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ІІ Річ Посполита
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Відбудова польської держави

Поява реальних можливостей відбудови польської держави стала результатом поєднання історичних процесів
і подій, яких у момент вибуху Першої
світової війни 1914 р. іще не можна було
передбачити. Початково навколо польських справ панувала змова мовчанки.
Польські політичні (напр., Романа Дмовського в Росії) і військові (легіони Юзефа
Пілсудського, що воювали на боці центральних держав) ініціативи не давали
жодного ефекту. Лише тривала війна та
несподівані внутрішні зміни в державах
по обидва боки фронту спричинилися до
того, що польська справа почала відігравати чимраз важливішу роль. У листопаді 1916 р. Німеччина й Австро-Угорщина
погодилися на проголошення Польського Королівства. Ця маленька держава
була дуже підпорядкована німецьким
і австрійським протекторам, але її утворення повернуло Польщу (державу) як
елемент міжнародних стосунків. У відповідь Росія також почулася зобов’язаною
підтримати ідею утворення після війни
польської держави. З огляду на зростання переваги держав Антанти (головно
Франції й Великої Британії), особливе
значення для польської справи мала декларація від 3 січня 1918 р. президента
США Томаса Вудро Вілсона у справі воєнних цілей коаліції. Він сказав, що слід
створити польську державу, «яка повинна охоплювати землі, заселені населенням безсумнівно польським, мати запевнений вільний і безпечний доступ до
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моря». Принаймні таким же важливим як
політичні декларації, для незалежності
Польщі був розвиток воєнно-політичної
ситуації. Російські революції, розпад Австро-Угорщини, а також воєнна поразка
і революція в Німеччині спричинилися
до того, що поляки отримали можливість
самостійно творити свою долю.
Та навіть найкращі зовнішні умови не були вирішальним фактором
у відродженні польської держави. Їх
співвідношення створило величезний
шанс, використання якого залежало
від самих поляків. У жовтні–листопаді
1918 р. вони володіли важливими козирями. Найважливішим було існування
сильного, дуже добре організованого,
хоч і диференційованого національного
руху. Три великі політичні табори – центролівий табір, що підтримував Юзефа
Пілсудського, націоналістичний рух,
керований Романом Дмовським, який
тісно співпрацював з консервативними й християнсько-демократичними
угрупованнями, а також сильний селянський рух на чолі з Вінценти Вітосом –
протягом усієї війни пропагували ідею
незалежності Польщі і здійснювали різноманітні дії щодо відбудови держави.
Значною мірою завдяки праці політичних угруповань гасло незалежної Польщі знайшло живий, позитивний відгук
у найширших верствах суспільства – передовсім серед селян і робітників.
Другою передумовою, яка відкрила полякам шлях до успіху у відбудові власної
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держави, була здатність до укладення політичного компромісу, завдяки чому різні
угруповання, в тому числі й ті, що стояли на протилежних полюсах політичної
сцени, протягом кількох перших років
міжвоєнного періоду змогли працювати
на справу творення і зміцнення фундаментів незалежності. Виявом цього компромісу стала угода, укладена на переломі 1918
і 1919 р. між Начальником держави Юзефом Пілсудським і керівником центроправої опозиції Романом Дмовським, в силу
якої Дмовський став делегатом Польщі на
Мирну конференцію в Парижі, а в країні
створили коаліційний уряд й відбулися
демократичні вибори до Конституанти.
Величезне значення для успішної
відбудови польської держави мав попередній доробок на ниві державотворчої
праці. Можна було використати досвід

Роман Дмовський, бл. 1919 р.

Роман Дмовський (1865–1939) був співтворцем і протягом багатьох років керівником
польського національного руху (Національної демократії – ендеків). Під час Першої світової
війни керував діяльністю Польського національного комітету, який держави Антанти визнали
офіційним репрезентантом польських національних інтересів. 1919 р. очолював польську делегацію на Мирній конференції у Парижі. Хоча у міжвоєнний період не мав влади, належав до
найвпливовіших політиків ІІ Речі Посполитої.

Галичини (колишнього австрійського
окупованого краю), яка від 1861 р. мала
автономний статус – власний Крайовий сейм та самоврядну адміністрацію
з польською мовою урядування. Дуже
корисною виявилася спадщина Королівства Польського (1916–1918), яке створило польську адміністрацію, військо,
шкільну систему, судовий апарат і виховало значні кадри фахових державних
чиновників.

Згідно з поширеною донині думкою,
що поляки є майстрами імпровізації, процес будівництва основ державності був
дуже швидким і відбувався успішно. Незалежність стала доконаним фактом близько 11 листопада 1918 р. Найвищу владу
отримав Юзеф Пілсудський, котрий, як
Начальник держави покликав Раду міністрів. Протягом кількох днів розпочала
регулярні воєнні дії армія, чисельність якої
за кілька місяців склала 500 тис. вояків.
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Бригадир Юзеф Пілсудський (третій зліва), полковник Анджей Ґаліца (третій справа), полковник Леон Бербецький
(другий справа) і поручник Болеслав Венява-Длуґошовський (перший справа) під час боїв 1914 р.

Юзеф Пілсудський (1867–1935) був одним із засновників і багаторічним учасником
керівництва Польської соціалістичної партії, яка поєднувала програму соціалістичної суспільної перебудови з ідеєю незалежності Польщі. У 1908–1914 рр. керував у Галичині мережею
парамілітарних організацій (зокрема «Стрільцем»), які мали стати зародком майбутньої армії
у боротьбі за відбудову польської держави. Під час Першої світової війни командував І Бригадою Польських легіонів, а одночасно був керівником коаліції лівих і центристських політичних угруповань. У роки відродження Польщі зайняв посади Начальника держави й Головного
командувача. 1923 р., протестуючи проти напрямку змін публічного життя, зрікся всіх посад
і оселився у підваршавській місцевості Сулеювек. У травні 1926 р. вирішив повернутися до активної політики. На чолі вірних йому частин війська вступив до Варшави, змусивши до відставки президента і прем’єра. Після травневого перевороту Пілсудський зосередив у своїх руках усю
повноту влади, яку виконував аж до смерті за посередництвом широкої армії прихильників,
які творили т.зв. санаційний табір. В історіографії і громадській думці панує згода щодо величезних заслуг Пілсудського у справі відбудови й зміцнення незалежності Польщі в перші роки її
існування. Предметом суперечок залишається донині вплив Пілсудського на напрямок еволюції ІІ Речі Посполитої. Прихильники підкреслюють, що після 1926 р. було досягнуто внутрішньої
стабілізації і зміцнено структури держави. Критики покладають на нього відповідальність за
посилення авторитарних тенденцій після травневого перевороту, а також за підтримання застарілої моделі армії, яка 1939 р. виявилася нездатною до рівної боротьби з Німеччиною.

Державна адміністрація набула необхідної вправності протягом кількох тижнів.
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Блискавично створено служби забезпечення й суспільну опіку. В січні 1919 р.
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Вишкіл жіночого добровольчого підрозділу, літо 1920 р.

Одним із найважливіших чинників, які спричинилися до успіху поляків у польсько-більшовицькій війні, була величезна мобілізація і рішучість польського суспільства. Навесні
й влітку 1920 р. добровольцями до війська зголосилися більшість студентів і значна група учнів
старших класів середніх шкіл. Серед добровольців було багато жінок.
Варшавську битву, яка затримала наступ більшовицької армії і змусила совєтські війська до
відступу, часом називають вісімнадцятою битвою, що вирішувала долю людства. Прихильники
такої думки вказують, що вона завадила військовій підтримці більшовицької революції у Німеччині й Угорщині. А це могло спричинитися до перемоги революції в усій Європі.

відбулися парламентські вибори, проведені за демократичним виборчим законом
(участь у них взяли й жінки), а 19 лютого
1919 р. ухвалили Малу конституцію. Перевіркою внутрішньої сили молодої держави
була її ефективність і здатність до мобілізації в умовах більшовицького наступу
в липні–серпні 1920 р. Навіть найбільшої
готовності до військової посвяти було б не
досить, якби в тилу фронту не працював
державний апарат, промислові установи
і служби постачання.

Перевірка сил і обороноздатності ІІ Речі Посполитої відбулася влітку
1920 р., коли відбудові польської держави
стала загрожувати смертельна небезпека.
Наступ Червоної армії, який розпочався
після поразки Київського походу, поставив під загрозу саме існування ІІ Речі Посполитої. У серпні 1920 р. більшовицькі
війська дійшли до лінії Вісли, за лінією
фронту розпочав працю Польський тимчасовий революційний комітет, керований Юліаном Мархлевським, за участю
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Фелікса Дзержинського. В цій ситуації
результат великої битви, що відбулася
на передмістях Варшави у серпні 1920 р.,
мав вирішальне значення для подальшого існування Польщі чи перетворення її
на наступну совєтську республіку. Величезна самовідданість солдатів і цивільного населення та сміливий фланговий маневр, здійснений Юзефом Пілсудським,
принесли перемогу полякам і змусили до
відступу більшовицькі війська. Червона
армія розпочала поспішний відступ, а її
поразку завершила битва, що відбулася
над Німаном у вересні 1920 р. Незалежність Польщі була врятована.
Водночас із формуванням польського державного ладу тривав процес формування території держави. Вирішальна
більшість польської громадської думки
займала позицію, що відроджена Польща
має формальне право на всі території, що
входили до Речі Посполитої перед 1772 р.
(отже перед першим поділом). Щоправда поляки, усвідомлюючи нереальність
такої розв’язки, були готові до поступок, але рішуче відкидали висунуті після
1917 р. проекти будівництва польської
держави в т.зв. «етнографічних кордонах»
(вони обмежувалися до Великопольщі,
Західної Галичини і Королівства Польського). Підкреслювали, що на значних
теренах на схід від Бугу й Сяну польське
населення складало не лише суспільну
та майнову еліту, але й значну частину
населення. А Вільно і Львів належали
до найважливіших осередків польського
політичного, культурного й інтелектуального життя. Територіальні прагнення
поляків зіштовхнулися з бажанням до
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створення власних національних держав,
передусім литовців і українців. Суперечки за Віленщину і Східну Галичину вирішили лише регулярні збройні дії (у т.ч.
польсько-українська війна 1918–1919),
виграні Польщею. В обох випадках ті,
хто програли, не погодилися з поразкою
і готувалися до реваншу.
Керівник польського націоналізму Роман Дмовський не вірив у державотворчий потенціал українського
й білоруського національних рухів. Він
висловлювався за потребу поділу білоруських і українських земель між Польщею і Росією більш-менш по кордонах
перед другим поділом, що мало запевнити Польщі необхідну силу, а водночас
здатність до асиміляції місцевого населення. Юзеф Пілсудський розумів силу
молодих національних рухів у Центральній і Східній Європі. Він вірив, що, базуючись на їхніх спільних побоюваннях перед російським імперіалізмом, вдасться
збудувати федерацію народів т.зв. Міжмор’я, а можливо й Кавказу. Федеративні
плани Пілсудського, хоч і передбачали
створення незалежної України, Литви,
Грузії, а можливо навіть Білорусі, мали
однак поважну хибу – вони передбачали,
що Польща відіграватиме провідну роль
у цій федерації. Більшість потенційних
союзників сприймала це дуже негативно. Литовці рішуче відкидали пропозиції
щодо співпраці, а в боротьбі за Вільно готові були укласти союз з більшовиками.
Симона Петлюру до переговорів з поляками схилила лише мілітарна катастрофа
Української Народної Республіки (в кінці 1919 уряд і рештки армії УНР перед

ІІ Річ Посполита
Симон Петлюра (другий зліва) розмовляє з ген. Антонієм Лістовським, квітень 1920 р.

загрозою остаточного знищення більшовиками вирішили сховатися на території,
контрольованій поляками). Остаточного
удару федеративним проектам завдали
поразка Київського походу 1920 р. і польсько-совєтський мирний договір 1921 р.,
в якому поляки визнали владу совєтських України і Білорусі. Отож Юзеф
Пілсудський, намагаючись реалізувати
ідею федерації, врешті доклався до формування східного кордону Польщі, лінія
якого була близькою до постулатів Романа Дмовського.
Важливим успіхом Польщі було здобуття немалої частини територій, заселених поляками, які перед 1914 р. належали
Німеччині – Великопольщі, Ґданського

Помор’я (хоч і без Ґданська) і частини
Горішньої Сілезії. Це стало можливим
завдяки збройним акціям – Великопольському повстанню (грудень 1918–лютий
1919) і трьох Сілезьких повстань (1919–
1922). У кінцевому підсумку ІІ Річ Посполита осягнула понад 380 тис. квадратних кілометрів. Поляки складали дещо
понад 60% її мешканців. Найбільші групи меншин творили українці (16–17%),
євреї (бл. 10%), білоруси (7%) і німці (2%)
загалу населення.
Польська громадська думка була
переконана, що за винятком теренів
Тешинської Сілезії, зайнятої Чехією,
кордони були визначені справедливо
і враховували найважливіші польські
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Польсько-український союз і Київський похід 1920 р.
У квітні 1920 р. Польща й уряд Української Народної Республіки підписали військовий союз,
суттю якого була спільна боротьба за витіснення більшовиків з України й утвердження незалежності УНР зі столицею у Києві. Наступ, що розпочався 25 квітня (т.зв. Київський похід), попри
початкові успіхи й здобуття Києва, захлиснувся. Польсько-український союз 1920 р. оцінюють

ІІ Річ Посполита

Петлюри для здобуття значних поступок у територіальних і політичних питаннях, протекціоністське трактування української сторони сильнішим партнером і необґрунтований оптимізм щодо
мілітарної сили польської армії. Не заперечуючи цих обставин, можна, однак, подивитися на
союз Пілсудський–Петлюра як на спробу порозуміння і співпраці «попри все» й задля вищої
мети, якою була свобода обох народів. У цьому контексті можливо слід повертатися до цих подій як до символу тяглості прагнень до польсько-української співпраці, а водночас важливої
вказівки, що спроби порозуміння без визнання повної рівноправності обох сторін були, є і будуть приречені на поразку.

Карта 16. Формування кордонів Другої Речі Посполитої

національні інтереси. Поляки мабуть
не усвідомлювали, що їхні дії щодо
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включення до своєї держави якомога більших територій на сході й заході

зустрілися з негативною оцінкою міжнародної думки. Свого невдоволення з територіальних амбіцій поляків не приховувала Великобританія, до стриманості

ІІ Річ Посполита

Процес формування політичного
устрою ІІ Речі Посполитої завершився
ухваленням 17 березня 1921 р. Конституції Польської Речі Посполитої. В силу
її положень Польща ставала парламентською республікою, найвищим сувереном якої був польський народ (він
розумівся як загал громадян, незалежно від їхнього етнічного походження
й визнання). Конституція гарантувала
широкий спектр прав і громадянських
свобод, незалежно від статі, визнання
й національності громадян. На чолі держави стояв президент, якого обирали
об’єднані в Національні збори палати
парламенту – сейм і сенат. Компетенції
глави держави були дуже обмеженими,
на практиці вони зводилися лише до
репрезентації. Майже вся влада концентрувалася у сеймі. Сейм не лише
встановлював право й створював уряд,
а й здійснював поточний контроль над
виконавчою владою.
За умов такого ладу важливою умовою ефективної діяльності державного
апарату й політичної рівноваги в країні
було існування стабільної парламентської більшості. Тим часом політичну
сцену ІІ Речі Посполитої характеризувала значна роздробленість. Поруч із

кількома більшими партіями існували
сотні політичних угруповань, які при
парламентських чи місцевих виборах
створювали різноманітні союзи й коаліції. Одним із наслідків політичної роздробленості було те, що після парламентських виборів 1922 р. у сеймі виникло аж
сімнадцять посольських фракцій. У цій
ситуації створення стабільної урядової
коаліції було практично неможливе. Тим
більше, що температура політичної дискусії в країні і в парламенті була дуже
висока. Жертвою гарячої атмосфери став
перший президент Польської Речі Посполитої Ґабріель Нарутович, застрелений фанатичним націоналістом у грудні
1922 р. Наступні роки не принесли заспокоєння ситуації. Подальші, створені
з труднощами, кабінети існували часом
коротше, ніж переговори про їхнє створення.
Більшість відомих політиків, у тому
числі Юзеф Пілсудський, Роман Дмовський і Вінценти Вітос, критикувала
політичний лад, окреслюючи його назвою «сеймократії». Політики закликали до зміцнення позицій президента
й уряду порівняно з парламентом. Громадська думка, обурена черговими повідомленнями про політичну корупцію
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намовляла й союзна Франція. Відкритої
вимоги ревізії кордонів Польщі постійно вимагали Німеччина, Совєтська Росія і Литва.
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Юзеф Пілсудський і Ґабріель Нарутович, 1922 р.

Ґабріель Нарутович (1865–1922) народився в поміщицькій родині на Віленщині. Після технічних студій у Швейцарії будував гідроелектростанції, а одночасно був професором
політехніки в Цюріху. 1919 р. почав працювати на польську державу. Був, серед іншого, міністром громадських робіт, міністром закордонних справ, а також автором проекту закону про
автономію Східної Галичини. В листопаді 1922 р. голосами лівиці, частини центру й національних меншин був обраний президентом Польської Речі Посполитої. Гідно протистояв масованій
пропагандистській кампанії націоналістичних сил, які вимагали його виходу з уряду. В умовах
розпалу політичних пристрастей 16 грудня 1922 р. загинув унаслідок замаху, здійсненого терористом-одинаком. Смерть президента, яку часто згадували в публічному житті, не принесла
бажаного перелому в польській політиці. Наступні політичні кризи, під час яких доходило до
кровопролиття, сталися в листопаді 1923 і в травні 1926 рр.

в парламенті й державних структурах,
була готова підтримати зміни, скеровані в цьому напрямкові. Це використав
Юзеф Пілсудський, який у травні 1926 р.
здійснив державний переворот. Він керував під гаслами боротьби з «партійністю» й «санації» (оздоровлення) країни.
Він заявляв, що найвищим благом, якому
повинні підпорядковуватися всі зусилля
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поляків, є незалежна польська держава. Тому пріоритетами його правління
були: зміцнення армії, створення сильного уряду, розбудова державного сектора економіки, пропагування у школах
ідеології державницького виховання та
боротьба проти тих суспільних, національних і політичних рухів, котрі загрожували державі.
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Братська могила жертв Травневого перевороту 1926 р.

Травневий переворот
Юзеф Пілсудський вірив, що для перебрання контролю над Польщею досить буде його
збройної демонстрації. Тим часом президент і прем’єр твердо вирішили захищати право, а значна частина армії і державного апарату стала на боці легальної влади. У Варшаві розпочалися
вуличні бої, в яких загинули 379 осіб (в тому числі 215 військових), а 920 були поранені. Лише на
третій день боїв, після полудня 14 травня 1926 р., президент і уряд вирішили зректися своїх посад. Важливе значення для успіху перевороту мала підтримка залізничників, які заблокували
перекидання до Варшави військових частин, що поспішали на допомогу конституційній владі.
Травневий переворот викопав глибоку прірву між прихильниками Юзефа Пілсудського, які
створили новий владний табір, що керував Польщею до перших тижнів Другої світової війни,
і значною частиною політичного світу – національними демократами, народовцями й більшістю соціалістів.

Пілсудський, хоч і заявляв про неприязнь до партій, старався будувати
власний політичний табір. Від 1928 р.
його прихильники гуртувалися в рамках Безпартійного блоку співпраці
з урядом (після смерті Пілсудського
його замінив Табір національного об’єднання). Частина польського суспільства

ідентифікувала себе з політикою Пілсудського і його прихильників. Але багато
суспільних середовищ уважало правління санації недемократичним, вказувало на обмеження свободи слова
і зборів, репресії проти політичних противників, фальшування результатів виборів. 1930 р. у Польщі настала глибока
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Вінценти Вітос, якого несуть учасники урочистого ювілею двадцятип’ятиріччя політичної діяльності

Вінценти Вітос (1874–1945) походив з бідної селянської родини. Політичну діяльність
розпочав як агітатор на місцевих самоврядних виборах. Завдяки талантові й витривалості
став найвидатнішим керівником польського народного руху. Під час війни 1920 р. очолив польський уряд, що символізувало солідарність усіх суспільних верств перед лицем загрози незалежності країни. У травні 1926 р., як прем’єр, відкинув вимоги Юзефа Пілсудського, який ішов
на Варшаву на чолі війська. Після Травневого перевороту був одним із найбільших політичних
противників санації. У вересні 1930 р. ув’язнений у Брестській фортеці, потім засуджений у політичному процесі за антиурядову діяльність. Після процесу вирушив у політичну еміграцію, але
1939 р. з огляду на загрозу війни повернувся на батьківщину. Під час окупації ув’язнений німцями. Донині залишається символом політичної емансипації і державницької постави польського
селянства.

політична криза. Пілсудський пішов на
дочасний розпуск сейму й арешт багатьох видатних опозиційних політиків,
зокрема триразового прем’єра Вінценти
Вітоса. Ув’язнені в Брестській фортеці,
вони зазнавали різних знущань і тортур.
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Їх поставили перед судом і засудили за
антидержавну діяльність. Частина засуджених вибрала політичну еміграцію.
Останнім доказом антидемократичного характеру санаційного режиму
стала для опозиції нова Конституція,

Іґнацій Мосцицький, бл. 1932 р.

практиці унеможливлював перехід влади
до опозиції.
Дискусія над оцінкою Травневого
перевороту 1926 р. й еволюцією моделі
політичного життя ІІ Речі Посполитої
триває донині. Частина істориків уважає,
що перебрання влади й створення системи сильного авторитарного правління
в загальному підсумку було позитивним
з точки зору польських державних інтересів. Воно дозволило створити стабільний
правлячий табір, а тим самим достатньо
послідовну політику зміцнення держави
й консолідацію суспільства навколо «державницької ідеології». Завдяки цьому поляки були краще підготовані до боротьби
з загрозами, які принесла Друга світова
війна. Інші звертають увагу на факт, що
Травневий переворот перервав важливий
процес будівництва демократичного політичного ладу відродженої країни. Після
Травневого перевороту державу присвоїв
один політичний табір, який узурпував за
собою право виступати від імені всього

Іґнацій Мосцицький (1867–1946) – професор, видатний інженер-хімік, вибраний президентом Польщі безпосередньо після Травневого перевороту 1926 р. Довго перебував
у тіні Юзефа Пілсудського, однак після смерті Маршала створив власну фракцію в межах санаційного табору й зосередив у своїх руках величезну реальну владу. Його позицію посилило
запровадження в життя нової конституції 1935 р., яка проголошувала, що в особі президента
«зосереджується монолітна й неподільна державна влада». Згідно з положеннями конституції
за долю країни він відповідав «лише перед Богом та історією». Президент Мосцицький, також
завдяки своїй великій презентабельності й розкішному церемоніалові, який супроводжував
його публічні виступи, користувався великою популярністю серед широких верств населення.
У вересні 1939 р. збирався продовжувати свою місію в еміграції, але після інтернування у Румунії передав свої обов’язки Владиславові Рачкевичеві.

но обмежувала компетенцію парламенту
й значно зменшувала обсяг громадянських прав і свобод. Нову конституцію
доповнював закон про вибори, який на

суспільства. Це спричинилося до поглиблення багатьох поділів і політичних конфліктів між державою і цілими суспільними групами (наприклад, селянами)
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ухвалена в квітні 1935 р. Вона передавала всю повноту державної влади президентові, якого обирали за далекою від
демократичних норм процедурою, силь-
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й національностями (українцями, литовцями, євреями), а отже, в кінцевому підсумку, до послаблення ІІ Речі Посполитої.
У тіні великої політики протягом усього міжвоєнного двадцятиліття тривала
напружена праця над будівництвом міцних фундаментів незалежної польської
держави. На 1918 р. не існувало польської
правної, адміністративної, шкільної, митної, податкової систем та ін. Не було польської валюти, поштових марок, бланків
документів і багатьох інших речей, необхідних для функціонування держави. Водночас співіснували елементи принаймні
чотирьох державних систем – російської,
австрійської, німецької і Королівства
Польського. Спочатку більшість із них
зберігалася, поступово заміняючи новими інституціями й правними вирішеннями загальнопольського характеру. Серед
перших постанов були закони про шкільництво й науку, право на працю, державну
адміністрацію і податкову систему. Процес початкового унормування й організації чергових ділянок життя нової держави
тривав до 1925 р., але й після цього залишалося багато невирішених питань. Новий карний кодекс запроваджено 1928 р.,

Владислав Ґрабський, 1919 р.

1933 р. ввійшов у дію закон про уніфікацію системи місцевого самоврядування.
Деякі важливі питання, такі як цивільний
кодекс, не були завершені аж до 1939 р. Історики держави і права високо оцінюють
доробок ІІ Речі Посполитої. Вони вказують, що при творенні нової держави старалися впровадити новаторські, як на ті

Владислав Ґрабський (1874–1938) – видатний економіст, історик і соціолог села, професор Головної школи сільського господарства. На початку незалежності виконував обов’язки
міністра фінансів і прем’єра. У грудні 1923 р. очолив уряд, якому надали спеціальні повноваження для здійснення радикальної реформи публічних фінансів. Комплекс заходів, окреслюваних як «реформа Ґрабського», зумовив гальмування гіперінфляції (у червні 1923 один долар
коштував 100 тис. марок, у кінці грудня – майже 6,5 млн. марок) й запровадження нової, стабільної валюти, базованої на золоті – польського злотого. На варті нових грошей стояв створений для цього Польський банк. Успіх реформи не вберіг Ґрабського від критики з боку більшості
політичних угруповань, які звинувачували прем’єра у недостатній увазі до суспільства, нараження його на надмірні обмеження, податливість перед міжнародним капіталом тощо. Вражений цими оскарженнями, прем’єр з усім кабінетом у листопаді 1925 р. подав у відставку.
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часи, правні й устроєві рішення. Одним
із найчастіше цитованих прикладів є валютна реформа, проведена 1924 р. урядом
Владислава Ґрабського. Операція стала
великим успіхом і аж до вибуху Другої
світової війни польський злотий був однією з найсильніших європейських валют

Культура

У період поділів польські наука, освіта й культура були не лише позбавлені
державної опіки, а й не раз зазнавали
репресій. Росія й Німеччина здійснювали систематичну політику русифікації
й германізації шкільництва усіх рівнів.
Лише в австрійській окупації було можливе функціонування польських середніх шкіл і вищих навчальних закладів.
Створення польської держави дозволило
розпочати працю зі створення мережі загальних шкіл для всіх громадян країни.
Протягом двадцяти років кількість дітей,
що відвідували школи, зросла з близько 50% до понад 90%. Це був значний
успіх, що, однак, не змінювало факту, що
в 1938/1939 навчальному році не вчилися близько 100 тис. дітей шкільного віку
(майже виключно у Новоґрудському, Поліському й Волинському воєводствах).
Окремою проблемою було мовне питання – державна школа була спрямована на
навчання польською мовою, що викликало обґрунтований докір про ігнорування
прав національних меншин на навчання
рідною мовою. Великим досягненням
ІІ Речі Посполитої можна вважати розбудову вищої освіти. До існуючих перед

1914 р. польських академічних осередків
у Львові й Кракові додалися Варшава,
Познань, Вільно й Люблін. Працювати
в польських вишах вирішило багато професорів, які доти викладали в російських
і західноєвропейських університетах.
Завдяки цьому польські наукові осередки швидко досягли високого рівня й стали активними учасниками міжнародного
наукового життя. Особливим визнанням
за кордоном славився доробок польської
математичної (т.зв. варшавсько-львівська школа) й історичної наук (історія
суспільства, археологія). Швидко зростала кількість студентів, сягнувши в кінці
тридцятих років рівня 50 тис. Найбільшим зацікавленням користувалися правничі й медичні студії. Серед студентів
динамічно зростала кількість жінок.
Відбудова польської держави створила добрі умови для розвитку польського
культурного й художнього життя. Зокрема, в перші роки незалежності виникло
багато творчих груп і об’єднань, активність яких окреслила модель польського
художнього життя. Особливу роль серед
них відігравали літератори, згуртовані
навколо часопису «Скамандер» – зокрема,
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і предметом гордості поляків. Високої
оцінки заслуговують також кадри урядовців відродженої держави. Протягом багатьох років після Другої світової війни державні урядовці ІІ Речі Посполитої були
уособленням фаховості, сумлінності в виконанні своєї праці та особистої чесності.
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Юліан Тувім, Казимир Вєжинський, Антоні Слонімський, Ян Лехонь – вони репрезентували течію сучасної поезії, міцно
закоріненої, однак, у традиції античної
культури. У пластичному мистецтві подібну позицію займали творці, зосереджені
в Об’єднанні польських митців «Ритм».
В опозиції до цих угруповань перебувало
багато митців і авангардистських груп, таких як футуристи чи революційні митці.
Надзвичайно важливу роль у польському культурному житті відігравав театр.
Найважливішими його представниками
були: режисери Леон Шіллер і Юліуш Остерва, актори Стефан Ярач чи Станіслава
Висоцька зверталися до доробку великих
реформаторів театру на чолі зі Станіславським і Мейєрхольдом, використовуючи
їхній досвід у постановках творів великих
польських романтиків – Адама Міцкевича,

Юліуша Словацького, Зиґмунта Красінського й Станіслава Виспянського.
Міжвоєнне двадцятиліття було дуже
важливим етапом в історії польської прози. 1925 р. з’явилася Провесна Стефана
Жеромського – важливий голос у дискусіях про польські проблеми з незалежністю.
Після смерті Жеромського найважливішу
позицію в прозі зайняли жінки, Зофія
Налковська й Марія Домбровська, повість
якої Ночі і дні (1932–1934), що була мовби епічним коментарем змін польського
суспільства кінця ХІХ й початку ХХ ст.,
переклали на кількадесят мов. В останні
роки міжвоєнного періоду поважну позицію в літературі зайняв Вітольд Ґомбрович (повість Фердидурке). Серед драматургів найвідомішим, а водночас і тим, що
викликав найбільші суперечки, був Станіслав Іґнацій Віткевич (Віткаци).

Владислав Реймонт у Вєжхославіцах, родинному селі Вінценти Вітоса; мешканці вшановують письменника, 1925 р.
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У польській музиці міжвоєнного періоду міжнародним визнанням користувалися композитор Кароль Шимановський та піаністи Іґнацій Падеревський
і Артур Рубінштейн. Слід згадати, що велику популярність здобув організований
з 1927 р. Міжнародний конкурс піаністів
ім. Фридерика Шопена.
Міжвоєнне десятиліття було переломним періодом у розвитку польської
масової культури. Від початку незалежності бурхливо розвивався ринок преси.
Виникла багатотиражна популярна преса, що поєднувала інформаційні функції
з популяризаторськими й розважальними. У дешевій газеті чи тижневику можна було знайти репортаж з далеких країв,
уривок детективної повісті чи роману,
кросворд. 1927 р. постійні програми розпочало Польське радіо. Показником популярності цієї форми участі в культурі
може бути факт, що на 1939 р. зареєстрували мільйонного абонента. Польське
радіо, залишаючись власністю держави,
мало на меті освіту суспільства й пропагування високих культурних цінностей.
Воно систематично транслювало концерти серйозної музики з усієї Європи, численні науково-популярні передачі, радіо-п’єси, читання літературних творів.

Піднесенню загального культурного розвитку суспільства сприяло й кіно.
Щоправда, більшість продукції, демонстрованої у восьмистах польських кінотеатрах, походила зі США, однак польська кінематографія також мала чим
пишатися. За двадцятиліття виникло понад 260 польських фільмів. Частина з них
здобула високу касу, а польські зірки
екрану, такі як Ядвіґа Смосарська, користувались у країні не меншою популярністю, аніж їхні голлівудські товаришки.

Ядвіґа Смосарська
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Владислав Реймонт (1867–1925). Щоправда, Владислав Реймонт опублікував свої
найважливіші твори ще перед вибухом Першої світової війни, але найбільший тріумф він
святкував уже в незалежній Польщі – 1924 р. йому присудили Нобелівську премію з літератури
за видану в 1904–1909 рр. повість Селяни. Його успіх дуже широко коментували як свідчення
здобуття належного місця на карті міжнародного культурного життя. Кульмінаційним пунктом
урочистостей було вшанування, яке влаштували йому мешканці Вєжхославіц, рідного села Вінценти Вітоса.
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Ядвіґа Смосарська (1900–1972) була найбільшою зіркою польського кіно в міжвоєнний період. Вона зіграла у 25 фільмах. Популярність здобула ще в епоху німого кіно як Зося
в екранізації Пана Тадеуша та Стефця з найпопулярнішого роману в історії польської літератури
й фільму – Прокаженої. У тридцяті роки тріумфувала в сучасних комедіях, а також в екранізації
історично-патріотичного роману Барбара Радзивил. 1939 р. виїхала до США й залишилася там
аж до смерті.
Кіно було надзвичайно важливим елементом культурного життя ІІ Речі Посполитої. У тридцяті
роки воно збирало щороку по кількадесят мільйонів глядачів. Демонструвало переважно голлівудську продукцію, але кільканадцять відсотків репертуару складали польські фільми. Деякі
з них, зокрема комедії і патріотичні картини, користувалися великою популярністю в публіки.
Глядачі, особливо молодь, копіювали стиль поведінки й одягу постатей екрану, марили про шалені пригоди й велику, екранну любов...

Карта 17. ІІ Річ Посполита: адміністративний поділ, суспільство
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Господарство

Великим викликом для відродженої
польської держави були цивілізаційні
й господарські проблеми. У складі ІІ Речі
Посполитої опинилися високорозвинуті регіони (терени колишньої прусської
окупації, Сілезія), та майже 3/4 території країни складали регіони з середнім
чи навіть низьким рівнем розвитку. На
масштаби цієї різниці вказує факт, що на
західних землях практично всі вміли читати й писати, натомість на схід від Бугу
рівень неписьменності населення сягав
80%. Великою проблемою було те, що
протягом усього ХІХ ст. польські землі
належали до трьох різних господарських
організмів. Нова політична ситуація

спричинила розрив дотеперішніх коопераційних зв’язків, а замість них треба
було будувати цілком нову систему. Символом господарських проблем Польщі
може бути питання кам’яного вугілля,
що видобувалося в Сілезії і перед 1914 р.
продавалося на ринках Німеччини.
У міжвоєнний період польський ринок
був надто малим і бідним, щоб поглинути сілезьке вугілля, а Німеччина не бажала його купувати з політичних причин.
Лише будівництво спеціальної залізничної колії, що поєднала Сілезію з портами
на Балтиці (Ґданськ, потім Ґдиня) дозволило збільшити експорт і виправити ситуацію.

Шведська набережна порту в Ґдині, 1938 р.
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Порт у Ґдині
Ґдиня залишається символом успіхів польської економіки в міжвоєнний період. Це невелике село, що на початку двадцятих років ХХ ст. налічувало кількасот мешканців, перетворилося
на сучасний 100-тисячний портовий осередок, один із найбільших на Балтиці. У тридцяті роки
Ґдиня обслуговувала польську зарубіжну торгівлю, а також була осередком кораблебудівної
промисловості, яка швидко розвивалася. У північній частині портового центру розташували
головну базу польського Військового флоту. Незалежно від господарського значення, Ґдиня
є прикладом характерних для міжвоєнного періоду урбаністичних вирішень і архітектонічних
проектів.

Інтеграцію польської економіки
ускладнювало те, що власне в усій країні
панівною галуззю економіки було дрібне селянське господарство, в більшості випадків відстале й малоефективне.
Середній розмір господарства складав
близько п’яти гектарів і систематично
зменшувався. Переважна більшість родин ледве заробляла на дуже скромне
утримання, не мала капіталу для інвестицій, що підносили рівень господарювання. Ситуацію додатково погіршував
високий природний приріст – з року
в рік кількість мешканців села зростала, наступні покоління ставали дорослими. Навіть якщо молоді люди готові
були покинути село, вони не могли цього зробити – найчастіше вони не мали
фахової кваліфікації і капіталу, а слабо
розвинута промисловість не потребувала нових працівників. А водночас, через
зміну імміграційної політики Сполучених Штатів, можливості заробітчанської еміграції були дуже обмежені. На
додачу до всього, в 1929–1935 рр. Польщі
торкнулася світова економічна криза.
Промислове виробництво скоротилося
наполовину, зменшився експорт сільськогосподарської продукції. Величезне
зубожіння міського населення й надмір
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сільськогосподарських продуктів спричинилися до значного падіння цін продовольства. У 1932–1933 рр. вони були на
70% нижчими, ніж перед кризою. Отож
нічого дивного, що найбільшою суспільно-економічною проблемою ІІ Речі
Посполитої у тридцяті роки стало зубожіння села й селянства й аграрне перенаселення. Оцінюють, що принаймні
1/4 членів селянських родин є не лише
зайвою, а й становить значне обтяження господарств. Аграрне перенаселення
в межах країни розподілялося нерівномірно. Найменшим воно було на теренах
колишньої прусської окупації, найбільшим у колишніх австрійських краях.
Виправлення ситуації селян і дрібного
сільського господарства було непростим завданням. Єдиним вирішенням
проблеми була модернізація селянських
господарств. Однак це вимагало величезних коштів. Тому процес потрібно
було розтягнути на багато років. Держава й селянські організації пропагували
сучасні рільничі знання, фінансували
запровадження кращих видозмін посівного зерна й порід худоби, в міру можливостей фінансували інвестиції. Поліпшенню ситуації мали служити державні
інвестиційні програми поза сільським
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Село Вєтшиховичі в околицях Тарнова, 1934 р.

господарством. Однак ефект цієї діяльності аж до вибуху Другої світової війни
був порівняно невеликим.
Відсталість і злидні в селі спричиняли
те, що ринок збуту продуктів польської
промисловості був дуже обмеженим.

Гірше того, з політичних причин занепав попередньо дуже великий перед
1914 р. експорт у Росію й Німеччину,
а нових ринків збуту не вдалося здобути.
Це спричинилося до того, що польська
економіка після Першої світової війни

Село й сільське господарство
Найбільшою суспільною і господарською проблемою ІІ Речі Посполитої, вирішити яку було
неможливо в короткій часовій перспективі, був загалом дуже низький рівень сільського господарства й сільського населення. Значна частина майже двадцятимільйонної армії селян і сільськогосподарських робітників ледве задовольняла свої основні життєві потреби, не кажучи про
реалізацію будь-яких інвестицій у рідному сільському господарстві чи про освіту дітей на вищому рівні. У кілька мільйонів осіб оцінювали групу т.зв. зайвих, для яких не було в селі заняття,
але які залишалися в рідних господарствах, бо поза сільським господарством для них також
не було роботи. Складна матеріальна ситуація й відсутність перспектив для молодих поколінь
спричинялися до консервації цивілізаційної відсталості всієї країни, а також до загострення суспільних і політичних конфліктів, а так само національних.
Однак незалежно від назагал складної ситуації в селі також відбувалися позитивні зміни. На
фото видно бетонну цямрину криниці, завдяки чому значно поліпшилася якість води, яку використовували в господарстві.
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розвивалася повільно, а під час великої
світової кризи 1929–1935 рр. опинилася
на межі катастрофи. Щойно в середині тридцятих років влада зважилася на
збільшення участі держави в господарському житті країни й почала реалізовувати амбітні промислові й інфраструктурні інвестиції. Найбільшою з них був
проект Центрального промислового
округу (ЦПО). Він передбачав будівництво мережі промислових закладів у центральній, бідній і перенаселеній частині
країни. При ЦПО мали отримати роботу
понад 100 тис. працівників, а тисячі селянських господарств мали отримати ринок збуту для своєї продукції. Розпочаті
1936 р. праці просувалися дуже інтенсивно. Вводили в експлуатацію чергові
електростанції, металургійні комбінати,

об’єкти машинобудівної й хімічної промисловості. Розпочали виробництво
сучасної зброї, транспортних засобів,
предметів домашнього вжитку. Символом господарських успіхів ІІ Речі Посполитої стала Ґдиня, яка з 1923 до 1939 рр.
перетворилася з малого рибальського
села у найсучасніший і один із найбільших балтійських портів. Слід, однак, підкреслити, що повернення незалежності
не стало чудодійним рецептом для вирішення польських проблем із господарською недорозвиненістю й цивілізаційним запізненням. Щойно 1938 р. Польща
досягнула рівня національного прибутку
з періоду перед вибухом Першої світової
війни. А прискорений розвиток другої
половини тридцятих років був перерваний вибухом Другої світової війни.

Віце-прем’єр Еуґеніуш Квятковський (у першому ряду другий зліва) відвідує фабрику покришок «Стоміль» у Дембіци
– одну з інвестицій Центрального промислового округу; червень 1939 р.

246

ІІ Річ Посполита

Еуґеніуш Квятковський (1888–1974), інженер-хімік, з 1923 р. був близьким співробітником Іґнація Мосцицького, котрий, уже як президент Речі Посполитої, запропонував його кандидатуру на міністра промисловості й торгівлі. Був автором і виконавцем далекосяжних планів
індустріалізації Польщі за значної ролі держави як інституції, що фінансувала й координувала
цей процес. Після закінчення війни Еуґеніуш Квятковський, м.ін., керував відбудовою промисловості й морського господарства.

Хмарочос у Катовицях; приклад новітньої архітектури тридцятих років ХХ ст.
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5

Суспільство

Менше одного відсотка громадян
ІІ Речі Посполитої жили в розкоші. Це
були родини аристократів, найбагатші
промисловці, представники владної еліти. Більшість поміщиків і промисловців,
найвищі урядовці, генерали, популярні адвокати й лікарі, зірки кіно – могли
говорити, щонайбільше, про достаток,
який дозволяв утримувати дім, автомобіль і щороку відпочивати. Пересічний
урядовець, дрібний підприємець, офіцер,
лікар на державній посаді – мусили жити
з олівцем у руці. Дбати, щоб вистачило на внесок за кооперативне житло чи
оплату шкільного навчання для чергової
дитини. Решта – принаймні 70% суспільства – пхала біду перед себе. Дрібні урядовці, купці й ремісники, кваліфіковані

Євреї на ринку в Сломніках Краківського воєводства
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робітники і принаймні середньозаможні селяни якось давали собі раду. Однак
доля мільйонів безземельних і малоземельних, некваліфікованих робітників
і безробітних була незавидною. В роки
великої господарської кризи поважною
проблемою на селі в центральній і східній Польщі був брак харчів, тут і там (як
на Поліссі 1932) розпочинався голод.
При цьому слід підкреслити, що убогість
і багатство не розрізняли національності.
Поруч із польською аристократією були
багаті єврейські підприємці, польські селяни, сусіди голодуючих білорусів, також
не мали чим нагодувати дітей.
Це не змінювало факту, що національні відмінності відігравали суттєву роль
у житті ІІ Речі Посполитої. Поляками були

близько 21 млн. з усіх 32 млн. мешканців
ІІ Речі Посполитої (відомості загального
перепису 1931). На теренах західної і центральної Польщі вони складали вирішальну більшість мешканців, однак у східних
воєводствах поступалися українцям
(близько 5 млн.) і білорусам (близько
2 млн.). На заході й півночі значною була
німецька меншина (700 тис.). Важливим
елементом національної структури були
євреї, які домінували в більшості містечок центральної і східної Польщі (близько
3 млн.). Вони становили переважну більшість дрібних купців, ремісників, провадили більшість готелів і ресторанів. Найбільше їх було у Варшаві (майже 400 тис.)
і Лодзі (майже 300 тис.).
Поляки, роль яких у формуванні національних стосунків була особливо
важливою, зайняли найгіршу з можливих позицію щодо громадян іншої, ніж
польська, національності. Вони загалом
визнали, що єдиним повноправним господарем відродженої польської держави є польський народ (його розуміли як
етнічно-культурну спільноту), натомість
усі інші становлять радше загрозу, ніж
дають підтримку для ІІ Речі Посполитої.
Результатом такої позиції стало те, що на
державних посадах, у війську, поліції, на
пошті, залізниці могли працювати майже
виключно поляки, натомість усі форми
політичної, суспільної, культурної чи

господарської активності меншин розцінювалися у категоріях потенційної загрози для держави. Старалися також на
кожному кроці нагадати й підкреслити
польський характер держави і змушувати мешканців непольської національності підтверджувати повагу й лояльність
щодо неї. Таке ставлення сприяло всім
націоналістичним чи навіть шовіністичним ініціативам, виявом чого у тридцяті
роки стала акція нищення православних
святинь на Холмщині й антисемітські
виступи частини студентів у польських
академічних осередках. У середині тридцятих років з’явилася хвиля антисемітських виступів у містах, наприклад, погроми в Мінську-Мазовецькому (1935),
Пшитику (1936) і Бресті (1937).
Загостренню конфліктів на національному тлі сприяв також розвиток
націоналізмів серед меншин – зокрема
німців, литовців і українців. Він випливав з динаміки розвитку цих національних рухів, але ставлення поляків було
додатковим чинником, що прискорював
їх визрівання. Загострення конфліктів
на національному тлі сталося в період
великої господарської кризи, коли економічні проблеми наклалися на наболілі політичні питання. 1930 р. мала місце
хвиля терористичних актів Організації
українських націоналістів (ОУН), скерованих проти державних інституцій
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Євреї не лише були найбільшою групою мешканців малих і середніх міст на схід від Вісли, але й надавали місцевостям неповторного колориту своїм одягом, поведінкою, мовою.
Центр містечка лише в торгові дні опановували навколишні селяни, пропонуючи продукти своїх господарств, а в християнські й державні свята публічний простір заповнювали віруючі, що
брали участь у релігійних обрядах чи державних урочистостях.

ІІ Річ Посполита
Похорон Тадеуша Голувка; процесія на площі Пілсудського у Варшаві, 1931 р.
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Тадеуш Голувко (1889–1931), близький співробітник Юзефа Пілсудського, був одним
із творців і реалізаторів прометеїзму – політичної стратегії співпраці народів, поневолених Совєтською Росією і загрожених її експансією. Однією з найважливіших умов успіху прометейської ідеї було польсько-українське порозуміння, на яке він працював. Голувко загинув
унаслідок замаху ОУН. Суттю стратегії останньої було загострення конфлікту між поляками
й українцями, тому жертвами замахів були передусім особи, що прагнули до порозуміння – як
з польського боку, так і з українського.

6

жертвами замахів ОУН стали, серед інших, відомий політик Тадеуш Голувко
й міністр внутрішніх справ Броніслав
Пєрацький.

Польща на міжнародній арені

Міжнародне становище ІІ Речі Посполитої від самого початку було дуже
складним. Це випливало, серед іншого
з того, що Польща не хотіла погодитися з концепціями організації Центральної і Східної Європи, які обстоювали
Англія і Франція, а реалізувала власну
політичну й територіальну програму.
Брак сильної підтримки на міжнародній
арені виявився особливо під час польсько-більшовицької війни 1920 р. Західні держави, які формально підтримували Польщу, надали їй лише символічну
військову допомогу. Мало того, британський уряд не здійснив жодних кроків
для подолання страйку британських
докерів, які відмовилися вантажити військову техніку для Польщі. Щоправда,
англійці і французи запропонували посередництво в польсько-більшовицьких
переговорах, натомість в замін вимагали від Польщі відмовитися від Заолзья,
що було предметом польсько-чеської

суперечки, й погодитися на дуже невигідні для Польщі умови припинення
вогню. Виявом негативного ставлення
до Польщі Німеччини й Чехословаччини
було заблокування цими країнами всіх
постачань для Польщі у найкритичніший
момент війни.
Так само і після 1920 р. міжнародна
ситуація Польщі була не найкращою. Англія незмінно залишалася неприязною до
Польщі. Франція уклала з Польщею військовий союз (1921), однак уже 1925 р. він
втратив сенс, виявом чого був «продаж»
інтересів ІІ Речі Посполитої під час конференції у Локарно (внаслідок переговорів Франція отримала німецькі гарантії
непорушності своїх кордонів, залишаючи
відкритим питання можливої ревізії польсько-німецьких кордонів). Єдиним союзником Польщі «в добрі й злі» була в цій
ситуації Румунія. Тим часом Совєтська
Росія, попри підписання мирного трактату з Польщею (1921), в наступні роки
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і приватного майна поляків у Східній
Галичині, а внаслідок цього військова
пацифікація українських сіл у цьому регіоні. У першій половині тридцятих років
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підтримувала дії, що мали на меті послаблення польської держави і відірвання
від неї значної частини території. Для
Ваймарської Німеччини ревізія кордонів з Польщею була одним із пріоритетів
закордонної політики. 1925 р. вибухнула
кількарічна польсько-німецька господарська війна. Загроза Польщі з боку східного й західного сусідів була тим більшою,
що обидві країни охоче співпрацювали
між собою в ділянці закордонної політики й господарства, виявом чого було
підписання економічних і політичних
угод (договори в Рапалло 1922 і в Берліні
1926). Відповіддю Польщі на складну міжнародну ситуацію були спроби організувати співпрацю нових держав Центрально-Східної Європи, однак заходи в цьому
напрямку дали дуже незначний ефект.

Ситуація ІІ Речі Посполитої дещо
поліпшилася на початку тридцятих років, коли припинилася німецько-совєтська співпраця. Обидві держави почали
розглядати Польщу як потенційного
союзника у боротьбі за впливи в цьому
регіоні Європи. Поляки, хоч і усвідомлювали, що нова політика сусідів не означає радикальної зміни їх ставлення до
Польщі, а має лише тактичний характер,
вирішили використати нову міжнародну
ситуацію. Польська дипломатія, як найважливіший напрямок своєї політики,
ухвалила засаду рівноваги, яка полягала
на послідовному утриманні рівної віддалі в стосунках з Москвою й Берліном. Це
мало вберегти Польщу від узалежнення
від котрогось із могутніх сусідів. 1932 р.
був підписаний польсько-совєтський

Новий Томисль; військо отримує кулемети, придбані за кошти Фонду національної оборони
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договір про ненапад. Кільканадцять місяців по тому з ініціативи гітлерівської
Німеччини було підписано польсько-німецьку декларацію про ненапад (1934).
Незалежно від поліпшення стосунків
з сусідами, Польща незмінно заявляла,
що найважливішою гарантією її безпеки є союз із західними державами. З цієї
точки зору суттєвим успіхом польської
закордонної політики було відновлення
військового союзу з Францією (1936),
в результаті якого, між іншим, було отримано позики на розбудову польської
оборонної промисловості.
Зі зростанням напруження у міжнародних стосунках, у Польщі запанувала
патріотична лихоманка. Значну популярність здобули різноманітні курси військової і санітарної підготовок, протиповітряної і протигазової оборони. Великий
відголос здобула акція добровільних
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Політика рівноваги між Німеччиною й Росією втратила сенс у кінці 1938 р., коли ІІІ Рейх
відверто зажадав від Польщі приєднання до блоку держав, що підтримували німецьку політику експансії. Коли Польща відмовилася, Гітлер скасував угоду про ненапад і почав підготовку
до війни. Ба, більше, на початку 1939 р. Німеччина відновила політичний діалог з СРСР, кінцевим наслідком якого було підписання у серпні 1939 р. пакту Ріббентроп–Молотов. Угода двох
могутніх сусідів, що містила постанови про спільний напад на Польщу і поділ її території, була
смертним вироком ІІ Речі Посполитій. Катастрофі не могли запобігти ні польсько-французький
союз, ні укладений у квітні 1939 р. польсько-британський союз. Найважливішим наслідком цих
угод було оголошення війни Німеччині вже 3 вересня 1939 р., завдяки чому Польща, попри те,
що вся її територія була окупована, стала повноправним учасником антигітлерівської коаліції
протягом усього періоду Другої світової війни.

Юзеф Бек

Юзеф Бек (1894–1946) служив у І Бригаді легіонів, потім у Війську польському. Після Травневого перевороту 1926 р. увійшов до владної еліти. З 1932 р. виконував обов’язки міністра
закордонних справ. Був співтворцем і реалізатором політики рівної дистанції між Польщею,
Німеччиною і СРСР. Коли в кінці 1938 р. Німеччина зробила спробу змусити Польщу до тіснішої
співпраці, Бек відмовився і зосередив свої зусилля на зближенні з Великобританією. Це спричинилося до укладення польсько-британського союзу, однак не запобігло ні пактові Ріббентроп–
Молотов, ні нападові Німеччини на Польщу.
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пожертв на Фонд національної оборони,
з котрого фінансувалася закупівля техніки і зброї на потреби армії.
Донині не вщухають суперечки
навколо оцінки позицій ІІ Речі Посполитої на міжнародній арені й польської
закордонної політики. Багато критиків
вказує, що активна політика в перші роки
міжвоєнного періоду, хоч і принесла територіальний успіх, але й викликала неприязнь до Польщі на міжнародній арені.
Багато країн дуже негативно оцінювали
й закордонну політику Польщі в тридцяті
роки, звинувачуючи польську дипломатію в надмірній співпраці з Німеччиною.
У крайніх випадках з’являються навіть
міркування про співвідповідальність
Польщі за вибух Другої світової війни.

7

Польська історіографія, однак, підкреслює, що в реаліях періоду 1918–
1921 рр. поляки мали не лише право,
а й обов’язок боротися про якнайсприятливіше для себе формування кордонів
і міждержавних стосунків. Це не змінює
факту, що далекосяжні наслідки вирішень
цього періоду виявилися зовсім іншими
від очікуваних. Натомість міркування, що
саме польська закордонна політика сприяла зростанню могутності ІІІ Рейху й розвалу версальської системи, є звичайним
непорозумінням. Адже не Польща була
архітектором і не Польща була головним
гарантом європейського ладу після Першої світової війни. Натомість, явно стала
другою (після Чехословаччини) жертвою
катастрофи версальської системи.

Спроба балансу й оцінки

Міжвоєнне двадцятиліття виявилося надзвичайно важливим етапом історії Польщі. Поляки змогли не лише повернути втрачену понад сто років тому
незалежність, але й зуміли збудувати
порівняно сильну й досить сучасну державу, разом із армією, розгалуженою
системою освіти. Найважливішим чинником, що об’єднував ІІ Річ Посполиту,
була відданість широких мас суспільства
ідеї незалежної польської держави та
новітня польська культура, найважливішими інституціями якої стали школа,
Польське радіо, багатотиражна преса
й кінематографія. Найвищим досягненням цього періоду можна визнати факт,
що всього за двадцять років незалежного
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існування, в період Другої світової війни
поляки були готові до найбільшої посвяти і жертв задля захисту національних
цінностей і повернення власної держави.
У повоєнні роки звернення до культурного спадку й традицій ІІ Речі Посполитої було важливим чинником підтримки
опору поляків совєтизації і комунізації.
Позитивна легенда міжвоєнної Польщі живе донині. Тому не слід дивуватися, що поляки не так охоче повертаються до того, що слід визнати негативним
елементом балансу тої епохи. Тим часом
не можна забувати, що Польща, незалежно від різноманітних декларацій,
відродилася як національна держава, в котрій поляки вважалися єдиним

сувереном і господарем. Унаслідок для
мільйонів громадян інших національностей залишилася роль ледве толерованих «меншин». Не вдалося досягнути
й господарського успіху. Брак приватних

і державних капіталів зумовлював неможливість розбудови промисловості й інфраструктури, в результаті чого
можна було досягнути справжнього поліпшення ситуації села й землеробства.

• Розпад Габсбурзької монархії, поразка Німеччини і розклад Російської імперії сприяли відбудові незалежної
Польщі. Вони могли бути так само сприятливими обставинами для виникнення самостійної української держави. Однак цього не сталося. Польська справа стала міжнародною в 1916–1918 рр. Якими були міжнародні
умови повернення незалежності Польщі? Яку позицію щодо відродження Речі Посполитої зайняли США,
Франція і Великобританія? А яким було ставлення цих держав до незалежницьких прагнень українців?
• У планах Леніна Польща мала стати помостом для Червоної армії у її поході на Берлін і Париж. Завдяки переможній Варшавській битві 1920 р. вона стала бар’єром для більшовизму. Варто подумати, чому польське
суспільство рішучо відкинуло комуністичну ідеологію, а створений 1920 р. з ініціативи Леніна «польський»
комуністичний уряд Юліана Мархлевського і Фелікса Дзержинського взагалі не міг розраховувати на
суспільну підтримку.
• Політична програма Юзефа Пілсудського передбачала створення на схід від Польщі незалежних держав:
Литви, Білорусі, України, які політично й мілітарно співпрацюють із Річчю Посполитою. Слід з’ясувати долю
федеративної концепції Пілсудського, особливо щодо України. Польсько-совєтський конфлікт закінчився
мирним трактатом, підписаним у Ризі (1921). Що це вирішення означало для українських незалежницьких
амбіцій?
• Юзеф Пілсудський став міфом історії Польщі ХХ ст. Оцінка його активності на політичній сцені у 1918–1935 рр.
не підпадає під жодну схему. Травневий переворот (1926) був поважною політичною кризою молодої держави, але й був драматичним вибором самого Пілсудського. Чому Юзеф Пілсудський у 1926 р. не став офіційно
на чолі держави? Які політичні цілі реалізував після Травневого перевороту?
• У житті багатьох європейських суспільств у міжвоєнний період з’явилися тенденції до відходу від парламентської демократії. Так само в ІІ Речі Посполитій після 1926 р. наростав авторитаризм. У нашій країні жила
кількамільйонна українська меншина, яку охоплювали заворушення на місцевій політичній сцені. Вирішальна більшість українського народу опинилася поза кордонами ІІ Речі Посполитої, під пануванням совєтського
комунізму. Слід, однак, помітити кардинальну різницю між авторитаризмом у Польщі й тоталітаризмами,
чи то в Совєтському Союзі, чи в Німеччині. Можливо, зміни в польському політичному житті, що рухалися
в напрямку авторитаризму, були неминучими у зв’язку з напрямком змін у наших сусідів: Німеччині
й СРСР.
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Розділ 7. Про що слід розмовляти

• Польські історики часто сперечаються про те, чи в житті суспільства ІІ Речі Посполитої більшу роль відігравали національні зв’язки, класові чи ж державні? А як на це питання можна відповісти з української перспективи, відносячи його до політичної активності, самоорганізації і буднів кількамільйонної української меншини,
яка жила в ІІ Речі Посполитій?

ІІ Річ Посполита

• Якими були джерела цивілізаційної відсталості Польщі на порозі незалежності? Чому явище еміграції не
припинилося з поверненням незалежності? Заробітчанська еміграція залишилася долею тисяч громадян
ІІ Речі Посполитої, також і українців. ІІ Річ Посполита започаткувала велику програму внутрішньої консолідації й модернізації. Польські історики високо оцінюють наслідки цієї модернізації, але ж протягом двадцяти
років складно було надолужити цивілізаційне відставання, особливо східних земель. Польська міжвоєнна
публіцистика оперувала поняттями «Польща А», «Польща Б» і навіть «Польща В» – відносячи їх до ступеня
господарського й цивілізаційного розвитку. В якому сегменті ІІ Речі Посполитої – в «Польщі А», «Польщі Б»
чи «Польщі В» – опинилися воєводства, заселені переважно українцями?
• Як Великобританія, ІІІ Рейх і СРСР бачили місце Польщі в європейському розкладі сил після Мюнхенської
конференції (1938)? Чи Польща мала шанс зберегти свою незалежність перед лицем загрози з боку ІІІ Рейху
й СРСР? Чи Польща могла уникнути війни в 1939 р.?

