикою української політики в 

Галичині, яка, будучи, на його думку, продиктована «українським 

шовінізмом», призводить до кровопролить навіть у конституційних умовах 

[246, c. 19]. 

30 квітня 1911 року Австрійський парламент було розпущено і в 

країні розпочалася інтенсивна передвиборна боротьба. Стрижнем 

передвиборної платформи УСДП фактично була боротьба за соціально-

економічні права. Партія висунула свої кандидатури у восьми виборчих 

округах Галичини (в тому числі лише двох міських). Враховуючи 

ускладнення відносин з ППСД і малоперспективність міських округів, 

УСДП вирішила зробити ставку на сільські округи, у тому числі й ті, де 

мали сильні позиції УНДП і УРП, що призвело до загострення 

суперечностей між українськими партіями, зокрема серед лівиці Галичини. 

Передвиборна кампанія української лівиці в умовах загострення 

міжнаціональних протиріч, зростання свідомості проходила під гаслами 

консолідації українських політичних сил у парламенті, внаслідок чого 
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становище УСДП виявилося найскладнішим. Зокрема, під час 

передвиборних зборів на Збаражчині і Богородчанщині виборці вимагали, 

щоб майбутні посли в парламенті увійшли до Українського клубу і 

відмовлялися підтримати кандидатури УСДП [787, c. 115].  

Однак керівництво УСДП дотримувалося класового принципу. 

«Земля і воля» відзначала, що «соціал-демократичний посол не сміє 

вступити до Українського клубу разом з панами та попами» [787, c. 115]. Я. 

Остапчук констатував: «Я бачив, що в соціялістичному світі не все іде так, 

як би бажалось; що дійсність часом відбігає від теорій. Я відчував якусь 

душевну і фізичну втому, мене почала огортати нехіть, і я не бажав тоді 

нічого більше, як спокою» [841, c. 417].  

Зважаючи на численні розходження між українською лівицею, 

виборча кампанія соціал-демократів через брак потрібних фондів 

«проходила дуже мляво» [841, c. 417]. Вибори до австрійського парламенту, 

які пройшли в Галичині за новим виборчим законом, були невтішними для 

української лівиці, які здобули тільки сім місць у парламенті (п’ять – 

радикали: Л. Бачинський, П. Лаврук, М. Лагодинський, В. Стефаник і К. 

Трильовський) і одне – соціал-демократи: С. Вітик). Два мандати здобув 

москвофільський табір [972, c. 177]. 

Загалом українські соціал-демократи Австро-Угорщини отримали на 

виборах 1911 року на 20 мандатів менше, ніж 1907-го – УСДП отримала 25 

тис. голосів і здобула лише один посольський мандат (С. Вітик). Соціал-

демократична фракція в парламенті зменшилася з 89 до 82 депутатів і 

внаслідок поглиблення міжнаціональних суперечностей розпалася на три 

практично самостійні клуби – німецький (до нього увійшов С. Вітик), 

чеський і польський [297, c. 424]. 

У новому парламенті українці в липні 1911 року утворили 

Український парламентський союз (клуб від національно-демократичної 

партії, радикальної партії і українських послів від Буковини). Головою 
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Союзу було обрано К. Левицького, заступниками – Т. Окуневського, М. 

Василька (від буковинців), М. Лагодинського (від радикалів) і секретаря Є. 

Левицького. 

Український парламентський союз 11 липня 1911 року оголосив 

заяву, в якій говорилося, що українські парламентарі й надалі будуть 

домагатися автономії Галичини. «Цілий український народ на його рідній 

землі позбавлено можності розвитку і спаралізувало його силу, до чого в 

значній мірі причинилося австрійське правительство», – відзначав К. 

Левицький [750, 579]. 

Українські радикали, соціал-демократи не підтримали бюджету, 

запропонованого урядом на 1912 рік. 19 жовтня 1911 року на нараді 

українців з головою уряду П. Гаучем поставлено вимогу реалізації 

головних, традиційних вимог: створення українського університету; 

сеймова виборча реформа; зміни у крайовій адміністрації. 

Однак при голосуванні за бюджет українська лівиця зайняла 

виразно опозиційне становище [750, c. 586]. Згодом уряд очолив К. Штірк. 

Також український парламентський союз був здивований складом нового 

кабінету міністрів, адже міністром для Галичини був запропонований В. 

Длугош – член партії польських людовців. Соціал-демократ С. Вітик також 

критично оцінював діяльність посла К. Крамаржа, якого вважав агентом 

російського уряду в Австрії (з С. Вітиком солідаризувався Т. Масарик). 

З’їзд УРП, що відбувся наприкінці 1911-го, висловив довіру 

парламентарям, що представляли партію в Державній Раді, та рекомендував 

утворити самостійний парламентський клуб задля реалізації програмних 

вимог радикалів [1044, с. 110]. 

Проте представники української лівиці й далі намагалися діяти 

разом на парламентському терені. Зокрема, 26 квітня 1912 року скликано 

нараду Українського парламентського союзу. Члени трьох клубів 

одноголосно вирішили, що «університетська справа є спільною справою 
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Союзу» та К. Левицького разом з професорами університету 

(А. Горбачовським, С. Дністрянським, О. Колессою) вести переговори з 

владою [1044, с. 112]. Переговори велися як з представниками уряду, так і 

польськими колами.  

27 січня 1913 року Український парламентський союз оприлюднив 

заяву, в якій висловив власну позицію щодо необхідності створення 

українського університету, дав уряду відповідь про те, що українці 

вважають подальші переговори з урядом в університетській справі 

непотрібними, доки уряд буде стояти на позиції польської сторони, а саме 

«польського характеру Львівського університету». 

Вимоги українців у Державній Раді перегукувалися із закликами 

українських послів у крайовому сеймі. Перші представники лівиці у сеймі 

Галичини з’явилися ще під час каденції сейму 1889–1895 років (УРП). 

Єдиний за всю історію представник УСДП працював у сеймі тільки в 

каденції 1901–1908 рр. Решту виборчих кампаній соціал-демократи 

програли організаційно сильнішим партіям.  

Наголосимо, що представництво радикалів теж не вражало своєю 

численністю: у 1889–1895 роках у сеймі працював тільки один радикал, 

1895–1901 рр. – три, 1901–1908 рр. – один, 1908–1913 рр. – три, 1913–1914 

рр. – шість. Таким чином, у сеймі Галичини одночасно нараховувалося не 

більше ніж шість кандидатів, які представляли УСДП та УРП. У таких 

умовах не доводиться говорити про їхній реальний вплив на законодавчу 

діяльність Галицького крайового сейму [1021, с. 93]. 

На початку ХХ століття в Галицькому сеймі новоутворений 

Український клуб очолив Є. Олесницький, його заступниками стали 

К. Левицький та І. Макух, секретарем обрано З. Скварку. Радикали в сеймі, 

«з огляду на малу кількість українських послів взагалі», вирішили утворити 

єдиний клуб разом з націонал-демократами.  
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Серед актуальних тогочасних проблем українські ліві у сеймі 

Галичини намагалися вирішити, де-факто, тільки дві – «університетську 

справу» та питання лібералізації виборчого законодавства, що дозволило б 

збільшити представництво українців у місцевих органах влади. Щодо 

поділу краю на Східну і Західну частини, то ліві «цю справу не ставили як 

актуальну й безпосердню ціль, бо, з одного боку, не було віри в реальне її 

переведення в найближчім часі, а з другого, – нас опанувала атмосфера, 

витворена проводом Націонал-демократичної партії, що все треба 

сконцентрувати на боротьбу за виборчу реформу до галицького сейму, хоч 

ця реформа могла настати на справедливій, тобто демократичній базі тільки 

як наслідок рішучого масового руху, а не леґально-дипломатичних методів» 

[203, c. 116]. 

Не менше роботи у галицьких послів ішло на шкільні питання. 

Тільки І. Макух 1908 року підготував інтерпеляцію на 127 сторінках 

«канцелярійного паперу», в якій показав «усі лихі сторони шкільництва» 

[203, c. 116]. Чимало уваги посли лівиці приділяли проблемам 

перерозподілу податків у громадських і повітових радах, крайової культури 

тощо. 

1909 рік не приніс суттєвих змін, за винятком зміни голови 

Українського клубу (замість Є. Олесницького українських парламентаріїв 

очолив Є. Петрушевич). Було вирішено на цій сесії подати заяву про 

внесення змін до закону про вибори до сейму. Однак, як і раніше, «шляхта 

пустила нашу заяву… мимо вуха». Іноді українська лівиця вдавалася до 

непарламентських методів роботи (влаштовувала т. зв. «обструкції»), проте 

вони не приносили бажаних результатів [858, с. 114]. 

Особливе обурення в українських послів викликав бюджет на 1910 

рік, який лівиця бойкотувала з особливим завзяттям. Крім намагання 

перешкодити проведенню сеймових засідань фізичним способом 

(«пронизливо вили сирени, пищали різні трубки, сюрчали свистки»), 
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Український клуб направив Президентові міністрів телеграму з вимогою 

«замкнути сесію», що, однак, не було зроблено [203, c. 116]. 

Надалі (1910–1912) значний вплив на діяльність української лівиці у 

Галицькому крайовому сеймі мали міжнародні події. «Грозив воєнний 

конфлікт із Росією, і Австрія потребувала внутрішньої сили. Українська 

боротьба за своє право була для Відня невигідна, бо вона розворушувала 

маси. Невигідна була вона також тому польському таборові, що у можливім 

конфлікті Австрії з Росією орієнтувався на Австрію. Відень мусив тиснути 

на провідні польські урядові кола у Львові, щоб вони мирилися з 

українцями за ціну деяких поступок», – резюмував один із лідерів УРП І. 

Макух [203, c. 123].  

У 1912 році уряд розпустив Галицький сейм. Українська лівиця 

розпочала підготовку до нових виборів. Розглядаючи передвиборну 

агітацію, представники лівих розділяли населені пункти на три категорії: 

– свідомі села й «у виборчій акції певні»; 

– втрачені села, в яких «нічого не можна було осягнути і шкода було 

у цих виборах тратити на них час»; 

– села, в яких необхідно було «пильнувати найдрібнішої справи, 

щоб не втратити виборців» [203, c. 131].  

Клопітка передвиборна праця не принесла практично жодних 

дивідендів УСДП, проте дозволила провести до сейму шість радикалів (П. 

Думка, П. Лаврук, М. Лагодинський, І. Макух, І. Сандуляк, К. 

Трильовський). Представники УРП із захопленням відзначали, що ці 

вибори «ще більше поширили і скріпили національну свідомість селянських 

та робітничих мас. Всякі ворожі спроби заломити фронт свідомого 

українства не вдавалися. В народі брав верх здоровий розсудок, 

національна єдність і відповідальність за загальне добро» [203, c. 134].  

У новому сеймі представники лівих політичних сил розпочали 

боротьбу за ухвалення змін до виборчого закону. 25 жовтня 1913 року 
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Український клуб констатував: «Після останніх сеймових виборів 

українська сеймова репрезентація на підставі ухвали клубу від 10 липня 

зайняла вичікувальну позицію і дала час уряду та польській стороні, щоб 

вони разом могли виступити з таким проектом реформи, з яким погодилася 

б українська репрезентація. Та, окрім прихильної, вичікувальної позиції, ані 

уряд, ані стронництва польські не підготували прийнятних засад реформи. 

Тому Український сеймовий клуб вважає за необхідне виступити зі свого 

боку з головними вимогами щодо виборчої реформи» [810].  

Українські парламентарії вимагали рівного, загального, 

безпосереднього і таємного виборчого права. Члени клубу погоджувалися 

на реформу куріальної системи як перехідного етапу демократичної 

реформи сейму за умови, якщо в попередньому проекті компромісної 

реформи будуть враховані такі зміни: відсоток українських членів сейму 

дорівнюватиме третині – 33-м особам; буде скасована пропорційна виборча 

система; буде скасована плюральне виборче право; кількість мандатів для 

представників великої земельної власності відповідатиме їхнім податковим 

можливостям; буде скасовано курія середньої власності; українці матимуть 

трьох із восьми членів Крайового виділу; українська національна курія 

матиме право вето; проект не міститиме вказівок щодо повітових рад і 

двірських обшарів як таких, що не стосуються проблеми виборчої реформи 

[203, c. 134]. 

Проте українські вимоги не були почуті поляками. Згідно з 

проектом виборчого закону, складеним на основі проекту Бобржинського, 

сейм мав би складатись із 227 осіб (вибраних послів і вірилістів). Послів 

обирали в куріях: 

1) великої власності (44 посли польські і 1 – український);  

2) цензова курія більших міст;  

3) торговельно-промислових палат; 

4) сільських громад; 
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5) загальна міська;  

6) курія зарібкових товариств.  

Найбільше зацікавлення викликає курія сільських громад (обирала 

105 послів). Передбачалося створення 77 одно- та 14 двомандатних округів. 

В одномандатних округах утворено польські й українські округи.  

Загалом українці могли розраховувати на гарантованих 58 мандатів, 

а саме: один мандат у курії великої власності, шість – у міській цензовій 

курії, три – у загальній міській курії і 48 – у курії сільських громад. До цих 

58 послів додавалися ще три вірилісти – архієпископ у Львові і єпископи в 

Перемишлі та Станиславові (вакантним залишалося також місце віриліста 

для ректора майбутнього українського університету). Разом українці 

отирмували 62 мандати в сеймі (27,3% від загальної кількості послів) [203, 

c. 135]. Новий виборчий закон до Галицького сейму був затверджений 8 

липня 1914 р., проте не був запроваджений через початок Першої світової 

війни. 

На завершальному етапі Першої світової війни посли Державної 

Ради та Галицького крайового сейму взяли участь у роботі Конституанти 

18–19 жовтня 1918 року. Утворення УНРади, проголошення ЗУНР 

докорінно змінило вектори парламентської діяльності української лівиці.  

Таким чином, парламентська діяльність української лівиці Галичини 

у парламенті Австро-Угорщини, Галицькому сеймі спрямовувалася на 

забезпечення належного рівня національно-культурних прав українців. 

Депутати прагнули реалізувати не тільки соціально-економічні реформи, а 

й значну увагу приділяли політичним питанням, серед яких – автономія 

Галичини, утворення незалежної Української держави тощо.  
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6.2. Ліві політичні сили у парламенті ЗУНР 

 

Проголошення ЗУНР та встановлення української влади у краї 

відкрило нову сторінку в парламентській діяльності української лівиці. Ще 

18 жовтня 1918 року у Львові представники усіх політичних українських 

партій скликали Українську Конституанту, де вищим законодавчим 

органом планованої у майбутньому ЗУНР була проголошена Українська 

Націонаціональна Рада (УНРада). До неї увійшли: 33 українські депутати 

обох палат австрійської Державної Ради, 34 посли Краєвого сейму 

Галичини й 16 – Буковини, а також по три представники українських 

політичних партій (націально-демократичної, християнсько-суспільної і 

соціал-демократичної, радикальної партій). 19 жовтня УНРада проголосила 

Українську державу на українській етнічній території Галичини, Буковини і 

Закарпаття (у складі монархії) [739, c. 111 – 116]. По суті таке рішення 

опиралося на положення маніфесту імператора Карла І від 16 жовтня 1918 

р. Для порятунку Австро-Угорської монархії цей документ передбачав її 

реорганізацію в Союз національних держав з наданням всім народам імперії 

національної автономії. Такий статус етнографічних українських земель не 

влаштовував УСДП, оскільки ще за два десятиліття до цього він був її був її 

програмою-мінімумом, а програмою максимум – відновлення соборної 

Української держави від Сяну до Кавказу.  

Тому один із представників УСДП М. Ганкевич пропонував визнати 

в ухваленому документі, що «ціллю наших національних змагань є 

зєдинена, вольна, самостійна Українська Республіка на чолі з Національним 

Сейомом, обраним на основі загального виборчого права, гарантії всім 

народам вільного національного розвитку, здійснення аграрної реформи на 

користь селян, запровадження восьмигодинного робочого дня» [755, с. 122]. 

Але головуючий на зборах УНРади Є. Петрушевич не допустив до дискусії 

з цього питання. Пропозиція УСДП засвідчує, що вона була єдиною 
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партією, яка ще до офіційного проголошення ЗУНР, виносила на порядок 

денний питання про створення соборної Української держави. 

Щодо участі української лівиці у державотворчих процесах, можна 

ствердити доволі представницький склад у законодавчому органі ще, де-

факто, не існуючої ЗУНР. І. Сохоцький відзначив, що з 33 українських 

депутатів обох палат Державної Ради був один безпартійний (А. 

Шептицький), 25 представників УНДП, 5 – УРП, 1 – УСДП, 1 – УХСП; з 34 

українських послів до Галицького сейму чотири були безпартійними, 24 

представляли УНДП, 6 – УРП; із 16 послів до Буковинського сейму один 

був членом УРП, один належав до УСДП, а решта – до УНДП [846]. 

Згідно з конкретизованими даними, поданими львівським істориком 

О. Павлишиним (ураховують присутність на засіданнях Конституанти), 

партійний склад цього органу був таким: діячі УНДП – 44, УРП – 10, УСДП 

– 7, УХСП – 4, УНП – 3, безпартійних – 3. Із 45 діячів буковинської 

делегації (встановлено партійність 34 осіб) до УНДП належало 22 особи, до 

УСДП – 5, до УНП – 4, до УРП – 3 [957, с. 89]. УСДП, зокрема, делегувала 

до УНРади сімох членів: чотири з Галичини (парламентський посол С. 

Вітик, М. Ганкевич, О. Крупа, А. Чернецький) і троє з Буковини (Г. 

Андріящук, О. Безпалко, В. Сороневич). 

Отже, бачимо, що як УРП, так і УСДП кількісно значно поступались 

УНДП. Надалі гегемонія УНДП збереглася. Серед 168 депутатів вищого 

законодавчого органу ЗУНР (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.) до УНДП 

належало 95 осіб, до УРП – 35, до УСДП – 24, до УХСП – 7. УНП
 
була 

представлена в УНРаді чотирма діячами. Три особи (митрополит та два 

єпископи) були безпартійними. 

Зауважимо, що після додаткових виборів до УНРади вплив 

націонал-демократів значно зменшився, а української лівиці навпаки – 

збільшився. О. Павлишин відзначає, що з 50 делегатів (з 59 обраних) до 

УНДП належали 28 осіб, УРП – 18, УСДП – 4. Як бачимо, під час революції 
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національно-демократична партія зберегла лідерство, хоч і не таке 

переконливе, як у передвоєнні роки [846].  

На початку 1919-го ситуація кардинально не змінилася. Зі 125 

депутатів встановлено партійну належність 113 діячів того періоду. 

Відповідно до УНДП належали 61 особа, до УРП – 34, до УСДП – 14, до 

УНП – 3, один (Г. Хомишин) був безпартійний. Відзначимо також значні 

відцентрові тенденції серед членів УНРади – представників націонал-

демократів. Зокрема, троє учасників Надзвичайного Народного з’їзду 

УНДП (28–29 березня 1919 р.) через кілька днів після його закінчення 

увійшли до складу Радикального клубу УНРади. Лави цього ж клубу 

поповнив також С. Томашівський [200, с. 171]. 

Проте у середовищі лівиці також відбувалися деструктивні процеси, 

спричинені «полівінням» значної частини членів УСДП, менше – УРП. 

Зокрема, 30–31 березня 1919 року у Станиславові відбувся Селянсько-

Робітничий з’їзд. У його роботі взяли участь близько 1 200 делегатів. 

Провідну роль відігравали представники УСДП (О. Безпалко, В. 

Темницький, Р. Яросевич, А. Шмиґельський), СРП (П. Шекерик-Доників), 

УРП (О. Назарук) [833, c. 153]. М. Стахів небезпідставно вважав з’їзд 

«опозиційним центром невдоволених» у ЗОУНР, навколо якого гуртувалися 

всі ліві елементи, включно з комуністами [957, c. 90]. 

З’їзд запропонував доповнити УНРаду селянськими і робітничими 

представниками. Проте, незважаючи на пропозиції УРП (визнати обраних 

з’їздом делегатів, при умові дотримання пропорції: 5/6 селян і 1/6 

робітників), після тривалих дискусій УНРада більшістю голосів відхилила 

вимоги Селянсько-Робітничого з’їзду. За доповнення складу вищого 

законодавчого органу ЗУНР проголосували тільки представники УСДП 

[957, c. 90]. 

Часопис «Воля» стверджував, що конфлікт УНРади і комуністичних 

сил «остаточно роз’єднав нарід і правительство, котре таким чином уже не 
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мало жадної опори, а також втратило останню популярність в широких 

масах населення». Загалом, УНРада під тиском громадськості виконала 

тільки дві вимоги Селянсько-Робітничого Союзу: ухвалено закон про 

восьмигодинний робочий день та про святкування 1 травня («свята 

трудового люду») [957, c. 90].  

Ситуація доволі дивна, адже М. Стахів відзначав, що «провідна 

верства» УРП і УСДП складалася переважно з селянських і робітничих 

діячів і «тільки з малого числа осіб з вільних звань» [846]. З цих причин 

радикали мали б активніше домагатися від влади ухвалення цілої низки 

законів, які стосувалися соціально-економічної сфери, відстоювати ухвали 

Селянсько-Робітничого з’їзду. 

Проте О. Павлишин доводить, що «пролетарський елемент» не був 

визначальним серед партій лівого спрямування, які входили до складу 

УНРади. Зокрема УРП була представлена 12 адвокатами, 10 педагогами 

(сім були викладачами гімназій, три – вчителями народних шкіл), 10 

селянами, урядником, інженером та письменником. У складі Радикального 

клубу селян було лише п’ятеро, решту становили 11 адвокатів, 11 педагогів 

(сім викладачів гімназій, доцент університету, два вчителі народних шкіл, 

викладач учительської семінарії), письменник, інженер, журналіст і 

урядник. Селянсько-Радикальний клуб (водночас і Головна управа 

однойменної партії) складався зі селян Г. Дувіряка, Д. Паневника, П. 

Шекерик-Дониківа, вчителя народної школи А. Онищука та адвоката К. 

Трильовського – голови Управи. Серед установлених діячів УСДП було 

шість залізничників, чотири педагоги (три буковинці – вчителі народних 

шкіл, викладач гімназії з Гачини), чотири правники (адвокати), три 

інженери, два урядники, два журналісти, лікар і селянин [846].  

Соціальний та національний склад УНРади великою мірою не 

впливав на державотворчу діяльність вищого законодавчого органу ЗУНР 

[739, c. 111 – 116]. Упродовж листопада 1918 – червня 1919 року радикали 
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та соціал-демократи взяли активну участь в обговоренні законів: про 

адміністрацію ЗУНР, про Виділ Української Ради, про організацію війська, 

про тимчасову організацію судів і «власті судейської», про державну мову, 

про земельну реформу, про основи шкільництва, про вживання української 

мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних властей і урядів, 

публічних інституцій і державних підприємств у Західній області 

Української Народної Республіки [950, c. 236 – 239]. 

Чи не найбільше зусиль представники лівих політичних партій 

доклали до вироблення основ земельної реформи. З метою розробки 

аграрного законопроекту на січневій сесії УНРади в Станиславові була 

створена земельна комісія, до складу якої ввійшли представники лівиці – С. 

Вітик, А. Шмігельський, П. Шекерик-Доників, І. Макух та інші. У 

викладеній С. Голубовичем концепції реформи передбачалося: «1) 

Вивласнення більшої посілости через викуп; 2) узнається приватну 

власність; 3) буде установлено мінімум непозбувальне; 4) право наслідства і 

обтяження буде обмежене; 5) більші лісні комплекси стануть державною 

власністю; 6) набувати землю мають право безземельні й малоземельні; 7) 

заплата за землю наступить дорогою індемнізації (відшкодування за збитки. 

– І. Б.)» [154, c. 181]. Л. Бачинський відзначав, що «мусимо бути на те 

приготовані, що наша земельна реформа не буде досконала, та що треба 

буде її поправляти цілими десятками літ, поки витвориться таке володіннє 

землею, яке лишиться на довший час». 

На з’їзді УРП, що відбувся 22–23 березня 1919 року, чимало уваги 

було приділено земельному питанню. Зокрема П. Шекерик-Доників 

констатував: «Ми, селяни, не знаємо восьмигодинного робочого дня, ми 

працюємо по шістнадцять годин, але з того не виходить, щоб ми, на зразок 

великоукраїнських політиканів, хотіли зруйнувати державу анархічним 

розбором дідичівських маєтків! Землю мусять дістати селяни, але так, щоб 

від того і вони мали хосен і держава не потерпіла. Вивласнення землі для 
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соціалізації зруйнує державу і не дасть нічого селянам» [543, c. 415]. С. 

Данилович переконував присутніх у неминучості аграрних перетворень. 

«Аграрну реформу треба так робити щоби селянство було певне що землі 

від нього ніхто не відбере, – відзначав делегат з’їзду. – Мусимо дати 

народові землю за викупом. Хто говорить, що маємо вивласнювати без 

викупу, той хоче, щоби ми робили революцію» [348, c. 1]. 

14 вітня 1919 року, після тривалих дискусій, земельний закон було 

ухвалено. Згідно з документом передбачалося: 

– конфіскувати поміщицькі, монастирські, церковні, єпископські, 

ерекціональні та фондаційні землі, набуті власниками з метою спекуляції, 

не оброблювані й ті, що перевищують зазначену площу; 

– конфіскувати живий і мертвий інвентар, що належав до певного 

наділу; 

– конфіскувати без відшкодування домени колишньої Австро-

Угорської імперії, домени власників, які зі зброєю боролися проти 

державності ЗОУНР, землі, набуті на спекуляціях, отримані під час війн 

1914–1919 рр.; 

– передати під управління держави ліси; водойми зробити 

колективними для громад, за винятком судно- і лісоплавних річок; 

– наділити землею жовнірів-рільників ЗОУНР, що «в її обороні 

проливали свою кров, або наслідком війни иншим чином стали 

неспосібними до праці, вдовиці і сироти по них, як також инші жертви сеї 

або всесвітньої війни та прочих безземельних і малоземельних рільників» 

[154, c. 351].  

Сучасні науковці відзначають, що земельний закон, який у ЗУНР 

готували здебільшого представники лівиці, був прийнятий із запізненням, 

адже в УНР подібний за змістом документ був ухвалений ще в січні 1919-

го. Закон Директорії УНР ліквідував приватну власність на землю. 

Верховним власником землі було проголошено державу, яка за допомогою 
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своїх органів адміністрації та виборних земельних управ здійснювала її 

управління. Документ проголошував непорушність угідь до 15 десятин (30 

моргів). Державні органи мали право надавати селянам землі в 

користування в розмірі не менше ніж 5 десятин для середнього трудового 

господарства й не більше від трудової норми. Крім індивідуального 

господарювання, закон передбачав добровільні хліборобські спілки в 

кооперативній формі [979, c. 110]. 

Як виняток – радикальна позиція УСДП, яка стосувалася політичної 

складової її діяльності. Як відомо, чи не вперше розходження між УНДП, 

УРП та УСДП відбулися ще 18–19 жовтня 1918 року. Під час роботи 

Конституанти М. Ганкевич закликав негайно провести злуку «усіх 

українських земель – між іншими українських земель Австро-Угорської 

держави – в одну державу». УСДП пропонувала провести демократичні 

вибори до парламенту – Українського національного сейму, здійснити 

соціальні реформи, забезпечити вільний розвиток культури національних 

меншин і допущення Української держави на післявоєнну світову мирну 

конференцію. 

Проте опозиційність УСДП не вплинула на її державотворчу роботу. 

За активної участі радикалів та соціал-демократів були утворені центральні 

і місцеві органи ЗУНР – Державний секретаріат, який складався з 

президента (голова) Державного секретаріату (К. Левицький) та державних 

cекретарів (А. Чернецький – державний секретар праці та суспільної опіки; 

М. Парфанович – заступник секретаря шляхів), які очолювали галузеві 

секретаріати (з функціями міністерств) та місцеві повітові ради [732, 

c. 163 – 167]. 

Ситуація дещо змінилася на початку 1919 року. Борючись за 

«пролєтарські домагання українських робітників», соціал-демократи 

поступово відходять від діяльності в УНРаді. Події навколо деструктивної 

позиції УСДП щодо центральних органів влади ускладнювалися 
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невизначеністю статусу місцевих органів самоврядування, повноважень та 

дій місцевого цивільного і військового керівництва, самочинністю дії 

військових команд запілля Галицької Армії, які реквізували продовольчі 

запаси селян [847, c. 120]. 

Позицію УСДП не змінила реалізація однієї з основних вимог партії 

– об’єднаня УНР і ЗУНР в одну державу. Більше того, партія оголосила про 

перехід в опозицію. Першого грудня 1918 року Державний секретаріат 

ЗУНР підписав попередній договір з Директорією у Фастові. Третього січня 

1919 року на засіданні УНРади було вирішено до того часу, коли зберуться 

Установчі збори об’єднаної Республіки, законодавчу владу на території 

зберегти за УНРадою. Також обрано делегацію з 65 членів, яка мала 

ратифікувати у Києві ухвалу про злуку. Головою делегації було обрано 

першого віце-президента УНРади Л. Бачинського (УРП). До її складу 

входили інші представники лівих – С. Вітик, О. Безпалко, В. Стефаник, А. 

Шмігельський, П. Шекерик-Доників та інші [964, c. 44 – 46]. С. Вітик став 

головою Трудового конґресу в Києві, на якому ратифіковано злуку ЗУНР і 

УНР від 22 січня 1919 року. ЗУНР отримала назву Західна область УНР 

(ЗОУНР), а перший уряд УНР очолював діяч УСДРП В. Чехівський. 

У той період ще більше поглибилися розбіжності між УРП і УСДП – 

провідних партій української лівиці. Розходження серед політичного табору 

Західної України привело навіть до відмови соціал-демократів делегувати 

своїх представників до уряду С. Голубовича. Івано-франківський дослідник 

І. Райківський зазначає, що політику УСДП на парламентській арені 

визначали: голова партії (з 1914 р.) В. Темницький, О. Безпалко, С. Вітик та 

О. Устиянович. Соціал-демократи засуджували діяльність Державного 

секретаріату, яка, на їхню думку, «не змінила в нічому внутрішній лад в 

дусі правдивого демократизму», тому що «правительство роз’єдналось з 

народними масами... і пішло цілком під диктат Антанти». В. Темницький 
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заявив в УНРаді, що УСДП «готова взяти участь в правительстві», але 

тільки тоді, як «ліві елементи матимуть більшість» [866, c. 42 – 55]. 

Після поразки на фронтах українсько-польської війни навесні 1919 

року УНРада була змушена припинити діяльність у Галичині. У квітні 1922-

го, де-факто, вона відновила працю за кордоном. Напередодні в заяві Л. 

Ганкевича, А. Чернецького, П. Буняка від 30 березня 1920 року 

повідомлено, що згідно з рішеннями партійної конференції УСДП, яка 

відбулася 27–28 березня 1920 року, вони складають мандати із членів 

Президії УНРади. Ефективність діяльності цього органу після переходу 

Галичини під юрисдикцію Польщі значно зменшилася. 

Таким чином, у роки ЗУНР представники української лівиці в 

УНРаді отримали можливість реалізувати програмні положення за 

відсутності перепон з-боку органів державної влади. Проте українсько-

польська війна 1918–1919 років, фінансова обмеженість влади та інші 

чинники не дозволили реалізувати більшість реформ, ініційованих 

українськими лівими партіями. Значну увагу вони приділили консолідації 

українства, що привело до укладення Акту Злуки між УНР і ЗУНР. 

 

 

6.3. Українці у сеймі та сенаті Другої Речі Посполитої 

 

Поразка українців у польсько-українській війні 1918–1919 років 

перекреслила надії титульної нації Східної Галичини на створення власної 

держави та змушувала українську лівицю шукати свого місця у політичній 

системі Другої Речі Посполитої. 

Важливим випробуванням для партій стали парламентські вибори 

1922 року до польського сейму та сенату. Першими розпочали консультації 

партії національно-державницького табору, серед яких – УРП та УСДП. 

Українська громадськість надзвичайно позитивно оцінила факт початку 



 

 

357 

міжпартійного діалогу. Зокрема, у статті «Невилічима недуга?» 

(«Український Голос») відзначено, що міжпартійний з’їзд «означив з огляду 

на загально-національний інтерес спільну політичну лінію, заманіфестував 

перед всіми єдність нашого національного фронту о скільки ходить о наші 

загально-національні постуляти і виявив це однодушно в резолюціях». 

Журналісти відзначили, що в роботі з’їзду взяли участь всі політичні сили 

краю, навіть москвофіли. Проте соціал-демократи не надіслали 

представників на захід, зважаючи на те, що партія має окрему політичну 

лінію «із засадничих і тактичних причин» [329, c. 1].  

«Значить у них є инша засада, – констатували дописувачі газети, – 

не ця на яку згодилися всі партії і інший спосіб до осягнення тих “инших” 

засад чи цілей. Які це “инші” цілі і яка “инша” тактика, цего вони не 

сказали» [329, c. 1]. Редактор часопису з обуренням зазначив, що 

український народ не відчуває потреби як в існуванні Комуністичної, так і 

Соціал-демократичної партії. «Відмова приступлення до одностайного 

загально-національного фронту, є ознаком її внутрішньої моральної і 

фізичної слабости. Не стало в неї відваги в рішучому моменті 

самовизначитись в національному духові» [329, c. 1]. 

Третього вересня 1921 року відбувся черговий міжпартійний з’їзд, 

на який прибули колишні посли Австрійського парламенту, представники 

політичних партій. Проте після вже згаданого замаху на Ю. Пілсудського і 

А. Грабовського, що був здійснений С. Федаком (Смоком) у вересні 1921-го 

у Львові, місцеві органи влади посилили нагляд за українськими 

політичними партіями, зокрема УРП та УСДП. Замах викликав хвилю 

репресій польської адміністрації щодо українських політиків та 

періодичних видань. Були закриті чимало часописів, розпущено 

студентське товариство «Академічна громада». Проти арештів виступили 

також українські політики лівого спрямування [345, c. 1]. 
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Однак навіть в умовах репресій УРП продовжувала обґрунтовувати 

ідею участі у виборчій кампанії. Зокрема, І. Макух на засіданні 

Міжпартійного з’їзду наголошував, що «треба брати участь у цих виборах, 

щоб не допустити до вибору якихось хрунів чи їм подібних» [394, c. 3], 

проте радикалів засудили інші політичні партії, серед яких – УНТП. 

Націонал-трудовики, зважаючи на заклики Є. Петрушевича, ухвалили 

рішення бойкотувати голосування, а «за нею мусіли прийняти таку саму 

постанову інші українські партії в Галичині (УРП, УСДП і ХСП, а також 

москвофільський «Ісполнітельний комітет». – І. Б.), щоб у цій справі не 

допустити до повної анархії…» [394, c. 3]. 

УРП підтримували угодові партії. Зокрема Партія українського 

народного єднання (ПУНЄ) будувала передвиборну платформу на принципі 

гармонійного українсько-польського співіснування в межах Речі 

Посполитої і постійно стверджували, що «будуть проводити свою працю 

відповідно Волі Народу Українського і добрій згоді з Народом Польським». 

Партія сподівалася на розбудову самостійної України за підтримки Польщі. 

Відтак провід ПУНЄ наголошував, що всі свої права і свободи слід 

обстоювати в сеймі і сенаті. Саме такий наголос зроблено головою 

організації у зверненні до українців від 2 жовтня 1922 року. Водночас 

лідери ПУНЄ пропагували принципи конституціоналізму, трактували його 

запорукою реалізації прав і свобод громадян [655, с. 198].  

Інша ситуація з комуністами. Становище в їхньому середовищі ще 

більше ускладнилося, адже васильківці, всупереч рішенню КРПП, вибори 

бойкотували. У цьому питанні їх підтримало бюро ЦК КП(б)У. Першим 

закликав до бойкоту виборів український еміграційний уряд Є. 

Петрушевича у Відні, тому аналогічне рішення васильківців у польських 

лівицях трактували як вияв спільного фронту з українськими правими 

партіями [994, c. 28 – 31]. 
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Натомість КРПП активно включилась у виборчу кампанію 1922 

року, створила Союз пролетаріату міст і сіл [655, с. 198]. Нова організація 

закликала населення Східної Галичини не піддаватися гаслам українських 

націоналістів і не бойкотувати виборів. Комуністи закликали поляків і 

українців до утворення спільних політичних та економічних організацій, до 

боротьби з капіталістичним ладом. Основою конфліктів між українськими і 

польськими комуністами було заперечення керівництвом КРПП лозунгу 

самовизначення та відокремлення Східної Галичини за допомогою 

соціалістичної революції і звинувачення східногалицьких комуністів у 

сепаратизмі [555, c. 76 – 80].  

Загалом, підсумки виборчої кампанії не були втішними для уряду 

Польщі. У виборах (відбулися 5 і 12 листопада 1922 р.) до сейму не брало 

участі 60, а до сенату – 63% виборців Східної Галичини. Якщо ж узяти до 

уваги, що за переписом 1921 року греко-католики становили 61,42% 

населення цієї території, то переконаємося, що майже все українське 

населення бойкотувало вибори. Найменш активним виявилися виборці у 

Снятинському (18,7%), Яворівському (22%), Печенізькому (22,1%), 

Надвірнянському (22,1%), Калуському (22,9%) та Рогатинському (23,4%) 

повітах [655, с. 199]. 

Такий розвиток подій сприяв тому, що вибори у Східній Галичині 

виграли польські праві і центристські угруповання. Вони здобули 20 

мандатів до сейму, тоді як 14 мандатів отримала Християнська спілка 

національної єдності. За кандидатів легальної Спілки пролетаріату міст і 

сіл, створеної польськими комуністами і КПСГ-офіційною, було подано на 

території Східної Галичини лише 1,5 тис. голосів. Жоден кандидат спілки 

не пройшов до сейму [555, c. 76 – 80]. Що ж до українських угодовських 

партій, то вони отримали 81 039 голосів – приблизно 3,7% з числа загальної 

кількості електорату [656, с. 17]. 
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Загалом, парламентські перегони 1922 року стали імпульсом до 

політичної самоорганізації українців. Незважаючи на поразку у виборах 

українських лівих сил, у сеймі було утворено Український селянський клуб 

(«Хлібороби»), який демонстрував відверто пропольський курс. Серед тих, 

хто став членом законодавчих органів Польщі, – представник Української 

партії хліборобів М. Ільків, Української аграрної партії – І. Дутчак, Я. 

Залуцький, Мельник, від Української партії праці – І. Кравчишин [655, с. 

203].  

У парламенті давалося взнаки домінування представників титульної 

нації, що обурювало конформістів. На думку останніх, незначна кількість 

національних меншин, що потрапили до Національних зборів, 

зумовлювалася ситуацією, коли вони не мали змоги суттєво впливати на 

вирішення національних проблем у країні. Часта зміна урядів початку 1920-

х років, які були підконтрольними сейму, лише погіршувала і без того 

глибоку політичну кризу [458, s. 117 – 155]. 

Розумінню політичної платформи Українського селянського клубу 

сприяє аналіз декларації його голови, що виголошена в польському сеймі 23 

січня 1923 року: «Український народ, – відзначав о. Ільків, – немає 

достатньо сили... для створення власної держави. Маємо тільки один вихід 

– опертися на Польщу, завдяки чому можемо зберегти національний дух і з 

плином часу, об’єднані з Польщею як два братні народи, при подальших 

історичних змінах, зможемо з’єднати весь український нарід» [421, s. 556]. 

У таких умовах у парламенті розпочалася боротьба за створення 

українського клубу лівого спрямування. В умовах антиукраїнської політики 

Польщі, соціал-демократичні депутати вийшли зі складу загального 

українського сеймового клубу і в лютому 1924-го створили свій сеймовий 

клуб. У своїй декларації вони заявили: «З огляду на те, що Український 

сеймовий клуб в своєму соціально-різнородному складі не відбиває дійсної 

волі і бажань широких працюючих мас; що він, замість ясно і одверто стати 
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“за повну соціальну і національну волю” своїх виборців, старається 

дешевими фразами затемнити основну мету працюючого люду і замінити її 

невиразними, половинчатими і компромісними вимогами на момент, вроді 

автономії тощо, – з огляду на це соціалістична фракція вважає неможливою 

дальшу співпрацю з українським сеймовим клубом, як некласовим 

представником бідного селянства та робітництва і згідно з постановою 

своїх найвищих партійних тіл... творить свій окремий сеймовий клуб 

УСДП» [425, s. 193]. 

Власне, 7 листопада 1924 року маршалок Польського сейму одержав 

повідомлення про створення в ньому комуністичної фракції у складі 

депутатів-комуністів С. Круликовського, С. Ланцуцького і колишніх 

українських соціал-демократів – Я. Войтюка, А. Пащука, О. Скрипи і Х. 

Приступи. Головою комуністичної фракції було обрано С. Круликовського, 

його заступником – Я. Войтюка, секретарем – О. Скрипу. Це об’єднання 

було здійснене на основі рішень V конференції КПЗУ та III пленуму ЦК 

КПЗУ, що відбувся невдовзі після конференції. Комуністична фракція в 

сеймі розгорнула активну діяльність, викриваючи буржуазний, 

антинародний характер польського уряду, його колонізаторську політику 

щодо західноукраїнських земель. В численних виступах у сеймі, в запитах 

до уряду, під час проведення зборів своїх виборців депутати-комуністи 

показували масам шляхи соціального і національного визволення. Решта 

членів соціалістичної фракції (А. Братунь, П. Васильчук, С. Маківка і М. 

Чучмай) залишилися в Українському клубі і в березні 1924-го утворили 

Українське соціалістичне об’єднання Сельсоюз [425, s. 194]. 

Діяльність комуністичного клубу не становила реальної загрози для 

проурядової більшості, оскільки нечисленне українське представництво не 

могло протистояти асиміляційній політиці Польщі. Більше того – і КПП і 

КПЗУ були заборонені, що ускладнювало організаційний процес та 

парламентську діяльність. 
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Мовне та шкільне питання – перебували у центрі уваги українських 

клубів. Зрештою, вони були принциповими навіть для конформістських 

сил. Це зумовлено тим, що всі вони трактували мову як вагомий духовний 

компонент збереження українців як нації. Тому відкрито критикували уряд 

за впровадження утраквізму: «Шкільництво в Польщі знаходить майже від 

самого початку існування Польщі під знаком експерентування. 

Експерементують з народною школою, експерементують з середньою, 

роблять ріжні спроби також з високим шкільництвом... Якби то при помочі 

школи прорідити ряди національних меншин, ... незважаючи на те, що 

більш ніж одна третина населення Польщі непольська…» [333, c. 5]. На 

думку радикалів, ішлося про продуману і свідому асиміляцію. На одному 

щаблі з мовою постала, зрозуміло, й церква [240, c. 2].  

Нові парламентські вибори було заплановано провести 4 березня 

1928 року до сейму та 11 березня – до сенату Польської держави [476, s. 92 

– 110]. Участь у них вперше у міжвоєнному періоді ХХ століття взяли 

представники практично всіх без винятку політичних сил Галичини, серед 

яких – українська лівиця, представлена УСРП, УСГ «Вперід», Сель-Роб 

(єдність) та іншими партіями [476, s. 92 – 110].  

Під час виборчої кампанії 1928 року до польського парламенту, 

українські соціалістично-комуністичні сили утворили кілька виборчих 

блоків, серед яких:  

1) № 8 («Українське селянсько-робітниче соціалістичне 

об’єднання», яке виступало за створення робітничо-селянського уряду);  

2) № 9 («Сель-Роб-лівиця», яка стояла на платформі Сель-Робу);  

3) № 13 («Робітничо-селянська єдність», яка виступала за 

приєднання Західної України до УРСР);  

4) № 22 («Виборчий блок українських соціалістичних селянських і 

робітничих партій», основу якого становили представники УСРП);  
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5) № 26 («Українська партія праці» з радянофільською орієнтацією) 

[658, c. 172].  

Роз’єднаність лівих привела до закономірного результату – 

більшість партій лівого політичного спектрa не зуміли потрапити до 

парламенту. Натомість польські соціалісти зуміли скласти відчутну 

конкуренцію Безпартійному блоку співпраці з урядом (ББСУ). Зокрема, ліва 

опозиція (ППС, ПСЛ «Визволення» і Селянська партія) провела до вищого 

законодавчого органу 129 послів, Комуністична посольська фракція 

нараховувала сім послів. Д. Ладика (УСРП) став секретарем сейму [659, c. 

79 – 81]. 

Виборча програма української лівиці, незважаючи на її поділ на 

соціалістичну та комуністичну частини, практично не відрізнялася і 

зводилася до кількох першочергових завдань: 

1) засвідчити характер українських земель під Польщею, виявити 

перед цілим світом: чия це земля, хто творить на ній величезну більшість, і 

хто повинен бути господарем тієї землі;  

2) здобути повноправну, ніким не заперечувану, безсумнівну 

репрезентацію українського народу;  

3) здобути вільну трибуну для оборони природних і основних прав 

української нації. 

Проте якщо партії комуністичного напряму навіть не робили спроби 

об’єднатися, то соціалісти-радикали спробували нав’язати свою співпрацю 

провідній партії національно-державницького табору – УНДО, яка 

проголосила, що піде на вибори «під гаслом спільного виборчого блоку 

українських національних угрупувань». Зрештою, відзначали партійці, 

«коли до внутрішнього бльоку не дійде, то у всякому разі станеться це не з 

нашої вини, бо ми ставимо вище інтереси нації від інтересу партії». 

УСРП виявила готовність утворити спільний блок на умовах:  
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1) усунути від кандидування всіх осіб, які виявили схильність до 

угодовства з панівними класами і панівною нацією,  

2) заздалегідь подати УСРП список своїх кандидатів,  

3) розірвати блок «з жидівською і німецькою буржуазією» [165, s. 

97]. 

Відкинувши пропозиції соціалістів-радикалів, націонал-демократи 

відзначили, що останні «несуть на своїх плечах вантаж внутрішньої 

опозиції. Вони все жили лише демагогією і в більшості негацією. Вони не 

любили і не хотіли ніколи брати на себе відповідальности… На порозі 

виборчого періоду соціалісти-радикали найшлися на розстайних дорогах: 

наростаючий внутрішній позитивізм тягнув їх до УНДО, а гріхи 

соціалістичної молодості і страх перед конкурентом відштовхував їх від 

Об’єднання і єдиного національного фронту» [659, c. 79]. 

Інших позицій притримувалася УСРП, представники якої визначили 

три фактори, які стали на заваді об’єднанню: 

1) УСРП – єдина партія, що «систематично поборює комунізм і 

комунофільське поплентацтво. Вона єдина послідовно поборює 

капітулянтські настрої перед Варшавою і перед Москвою»;  

2) УСРП повинна «зміряти силу у масах та переконливість її 

ідеології в суперництві з іншими»;  

3) УНДО, ще до оголошення пропозиції співпраці, утворило блок, 

не обговоривши його ідеологічної платформи із соціалістами-радикалами 

[203, c. 361].  

І. Макух зауважував, що проблема формату участі у виборах була 

предметом постійних внутріпартійних дискусій: «Питання як іти до виборів 

– самостійно чи в блоку з УНДО – було предметом дуже дбайливого 

обміркування на нарадах Головного секретаріату УСРП, а потім її Головної 

управи, яка на внесок Головного секретаріату постановила майже 
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однодушно (всіма голосами при однім чи двох, що утрималися) йти до 

виборів самостійно» [203, c. 361]. 

Комуністичні сили також намагалися під час виборчої кампанії 

співпрацювати з УСРП, проте соціалісти-радикали розкритикували Сель-

Роб. «Так прикидаються приятелями українського селянства не тільки всякі 

хруні, але навіть ріжні польські партії – людовці, несесівці, направ’яки, 

брилівці, монархісти і т. д., – відзначали вони. – Також комуністи і сельроби 

обох крил, побачивши, що без української самостійності не можна 

приступити до українського селянства, нагло відрікається свойого клича: 

“Нєх жиє нєподлєгла Польска і жонд роботнічо-хлопскі”, не признаються 

тепер навіть слівцем до варшавської віри, за котру вони ще недавно ломили 

копія між собою, а вдають найбільших українських соборників» [14, apk. 45 

– 46]. Соціалісти-радикали були переконані, що українські селяни 

пам’ятають «діяльність “Сельробу”, який будь-яку працю називав 

петлюрівством, фашизмом і контрреволюцією – його пропаганду союзу 

робітників і селян без різниці національності» [91, apk. 87]. 

Розглядаючи мету комуністичних сил на виборах 1928 року до 

польського парламенту, соціалісти-радикали констатували: «В засаді ціль 

тих усіх ніби українських організацій не та, про яку вони заодно говорять. 

Не про католицизм іде їм, але про здавлення визвольного руху між масами. 

І не про всесвітну солідарність працюючих розходиться, бо проти неї 

ніколи не виступить українське селянство й робітництво. При помочи цього 

гасла хочуть вороги ослабити творення власної української сили, хочуть 

запрягти українські працюючі маси до своїх возів і вибити з них віру у 

власні сили у те, що вони самі по своїй волі можуть жити на своїй землі» 

[116, apk. 73]. 

УСРП також розкритикувала сельробівців у відозві «За єдність 

працюючих на виробничому фронті», в якій закликано українське селянство 

і робітництво до «союзу з працюючими Польщі задля зміцнення уряду 
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Пілсудського робітничо-селянським урядом». Не залишили радикали поза 

свою увагою позиції Сельробу-лівиці, яка «пішла на явну згоду з 

Польською Партією соціалістичною – лівицею, з тою самою, якої 

представники в соймі голосували за колонізацію та осадництвом на 

західноукраїнських землях» [125, apk, 6]. 

Відзначимо, що аналогічні звинувачення у співпраці з польським 

окупаційним буржуазним урядом висувала УПП, яка відмовилася створити 

спільний з УСРП виборчий блок, та Сель-Роб. Радикальність УСРП 

призвела до арештів провідних діячів партії – С. Жука, О. Навроцького, М. 

Стахіва, М. Матчака та ін.  

Серед лівих необхідну (прохідну) кількість голосів набрали тільки 

УСРП та Сель-Роб, зокрема: УНДО – близько 600 тис. голосів; Блок УСРП і 

соціал-демократів – 270 591; Сель-Роб (правиця) – 216 987; КПЗУ 

(офіційна) – 10 192; КПЗУ «васильківці» (тільки у Львові) – 106; УПП –  

45 006; УНС – 8 887; Блок русофілів і «старорусинів» – 94 935. Отже, 

впевнену перемогу на виборах серед українських партій здобуло УНДО. 

Відповідно УСРП посіла друге місце. Тільки на Волині УНДО було 

змушене поступитися впливами соціалістам-радикалам [659, c. 79 – 81].  

Зокрема, сенаторами стали по одному представнику УСРП та Сель-

Робу; до сейму ввійшло дев’ять послів УСРП, з яких сім – члени партії (Л. 

Бачинський, Станіслав; О. Когут, Станіслав; Д. Ладика, Тернопіль; М. 

Рогуцький, Самбір; П. Шекерик-Доників, Станіслав; К. Стефанів, 

Станіслав; С. Жук, Кремeнець та два – безпартійні: І. Власовський і В. 

Зубрицький [218, c. 2 – 3]. 

Підбиваючи підсумки виборів, представники української лівиці 

відзначали: «В сучасних умовах національної і соціальної боротьби 

важлива не так кількість самих мандатів, як організованість і свідомість 

народної маси, що засвідчує волю нацї до самостійного і свобідного життя. 

Кожний мусить зрозуміти, що якби навіть були вибрані всі до одного 
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українські посли з наших земель, то все одно вони мали б перед собою 

польську більшість в сеймі, яка добровільно ніколи не допустить до правної 

зміни сучасного стану…» [125, apk, 6]. 

Проте у парламенті Польщі Українська лівиця залишилася 

ідеологічно розділеною [525, с. 12]. УСРП утворила свій парламентський 

клуб (вісім послів зі списку № 22), на чолі якого стояли: Л. Бачинський 

(голова), С. Жук (заступник) і Д. Ладика (секретар). Діяв також Клуб Сель-

Робу під проводом М. Чучмая. Відзначимо, що впродовж роботи сейму та 

сенату відбувалися певні ротації у складі парламентських клубів. Уже у 

травні 1929 року за «діяльність, несумісну з соціалістично-радикальною 

ідеологією», з УСРП був виключений посол К. Стефанів (Головна управа 

партії безрезультатно вимагала, щоб він склав свій мандат). 11 квітня 1930 

року помер голова УСРП Л. Бачинський. На його місце увійшов до сейму і 

до Української соціалістично-радикальної парламентської репрезентації 

(УСРПР) В. Темницький – член УСДП.  

Українські соціалісти активно працювали у таких сеймових 

комісіях: бюджетній, конституційній, охорони праці, відбудови краю, 

правничій, промислу та торгівлі, суспільної опіки, реформи рільничої, робіт 

публічних, земельної та військової, що давало змогу хоча б частково 

впливати на вирішення окремих питань.  

Усі партії української лівиці перебували в опозиції до 

парламентської проурядової більшості. «До польських урядів, незалежно 

від того, хто стоятиме на їх чолі, ставимося опозиційно і кожен уряд будемо 

поборювати, доки він не визнає права нашого народу на самовизначення», – 

відзначали українські соціалісти. У декларації соціалістів-радикалів 

говорилося, що «український працюючий народ вважає перемогу 

імперіалізму і поділ українських земель Польщею, Москвою, Румунією та 

Чехословаччиною тимчасовим явищем і ніколи не визнає т. зв. «правових 

підстав» цього поділу, які містяться у Версальському, Сен-Жерменському, 
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Ризькому і Паризькому договорах, оскільки вони укладені без його згоди і 

проти його волі. Український працюючий народ, прагнучи до повної 

ріноправності з іншими народами цивілізованого світу, буде невтомно 

боротися за повне усунення панування над ним колоніальних центрів…» 

[168, l. 17].  

«Ми, українські соціалісти-радикали визнаємо право кожного 

народу на самостійність, у тому числі і польського, але на його 

етнографічних землях, – відзначав К. Стефанів. – Будучи переконані, що 

повне національне і соціальне визволення досягнути зможемо тільки у своїй 

власній державі, не дозволимо нікому те право знищити» [168, l. 18].  

Незважаючи на державницькі позиції українських соціалістів, 31 

березня 1928 року голова Клубу Сельробу М. Чучмай і представник Сель-

Роб-лівиці, член КПЗУ К. Вальницький гостро розкритикували позицію 

УСРП, звинувачуючи соціалістів-радикалів, як, зрештою, і ундовців, у 

«прислужництві таборові реакції і фашизму». Зокрема зазначалося, що 

«соціал-угодовці» з УСРП тягнуться «у хвості УНДО» [470, s. 153 – 160]. 

У першій декаді квітня 1928 року посли УСРП внесли низку 

законопроектів: І. Шекерик підготував інтерпеляцію у справі 

переслідування поліцією українських кооперативів; Д. Ладика – вніс дві 

інтерпеляції у справі переслідування української преси. У справі 

фальсифікації виборів в с. Жабокруках Городенківського повіту Л. 

Бачинський та інші посли УСРП внесли інтерпеляцію до міністра 

внутрішніх справ і справедливості. Голова УСРП також звернувся до 

міністра внутрішніх справ з інтерпеляцією у справі «перепровадження 

виборів до громадських рад і впровадження виборних органів 

самоврядування до виконування урядування» [14, apk. 76]. Згодом Л. 

Бачинський звернувся з інтерпеляцією у справі виборчих зловживань в 

Ісакові Городенківського повіту. Інтерпеляція М. Рогуцького була 

направлена міністру земельних справ, скарбу і публічних робіт в справі 
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негайної допомоги жертвам повені в підгірських околицях Східної 

Галичини [15, apk. 76]. 

У сеймі посли УСРП ситуативно об’єднувалися з представниками 

опозиційних польських партій при розгляді окремих законопроектів, які 

погіршували соціально-економічні інтереси громадян. Так, 23 травня 1928 

року в сеймі обговорювалися два урядові проекти про нові податки: 

ґрунтовий і домовий. У дискусії над цими законопроектами виступали 

представники УСРП та ППС. Усі промовці, крім представника ББСУ, 

розкритикували ці законопроекти і закликали їх відкинути одразу ж. У 

результаті скоординованих дій обидва законопроекти були відкинуті [525, 

с. 14].  

Українська лівиця також бойкотувала урочисте засідання сейму 10 

листопада 1928 року з нагоди десятиріччя відновлення Польської держави. 

Напередодні маршалкові сейму був надісланий лист, в якому вказувалося: 

«У зв’язку з урочистістю десятиріччя Польської держави українські і 

білоруські посли і сенатори в польських Законодавчих Палатах заявляють, 

що гасло самовизначення націй здобуло собі під час війни право 

громадянства. Ми також з радістю вітали факт визволення польського 

народу як доказ, що ідея самовизначення здійснена на практиці, однак 

відроджена Польща не визнала принципових прав самовизначення націй і 

приєднала частину українського і білоруського народів, які також прагнули 

до своєї незалежності. Тому ми, представники українського і білоруського 

народів у польських Законодавчих Палатах, не тільки не можемо брати 

участі в урочистості десятиріччя існування польської держави..., але при цій 

нагоді вважаємо необхідним підкреслити, що незламно стоїмо на позиції 

права самовизначення української і білоруської націй на всіх етнографічних 

землях» [425, s. 194]. 

2–3 лютого 1929 року відбувся перший після виборів партійний з’їзд 

УСРП, чимало уваги на якому було приділено парламентській діяльності 
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соціалістів-радикалів. Визнаючи здобутки партії у боротьбі за «соціальне та 

національне визволення українського народу», УСРП закликала всі 

соціалістичні сили, які дотримувалися аналогічних політичних позицій, до 

тісної співпраці [527, c. 430 – 436]. Водночас у доповіді «Про політичне 

положення і завдання УСРП» М. Матчак відзначив, що така співпраця 

неможлива, по-перше, з «буржуазно-клєрикальним табором УНДО-УХО, в 

якому є вічний фермент угодовства і панує постійний хаос», і, по-друге, з 

Сель-Робом («з сельробівсько-комуністичним табором нам не по дорозі так 

із ідеологічних причин, як із цього, що він є за політичною супрематією 

Москви й Варшави над українськими землями») [527, c. 430 – 436]. 

Підсумовуючи роботу першої сесії новообраного польського 

парламенту, І. Макух стверджував: «Сейм і сенат ухвалили кількамісячну 

бюджетову провізорію, а потім бюджет на 1928–1929 рік. Промови 

польських соціалістів та українських послів були гострі. Але польська 

сеймова більшість нічого собі не робила з гострих промов українських 

послів. Найгостріше і найбільше опозиційно промовляв д-р Лев 

Бачинський. Інші наші посли менше промовляли» [203, c. 376]. 

Незважаючи на взаємне несприйняття, представники української 

лівиці взяли участь у роботі українсько-білорусько-литовської конференції, 

яка розпочала роботу 27–28 листопада 1929 року у приміщенні 

Українського клубу у Варшаві. Вона була скликана з метою вироблення 

спільної тактики на парламентській арені та за її межами. У роботі з’їзду 

взяли участь представники УНДО, УСРП, УСДП, Український Селянський 

союз, білоруські Християнська демократія та ін. Підсумком тривалих 

переговорів стало рішення про утворення Комітету порозуміння. 

Практичним наслідком укладеної угоди стали спільні акції парламентських 

клубів [524, c. 83 – 88].  

Восени 1929 року уряд К. Світальського був відправлений у 

відставку, що спровокувало низку нових виступів представників 
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української та польської лівиці. Зрештою, у той період у сеймі тривала 

боротьба між прихильниками Й. Пілсудського і демократичною опозицією. 

Пілсудчики усвідомлювали, що зміна політичного режиму неможлива без 

внесення поправок до Конституції 1921 року [428, s. 110]. 

У січні 1929-го Клуб ББСУ представив проект нової Конституції. 

Партії польської лівиці (крім комуністів) і центру об’єдналися на захист 

парламентської демократії і утворили блок «Центролів», ядром якого стали 

ППС і ПСЛ «Пяст». В обговоренні проекту нової конституції взяли участь 

також українські посли. Однак українська лівиця, зокрема найвпливовіша 

партія цієї течії – соціалісти-радикали, не приділяли надмірної уваги 

проекту змін до основного закону держави, оскільки вважали, що 

«найбільш істотні, ліберальні положення діючої конституції досі практично 

не застосовувалися до українців або явно применшувалися» [419, s. 96]. 

Натомість більшість виступів послів УСРП в Польському сеймі, 

присвячувалися запереченню прав Польщі на західноукраїнські землі. 

Відзначимо значну роботу в цьому напрямі І. Макуха, який у січні 1930 

року вніс у сенаті низку інтерпеляцій:  

«1) в справі нищення українського шкільництва в Коломийському 

повіті;  

2) в справі вимагання незаконних виплат Коломийським староством;  

3) в справі переслідування культурно-освітніх товариств у 

Коломийщині;  

4) в справі незаконного забрання векселів в кооперативу «Єдність» у 

Петрилові Товмацького повіту, а від комітету будови «Народного Дому» 

протоколів засідань і касової книги комендантом постерунку поліції в 

Нижневі;  

5) в справі мови навчання в народній школі в Одаях Товмацького 

повіту» [45, apk. 56]. 
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Також лідер соціалістів-радикалів на засіданні сенату 29 січня 1930 

року І. Макух підготував низку інтерпеляцій до уряду в таких справах:  

1) позбавлення громадських рад в Східній Галичині права 

свобідного укладання і ухвалювання громадських бюджетів;  

2) виплати вдовичих компенсацій жінці загиблого в Першій світовій 

війні С. Жикалюка;  

3) безпідставних селянських ревізій, здійснених митними органами 

у Ворохті Надвірнянського повіту;  

4) виплати інвалідської пенсії П. Батринюкові;  

5) нищення діяльності українських національно-культурних 

товариств у Бучацькому повіті;  

6) безпідставного і нечуваного покарання членів руханково-

пожежних товариств «Луг» і «Сокіл» у Бучачі;  

7) швидкого розгляду кримінальної справи про виборчі зловживання 

на громадських виборах в листопаді 1928 року в Братиневі Товмацького 

повіту [45, apk. 55]. 

19 лютого 1930 року І. Макух на засіданні сенату виголосив 

промову, в якій заявив, що Польща не має чіткої програми, яка дозволяла б 

вирішити українське питання: «Ані свободи національно-політичного 

розвою, ані господарського розвою українського народу не признається, 

позбавлення українського населення права зборів, нищення культурно-

освітних українських організацій, розв’язання «Лугів» і «Соколів», 

спинювання праці «Сільського Господаря» і кооператив, утиски і кари на 

свідомих одиниць, нищення приватного українського шкільництва по селах 

(Коломийщина – Снятинщина) отсе негативна програма супроти 

українського населення» [45, apk. 51]. 

Напередодні, 3 лютого 1930 року, відбулося друге слухання проекту 

бюджету в сеймі. Польська лівиця, зокрема ППС, та представники 

українських лівих (Сель-Роб, УСРП) зайняли виразно опозиційну лінію 
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щодо бюджету країни. Від імені українських трьох клубів і білорусів 

виступив Д. Левицький, який заявив про негативне ставлення до 

проектованого законопроекту. У бюджетній дискусії брали участь також 

члени УСРП Репрезентації: І. Шекерик-Доників – в обговоренні бюджету 

Міністерства праці; М. Рогуцький – у дискусії над бюджетом Міністерства 

рільництва; Д. Ладика – при обговоренні бюджету Міністерства внутрішніх 

справ [45, apk. 52]. 

Крім виступів на парламентській арені, важливим полем діяльності 

українських послів і сенаторів була агітація на місцях – у містах і селах 

Західної України. Для неї використовувалися численні віча, право скликати 

які надавав парламентський мандат [525, c. 13]. Наголосимо, що тільки у 

період «парламентських канікул», що тривали з 1 липня до 30 вересня 1928 

року, у краї відбулося 336 віч і зібрань. З них УНДО провело 203, УСРП – 

66, Сельроб-єдність – 29, Сельроб – 19, УПП – 7, Сельсоюз – 1, безпартійні 

– 11. Така активність викликала занепокоєння польського уряду. 

Міністерство юстиції в таємному меморандумі прокуророві апеляційного 

суду у Львові покладало на українських послів і чільних діячів українських 

партій відповідальність за «зростання національних антагонізмів і 

антидержавних тенденцій» [450, s. 229]. 

У 1930 році були оголошені додаткові вибори на Волині; попередні 

результати були анульовані внаслідок протестів польської лівиці, зокрема 

ПСЛ «Визволення». Члени партії вказували на численні зловживання влади 

під час виборів в окрузі № 57 (Луцьк, Рівне, Костопіль) та в окрузі № 56. 

Використовуючи сприятливу суспільно-політичну ситуацію, представники 

української лівиці намагалися збільшити своє представництво у парламенті. 

УСРП розгорнула активну виборчу кампанію, основне вістря якої 

спрямувала на збільшення свого представництва у вищому законодавчому 

органі Польської держави [525].  
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Лідери колишнього Сель-Робу (правиці) М. Чучмай С. Волинець і П. 

Крайківський звернулися з листом до ЦК Сель-Робу (єдності), в якому 

пропонували якнайшвидше вирішити справу прийняття колишніх членів 

Сельробу до Сельробу (єдності) і об’єднати зусилля у виборчій кампанії 

проти «ундо-фашизму». Однак Сель-Роб (єдність) не тільки не відповів на 

це звернення, а й поширив виборчу відозву, в якій називав керівників 

колишнього Сель-Робу (правиці) «лівими соціял-фашистами». Сель-Роб 

(єдність) домігся реєстрації свого списку № 36. У зв’язку з цим лідери 

колишнього Сель-Робу зняли свій список № 8. 

«Український голос», аналізуючи підсумки додаткових виборів, 

зазначав: «Вони (соціалісти-радикали. – І. Б.) вміли зорганізувати 

найкращий молодий елемент села, і треба сподіватися, що вони при виборах 

отримають кращий від попереднього результат. Тут важливо відмітити: на 

популярність і довір’я мас до їхньої партії вплинуло найбільше те, що 

радикальні посли працюють на Волині, на місцях, прийшовши до слушного 

висновку, що сейм є цілковито недоцільним тереном праці. Волинські 

радикальні посли взяли таким чином цілковито іншу лінію, ніж бундівські 

посли в Галичині, які щодалі, тим виразніше цей контакт з масами тратять» 

[470, s. 159 – 160]. 

У результаті повторних виборів на Волині УСРП збільшило своє 

представництво в сеймі на один мандат, Сель-Роб (єдність) – на п’ять 

мандатів. У сенаті УСРП одержало додатково два мандати, Сель-Роб 

(єдність) – один мандат. Натомість Сель-Роб (правиця) втратив два мандати 

в сеймі й один у сенаті. Проте новообрані парламентарі не встигли 

прийняти посольську присягу – 30 серпня президент І. Мосціцький 

розпустив парламент і призначив нові вибори на 16 і 23 листопада 1930 

року [718, c. 204 – 211]. 

Виборча кампанія 1930 року проходила в умовах акції «пацифікації» 

(умиротворення). Голова УСРП І. Макух констатував: «Будь-яка легальна 
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агітація була неможлива. Поліція слідила за кожним рухом по селах і 

містах. Коли я відважився був їхати на коротку агітацію до Долини і 

Делеви, то вже про це знала поліція в Олеші… Наші селяни називали ці 

вибори “німими виборами”» [203, c. 404]. 

Українські соціалісти, зважаючи на те, що «польський націоналізм і 

шовінізм, при згідливій мовчанці так званих польських демократичних 

соціальних елементів» істотно посилив свої позиції, усвідомили 

незаперечність того факту, що «для оборони основного життєвого права 

народу не вистарчають у тих виборчих відносинах сили окремої політичної 

організації, але треба творити загальний український бльок» [92, apk. 5]. 

Потреба утворення спільного блоку була зумовлена також загрозою 

зростання впливу комуністів [662, c. 431 – 454]. 

Напередодні виборчої кампанії партія зазнала значних кадрових 

втрат – восени 1930 року загинуло два соціалісти-радикали (Д. Підгірний та 

М. Тютько), а шестеро відомих діячів партії перебували в ув’язненні (А. 

Гривнак, С. Жук, О. Коберський, Д. Ладика, А. Невинський, М. Рогуцький). 

Арешти торкнулись також членів місцевих організацій: 20 жовтня в 

Коломиї заарештовано голову повітової управи УСРП Косівщини І. 

Прокопова, на Кременеччині – членів повітової управи УСРП І. Романюка 

та О. Волошина. У Тернополі арештовано В. Лисого, О. Олійника, Л. 

Онуферка, І. Якимчука [92, apk. 5 – 6]. 17 січня 1931 року окружний суд 

Рівного засудив посла та заступника голови партії С. Жука на два роки 

ув’язнення за «підбурюючі проти Польщі промови на публічних зборах». 

Загалом, якщо брати до уваги українську лівицю, в ув’язненні перебували 

шість послів УСРП, три – із Сель-Робу, один – із Сельсоюзу, один – з 

Української партії праці) і один сенатор Сель-Робу (єдності) [92, apk. 5]. 

«Проти загального польського блоку партій, одностайного в своїй 

ділянці проти українського руху, мусів повстати український виборчий 

блок для оборони права народу», – відзначали українські ліві. Згодом такий 



 

 

376 

блок було створено. Проте, знову ж таки, перед українською лівицею 

постало нелегке питання: «З ким об’єднуватися?» [470, s. 167]. 

Відповідаючи на це запитання, провідна партія української лівиці – 

УСРП констатувала: «У справах політичних, культурних, господарських, 

професійних і шкільних організацій мусіла УСРП через весь час свойого 

піввікового істнування зводити важку боротьбу не тільки з чужими 

партіями, але й з українськими, які в програмі і в практичній роботі по 

нашому глибокому переконанню заступали думки, незгідні з інтересами 

національними і соціяльними українських працюючих людей». 

Представники УСРП наводили приклад самостійних виборчих акцій 1927–

1930 років (сеймові і сенатські вибори, додаткові сеймові вибори на 

Волині). За їхнім переконанням, у цих акціях «видержав свідомий 

український працюючий народ, зорганізований в УСРП, тяжку боротьбу на 

всі фронти: і проти всіх польських організацій та їх прислужників, і проти 

української націонал-демократії, і проти клерикалізму, і проти сельроб-

мосвофільської варшавської деморалізації» [14, apk. 103]. У виборах до 

сейму і сенату Польщі 1930 року, УСРП теж не виключала можливості 

самостійної, позаблокової участі за умови «якби ці, вибори відбувалися хоч 

в приблизно в нормальних відносинах» [14, apk. 104]. 

Таким чином, соціалісти-радикали були змушені утворити спільний 

блок з УНДО. «Спору про мандати, – підкреслював І. Макух, – не могло 

бути, бо вже попередні вибори з 1928 року виявили реальну силу обох 

рішаючих партій… Радикали мали дістати третину мандатів, а ундисти – 

дві третини. Був також признаний мандат для УСДП» [203, c. 403]. 

Аналізуючи мотиви створення блоку, І. Макух стверджував: «Цей блок, 

одначе утворено не з самих практичних спонук щодо виборів. Радикали 

вважали, що ситуація вимагає від українства спільного фронту як протест 

проти польського урядового тероризму. Тільки одним фронтом боротьби 

можна було досягнути якогось успіху в обороні. На напад польського уряду 
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не сміло українське суспільство розпорошуватися, але мусило ставити одну 

оборонну лаву» [203, c. 404]. 

25 вересня 1930 року було оприлюднено спільне звернення Головної 

управи УСРП, ЦК УНДО та ЦК УСДП «Український Народе», в якому 

відзначалося: «В обличчі важких подій..., три найстарші українські 

політичні партії: УСРП, УНДО і УСДП та білоруські політичні партії 

створили оден великий український ті білоруський Виборчий Бльок» [14, 

apk. 107]. 

Державний список Сель-Робу (єдності) був анульований владою. 

Правий Сель-Роб і УПП змогли виставити тільки локальні списки. Загалом 

списки Сель-Робу (єдності) були анульовані в усіх округах Люблінського 

воєводства, на Поліссі і в округах Волинського воєводства, крім 

Кременецького. На виборах до сенату Сель-Роб (єдність) зміг виставити 

свої списки тільки у Львівському та Станиславівському воєводствах [659, c. 

80]. 

КПЗУ виступила на виборах спільно з Сель-Робом (єдністю) та 

польською ППС-лівицею, які утворили Антифашистський блок. Виборча 

платформа блоку була розтлумачена ЦK КПЗУ у жовтні 1930 року. 

Комуністи закликали боротися за спільний «антифашистський робітничо-

селянський бльок», проти безробіття і наступу капіталу, національного 

гноблення, голосувати за кандидатів цього блоку [659, c. 80].  

Натомість, згадуючи атмосферу виборчої кампанії, І. Макух 

підкреслював: «Головний секретар і решта членів Головного секретаріату 

УСРП просто падали з утоми. Вони працювали цілими днями й ночами, 

друкували картки до голосування, писали потрібні поучення та інструкції, 

відозви й листи, – бо тільки письмом можна було повчити та порадити, а 

далі посланцями розсилати це все на час по повітах у цілій Галичині та 

допильнувати всього, щоб було виконане. Ця велика праця для малого 
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числа співробітників і головного секретаря було надзвичайним 

досягненням» [203, c. 405]. 

Протести проти пацифікації – незмінна складова передвиборної 

агітації української лівиці. Головна управа УСРП на засіданні 27 вересня 

1930 року, Президія ЦК УСДП 28 вересня у зв’язку з надзвичайними 

подіями стверджували, що організоване в політичних партіях, культурних і 

господарських установах, українське громадянство не може нести збірної 

відповідальності за вчинки, «виконувані таємними конспіративними 

організаціями чи окремими особами, котрі ані не підлягають, ані не можуть 

підлягати ніякій громадянській контролі» [14, apk. 7]. Ці партії рішуче 

протестували проти «перекидання законом недопустимої збірної 

відповідальности за всі ті акти на невинне і безборонне українське сільське 

й міське населення та проти нагінки польської преси і рішучих польських 

організацій на все українське населення». Керівні органи партій закликали 

українців зберігати рівновагу духу, не піддаватися зневірі, не полишати 

громадської праці та об’єднуватися навколо свого національно-політичного 

проводу [14, apk. 7]. 

Підсумки виборчої кампанії були невтішними для української лівиці 

(порівняно з виборами 1928 року). Список № 11 на виборах до сейму 16 

листопада 1930 року одержав у Східній Галичині 30,8% голосів, на Волині – 

12,6%. Загалом у Галичині за українські партії (разом з «руськими») 

проголосувало 41,3% виборців, на Волині – 14%. На виборах до сенату 23 

листопада за українські списки в Галичині було подано 26,6% голосів (з них 

за список № 11 – 26%), на Волині – 7,1% (з них за список № 11 – 26%), на 

Волині – 7,1% (з них за список № 11 – 6,9%). Кількість голосів, зібраних 

українськими списками на Холмщині, Поліссі і Підляшші, була незначною. 

Список № 1 ББСУ на виборах до сейму одержав: у Східній Галичині – 

52,5% голосів, на Волині – 79,3%; на виборах до сенату: у Східній Галичині 

– 62,4%, на Волині – 88,5% [14, apk. 9]. 
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Українсько-білоруський блок здобув тільки 21 посольський мандат. 

Серед партій української лівиці до парламенту пробилася тільки УСРП, 

серед польської – ППС. Оцінюючи результати виборчої кампанії 1930 року, 

І. Макух підкреслював: «Українське населення у цих “німих виборах” без 

вічевої агітації масово голосувало на українську спільну лісту. Це був 

масовий протест проти тероризму польського уряду. Але на це масове 

голосування урядові польські кола відповіли нечуваними в правових 

державах шахрайствами голосів і тим самим позбавили українське 

населення очевидних результатів голосування» [203, c. 406]. 

Обрані за списком № 11 українські посли утворили в сеймі два 

окремі клуби – члени УНДО згрупувалися в «Українську парламентарну 

репрезентацію» (18 послів, три сенатори); члени УСРП заснували «Клуб 

українських соціалістів-радикалів» (три посли, один сенатор). До нього 

увійшли: посли сейму Д. Ладика, М. Матчак, М. Вахнюк і сенатор І. Макух. 

Головою Клубу УСРП став сенатор І. Макух, його заступником обрано Д. 

Ладику, секретарем – М. Матчака. Під час парламентської каденції 

представництво УСРП збільшилося двома послами сейму: Б. Білинським 

(після смерті М. Галущинського), А. Гривнаком (після смерті Я. 

Олесницького) [470, s. 169]. 

Парламентську діяльність посли УСРП розпочали з протестів проти 

«пацифікації» [743, c. 11 – 28]. Першим у сеймі 1 січня 1931 року на 

засіданні бюджетної комісії з різкою критикою політики польської держави 

виступив М. Матчак. Посол зауважив, що поляками «стягано масові 

контрибуції, нищено майно, змушувано людей до підписування просьб на 

розв’язання українських організацій і кооператив». 28 січня справу 

«пацифікації» на засіданні адміністративної комісії сенату порушив сенатор 

І. Макух.  

Не менш болючою для українського суспільства залишалася 

проблема захисту українського шкільництва. У лютому – березні 1931 року 
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в сеймі обговорювались проекти законів «Про шкільний устрій» і «Про 

приватні школи і наукові та виховні заклади». Перший із цих проектів 

передбачав скасування двох перших класів гімназії і поділ середньої школи 

на чотирикласну гімназію і двокласний ліцей. Тільки закінчення початкової 

школи другого ступеня (шiсть класів) давало право вступу до гімназії. Такі 

заходи ускладнювали доступ до середньої освіти дітей українських селян 

[717, c. 120 – 128].  

23 жовтня 1931 року в дискусії над проектом зміни сеймового 

регламенту виступив Д. Ладика. Він констатував, що законопроект ББСУ не 

відповідав принципам свободи слова: «Для нас, українців, той намордник 

мовчанки, який накладають нам, не є новою справою. Панове з 

Беспартійного Блоку нарешті зачинають бути тої думки, що треба так 

написати як робиться. Той намордник був до сьогодня і буде дальше. Що з 

цього, що можна було вийти на трибуну, коли панове з безпартійного блоку 

не допускали промов до відома громадянства і вже тут цензерували їх у 

соймі, а прокуратори конфіскували їх по газетах. Клюб ББСУ думає, що 

треба замкнути рот усім у цілій державі» [477, s. 104]. Таким кроком ББСУ 

показав громадянству, за словами Д. Ладики, свої плани правління в 

майбутньому. Він нагадав мовчанку в Росії напередодні 1905 і 1917 років і 

підкреслив, що від 1919-го для українського народу «не діється нічого 

нового, бо за правління усіх польських урядів не мали ми свободи слова» 

[477, s. 105]. 

Соціалісти-радикали запропонували низку поправок до 

законопроекту «Про шкільний устрій». Зокрема пропонувалося: 

враховувати при укладанні програм для шкіл потреби навчання історії і 

географії національних меншин у Польщі, кожної зокрема; до складання 

програм залучати наукові установи цих меншин (для українців – Наукове 

товариство ім. Шевченка у Львові); утворювати ліцеї з українською і 



 

 

381 

білоруською мовами викладання. Однак закон «Про шкільний устрій» був 

ухвалений без урахування українських поправок. 

18 грудня 1931 року на пленарному засіданні сейму обговорювались 

українські внесення про відновлення трьох українських гімназій, закритих 

під час «пацифікації», – в Тернополі, Рогатині і Дрогобичі. Під час дискусії 

виступив міністр освіти А. Єнджеєвич, який повідомив, що робота гімназії в 

Рогатині і Дрогобичі вже відновлена. Щодо гімназії в Тернополі, то вона, за 

словами міністра, не підлягала відновленню, оскільки була «осередком 

антидержавної роботи». Міністр запропонував, щоб учні, які не були 

причетні до «антидержавних акцій», продовжували навчання в польських 

гімназіях. Зрозуміло, що таке розв’язання проблеми не влаштовувало 

українців [450, s. 231]. 

Діяльність членів УСРП у парламенті Польщі була доволі 

продуктивною. Зокрема, тільки на початку 1932 року посли УСРП в сеймі 

підготували вісім інтерпеляцій:  

1) у справі нападу поліції на мешканців с. Должанки 

Тернопільського повіту;  

2) у справі неоплати за ґрунт, забраний на повітову дорогу від Марії 

Кречуняк у Ясенові Косівського повіту;  

3) у справі нетактовної поведінки старости Хшановського щодо 

селянської депутації із с. Бялобжечи;  

4) у справі безкарності службових і кримінальних провин 

начальника суду Варивади у Богородчанах;  

5) у справі зґвалтування 11-річної Анни в Добромірці Збаразького 

повіту поліцейським у період пацифікації;  

6) у справі побиття дев’яти арештованих громадян у с. Чижикові 

Львівського повіту;  

7) у справі зловживань інспектора Фішера у Перемишлі, а саме 

перелідування дітей і вчителів в школі імені М. Шашкевича в Перемишлі;  
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8) у справі припинення слідства прокурором окружного 

Коломийського суду щодо зловживань на виборах 1930 року.  

Більшість інтерпеляцій були адресовані міністру внутрішніх справ і 

міністра справедливості і тільки одна – до міністра освіти [119, apk. 109]. 

Водночас, І. Макух у сенаті підготував запити до міністра 

внутрішніх справ і міністра справедливості: 1) у справі притягнення до 

відповідальності винних за знищення культурно-освітніх і господарських 

інституцій у Городенківському повіті; 2) у справі зловживання 

постерункового Вінцентія Вольдмана, який побив селянина Матвія Семчука 

у Коломийському повіті під час допиту [119, apk. 109].  

Лідер УСРП охарактеризував становище українського народу в 

Польщі, ілюструючи її яскравими фактами. На цю промову відреагував 

міністр внутрішніх справ Польщі Б. Пєрацький, який заявив, що держава не 

буде укладати ніколи ніяких договорів з ніякою групою громадян, проте 

буде шанувати всі закони, гарантовані їм конституцією. Незважаючи на 

напружений характер польсько-українських взаємин, міністр ствердив, що 

«ні оден польський уряд не обмежував діяльності українців в господарській 

ділянці. Також у справі шкільній українці не мають причини жалітися» 

[119, apk. 110]. 

Резонансною виявилася промова сенатора І. Макуха в дискусії над 

бюджетом Міністерства внутрішніх справ 3 березня 1932 року (присвячена 

методам втілення польської політики в Західній Україні). У вступній 

частині доповіді голова УСРП розмірковував над системами правління у 

краї, які вибирали польські політики після приєднання українських земель у 

1923 році: «Чи дозволити на дальший національний розвиток українського 

населення, щоби воно стало господарем на своїй рідній землі, чи цей 

розвиток спинити, змінити ці землі національно, насадити на них як більше 

польського елементу і в той спосіб панувати на цих землях при помочі 

польської меншости, спомаганої через державну адміністрацію» [525, c. 13]. 
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За словами І. Макуха, польські політики обрали систему «нищення 

української культури і українського народнього господарства давали 

польським політикам надії на опанування українських земель через 

польську меншість, бо така меншість може панувати над більшістю тоді, 

коли національна більшість є темною і зубожілою» [119, apk. 112]. Всі 

кроки польських урядів 1920–1930-х років, зауважував І. Макух, щодо 

українського населення вказували на те, що способи, які «мають провадити 

до ціли, є ріжні. Чи візьмемо спосіб Хієно-П’яста, чи спосіб регіоналізму, 

чи нову засаду теперішнього уряду, то вони не зміняють головного напряму 

правління відносно нас» [119, apk. 112]. 

Таким чином, більшість виступів української лівиці у 1930–1932 

роках стосувалися національного питання, зокрема народного шкільництва, 

колонізації, утисків у соціально-економічній сфері. Інколи інтерпеляції 

соціалістів-радикалів отримували значний суспільний розголос, що 

зумовлено надзвичайно критичним тоном висловлювань послів і сенаторів 

УСРП. 

Упродовж наступних років, ситуація кардинально не мінялася, що 

засвідчило обговорення бюджету країни на 1934 рік. Спочатку проект 

бюджету в сеймі розкритикував М. Матчак, який підкреслив: 

«Пропонований бюджет є вірною відбиткою політики супроти українського 

працюючого народу. Він накладає на нього тягарі, але не бере під увагу ані 

культурних, ані господарських потреб українських працюючих мас. Ту 

політику характеризує безоглядний централізм, який стремить до того, 

щоби українське населення піддати зовсім під керівництво центральної 

влади. Нищиться самоврядування, централізується навіть установи 

суспільного обезпечення». Більшу частину своєї промови М. Матчак 

присвятив проблемі «сокальського кордону» – штучному відділенню 

Холмщини, Волині та Полісся від Галичини. Він звернув увагу сейму на те, 

що «не надається дозволів на закладення істнуючих у Галичині легальних 
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товариств, як товариства поступової молоді “Каменярі”, товариства 

“Відродження”, “Сільського господаря”», а все з тих причин, що вони, 

мовляв, загрожують громадській безпеці. «Так діється, – продовжив посол, 

– у кождім випадку у всіх повітах і рекурси не мають жодного успіху... 

розв’язуються найкращі кооперативи тому, що належать до Українського 

Революційного союзу у Львові» [168, l 16]. 

Згодом проект бюджету розкритикував також І. Макух. Він назвав 

діяльність Міністерства внутрішніх справ «фактичним диктатом цілого 

суспільного життя в Західній Україні». У своїй промові український посол 

зазначив, що «підвладні міністерству органи ведуть послідовно таку 

політику, щоби взагалі усунути всякі українські самостійні організації зі 

суспільного життя українського народу, а на то місце створити польські 

регіональні організації, зв’язані з польським народним центром» [94, арк. 

13]. 

І. Макух розкритикував діяльність польської влади за «сокальським 

кордоном». «На Волині позбавлено українське населення власних 

культурно-освітніх товариств (“Просвіт”). Розвязано їх тому, щоби 

промостити дорогу для регіональних “Рідних хат”. Не дозволено на Волині 

і Поліссі спортивних і гімназійних товариств для фізичного виховання 

молоді». На переконання І. Макуха, ця політика «не осягнула мети і не 

притягнула до регіональних “новотворців” навіть значної меншости 

українського народу» [94, арк. 19]. 

На критику українських послів відповів міністр внутрішніх справ Б. 

Пєрацький. Він одразу ж навів цифри: «На 5 417 задуманих зборів відбуто 

86,7%, а заборонено 4,2% у часі шкільного страйку в Галичині та подій, які 

мали зв’язок з ОУН. Розвязано 282, скреслено як недільні –  

1 194». Зате зареєстровано 783 нових товариств, а з відділами – 10 571. У 

своєму виступі міністр відповів на висловлювання І. Макуха: «Якби ми 

повірили в те, що він говорив, то треба би думати, що все суспільне, 



 

 

385 

господарське й освітнє життя українців у Польщі не істнує. А тим часом 

число українських кооперативів росте, а замикається ті, що невідповідно 

ведуть книги, не стосуються приписів, або були надбудівкою 

комуністичних сельробів» [168, l. 17]. 

Проте у сеймовій промові соціаліст-радикал Д. Ладика зауважив, що 

«нищення українського життя відбувається при помочі нових способів і 

форм, при чім не кидають навіть способів, яких уживано в 1930 р.». Посол 

виділив низку проблем:  

1) продовження пацифікації;  

2) Береза Картузька;  

3) громадські вибори;  

4) господарська політика;  

5) занепад школи;  

6) справа охорони прав національних меншин.  

Значну увагу представник УСРП у своєму виступі приділив таборові 

«Береза Картузька». Він переконливо доводив, що туди поміщено людей, 

які «причинилися до розцвіту на селі читалень «Просвіти», що разом з 

місцевим населенням занимались будовою Народного Дому, що були 

основниками кооперативи, що пильнували щоби її не розкрадали манкарі, 

що довели до заложення молочарні...» [168, l. 23]. Д. Ладика вимагав 

ліквідації цього табору, оголошення списку осіб, що перебували в Березі 

Картузькій і причин їх тримання під вартою. Посол навів аргументи, що 

доказували продовження пацифікації 1930 року в Самбірському, Рава-

Руському, Мостиському повітах, а також – на Волині. Найбільшою 

трагедією молодого покоління українців посол назвав нову хвилю 

неграмотності, відсутність українських державних і приватних шкіл. 

Завершуючи, соціаліст-радикал відзначив невиконання Польською 

державою договору про охорону національних меншин [168, l. 24].  
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Безрезультатність інтерпеляцій української лівиці у парламенті 

Польщі призвела до розчарування у парламентській діяльності членів 

УСРП серед українського населення краю. Ситуація ускладнювалася 

зростанням авторитарних тенденцій у Польській державі [662, c. 431 – 454]. 

14 лютого 1935 року І. Макух у своєму виступі критично зауважив, що цілу 

тогочасну політику щодо українців опанувала «вшехпольська ідеологія», 

яка взагалі не мала наміру визнати існування українців, а для цього вона 

прагнула поділити український народ на цілий ряд окремих племен, які 

потім мають політично і культурно розплистися в польському морі. Однак, 

на думку голови УСРП, «коли українська нація раз пробудилася до 

відродженого свідомого життя, то вона вже не відречеться від ідеалу» [93, 

арк. 82].  

Виступ І. Макуха відбувся після внесення до парламенту проекту 

нової конституції, яка посилювала владу центру та позбавляла 

громадянських прав значної частини жителів країни. Лідер УСРП, 

виступаючи в дискусії над проектом конституції, обурився способом 

ухвалення нового основного закону держави: «У соймі його ухвалено в 

таких умовах, що представники українського народу не мали змоги взяти 

участи в подібній дискусії та зазначити наше відношення до цілости того 

проекту. В сенатській конституційній комісії не маємо постійного члена. У 

такім положенні представники п’ятої частини мешканців держави не мали 

досі змоги заняти становища щодо нової конституції» [525, 15]. 

Нова конституція, за словами І. Макуха, не згадувала навіть, що 

Польська держава не є національно однорідною державою, адже в її межах 

проживали інші народи. Проект нової Конституції нехтував їхні права. І. 

Макух підкреслив, що найвизначнішою зміною нової Конституції була 

необмежена влада президента: «Польська держава лишається тільки на 

назві республікою, бо управлення Президента держави складають в руки 

одної особи більшу власть, як мав її навіть абсолютний монарх. Постанова 
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про вибір Президента зібранням лекторів відбирає українському народові 

вплив на вибір голови держави».  

Іншими недоліками конституції сенатор вважав:  

1) обмеження ролі парламенту;  

2) надання уряду практично необмежених прав (ліквідовано його 

відповідальність перед парламентом);  

3) позбавлення парламенту реальної можливості контролювати 

устрій державної адміністрації;  

4) відсутність чітко окресленої кількості послів і сенаторів;  

5) підвищення виборчого цензу (виборчими правами наділялися 

особи, які на момент виборів досягли 24 років;  

6) обмеження громадянських, демократичних свобод [168, l. 25]. 

М. Матчак також від імені Клубу УСРП відзначив, що «теперішня 

боротьба за нову конституцію в Польщі є боротьбою різних польських 

таборів за владу в державі. Стверджуємо, що досі ні один з польських 

таборів не заявив виразно, що визнає право українського народу на 

західноукраїнських землях на самовизначення. І тому в тій боротьбі різних 

таборів за владу в державі не бачимо необхідності для нас ставати на боці 

якого-небудь табору». 

Відповідно до конституції 1935 року підготовлено нові «виборчі 

ординації», які мали на меті обмеження діяльності опозиційних політичних 

сил [316, c. 9]. Замість попередньої системи голосування за списки 

впроваджено систему єдиного списку. За таких умов, УСРП (як і ФНЄ, 

ОУН та інші партії, у тому числі української лівиці) відкрито заявила про 

свою відмову брати участь у виборах [316, c. 9]. 

Таким чином, з кінця ХІХ століття представники української лівиці 

брали участь у виборах до вищого законодавчого органу Австро-Угорщини, 

Галицького сейму, парламенту Другої Речі Посполитої. Вирішення 

національно-культурних та соціально-економічних проблем українців 
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Галичини – основна мета діяльності представників лівого спектра. Дещо 

більший суспільний розголос мала діяльність представників соціал-

демократів, Сель-Робу та УСРП у парламенті Польщі продовж 1928–1935 

років. Партії української лівиці намагалися вплинути на етнонаціональну 

політику польського уряду, поліпшити соціально-економічне, національно-

культурне становище українців у Другій Речі Посполитій. Незважаючи на 

ігнорування інтерпеляцій українських послів, виступи представників лівиці 

з трибуни сейму і сенату підносили на якісно вищий рівень національно-

визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1930-х роках. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Українська лівиця Галичини приділяла значну увагу парламентській 

діяльності. Упродовж кінця ХІХ – у першій половині ХХ століть 

представники УРП-УСРП, УСДП, Сель-Робу, інших політичних партій 

входили до законодавчих органів Австро-Угорської імперії (Державна Рада, 

Галицький крайовий сейм), ЗУНР (Українська Національна Рада), Другої 

Речі Посполитої (сейм і сенат). Крім УНРади, українці становили 

абсолютну меншість у вищих законодавчих органах, а їхні внесення 

здебільшого ігнорувалися провладними партіями. 

Серед народів Австро-Угорської імперії українці мали чи не 

найменше представництво у Державній Раді. У 1897 році вперше послом до 

Віденського парламенту був обраний соціал-демократ Р. Яросевич. Після 

цієї події українське представництво у вищому законодавчому органі країни 

неухильно зростало. Значна заслуга у цьому – лівих політичних партій. 

Проте якщо соціалісти не могли позбутися впливу ППСД, то радикали 1907 

року створили спільний виборчий блок із націонал-демократами. Під час 

виборчих кампаній ліві політичні партії боролися не тільки з політичними 
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опонентами, а й із духовенством, яке закликало не допускати агітації 

соціал-демократичної та радикальної партій. 

Парламентська праця УРП та УСДП в Державній Раді ґрунтувалася 

на намаганні виконати основні політичні, соціально-економічні та 

національно-культурні вимоги українців, якими були усунення нерівності 

виборчого права; зниження вікового цензу, поширення цього права на 

жінок; національна автономія; розширення демократичних свобод 

громадян; проведення земельної реформи в інтересах селянства. 

Напередодні Першої світової війни парламентаріям вдалося домогтися 

зміни виборчого законодавства та певних зрушень у національно-

культурній сфері. 

Важливим тереном політичного протистояння наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століть залишався Галицький крайовий сейм, у якому українці 

становили абсолютну меншість: єдиний за всю історію представник УСДП 

працював у сеймі тільки в каденції 1901–1908 років, натомість у 1889–1895-

му в цьому ж законодавчому органі був тільки один радикал, 1895–51901 

рр. – три, 1901–1908 рр. – один, 1908–1913 рр. – три, 1913–1914 рр. – шість. 

Зважаючи на нечисленність, радикали діяли спільно з націонал-

демократами, що, однак, несуттєво впливало на результативність їхніх 

інтерпеляцій та звернень. 

Ситуація докорінно змінилась у роки ЗУНР: нова влада проголосила 

УНРаду вищим законодавчим органом, значне представництво у якому 

належало представникам лівиці. Проте, якщо радикали підтримували 

починання центральних органів влади, УСДП з перших днів роботи 

УНРади доволі критично оцінювала працю уряду ЗУНР, нерідко гостро 

критикувала подані в парламент законопроекти. Значну увагу представники 

радикальної та соціал-демократичної партій приділяли проблемі 

шкільництва, земельним питанням, розбудові інституцій ЗУНР. Однак, 

незважаючи на державотворчу діяльність, соціал-демократи ініціювали 
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скликання Селянсько-Робітничого з’їзду, який став своєрідним 

опозиційним центром, навколо якого гуртувалися комуністичні сили краю.  

Поразка в польсько-українській війні 1918–1919 років призвела до 

ліквідації державності на західноукраїнських землях та розбудови 

інституцій влади Другої Речі Посполитої. У 1922-му відбулися вибори до 

парламенту країни, які бойкотували представники національно-

державницького табору, не бажаючи засвідчувати «польський характер 

краю». Все ж таки у парламенті Польщі була утворена соціал-демократична 

фракція, діяльність якої, за невеликими винятками, не виходила за рамки 

офіційних приписів влади. 

У виборах до сейму і сенату Польщі 1928 року брали участь усі 

політичні сили краю, зокрема УСРП, Сельроб, СГ «Вперід», УПП тощо. 

Ідеологічна роз’єднаність лівих сил принесла закономірний результат: 

партії не зуміли об’єднатися навколо спільного «ворога», яким був 

польський режим, і основну увагу зосередили на поборюванні ідеологічних 

супротивників. Більшість голосів серед лівих партій здобула УСРП, значно 

менше – Сельроб.  

Парламент Польщі 1928–1935 років приділяв надзвичайно мало 

уваги проблемам українців Галичини. Будь-які спроби представників лівиці 

домогтися принаймні мінімальних поступок влади у питаннях шкільництва, 

осадництва, колонізації, релігії не приносили жодних результатів. Інколи 

інтерпеляції соціалістів-радикалів отримували значний суспільний 

розголос, що було зумовлено надзвичайно критичним тоном висловлювань 

послів і сенаторів УСРП. Національне питання теж розглядалося 

польськими лівими партіями тільки в теоретичній площині: проблема 

незалежності України взагалі не обговорювалася, а автономія, яку ППС на 

початку 1930-х декларативно спробувала запропонувати на розгляд 

парламенту, з порога була відкинута проурядовою більшістю. 

 



 

 

391 

ВИСНОВКИ 

 

1. В українській і зарубіжній історіографії на сьогодні немає 

комплексного дослідження, яке б присвячувалося ідейно-теоретичній 

спадщині й практиці української лівиці Галичини кінця ХІХ – першої 

третини ХХ століть. У період незалежності України, з огляду на зміну 

методологічних парадигм і нарощування джерельної бази, перед ученими 

постала змога неупередженого вивчення комплексу проблем, пов’язаних із 

лівим рухом Галичини. Поєднання джерел (архівні й опубліковані 

документи; теоретична спадщина лідерів лівих партій; українська і 

польська преса; мемуари відомих громадсько-політичних діячів) із 

різноплановою науковою літературою допомогло всебічно 

охарактеризувати ідейно-теоретичну спадщину і практику української 

лівиці Галичини наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століть. 

2. Програмні принципи функціонування українських лівих у 

Галичині в досліджуваний період формувалися під впливом європейського 

лівого руху. Свою діяльність РУРП, УСДП, УРП-УСРП, КПСГ, КПЗУ, 

Сельроб, УПП вибудовували навколо трьох основоположних тезисів лівих: 

1) необхідність прогресивних суспільних змін; 2) забезпечення принципів 

рівності й справедливості; 3) схильність до радикально-революційних 

методів діяльності. Аналізуючи програми кожної з партій української 

лівиці, можемо стверджувати, що наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ 

століть практична діяльність лівих зводилася: до відновлення української 

державності в різних формах; захисту інтересів малозабезпечених верств 

населення (робітники, селяни); утворення централізованої або 

контрольованої державою економіки; скасування чи обмеження приватної 

власності; налагодження відносин зі світовим лівим рухом. Організаційні 

засади українських лівих були закріплені в основоположних документах. 

Партії української лівиці Галичини керувалися в діяльності програмою і 
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статутом, які відображали їхню ідеологічну орієнтацію, мету діяльності й 

засоби досягнення визначених цілей. Кожна з партій прагнула стати 

масовою (велика кількість членів, централізоване керівництво, сувора 

партійна дисциплінована, статутне членство), але обмежена соціальна база 

в соціалістів і перехід у Другій Речі Посполитій у підпілля комуністів 

унеможливили подальший поступ лівих політичних сил.  

3. Українські ліві розбудовували партійні структури в 

несприятливих суспільно-політичних умовах, що пов’язано з політичною 

системою, сформованою на теренах Галичини наприкінці ХІХ – у першій 

третині ХХ століть. Брак толерації / підтримки держави (Австро-Угорської 

імперії, Другої Речі Посполитої), конкуренція з боку інших українських 

політичних партій, а також польських, єврейських політичних сил на тлі 

слабкої соціальної бази й організаційних можливостей гальмували 

інституційний розвиток і розбудову партій лівого політичного спектра. 

Політико-правові засади практичної діяльності української лівиці 

визначали: конституції Австро-Угорської імперії, ЗУНР і Польщі; 

законодавчі акти парламентів і розпорядження урядів цих держав; ухвали 

Галицького крайового сейму; нормативно-правові документи Галицького 

намісництва, Львівського, Станіславівського, Тернопільського воєводств та 

інших місцевих органів влади. Держави, у межах правового поля котрих 

функціонувала українська лівиця Галичини, допускали можливість полі-

тичної конкуренції (санкціонували багатопартійність), однак підтримували 

провладні партії, створювали нерівні умови участі у процесі політичної бо-

ротьби (обмеження доступу до ЗМІ, арешти і переслідування лідерів 

політичних сил, фальсифікації виборів та ін.) для різних політичних сил. 

4. Ідеологічна ідентичність політичних партій лівого спектра 

Галичини сформована передусім на основі теоретичного напрацювання 

очільників РУРП, УРП-УСРП, УСДП, КПСГ, КПЗУ, УПП, Сельробу. 

Лідери української лівиці Галичини залишили значний теоретичний 
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доробок, що не втратив актуальності на сучасному етапі українського 

державотворення. У політичних маніфестах, публіцистичних статтях з 

ознаками партійних програм, у заявах, деклараціях, наукових працях, 

художніх творах комуністична і соціалістична еліта Галичини як носій 

базових духовних і моральних цінностей суспільства намагалась адекватно 

визначати реалії тогочасного суспільно-політичного, національно-

культурного та соціально-економічного життя, виражала політичні 

прагнення українського населення Галичини. Можна стверджувати: 

теоретичні положення, сформовані інтелектуалами української лівиці, 

ґрунтувалися на українській національній ідеї (праці Ю. Бачинського, І. 

Макуха, В. Старосольського, М. Стахіва та ін.). Вона полягала у 

відродженні української державності, формуванні традиційних 

національних цінностей (єдність українців по обох боках Збруча, 

патріотизм, моральність тощо). Теоретичний доробок інтелектуалів за-

свідчував специфіку їхніх політичних переконань: соціалісти пропагували 

ідеї соціальної демократії (справедливість, свобода, солідарність). 

Натомість комуністи закликали до революції та встановлення диктатури 

пролетаріату, усуспільнення засобів виробництва, ліквідації ринкових 

відносин і заборони приватної власності. 

5. Відмінність усіх лівих ґрунтується на кількох усталених 

основоположних принципах. Це колективізм, прогресизм, егалітаризм 

(рівність усіх громадян), атеїзм, соціальний популізм, солідаризм. 

Українська лівиця Галичини (соціалістичні й комуністичні політичні сили) 

загалом відповідала окресленим критеріям, але у процесі інституційної 

розбудови та під впливом політичних і соціально-економічних чинників 

відійшла частково від притаманних лівим політичним силам політичних 

рис. Практична діяльність і теоретичні напрацювання комуністичних і 

соціалістичних партій Галичини дають змогу виокремити низку 

характерних особливостей українського лівого руху в краї: 1) домінування 
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національно-державницьких прагнень над соціально-економічними 

вимогами; 2) наявність значного політичного спектра лівих політичних сил 

– від лівоцентристів до ультралівих; 3) відсутність традиційної для лівих 

соціальної бази – робітництва (більшість українців у розглядуваний період 

мешкали в селі); 4) строкатість політичних, національно-культурних, 

соціально-економічних вимог (взаємопереплетення соціал-демократії з 

неоконсерватизмом і неолібералізмом); 5) формування програмних 

принципів, що відбувалося під впливом зовнішніх чинників і нерідко – під 

тиском ідеологічно сильніших соратників. Наголосимо також: українські 

ліві Галичини за впливом на місцеве населення, чисельністю, 

організаційними можливостями суттєво поступалися центристським 

українським / неукраїнським політичним силам Галичини, а український 

лівий рух розвивався як рух поневоленої нації. Це позначилося на 

політичних програмах партій лівого спектра.  

6. На український лівий рух у Галичині впливали ідеї «української 

державності». У ставленні лівих політичних партій до ідеї української 

державності, шляхів її здобуття і майбутнього політичного устрою доцільно 

виокремити два періоди. Перший – 1890–1918 рр. – характеризується тим, 

що під впливом соціалізму, в його західноєвропейському 

(реформаторському) варіанті, РУРП висунула гасло децентралізації влади 

(так званий правдивий автономізм). Це мало б у перспективі сприяти 

здобуттю «політичної незалежності України», а УСДП, адаптувавши 

програму СДРПА до галицького ґрунту, задекларувала виділення Галичини 

й Буковини в автономну адміністративну одиницю та, як і РУРП, 

пропагувала створення незалежної соборної Української держави. Другому 

періодові – 1918–1939 рр. – притаманно те, що українські ліві Галичини, під 

впливом національно-визвольних змагань, відходять від ідеалів федера-

лізму, стають прихильниками самостійницького шляху національного 

розвитку на ідеях народовладдя (конституційний лад, відповідність законів 
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та підзаконних актів конституції, заснування системи представницьких 

органів і місцевого самоврядування, скасування станових привілеїв, 

ствердження демократичних свобод людини і громадянина). Однак 

комуністичні партії та організації навіть у міжвоєнний період ХХ століття 

не позбулися панславістичних ідей, пропагували федеративне утворення з 

країн Центрально-Східної Європи під зверхністю Комуністичної партії. 

7. В української лівиці Галичини не було (і не могло бути) єдиного / 

консолідованого погляду на державні утворення, у складі котрих 

перебували землі Галичини і Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – у першій 

третині ХХ століть. Зa критерієм ставлення до чинного суспільно-

політичного ладу можна виокремити два типи партій. Перший – 

революційні партії відкидають існуючий суспільний устрій, маючи на меті 

його якісне, радикальне перетворення. Цей напрям представлений 

комуністичними політичними силами – КПСГ, КПЗУ, УСДП (після 

переходу на комуністичну платформу), радикальне крило Сельробу, які не 

визнавали ЗУНР, закликали до повалення польського владного режиму. 

Представники таких партій у зовнішньополітичних переконаннях були при-

хильниками встановлення контролю більшовиків над Наддніпрянщиною і 

Півднем України в 1918–1919 рр., отже, виступали проти державного 

устрою УНР, Української Держави П. Скоропадського і Директорії. Другий 

тип партій – реформістські – орієнтувалися на істотне перетворення 

існуючого ладу, поліпшення життя громадян за умови збереження 

фундаментальних засад існуючого суспільного устрою. Представники цього 

напряму – УРП-УСРП, УПП, УСДП (до 1923). Такі політичні сили в 

Австро-Угорській імперії (УРП, УСДП) толерантно пропагували зміни 

адміністративно-територіального устрою (певною мірою це пояснюється її 

незначним впливом на суспільно-політичні процеси), у період ЗУНР 

увійшли до складу керівних органів держави, у Другій Речі Посполитій 

виступили прихильниками «орієнтації на власні сили» або ж на досягнення 
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незалежності мирним, конституційним шляхом. Зовнішньополітичні 

погляди УРП, УСДП формувалися на платформі спільності соціалістичного 

руху в Галичині й Наддніпрянщині, що визначило позитивне ставлення до 

УНР, Директорії і негативне – до політичного режиму і форми правління 

Української Держави й більшовицької влади. 

8. Ставлення українських лівих партій Галичини до держави та її 

інститутів на різних історичних етапах різнилося. У межах чинного 

законодавства Австро-Угорщини вони переважно зосереджували увагу на 

вимозі адміністративно-територіального поділу Галичини на східну 

(українську) і західну (польську) як необхідної передумови відновлення 

української державності в подальшому, використовуючи для досягнення 

мети важливий державний інститут в формі парламенту монархії. 

Представники лівих партій були серед ініціаторів проголошення ЗУНР, 

брали активну участь у формуванні її інститутів, проголошенні Акту Злуки. 

У міжвоєнний період українські ліві партії та організації не визнавали 

легітимності Другої Речі Посполитої, вважали її державні інститути 

апаратом гноблення і нищення українства. Українські ліві в розглядуваний 

період не досягли помітних успіхів як у створенні власних організацій 

національно-культурного, соціально-економічного профілю, так і в 

поширенні впливу на вже існуючі. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть 

РУРП-УРП, УСДП через незначний вплив на суспільно-політичні процеси у 

краї програвали в боротьбі за вплив на культурно-освітні установи організа-

ційно сильнішим партіям, котрими були УНДП і польські соціалісти (ППС). 

З-поміж українських національно-культурних організацій, які діяли у 1920–

1930-х рр., УРП-УСРП безуспішно намагалася зберегти вплив у провідних 

організаціях національно-культурного профілю. Українські й польські 

комуністичні сили упродовж 1920-х років розгорнули боротьбу за вплив на 

профспілкові осередки, але підпільна діяльність КПЗУ та інших 

комуністичних організацій не дали змоги українським політичним партіям 
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стати повноцінним «суперником» організаційно монолітніших польських 

політичних сил. 

9. Партійні системи характеризуються усталеними моделями 

взаємин між політичними партіями, основними серед котрих є відносини 

співробітництва і конкуренції. Міжпартійним відносинам у Галичині 

наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століття притаманна відсутність 

консенсусу між провідними партіями регіону, що трапилось унаслідок 

постійних розколів серед української еліти і спричинило зростання 

конкуренції в боротьбі за вплив на електорат. Наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століть не зберегли єдності ані польські соціал-демократи, ані РУРП, де 

від середини 90-х pоків XIX століття значна частина «молодших» радикалів 

активізувала діяльність, спрямовану на перехід радикальної партії в соціал-

демократичний табір і переорієнтацію зі селянства на українське 

робітництво. Після проголошення ЗУНР українська лівиця співпрацювала з 

іншими центристськими партіями над розбудовою відновленої держави. 

Поразка національно-визвольних змагань 1918–1919 рр. стала ката-

лізатором, який поглибив розкол в українському лівому русі (українська 

лівиця залишилася розбитою ідейно й організаційно) і трансформував 

усталені принципи: соціалістичний рух – роз’єднаний, комуністичний – ще 

не сформований. У нових суспільно-політичних умовах партії розпочали 

шукати способи для діяльності за польського «окупаційного режиму». 

Найкращі стартові обставини для переростання у впливову політичну силу 

залишалися за УРП-УСРП. Комуністичні сили, крім Сельробу, були 

змушені піти в підпілля. 

10. Відносини української та неукраїнської лівиці наприкінці ХІХ – 

у першій половині ХХ століть вирізнялися складністю, суперечністю та 

взаємними звинуваченнями. Уже на початку 80-х років ХІХ ст. тісне 

співробітництво польських і українських соціалістів у Галичині поступово 

«згасало» і набувало конфронтаційних форм, що пов’язано із розходженням 
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у «національному питанні» й боротьбою за соціальну базу. Попри 

співпрацю в окремих сферах, на початку ХХ століття відбувається поетапне 

«відокремлення» української лівиці від польської. Це особливо 

спостерігається під час проведення конференції УСДП (1906), де поборники 

усамостійнення партії гостро полемізували з прихильниками її подальшого 

перебування в організаційних рамках ППСД. Хоча дискусія тривала й далі, 

вона засвідчила зростання кризи на ґрунті міжпартійних взаємин. Після 

поразки національно-визвольних змагань і приєднання Галичини до складу 

Другої Речі Посполитої відносини між українськими і польськими партіями 

практично припинилися: УРП, а згодом УСРП не змогла знайти спільної 

мови ні з ППС, ні з іншими політичними силами ідеологічно спорідненого 

напряму. У той же період КРПП висунула нове для Східної Галичини 

політичне гасло: «Польська Радянська республіка в найтіснішому зв’язку з 

Радянською Росією та Україною». Це породило чимало запитань в 

українських соціал-демократів, які відмежувалися від заяв польських 

комуністів. На початку ХХ століття УСДП підтримала утворення й 

усамостійнення єврейської соціал-демократичної партії в межах СДРПА. 

Союзницько-нейтральними були відносини українських і єврейських лівих 

у період ЗУНР, залишаючись переважно такими й у міжвоєнний час. 

11. Значну увагу ліві політичні сили Галичини приділяли соціально-

економічним і національно-культурним питанням. Ліва економічна 

політика – це пропагування рівного розподілу / контролю над розподілом 

результатів праці, обмеження приватної власності, державного регулювання 

економіки, соціального захисту робітників і селян та соціальної орієнтації 

(збільшення соціальних витрат). Галицькі соціалісти, зважаючи на реалії 

кінця ХІХ – першої третини ХХ століть, пропонували заборонити роботу в 

неділю, дитячу працю й таку, що загрожує здоров’ю жінок, запровадити 

закони стосовно захисту життя й здоров’я робітників, запровадити 

санітарний контроль їхніх помешкань. УРП-УСРП критикувала доктрини 
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марксизму, заявляючи про «минулий характер капіталізму», господарство 

якого велося в інтересах експлуататорів, домагалася перебудови 

капіталістичного ладу на соціалістичний зі збереженням товарно-грошових 

відносин (гасло «господарської демократії»). КПСГ, КПЗУ, Сельроб, УСДП 

(після 1923 р.) закликали робітників боротися за створення «одноцілого 

пролетарського фронту всіх народів», «відібрання без викупу дідичівських 

земель». Усі без винятку представники українського лівого спектра 

критикували національно-культурну, освітню політику Австро-Угорської 

імперії та Другої Речі Посполитої, негативно ставилися до релігії. Проте, 

беручи до уваги релігійність місцевого населення, вони змушені були 

адаптувати програмні принципи до реалій часу. Існували суттєві 

відмінності між соціалістами і комуністами: перші критикували релігійні 

догми, виходячи з національних принципів (критика «польського костелу», 

угодовства окремих греко-католицьких єпископів і под.), другі керувалися 

працями класиків марксизму-ленінізму, котрі заперечували необхідність 

релігійності. 

12. Політичні партії лівого спектра в Галичині наприкінці ХІХ – у 

першій третині ХХ століть функціонували за легальних умов (окрім 

забороненої КПЗУ та її сателітів) і підтримували боротьбу на 

парламентському терені, який, по-перше, засвідчував вплив політичних 

партій на вироблення державної політики в певній сфері, а по-друге, давав 

змогу виражати політичну волю електорату. У зв’язку з цим  українська 

лівиця Галичини брала активну участь у виборчих перегонах кінця ХІХ – 

першої третини ХХ століть. А 1891 року соціал-демократи вперше взяли 

участь у виборчій кампанії до Австрійського парламенту, згодом разом із 

УРП – до Галицького крайового сейму. Це, однак, не принесло вагомих 

результатів: куріальна система виборів, майновий ценз, ценз походження, 

фальшування результатів виборів забезпечували перевагу політичним 

конкурентам. У Другій Речі Посполитій, завдяки парламентській діяльності, 
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відбувалася легітимізація українських лівих політичних партій (як виняток 

– діяльність соціал-демократичної фракції в Польському сеймі 1920-х 

років). Розглядаючи діяльність політичних партій крізь призму понять 

«фракція», «опозиція», «коаліція», зазначимо: в умовах правового поля 

Другої Речі Посполитої та бойкоту парламентських виборів 1922 року 

українським національно-державницьким партіям у сеймі все ж таки 

вдалося створити український клуб лівого спрямування – соціал-

демократичні депутати вийшли зі складу загального Українського 

сеймового клубу і в лютому 1924-го створили власний сеймовий клуб. 

Вибори 1928 і 1930 років привели до утворення окремої фракції УСРП у 

сеймі та сенаті Польщі. Усі партії української лівиці перебували в опозиції 

до парламентської проурядової більшості – ББСУ (позиціонувалися не як 

альтернативу, а як противагу владі). У більшості виступів послів УСРП у 

Польському сеймі простежується заперечення прав Польщі на 

західноукраїнські землі, критика її національної політики. Міжнародна 

праця лівиці здійснювалась у двох організаціях – Комінтерні (об’єднав 

комуністів краю, котрі відверто орієнтувалися на Москву і вбачали в цій 

країні єдиний шанс для від’єднання Галичини від Другої Речі Посполитої) і 

Соцінтерні (став «домівкою» соціалістичних партій). Останній прийняв у 

свої лави УСРП, яка, проте, дуже швидко розчарувалася в можливостях цієї 

організації щодо «соціального і національного визволення українських 

земель». 

Попри все, теоретична спадщина і практична діяльність української 

лівиці Галичини наприкінці XIX – у першій третині ХХ століть 

залишаються актуальними і дотепер. Їх спадщина, поза всяким сумнівом, 

має бути використана сьогодні у справі державного будівництва, 

формування громадянського суспільства, його політичних інститутів. 
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Галичині, 1938–1939 рр., 61 арк. 

39. Спр. 174. План роботи Народної організації міста Львова, 1932–1934 

рр., 5 арк. 

40. Спр. 177. Звіт про діяльність за 1933–1936 рр., 24 арк. 

41. Спр. 190. Листування з повітовими комітетами про проведення 

з’їздів, нарад, прийом членів, сплату внесків та ін., 1926–1936 рр., 36 арк. 

42. Спр. 518. Текст промови депутата Хруцького С. про бюджет 

Міністерства віросповідань і освіти, 1930 р., 5 арк. 

43. Спр. 520. Звіт депутата сейму Великановича Д. про свою суспільно-

політичну діяльність, 1932 р., 1 арк. 

44. Спр. 521. Інформація про розгляд у сеймі законопроекту про 

самоврядування, 1933 р., 4 арк. 

45. Спр. 553. Інтерпеляції, скарги, донесення та інші документи про 

пацифікацію і обмеження в правах українське населення, 1926–1937 рр. 

73 арк. 

46. Спр. 557. Повідомлення голови Української парламентської 

репрезентації секретаріату національних меншостей про становище 

православної церкви і українського населення Польщі, 1930 р., 2 арк. 

47. Спр. 589. Інструкція про ведення діловодства і канцеляріях Народних 

комітетів, 1928 р., 4 арк. 

48. Ф. 348. Товариство «Просвіта». 

Оп. 1 

Спр. 24. Описи справ, відкладених у процесі діяльності економічного 

відділу товариства та кошторис загальних економічних фондів на 1914 рік, 

5 арк. 

49. Спр. 774. Книга обліку почесних членів товариства, 29 арк. 
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50. Спр. 466. Листування з «Ревізійним союзом українських 

кооперативів» про координацію заходів в питаннях прийому в члени 

товариства, влаштування урочистих з’їздів, ювілеїв, обміну виданнями, 247 

арк. 

51. Ф. 359. Назарук Осип (1883–1940), адвокат, журналіст і публіцист, 

письменник, громадський і політичний діяч. 

Оп. 1 

Спр. 47. Записна книжка (записи автора про політичні справи) (1939), 

93 арк. 

52. Спр. 116. Стаття «Вплив війни і революції на галицькі політичні 

партії» (б/д), 5 арк. 

53. Спр. 126. Стаття «Резолюції радикалів» (1936), 73 арк. 

54. Спр. 129. Стаття «Хаос в москвофільській ідеології» (б/д), 6 арк. 

55. Спр. 140. Стаття  «Радикали і релігія» (б/д), 34 арк. 

56. Спр. 368. Програма, протоколи засідань, накази та інші документи 

про діяльність Української радикальної партії (1915–1923), 106 арк. 

57. Спр. 381. Протоколи, обіжники, повідомлення та інші документи про 

діяльність комісії по підготовці Всеукраїнського національного конгресу у 

Львові (1934–1937), 269 арк.  

58. Ф. 360. Старосольський Володимир, адвокат, правник, соціолог, 

громадський, політичний діяч, дійсний член НТШ, професор. 1878–1942. 

Оп. 1 

Спр. 53. Статути, звернення, звіти та ін. документи про діяльність 

«Союзу визволення України», Комітету допомоги знищеним установам, 

Всеукраїнської Національної Ради, 46 арк. 

59. Ф. 365. Дорошенко Володимир, бібліограф, літературознавець, 

директор бібліотеки НТШ у Львові. 1885–1944. 

Оп. 1.  

Спр. 10. Стаття «Українознавство в Україні і Росії», 67 арк. 
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60. Ф. 382. Юліан Романчук, політичний і громадський діяч, педагог, 

письменник, журналіст. 1842 – 1932. 

Оп. 1 

Спр. 1. Звернення, декларації, листи та інші документи про діяльність 

Романчука Ю. як голови об’єднаного українського депутатського клубу в 

австрійському парламенті, 63 арк. 

61. Спр. 2. Звернення членів народовської партії до Романчука Ю. із 

закликом проти солідарності з москвофільською партією і за співпрацю з 

урядом, 2 арк. 

62. Спр. 3. Лист від Грушевського М., Франка І. та Студинського К. до 

Романчука Ю. про розходження діяльності національно-демократичної партії 

з їхніми політичними поглядами, 2 арк. 

63. Спр. 4. Листи і звернення чеських, словацьких установ, депутатів, 

офіційних осіб в справі спільних виступів і протестів в австрійському 

парламенті та зміцнення культурних зв’язків між слов’янськими народами, 

26 арк. 

64. Спр. 5. Проекти, відозви та листи про створення українського 

університету у Львові, 21 арк. 

65. Спр. 7. Проект Конституції Галицької республіки, складений 

Романчуком Ю., 4 арк. 

66. Спр. 8. Основні пункти програми незалежної групи «Української 

народної трудової партії». Членський квиток, 3 арк. 

67. Спр. 9. Статут західноукраїнського товариства Ліги Націй у Відні, 

реферат, листи та інші документи, 38 арк.  

68. Спр. 10. Запрошення від українських товариств, установ і політичних 

партій, надіслані Романчуку Ю., 31 арк. 

69. Спр. 11. Телеграми, надіслані Романчуку Ю. як депутату 

австрійського парламенту, 2 арк. 

70. Спр. 15. Листи до редакцій і приватних осіб, 51 арк. 
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71. Спр. 59. Стаття Романчука Ю. «Антипольська кампанія та її зброя», 

5 арк. 

72. Спр. 60. Замітки і записки Романчука Ю. з політичних питань, 52 арк. 

73. Ф. 387. Левинський Володимир, публіцист, політичний діяч, теоретик 

українського соціалістичного руху, один із засновників УСДП, редактор і 

співробітник ряду соціал-демократичних видань. 1896 – 1944. 

Оп. 1. 

Спр. 14. Виписки та уривки статей Левинського В., 66 арк. 

74. Спр. 43. Листи Ганкевича Л. і Ганкевича М., 115 арк.  

75. Спр. 55. Листи Салиги Я., Сеника В., Сімона, Сірого Ю., 

Скибінського, Скоморовського, Скорописа О., Сороневича В., 

Старосольського В., Степанківського В., Стояна, Стронського М., 78 арк. 

76. Ф. 392. Українська парламентська репрезентація в польському сеймі. 

Оп. 1 

Спр. 8. Рішення парламентарної спілки польських соціалістів в справі 

автономії земель з українським населенням та промови  українських послів з 

цього питання, 1925–1931 рр., 25 арк. 

77. Спр. 14. Документи про суспільно-політичне та економічне 

становище українців, білорусів та інших національностей  та національно-

визвольний рух на землях Західної України і Західної Білорусі. Листування, 

інтерпеляції, скарги, 1922–1931 рр., 127 арк.  

78. Спр. 17. Матеріали про пацифікацію на території Східної Галичини, 

внесені українськими послами для розгляду на засіданнях сенату, 1930–

1931 рр., 239 арк. 

79. Спр. 42. Інтерпеляції послів до голови Ради міністрів в Польщі, до 

Міністерства віросповідання і освіти та Міністерства внутрішніх справ про 

становище Автокефальної православної церкви і духовенства на території 

Люблінського воєводства, зміну обрядів, збурення церкви та інше, 1924–

1938 рр., 176 арк. 
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80. Ф. 581. Колекція документів про діяльність урядів і армій Української 

народної республіки та Західноукраїнської народної республіки. 1914–

1939 рр. 

Оп. 1 

Спр. 129. Стаття Рудницької М. «Крізь перспективу одного місяця» – 

про розгляд питання Східної Галичини на травневій сесії Ради Ліги Націй, 

1931 р., 6 арк. 

81. Ф. 663. Михайло Павлик – український письменник і громадський 

діяч. 

Оп. 1. 

Спр. 23. Стаття «Допис із Росії» (про потребу створення в Україні 

Української соціалістичної партії, яка б боролася за самостійну Україну) 

(1899 р.), 18 арк. 

82. Спр. 26. Стаття «З парламенту» (1902 р.), 18 арк. 

83. Спр. 71. Записи про віча (1874 – 1886 рр.), 70 арк. 

84. Ф. 779. Редакція української газети «Діло». 

Оп. 1. 

Спр. 7. Листування з українськими культурно-освітніми організаціями, 

установами і приватними особами про надіслання і поміщення статей і 

оголошень (1904 – 1938 рр.), 62 арк. 

85. Спр. 73. Статті, відозви, повідомлення про культурно-освітнє життя 

на Україні (1884 р.), 80 арк. 

86. Спр. 78. Інтерпеляція групи українських депутатів австрійського 

парламенту про відношення шкільної влади до питання української народної 

освіти (1908 р.), 79 арк. 

 

Колекція мікрофільмів № 9 із документів Архіву Наукового 

товариства ім. Шевченка у Львові, що зберігаються в Національній 

бібліотеці у Варшаві 
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87. м/ф 70115. Вибори до Сейму і Сенату. Виборча статистика РП, 

списки, звіти (1928). 

88. м/ф 70150. Вибори до Сейму і Сенату РП ІІ каденції (1927–1928). 

89. м/ф 70152. Вибори до Сейму і Сенату (1930). 

90. м/ф 70153. Вічева акція в обороні землі як об’єкту праці і 

національного майна українців. Вічевий рух у справах поточної української 

політики й УНДО. Вирізки з української преси (1925–1926). 

91. м/ф 70154. Матеріали про діяльність Українського Народного Союзу 

(1927). 

92. м/ф 70155. УНДО. Порозуміння про виборчий блок з УСРП (1930). 

93. м/ф 85812. УПР. Інтерпеляції послів до Сейму (1928–1930). 

94. м/ф 85813. УПР. Інтерпеляції послів до Сейму (1931–1935). 

95. м/ф 86475 (ч. 1–3). УПР. Посольський клуб. Матеріали для УПР. 

Архів УПР (1930-і рр.). 

96. м/ф 86700. УПР. Листування з УПР, урядом, владами, населенням 

(1931–1939). 

97. м/ф 87248 (ч. 1–3). УПР. Протести українського населення проти 

законопроекту про зміну територіального самоуправління, військову 

колонізацію, державні і приватні школи (лютий–березень 1932). 

98. м/ф 91845. НОУ м. Львова. Статут, книга вхідної–вихідної 

кореспонденції НОУ. Відділ опіки над безробітними (1926–1934). 

99. м/ф 91851. Справи українського населення. Вибори до громадського 

самоврядування. Перепис населення (1927–1933). 

100. м/ф 91852. УПР. Протести українського населення проти нового 

подружнього закону (квітень 1932). 

 

Державний архів Івано-Франківської області 

101. Ф. 2. Станиславівське воєводське управління. 

Оп. 1. 
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Спр. 139. Переодические отчеты поветовых староств о политической 

ситуации, деятельности политических партий и союзов в поветах 

Станиславского воеводства за 1922 г., 93 арк.  

102. Спр. 262. Месячные отчеты поветовых староств о политической 

обстановке в поветах за август-сентябрь месяцы 1925 года, 195 арк 

103.  Спр. 294. Докладные записки поветовых староств о ходе митингов, 

собраний, проведенных отдельными партиями, профсоюзами и депутатами 

сейма и сената в поветах воеводства,     258 арк. 

104.  Спр. 317. Переписка с поветовыми староствами о деятельности 

украинских националистических спортивно-военизированных организаций 

“Сич”, “Луг” на территории поветов Станиславского воеводства, 267 арк. 

105.  Спр. 357. Сведения Министерства Внутренних дел о наличии 

украинских буржуазно-националистических партий на территории Польши, 

32 арк. 

106.  Спр. 358. Сведения поветовіх староств о деятельности Украинской 

народно-демократической организации (УНДО) в Станиславском воеводстве, 

332 арк. 

107.  Спр. 359. Сведения поветовых староств о деятельности 

“Украинской радикальной партии” (УРП) в поветах Станиславского 

воеводства, 132 арк. 

108. Спр. 425. Сведения поветовых староств и воеводского управления 

государственной полиции о деятельности украинской социалистической 

партии, украинской социал-радикальной партии и других организаций и 

обществ на территории воеводства, 325 арк.  

109.  Спр.451. Переписка с Министерством Внутренних дел и 

поветовыми староствами о деятельности укр. Бурж-нац. партий “Укр. 

Народная партия”, “Укр. Народный союз” и других в поветах Станиславского 

воеводства, 302 арк.  
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110.  Спр. 477. Краткая характеристика политических партий, 

действовавших на территории Станиславского воеводства, 5 арк. 

111.  Спр. 487. Переодические отчеты Министерства внутренних дел о 

деятельности украинских, белорусских и еврейских политических партий на 

территории Польши, 49 арк.  

112.  Спр. 488. Месячные отчеты поветовых староств о деятельности 

политических партий, о забастовочном движении на территории 

Станиславского воеводства за май 1927 года, 174 арк. 

113.  Спр. 549. Донесения поветовых староств о деятельности 

украинских буржуазных партий “УСРП”, “УПЛ” и др. в Станиславском 

воеводстве, 38 арк. 

114.  Спр. 558. Переписка с поветовым староством о деятельности УСРП 

в Станиславском воеводстве, 209 арк. 

115.  Спр. 579. Устав и программа УСРП. Сведения поветовых староств о 

деятельности УСРП во время выборов в Польский парламент, 32 арк.  

116. Спр. 607. Еженедельные отчеты Станиславского воеводского 

управления о политической обстановке в Станиславском воеводстве за 

январь-октябрь месяцы 1928 года, 270 арк.  

117.  Спр. 608. Еженедельные отчеты Станиславского воеводского 

управления о политической обстановке в Станиславском воеводстве, 136 арк. 

118.  Спр. 669. Еженедельные отчеты Станиславского воеводского 

управления о политической обстановке в воеводстве, 181 арк. 

119.  Спр. 723. Переписка с поветовыми староствами о деятельности 

украинских националистических партий и их лидеров на территории 

Станиславского воеводства, 109 арк. 

120.  Спр. 793. Донесения поветовых староств о деятельности 

украинской крестьянской партии (УСРП) на территории воеводства, 54 арк. 
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121.  Спр. 954. Месячные отчеты поветовых староств о политической 

обстановке в поветах Станиславского воеводства за февраль 1933 года, 282 

арк. 

122.  Спр. 968. Информации поветовых староств о состоявшихся 

собраниях членов украинской контрреволюционной партии “Украинская 

селянская радикальная партия (УСРП)”, 50 арк. 

123.  Спр. 1317. Месячные отчеты поветовых староств о политической 

обстановке в поветах Станиславского воеводства за март 1935 г., 237 арк.  

124.  Спр. 1322. Месячные отчеты поветовых староств о полити-ческой 

обстановке в поветах Станиславского воеводства за июль 1935 г., 225 арк.  

125.  Спр. 1333. Информация Львовского воеводского управления о 

состоявшейся краевой конференции украинской социалистической 

радикальной партии в связи с выборами в польский сейм и сенат,      10 арк. 

126.  Спр. 1386. Информация Львовского воеводского управления о 

конференции главного правления Украинской конрреволюционной партии 

(УСРП), 19 арк. 

127.  Спр. 1436. Месячные отчеты поветовых староств о политической 

обстановке в поветах за апрель месяц 1936 года, 197 арк. 

128.  Спр. 1438. Месячные отчеты поветовых староств о политической 

обстановке в поветах за июнь месяц 1936 года, 121 арк. 

129. Спр. 1545. Информации Львовского воеводского управления о 

состоявшемся съезде украинской мелко-буржуазной партии УСРП во Львове, 
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