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Суспільно-політичний і національний рух 

Згідно з конституцією, Польща в міжвоєнний період була парламентською республікою. Легально 

діяли різні політичні партії, видавалася опозиційна преса, опозиція мала своїх представників у 

парламенті. На середину 1920-х років на території Польщі діяло майже 20 українських політичних 

партій. Український національний рух включав три основні напрямки боротьби за українську 

державність, відображав три орієнтації, що домінували в тогочасному політикумі: центристський, 

праворадикальний, ліворадикальний. 
Провідною політичною силою українців в Польщі з 1925 по 1938 рр. була партія центристського 

спрямування – Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). Воно утворилось 11 липня 

1925 р. внаслідок об’єднання кількох політичних течій, які виявилися в УНДП в 1919-1923 рр. Вона 

прагнула об’єднати українців для боротьби проти асиміляторської польського уряду. Програма УНДП 

передбачала конституційну демократію та незалежність України. 

Значну частину рядових членів партії становили українська інтелігенція та селяни. Відомими 

лідерами УНДО були Д. Левицький, В. Мудрий, О. Луцький та ін. Не визнаючи комуністичних ідеалів, 

партія не виступила за негайне об’єднання українських земель у складі Радянського Союзу. 

Деякий час УНДО вважало радянську Україну напівсуверенною державою, яка згодом стане 

незалежною. Але після того, як у КП (б) У почали боротися з «націонал-ухильництвом», в УСРР 

розгорнулися репресії проти інтелігенції, здійснена насильницька колективізація, воно переглянуло свої 

погляди на перспективу радянської державності в Україні. Від кінця 1920-х років УНДО зайняло 

критичну, а потім і ворожу позицію щодо радянського режиму і покладало надії на його повалення 

насильницьким шляхом. Були переглянуті погляди щодо майбутньої самостійності України і зроблено 

висновок, що Українська держава постане внаслідок війни західних держав проти СРСР. На переконання 

лідерів УНДО В. Мудрого, С. Барана, І. Кедрина, Західна Україна мала стати «П’ємонтом», тобто базою 

для визволення Наддніпрянської України з-під влади більшовицької Москви. 

Зростання загрози з боку Німеччини на початку 1930-х років примусила польське керівництво піти 

на певний компроміс з українцями. Однак політика «нормалізації» польсько-українських відносин не 

знайшла порозуміння в керівних колах Польщі. Останні не хотіли давати українцям автономію. У 

відповідь на це депутати-українці сейму і сенату наполегливо почали вимагати від польської влади 

припинити дискримінацію українства, повернути українським селянам відібрані у них землі, дозволити 

користуватися в державних установах та школах українською мовою тощо. Депутат сейму С.  Баран від 

імені УНДО заявив протест проти політики «пацифікації». Було запропоновано створити комісію для 

розслідування протизаконних дій властей, покарати винних і відшкодувати збитки потерпілим. Однак 

сейм не тільки відхилив пропозицію українських послів, а й визнав дії польських державних органів 

«обґрунтованими і необхідними». 

Радикальні настрої в західноукраїнському суспільстві посилились після смерті 12 травня 1935 р. Ю. 

Пілсудського. Спроби прем’єра Польщі В. Славека і міністра внутрішніх справ М. Косцялковського 

нормалізувати українсько-польські відносини зазнали невдачі. В 1935 р. політика «нормалізації» 

припинилася. 

У 1938 р. в УНДО нараховувалося майже 5 тис. членів. Партію морально підтримували так звані 

«симпатики», яких серед членів всіх масових українських організацій було майже 800 тис. осіб. У 1930-і 

роки під впливом УНДО перебували різні економічні, культурно-освітні і спортивні об’єднання: 

Ревізійний союз українських кооперативів, який об’єднував 3200 різних кооперативних структур; 

товариство «Просвіта«, що мало 3000 читалень; педагогічне товариство»Рідна школа», котре опікувалося 

тисячею гуртків; «Союз українок», «Сокіл», «Луг» тощо. 

УНДО мала найбільше представників серед усіх українських партій у парламенті Польщі: 

17 депутатів у сеймі і 3 – в сенаті. Воно видавало дві щоденні газети «Діло» і «Новий час», а також 

часописи «Свобода», «Неділя», «Наш прапор», «Народна справа» й ін. 



У1926 р. створена ще одна легальна організація Українська соціалістично-радикальна партія 

(УСРП). Вона розглядала СРСР і Польщу як головних ворогів української державності. Члени партії 

ставили собі за мету справедливий розподіл землі серед селян, обмеження приватної власності, 

відокремлення церкви від держави і вважали, що цієї мети можна досягти, коли буде створена незалежна 

Україна. В 1930-і роки УСПР налічувала майже 20 тис. членів, здебільшого селян, сільськогосподарських 

робітників і частково представників інтелігенції. Під час виборів 1928 р. партія отримала майже 300 тис. 

голосів, мала своїх представників у сеймі – І. Макуха, А. Ганевича та ін. 

Організації УСРП діяли у Східній Галичині і Волині. Партія спиралась на деякі громадські 

організації (Союз селянських товариств, Союз української молоді ім. Драгоманова, «Каменярі», «Жіноча 

громада»). Одночасно підтримувала контакти з емігрантами, зокрема, з есерами в Празі, товариством 

«Оборона України» в Америці та ін. Вона видавала постійно часопис «Громадський голос», а в різні 

роки – періодичні видання «Каменяр», «Жіночий голос», «Покутське слово» тощо. Провідними діячами 

партії, крім названих вище, були М. Матчак, М. Стахів, О. Коберський, О. Когут, С. Жук та ін. У виборах 

до сейму та органів місцевого самоврядування УСРП брала участь найчастіше в блоці з УСДП. У 1930 р. 

їй вдалося провести до сейму трьох своїх депутатів. Під керівництвом партії діяли її молодіжна 

організація «Каменярі», що об’єднувала в середині 1930-х років майже 7 тис. юнаків і дівчат, а також 

профспілкові організації селян. 

Незначна частина західноукраїнського населення підтримувала об’єднання українських 

монархістів-гетьманників – Український союз хліборобів-державників (УСХД). Цей союз був 

утворений у березні 1920 р. В. Липинським і С. Шеметом за участю Д. Дорошенка. Вони оголосили 

«Відозву до українських хліборобів» з викладом своїх намірів і видавали неперіодичний науковий 

збірник «Хліборобська Україна». В грудні 1920 р. на зборах УСХД прийнято його статут і регламент. У 

статуті відзначалося, що українська нація не може існувати без своєї власної, незалежної і суверенної 

держави, тому УСХД ставить завданням організацію тих сил, які хочуть збудувати таку державу. Формою 

майбутньої державності визначалась «трудова монархія на чолі з єдиним, національним, понадкласовим, 

непартійним і дідичним гетьманом Всієї України». 

У вересні 1930 р., внаслідок розходжень з берлінським центром з тактичних та ідеологічних питань, 

В. Липинський проголосив УСХД розпущеним і з невеликою групою своїх прихильників створив нову 

організацію – Братство українських клясократів-монархістів, однак діяла вона недовго. Більшість 

активних гетьманців не погодилася з цим рішенням, і після смерті В. Липинського у 1931 р. діяльність 

УСХД відновилась. Формально ця партія була ліквідована на засіданні Ради присяжних 7 липня 1937 р. 

у Варшаві. Замість неї гетьманський центр утворив у вересні 1937 р. Український союз гетьманців-

державників (УСГД). 

Помітною політичною силою на Західній Україні була Українська соціал-демократична партія 

(УСДП). На початку 1920-х років, в умовах поширення радянофільських настроїв у краї вона стає на 

платформу Комуністичного інтернаціоналу, а тому в 1923-1928 рр. заборонена польською владою. 

Значна частина членів УСДП увійшла до Компартії Західної України (КПЗУ). У 1928 р. УСДП відновлена 

легально. Основною її метою була незалежність українського робітничого руху. На території Львівського 

та Станіславського воєводств, насамперед, у Львові, Дрогобичі і Станіславі УСДП контролювала деякі 

профспілкові та інші громадські організації. Під її впливом діяло культурно-освітнє товариство 

«Робітнича громада», ряд профспілкових організацій. Партія видавала часописи «Вперед» і 

«Профспілковий вісник». 

УСДП виступала за незалежну соціалістичну Україну. Для досягнення своєї мети дотримувалася 

тактики реформ. На виборах до польського сейму і сенату в багатьох політичних акціях виступала спільно 

з УСРП. Серед лідерів УСДП відзначалися Л. Ганкевич, М. Квасниця, В. Темницький та ін. 

Поруч з цими відомими серед західноукраїнського населення організаціями існували також 

нечисленні політичні партії: Українська партія незалежних соціалістів, Українська селянська партія, 

Українська аграрна партія, Українська народна католицька партія, Український католицький союз, 

Волинське українське об’єднання тощо. Всіх їх єднала ідея визволення українського народу від польської 

окупації та створення незалежної України. 

Суттєвий вплив на суспільне життя в Західній Україні справляла церква, передусім, греко-

католицька. Серед релігійних діячів того часу особливо виділявся митрополит Андрей Шептицький. 

Щоб привернути увагу світової громадськості до проблем Східної Галичини, він на початку 1920-х років 

здійснив трирічну поїздку до восьми країн Європи й Америки. Після прибуття в Польщу 16 вересня 

1923 р. на місяць був ізольований польською владою в Познані. Але для того, щоб не поглиблювати 



польсько-українське протистояння, 8 вересня 1925 р. митрополит присягнув на вірність польській 

державі, хоча частина українського кліру дотримувалася ідеалів «християнського націоналізму». Греко-

католицьке духовенство здійснювало благотворний вплив на «Просвіту», «Рідну школу», «Союз 

українок» та інші. Майже 12 років (1928-1939 рр.) у Львові працювала Греко-католицька богословська 

академія – єдиний вищий навчальний заклад національного характеру. 

Однак релігійна ситуація в Західній Україні залишалася напруженою. Вона була викликана 

протистоянням між керівництвом католицької і православної церков. 

Праворадикальний напрям західноукраїнського руху в 1920-1930 рр. представляла насамперед 

Організація українських націоналістів (ОУН). Її утворення зумовлюється тим, що частина молодих 

українських політиків втрачала віру в досягнення незалежності за допомогою мирних засобів. Вони 

схилялися до безкомпромісних методів боротьби, включаючи терор проти представників польської 

влади. Народження цієї організації пов’язане з утворення у 1920 р. у Празі Української військової 

організації (УВО), яку очолив Є. Коновалець. Її членами (їх було 30) стали старшини, офіцери УГА, УСС, 

армії УНР, а також частина політиків, що емігрували з Великої України під натиском більшовицьких сил. 

До її складу увійшли 8 осіб – М. Сціборський, В. Мартинець, Ю. Вассиян, М. Капустинський, Д. Демчук, 

Д. Андріївський, Л. Некстерів і П. Кожевников. З цього ядра і постала невдовзі масова підпільна 

організація, яка стала на шлях боротьби проти польської окупаційної влади в Західній Україні. 

Основною територією діяльності УВО була Східна Галичина. Її підпільний штаб діяв у Львові. 

Головне завдання УВО – пропаганда «думки загального революційного зриву українців проти польської 

окупаційної влади». Кінцевою метою боротьби було створення самостійної й об’єднаної Української 

держави. У цій боротьбі члени УВО використовували всі можливі форми боротьби, в т. ч. терор проти 

представників польської влади, організовували партизанські дії, саботаж, диверсії тощо. Усі ці напрямки 

боротьби реалізовувались одночасно з підготовкою власних військових кадрів, домагались розширення 

підтримки українцями діяльності УВО. Члени організації проводили в Галичині диверсійні акти, палили 

скирти хліба польських осадників, чинили збройні напади на жандармські постерунки (відділки) і 

поштові відділення тощо. Упродовж кількох років вони спалили 2300 польських фільварків. У жовтні 

1922 р. диверсійна група УВО в кількості 50 осіб провела рейд трьома воєводствами Східної Галичини. 

У 1922-1926 рр. було організовано кілька замахів на польських державних діячів і чиновників. Так, 

22 листопада 1922 р. у Львові С. Федак вчинив замах, правда невдалий, на життя «начальника Польщі» 

Ю. Пілсудського. 

В основу ідеології ОУН було покладено ідеї інтегрованого націоналізму Д. Донцова. Інтереси 

нації ставились вище за інтереси партії, висувалось гасло національної солідарності.  

Ідеї інтегрованого націоналізму Д. Донцов вперше виклав у 1926 р. в праці «Націоналізм». 

Дотримуючись засад ідеалістичного волюнтаризму й історичного та практичного ідеалізму, він 

звеличував керівну роль особи в житті суспільства. Гасло «Україна для українців», яке висунув на 

початку ХХ ст. М. Міхновський, і культ особи в розвитку держави й суспільства були стрижневими в 

ідеології українського інтегрованого націоналізму. Вона стала платформою Організації українських 

націоналістів (ОУН). Фундаментом ОУН були чотири організації, що діяли на західноукраїнських землях 

та поза їх межами. Насамперед – це УВО, керівники якої стали провідними лідерами ОУН. Далі це – 

Група української національної молоді у Празі, що об’єднувала понад тисячу молодих людей, з них майже 

70 % були галичанами і 30 % – наддніпрянцями, а також Легія українських націоналістів з центром у 

Подєбрадах (Чехословаччина) і Союз української націоналістичної молоді на західних землях України. 

Предтечею виникнення ОУН стала Перша конференція українських націоналістів 3-7 листопада 

1927 р. у Берліні. По суті вона завершила первісний невизначений і хаотичний стан націоналістичного 

руху і стала кроком вперед на шляху до створення єдиної української націоналістичної організації. На цій 

конференції створено Провід українських націоналістів (ПУН), який очолив керівник УВО 

Є. Коновалець. Членами ПУН стали Д. Андріївський, В. Мартинець і М. Сціборський. 

ПУН взяв на себе ініціативу скликання Конгресу українських націоналістів, який відбувся 28 січня 

– 3 лютого 1929 р. у Відні. На ньому було 30 делегатів від націоналістичних партій і рухів, з них 

11 колишніх старшин УГА, 9 студентів і 10 професійних політиків. Тут і було утворено Організацію 

українських націоналістів (ОУН) задля ліквідації польського окупаційного режиму на 

західноукраїнських землях і побудови самостійної української держави. 

Згодом секретар ПУН В. Мартинець у часописі «Розбудова нації» писав: «Конгрес виконав своє 

завдання. Політичну програму українського націоналізму схвалено». У зверненні-маніфесті йшлося про 

те, що «тільки повне усунення окупантів з українських земель відкриє можливості для широкого розвитку 



української нації в межах власної держави», а «місцеве самоврядування буде основою адміністративного 

устрою упорядкованої Української держави». В межах майбутньої Української держави ОУН, визнаючи 

право приватної власності, мала намір «удержавити ліси та обмежити право вільного продажу землі», а 

розвиток сільськогосподарського виробництва забезпечити через «підтримання середнього селянського 

господарства, кооперації і промисловості». Йшлося також про «восьмигодинний день праці», «загальне 

соціальне забезпечення», «обов’язкову безплатну державну школу» тощо. 

Українські націоналісти проголошували зверхність волі над розумом, чину (дії) над думкою. Вони 

спрямовували свою увагу на культ боротьби і жертви крові. В зв’язку з цим, зокрема, члени ОУН були 

ініціаторами насипання в західноукраїнських селах і містечках символічних могил борцям за волю 

України, відзначали щороку «Свята героїв Крут», річниці Листопадового чину й ін. Націоналісти уявляли 

собі міжнаціональні відносини як «боротьбу за існування», що успіх в ній вирішує сила. В основу 

національно-визвольної боротьби від польської окупації вони поклали програму «перманентної 

революції». 

Безперервність саботажних і терористичних актів проти польської влади мала на меті не допустити 

до закріплення чужого панування на українських землях й повинна була тримати українське населення в 

стані постійного революційного кипіння. Вважалося, що поодинокі збройні виступи українців неминуче 

згодом зіллються в один могутній вибух національної революції, яка завершиться відродженням 

української державності. 

Націоналісти передбачали, що основою політичного ладу в майбутній Українській державі має бути 

ОУН. Вона – це своєрідний орден «кращих людей», а адміністративний апарат, коли націоналісти 

прийдуть до влади, повинен здійснювати ієрархію «провідників» з вождем на чолі, який поєднуватиме 

функції лідера руху та глави держави. У практичній пропаганді і вихованні кадрів постійно 

підкреслювалася роль й авторитет провідника ОУН. Організаційний принцип ОУН вимагав від її членів 

безоглядного послуху. Завдяки ОУН націоналізм набув значного поширення серед західноукраїнського 

населення. Центром тяжіння націоналістичного руху була Східна Галичина. 

Відомий діаспорний дослідник І. Лисяк-Рудницький запропонував розрізняти націоналізм у 

широкому значенні, однозначний з патріотизмом і самостійництвом, та у партійно-політичному сенсі, 

використовуючи добре відомий в політологічній та соціологічній думці термін «інтегральний 

націоналізм». В ті роки ОУН реалізувала інтеграл-націоналістичний напрямок, що зв’язаний з ідеями 

Д. Донцова, як один з трьох головних ідеологічних та політичних напрямків українського націоналізму 

(націонал-демократичним та націонал-комуністичним). 

Українські націоналісти, слушно зауважує історик С. Кульчицький, відкинули демократизм своїх 

попередників – будівничих УНР і ЗУНР, оскільки вважали, що демократизм загубив справу 

національного визволення. 

Є. Коновалець після створення ОУН намагався знайти прихильників інтегрального націоналізму і в 

радянській України, але ця спроба не увінчалася успіхом. Проникнення ОУН на схід не відбулося з 

кількох причин. По-перше, сталінський режим пильно стежив за можливістю проникнення на територію 

СРСР антирадянських сил з-за кордону і будь-які спроби щодо цього фактично відразу знешкоджувалися. 

По-друге, в 1920-і роки в УСРР відбувалася українізація і це розмивало ідею інтегрованого націоналізму. 

По-третє, населення республіки насамперед реагувало на вирішення соціальних проблем, а в другій 

половині 1930-х років ця справа дещо поліпшилась, тому соціальної бази для ідей Д. Донцова там не було. 

По-четверте, в радянській Україні від початку 1930-х років розгорталися репресії, що переросли в 

політичний терор, і головний удар каральні органи НКВС спрямовували проти «українських буржуазних 

націоналістів». За таких умов знайти підтримку ідеям та діяльності ОУН було марною справою. 

У другій половині 1930-х рр. ОУН нараховувала вже майже 20 тис. членів. Польську владу це 

турбувало. Вона реально оцінювала поширення українського націоналізму. Недаремно С. Грабський 

попереджував: «Як Пруссії не вдалося задушити польський націоналізм, так і Польщі не вдасться 

задушити український націоналізм». 

ОУН видавала місячник «Розбудова нації» в Празі. Крім того, на території західноукраїнських 

земель нелегально видавалися і безплатно розповсюджувалися «Бюлетень крайової екзекутиви ОУН» і 

«Юнак»(орган юнацтва ОУН), а також «Український голос», «Наш клич», «Наш фронт», «Голос нації», 

«Студентський шлях» та інші видання в різний час. 

«Енциклопедія українознавства» повідомляє, що фінансування ОУН здійснювалося за рахунок 

«фондів, вивезених січовими стрільцями з України, дотації уряду УНР на формування відділів у 

Чехословаччині». 



ОУН мала чітку організаційну структуру. Найвищим її органом був Конгрес українських 

націоналістів або Великий збір. На чолі ОУН стояв ПУН або Провід ОУН, (чи Політична Рада). 

Територія діяльності ОУН поділялася на краї, інспекторати, області, округи, надрайони, райони, станиці, 

на чолі яких стояли крайові екзекутиви, крайові проводи тощо. Низові підпільні організації було поділено 

на п’ятки (гуртки по п’ять членів) в ієрархічну організаційну систему за територіальним принципом. 

Кожен член організації мав своє псевдо. 

У 1929-1939 рр. ОУН провела чимало акцій, спрямованих проти польських властей. Влітку 1930 р. 

її члени здійснили масові підпали фільварків польських землевласників. У відповідь на це польська влада 

за допомогою поліції і війська провела так звану «пацифікацію» (умиротворення) – офіційна назва 

масових репресій щодо українського населення Галичини, проведеного урядом Польщі (прем’єр Ю. 

Пілсудський) восени 1930 р. Для проведення кампанії «умиротворення» польський уряд застосовував 

поліцію та військові підрозділи. Було заарештовано понад 2 тис. українців. Хоча суперечки між 

польськими багатими землевласниками, яких підтримувала держава, і малозабезпеченими українськими 

селянами залишилися. У вересні 1933 р. ОУН провела шкільну акцію, спрямовану проти полонізації 

українського шкільництва. У червні 1934 р. член ОУН Г. Мацейко вбив у Варшаві польського міністра 

внутрішніх справ Б. Пєрацького. 

В Галичині й Волині відбулися численні судові процеси над членами ОУН. Серед них, зокрема, такі 

справи: про напад на поштовий віз під Бібркою (1931); учасників І конгресу ОУН (1932); про вбивство 

С. Голувка (1932); В. Біласа і Д. Данилишина (1932); про вбивство Б. Пєрацького (1935) та ін. 

Значний суспільний резонанс мали Варшавський (1935-36) і Львівський (1936) політичні процеси 

над лідерами ОУН, серед яких були С. Бандера, М. Лебідь, М. Климишин, К. Зарицька, Р. Шухевич, 

Я. Стецько й ін. Підсудні використали судові процеси для викриття й осуду антиукраїнської політики 

Польщі. Їхня мужня поведінка в суді і сприйняття з гідністю суворих вироків сприяли зростанню 

авторитету ОУН серед західних українців, залученню молоді, передусім студентської, до боротьби за 

українську державність. 

Весь галицький провід – С. Бандера, М. Лебідь, Я. Стецько, І. Климів, М. Климишин, 

Р. Шухевич були відправлені в концтабір Береза Картузька. Одночасно наростало відчуження між 

молодими радикально налаштованими членами організації, які діяли на території Польської держави, і 

старшими за віком більш поміркованими функціонерами в еміграції. Після вбивства у травні 1938 р. в 

Роттердамі агентами НКВС лідера ОУН Є. Коновальця розходження між молодими і ветеранами ОУН 

посилились і партія розкололась на дві частини. 

Внаслідок посилення в Західній Україні соціального і політичного гноблення українців певного 

впливу набула ліворадикальна течія, до якої слід віднести комуністів і українських соціал-демократів. 

Комуністичні гуртки та організації виникли у промислових центрах Східної Галичини наприкінці 1918 р. 

– на початку 1919 р. у Львові, Дрогобичі, Стрию, Станіславі, Тарнополі та інших містах. У середині 

лютого 1919 р. на І конференції комуністичних груп у Станіславі проголошено створення Комуністичної 

партії Східної Галичини (КПСГ). До кінця 1920 р. вона була складовою КП (б) У і на правах самостійної 

секції входила до Комінтерну. Однак у зв’язку з окупацією Східної Галичини Польщею виконавчий 

комітет Комінтерну визнав доцільним підпорядкувати КПСГ Комуністичній робітничій партії Польщі. В 

грудні 1920 р. КП (б) У і КРПП підписали угоду, на основі якої КПСГ як територіально-обласна 

організація зі своїм ЦК підлягала політичному і організаційному керівництву ЦК КРПП. Водночас КПСГ 

(у 1923 р. перейменована в КПЗУ) продовжувала підтримувати тісні зв’язки з КП (б) У. При ЦК КП (б) У 

було створене Закордонне бюро допомоги комуністичним організаціям західноукраїнських земель. Саме 

через цей орган КПЗУ одержувала фінансову допомогу. 

В аграрному питанні КПЗУ відстоювала по суті більшовицьку програму націоналізації землі і 

безоплатної передачі тим, хто її обробляє, тобто трудовому селянству. Разом з тим, не відмовляючись від 

головної вимоги, КПЗУ одночасно висунула гасло парцеляції земель і передання їх за дешевими цінами 

малоземельному селянству. 

У національній програмі партія визнавала за народами Польщі право на самовизначення та 

відокремлення, а для Західної України – право на возз’єднання з радянською Україною. Члени КПЗУ 

популяризували досягнення «соціалістичного будівництва» в УСРР (УРСР). 

КПЗУ була нелегальною організацією. Згідно з принципами інтернаціоналізму до неї входили, крім 

українців, поляки і євреї, які проживали на території Західної України. Вони намагалися зорганізувати 

навколо себе прихильників і симпатиків. Під впливом КПЗУ на початку 1920-х років діяли УСДП і 

Комуністична спілка молоді Західної України, а в кінці 1920-х – на початку 1930-х років – Українське 



селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання («Сельроб») та Українське селянське об’єднання (УСО). 

Працювали комуністи в нелегальних умовах у профспілкових, культурно-освітніх, кооперативних і 

спортивних організаціях. 

У русі проти анексії Східної Галичини Польщею брали участь десятки тисяч робітників і селян. 

Вони проводили страйки та демонстрації, особливо під час «пацифікації». За ці дії польська влада їх 

переслідувала. За період з липня 1931 р. по червень 1932 р. в Західній Україні відбулося 67 судових 

політичних процесів над 515 комуністами, загальний судовий вирок яким становив 900 років ув’язнення, 

а в шести випадках була винесена смертна кара. На Волині упродовж 1935-1938-х років на 308 судових 

процесах засуджені 1963 комуністи на різні терміни ув’язнення. 

Однак найбільш сильного удару зазнала КПЗУ від КП (б) У. Це сталося вперше в кінці 1920-х років, 

коли генеральним секретарем ЦК КП (б) У був Л. Каганович. За прямою вказівкою з Москви він 

спровокував розкол у КПЗУ та «Сельробі», звинувативши її членів у «зраді». За допомогою виконкому 

Комінтерну майже весь складу ЦК партії на чолі з Васильківим і Турянським був усунений, що означало, 

по суті, початок її розгрому. Внаслідок розколу КПЗУ втратила 2/3 складу партії. 

У 1930-і рр., коли в УРСР здійснювалася масова колективізація, розпочалися Голодомор, масові 

репресії, деяка частина КПЗУ виступила проти антиукраїнських акцій сталінського керівництва. У 

відповідь Й. Сталін відкликав значну частину діячів КПЗУ в СРСР і репресував їх. У 1938 р. Комінтерн 

розпустив Компартію Польщі та в її складі КПЗУ. Це був безпрецедентний випадок, коли вся партія, що 

мала заслуги в розвитку робітничого руху, оголошувалася реакційною силою, поплічницею 

імперіалістичного табору. Після смерті Й. Сталіна КПЗУ було реабілітовано і встановлено, що розпуск 

КПЗУ «був необґрунтований, побудований на матеріалах, сфабрикованих викритими пізніше 

провокаторами». 

Отже, в умовах польської окупації суспільно-політичне життя українців суттєво ускладнилось. 

Українське населення вело нелегку боротьбу за своє національне та соціальне визволення, якою керували 

українські політичні партії та організації з різними програмами. Найбільший внесок у цю боротьбу 

зробила ОУН. В нерівній боротьбі за українську ідею та державу всі політичні сили зазнали значних 

людських втрат, однак боротьбу проти польських окупантів не припинили. 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Заповніть таблицю 

 

Назва партії Керівники Головні цілі та завдання 

   

2. Дайте відповіді на питання: 

2.1. Назвіть провідні українські поітичні партії, що діяли на території Польщі 

2.2. Яка з них була найчисельнішою та найвпливовішою? 

 

Домашнє завдання 

1. Написати конспект в робочий зошит 

2. Виконайти завдання (заповніть таблицю та дайте відповіді на питання) 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

