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У статті здійснюється аналіз основних причин ускладнення соціально-економічного
становища українців у 20-х рр.  ХХ ст. З’ясовується роль польської національної політики в
різкому погіршенні рівня добробуту української нації. Важке соціально-економічне становище
розглядається як одна з основних причин виникнення українського економічного націоналізму.
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З’ясування причин конфліктогенної напруги в українсько-польських і українсько-
єврейських взаєминах на західноукраїнських землях (ЗУЗ) неможливе без вивчення ролі
економічного чинника в міжнаціональних взаєминах. Роль останнього пов’язана із
функціонуванням ідеології економічного націоналізму та соціальної емансипації в середовищі
автохтонів ЗУЗ.

Аналізуючи історіографію проблеми, слід зазначити, що соціально-економічне становище
українців у міжвоєнний період досліджувалось окремими вченими. Але воно ще не вивчалось
у контексті економічного націоналізму як його каталізуючий чинник серед українського
населення. Що ж до літератури теоретичного характеру за досліджуваною темою, то слід
особливо виділити монографію Р. Брюбейкера «Переобрамлений націоналізм» [1]. Аналізуючи
сутність державного націоналізму, автор в окремому розділі розкриває національну політику
Другої Речі Посполитої (зокрема, стосовно української національної меншини в складі цієї
держави). У статті В. Хеслі, присвяченій сутності міжетнічних суперечностей, дається
характеристика впливу економічних чинник на міжнаціональне дистанціювання [22]. Щодо
соціально-економічного становища українців, то воно вивчається в контексті українсько-
польських взаємин М. Сивіцьким [18]. Іншим узагальнювальним науковим доробком є спільна
монографія вітчизняних учених М. Кучерепи, Д. Дмитрука і В. Прокопчука «Волинь у
міжвоєнний період» [14].

Зважаючи на недостатнє вивчення пробеми функціонування економічного націоналізму,
ставимо перед собою завдання висвітлення соціально-економічного становища тих українців
ЗУЗ, що в міжвоєнний період проживали в складі Польщі, з’ясування причин, які призвели до
їх пауперизації та обґрунтування впливу погіршення їхнього соціально-економічного
становища на коригування позиції в міжнаціональних взаєминах.

Українське населення, що ввійшло до складу Польщі, перебувало в складному соціально-
економічному становищі. Останнє зумовлювалося об’єктивними чинниками та політичним
чинником. Особливо складна ситуація склалася в аграрній сфері. Демографічний приріст
населення починаючи від кінця ХІХ ст., і нерозв’язаність проблеми аграрної реформи
призводять до катастрофічного малоземелля серед українців. Зокрема, згідно зі статистичними
даними, якими оперувало Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), на
початку 20-х рр. з 1 260000 українських сільських господарств Галичини, Волині, Холмщини,
Підляшшя і Полісся 1 млн. складали малоземельні. А понад 2/3 українського населення у
складі Польщі були малоземельні і безземельні [3, ар. 72]. При цьому 37.8% або 2/5 усієї
придатної до використання в аграрних цілях землі було в руках поміщиків. Їхня кількість у
Східній Галичині становила 2213 осіб [13, 220]. Селяни володіли 62,2%, або 3/5 усієї землі.
Але на ній господарювали 649 913 родин, тобто в 320 разів більше, ніж на поміщицьких землях
[13, 221]. Отже, існувала нагальна потреба в здійсненні земельної реформи.

Більшість селянських господарств українців були малоземельними, врожаю із землі не
вистачало навіть на те, щоб прогодувати власну сім’ю. Розглянемо статистичні дані
землеволодіння на території Західної України в таблиці 1.

Таблиця 1
Розміри господарств (у гектарах) Відсоток від загальної кількості господарств



Примітка. Таблицю 1 укладено на основі даних, зібраних еміграційним урядом ЗУНР у 1919 р.  [13,
222].

Хоча ці статистичні дані стосуються всіх господарств західноукраїнського регіону без
урахування їхньої національної належності, зважаючи на вагоме кількісне переважання
українських господарств у сільськогосподарській сфері перед польськими і єврейськими,
відповідна статистика достатньо відображає важкість економічного становища в українському
випадку.

Не в кращому становищі перебувала й українська інтелігенція. Класична зорієнтованість
вищої освіти, не відповідаючи попиту ринку, призвела до появи надмірної кількості
спеціалістів педагогічного і чиновницького профілів. Забезпечити всіх їх роботою було
неможливо. Тому в першій половині 20-х рр. серед українців з’явилася велика кількість
безробітної інтелігенції [9, ар. 6].

Враховуючи низький рівень розвитку промисловості в регіоні, проблеми малоземелля та
безробіття виглядали такими, які розв’язати було вкрай складно. Єдиним виходом із ситуації
бачилась еміграція і сезонні заробітки в Західній Європі. Проте в міжвоєнний період
домінування економічного націоналізму в політиці багатьох європейських держав призвело до
введення більш жорсткого режиму перетину кордону для іноземних заробітчан, а криза 1929–
1933 рр. зробила трудову міграцію українців на Захід взагалі неможливою.

Окрім демографічних чинників і малоземелля, соціально-економічна ситуація українців
ускладнювалася ще й політичними причинами. Інкорпорація ЗУЗ «чужою» державою при
ворожому ставленні до неї значної кількості українців зумовлюють економічну дискримінацію
автохтонів регіону з політичних мотивів. Роль цього чинника в погіршенні соціально-
економічного становища українців поділяємо на дві окремі складові: першочергове
задоволення Другою Річчю Посполитою економічних інтересів титульної нації і
цілеспрямована політика підриву економічного потенціалу українського національно-
визвольного руху при паралельній розбудові міцного економічного фундаменту польськості на
ЗУЗ.

При здійсненні повоєнної відбудови постраждалих внаслідок військових дій територій
держава більшість коштів виділяла на підтримку етнографічно польських земель, а українцям
діставалася лише їх мізерна частина [3, ар. 304]. Українські безземельні селяни майже не
отримували жодної соціальної допомоги з боку держави. Польські бюро праці взагалі не
опікувались українським безробітним населенням, а державні профспілки не захищали
інтересів українських робітників [32, ар. 7].

Ігнорування інтересів українського населення польською владою простежується і в
харчовій політиці уряду. На початку 20-х рр. у містах Західної України склалася катастрофічна
ситуація із продовольчим забезпеченням. Більшість пільг у закупівлі продовольчих товарів на
міський прошарок українців не поширилися. Польські громадські організації, що займалися
благодійним збором харчів, розподіляли їх лише серед поляків. Українцям навіть не дозволяли
виїжджати в провінцію для продовольчого затоварення [13, 69].

Проте ігноруванням економічних інтересів українців справа не обмежилася. У зв’язку з
ворожим ставленням значної їх частини до Другої Речі Посполитої влада починає вводити
щодо них низку економічних санкцій. Одними з перших тут постраждали українські
економічні установи, які підтримували національно-визвольний рух. Українська центральна
економічна установа кооперативної мережі «Сільський Господар» і торговельна фірма «Союз
українських господарських торговельних товариств» у Львові в 1920-х рр. були тимчасово
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закриті владою [25, ар. 43]. Військові загони зайняли і розграбували центральні будівлі
численних українських економічних організацій [23, ар. 186]. Банкам, які містили капітали
українських економічних організацій, обмежили виплату коштів до чотирьох тисяч крон
місячно [25, ар. 42]. Також українським підприємцям не давали дозволу на здійснення
закордонних економічних операцій [26, ар. 30].

29 жовтня 1920 р. було внесено зміни до австрійського закону про кооперацію, згідно з
яким централізоване у Львові на автономних засадах кооперативне життя ліквідовувалося.
Його єдиним центром ставала Варшава. При цьому українським установам не було надано
жодних гарантій права участі у варшавських центральних кооперативних радах [13, 376].

Інкорпорація ЗУЗ Польщею також супроводжувалася масовим звільненням українських
робітників із державної служби. Основною причиною цього стала їх відмова присягнути на
вірність державі. Досить часто ці звільнення здійснювалися без виплати заробітної плати [13,
198]. До кінця 1919 р. за відмову скласти присягу з роботи звільнили 5 тис. українських
залізничників, 700 поштових службовців, 300 фінансових і 250 судових функціонерів. 60 родин
залізничників виселили з помешкання, віддавши їх житло полякам [13, 358].

З часом ці звільнення переросли у справжню параною, поширившись на інші сфери, що
не стосувалися державної служби. Преса титульної нації закликала до бойкоту українських
робітників як «небезпечного для поляків елементу» [13, 336]. Як наслідок, українських
робітників домової служби, що працювали на поляків, почали масово звільняти. Ця тенденція
перекинулась і на промислові підприємства. Зокрема, відомий факт одночасного звільнення
всіх українських робітників фірми «Прем’єр» [13, 413]. При цьому на роботу до інших
польських установ українців не хотіли брати навіть чорноробочими [30, ар. 50]. Лише в
поодиноких випадках їм вдавалося влаштуватися до єврейських підприємців на найважчу
роботу [13, 338]. Тут, мабуть, дався взнаки ще й низький рівень освіченості і професійної
підготовки українського робітника, звільнити якого можна було без особливих втрат для
виробничих процесів.

«Бюро посередництва праці Українського горожанського (громадянського. – П.Д.)
комітету» намагалося знайти заробіток для звільнених з роботи українців. Проте, враховуючи
дискримінаційну політику на польському ринку праці та надто низький професійний рівень
більшості українців, який не відповідав вимогам єврейських роботодавців, це завдання
виявилося надто складним [13, 338]. Українських же підприємців, які, виходячи з національної
солідарності перед обличчям наступу «чужої» держави, могли б прийти на допомогу, було
надто мало. Така ситуація каталізувала усвідомлення потреби в міському прошарку
українських купців, промисловців і висококваліфікованих спеціалістів.

Як стверджувалося вище, соціально-економічне становище українців також
ускладнювалося цілеспрямованою національною політикою Польської держави. Р. Брюбейкер
вводить у науковий обіг термін «держава, що націоналізується», підкреслюючи, що центральна
влада у своїй внутрішній політиці досить часто виступає генератором націоналізму. Останній
проявляється, зокрема, і в соціально-економічній сфері, переслідуючи асиміляційні цілі. Автор
зараховує міжвоєнну Польщу до категорії саме таких держав.

Отже, порівняно з моделлю Австро-Угорського конституціоналізму польська концепція
національної політики значно ускладнила становище українців [29, ар. 15]. Проте Польща
запровадила конституцію, а її політичний бомонд вважав державу демократичною. Тому в її
офіційній стратегії зазначалося, що політика економічного націоналізму не повинна мати
яскраво виражений законодавчий підтекст. Формально державна адміністрація повинна була
дотримуватися наднаціонального характеру і не вдаватися до безпосередньої боротьби з
національними меншинами. Останню слід було здійснювати «…через зорганізований
польський елемент» на території Західної України [5, ар. 2].

У зв’язку з цим Друга Річ Посполита стає на шлях здійснення політики економічного
зміцнення польського елементу на ЗУЗ. Тому з ініціативи польських політичних сил і за
підтримки держави вже від початку 1920-х рр. починає здійснюватись інтенсивна економічна
колонізація Західної України поляками [24, ар. 9]. Вона велася, з одного боку, у формі
аграрного військового і цивільного осадництва, а з другого - шляхом масового переселення
польських купців, техніків, адвокатів, лікарів до міст регіону [12, 2; 17, 1]. Зважаючи на
малоземелля та високий рівень безробіття на етнографічно польських територіях такою



політикою влада розв’язувала дві проблеми одночасно: поліпшувала добробут власної
нації і створювала міцну основу польськості на ЗУЗ.

Першочерговим завданням осадництва було збільшення кількості поляків на ЗУЗ, які
захищали б національні інтереси держави та створення зразкових польських сільських
господарств, що мали продемонструвати українцям «цивілізаційну вищість» титульної нації та
поставити перших в економічну залежність від других [10, ар. 7]. За такої ситуації автохтони
ЗУЗ стали б слухняними підопічними польської держави. Польська колонізація також мала на
меті економічно паралізувати український національно-визвольний рух [10, ар. 11].

Щодо завдань аграрного осадництва, то в політичних дискусіях польської владної еліти
майже не було розбіжностей. Воно розглядалося як чинник зміцнення панування Польщі на
ЗУЗ більшістю провідних політичних партій країни, навіть протилежних за своєю ідеологією
[13, 282–290]. Ідея колонізації активно підтримувалася на сторінках пресових органів таких
партій, як Польська партія Соціалістична, Консервативна, Всепольська, Селянсько-Радикальна,
Людова [13, 283–287].

При цьому з держави як інституційного засобу втілення політики осадництва намагалися
зняти відповідальність за прояви економічного націоналізму, доручаючи здійснення
колонізації громадським установам [13, 289]. У зв’язку з цим реалізацію завдань осадницької
політики поклали на такі установи: «Товариство аграрно-осадніче» у Львові, «Банк Звйонзку
Землян», «Товариство акційне для охорони землі» у Львові, «Галіційський Земський Банк
Кредитовий» у Львові, «Банк Земський для Кресів», «Товариство Акційне» у Ланцуті [25, ар.
6–7].

На початковому етапі парцеляції зі 160 тис. га розпарцельованої землі українці отримали
тільки 15 тис. га [3, ар. 93]. До 1920 р. на ЗУЗ переселилося близько 59685 осадників [13, 268].
Ця внутрішня міграція відбулася за катастрофічного малоземелля серед українських селян і
відповідно викликала небувале невдоволення українських селян, що суттєво загострило
українсько-польські взаємини.

Відповідний шлях здійснення земельної реформи, за словами С. Грабського, був потрібен
також для того, «…щоб той середній стан, який витвориться на селі, творив середній стан у
містах і польщив їх» [13, 283]. Отже, з політикою аграрного осадництва тісно в’яжеться другий
напрям економічної колонізації ЗУЗ – полонізація міст. У даному напрямку, паралельно з
аграрною колонізацією, польське націоналістичне крило (особливо «Стронніцтво Народове»)
ініціює рух за масове переселення поляків до міст Західної України [33, 378]. Українські купці
зазнавали від неї значних збитків, вони не могли на рівних конкурувати з поляками, яких
постійно підтримувала держава [16, 206]. Далекоглядною метою цього руху було досягнення
абсолютного домінування польської культури в усіх містах регіону, що дозволило б швидше
асимілювати українців.

Аграрна і торгово-промислова (масове переселення польських підприємців на територію
Західної України) колонізація ЗУЗ отримувала всебічну підтримку з боку держави. Серед
політичних сил країни побутувала думка, що інтереси осадників слід відносити до
пріоритетних державних інтересів [11, ар. 15]. Через це Польща в економічній політиці стала
на позиції національного етатизму [6, ар. 32]. Під державний контроль було взято процес
кредитування, введено жорстку податкову систему (вона була для всіх однаковою, але поляки
в порядку винятку постійно отримували податкові пільги) [7, ар. 10].

Зокрема, український кооперативний банк у Луцьку отримав від державного Рільничого
банку кредитів на суму в кілька тисяч злотих, тоді як польські кооперативи неодноразово
отримували до 500 тисяч неоподатковуваного кредиту [6, ар. 11; 3, ар. 304]. Польські ж
осадники часто отримували ці кредити на пільгових неоподатковуваних умовах. Аналогічними
податковими і кредитними пільгами користувались і польські купці та промисловці, що
переселялися на ЗУЗ [6, ар. 32–35]. При цьому на українців поклали весь тягар сплати податків
[3, ар. 304]. Зокрема, на початку 1920-х рр. влада ввела для українського населення особливий
податок на майно, якого не сплачували поляки [27, ар. 101]. При купівлі землі в 1920-х рр.
українське населення могло користуватися лише кредитними послугами «Львівського банку
іпотечного» [3, ар. 100]. Польська влада допустила колоністів до користування будівельними
матеріалами, що були призначені на відбудову знищених в умовах війни осель місцевого
населення [28, ар. 25]. Також на різносторонню підтримку колонізаційної акції в державному



бюджеті держави 1921 р. було передбачено 2 млрд. марок [23, ар. 190].
Така преференційна політика суттєво погіршила і без того складне соціально-економічне

становище українців. На початку 1925 р. «Діло» писало, що в економічній сфері українців було
«…покладено на дві лопатки» [8, ар. 11; 31, ар. 12].

Бідність і безвихідь з економічної скрути каталізує активні політичні дискусії в середовищі
національного проводу українців. Пошук виходу приводить до вироблення в її середовищі
програми захисного економічного націоналізму.

Однією з перших, ще в 1920 р., на кризову економічну ситуацію відреагувала політична
діаспора (еміграційний уряд ЗУНРу), яка пильно стежила за ситуацією на ЗУЗ. У її середовищі
з’являється перша спроба вироблення ідеології соціальної емансипації нації, як засобу її
активного захисту від утисків «чужої» держави та подолання проблем малоземелля і
безробіття [13, 201–203]. Досить дієва ефективна реакція простежувалася серед українського
міського населення, яке, будучи економічно дискриміноване, протиставилося політиці влади у
формі консолідації та вироблення стратегії економічного націоналізму [21, 1]. Налагодженням
взаємодії українських міщан найактивніше займалася реміснича організація «Міщанське
Братство», за сприяння якої в 1923 р. утворився «Союз українських купців». Згодом він
відіграв знакову роль у функціонуванні українського економічного націоналізму [12, 2].

УСРП від дня свого утворення проголосила курс на вихід із кризової економічної ситуації
і захист українців від національної та економічної дискримінації Польщі шляхом
кооперативного націоналізму [11, ар. 159]. Досить швидко відреагувала на складне становище
й Українська народно-трудова партія (УНТП). У пошуках виходу зі складного соціально-
економічного становища на сторінках її пресових органів розгорнулася справжня дискусія.
Зокрема, одразу після ухвалення рішення Ради Амбасадорів щодо подальшої долі Західної
України УНТП намагалася виробити стратегію захисту українців від дискримінаційної
політики ворожої держави. Одним з ключових елементів цієї стратегії стала ідея економічної
консолідації автохтонів ЗУЗ як засіб соціального порятунку нації [20, 1]. Суть цієї консолідації
полягала в замиканні всіх економічних операцій на представниках власної нації та ізоляція від
польського і єврейського бізнесу. Зокрема, ставилося завдання створення в усіх українських
селах національних торговельних установ [15, 1]. Висновок, до якого приходили більшість
авторів, на сторінках часописів УНТП лаконічно відбився в такій цитаті: «…проти страшної
навали, яка сунеться на нас, мусимо протиставити якнайзавзятіший опір… Солідарністю
засвідчимо нашу силу… Купуймо лише у своїх, полагоджуймо лише у своїх усі свої
справи!» [17, 1].

У всіх вище зазначених випадках реакція українських національних лідерів, незважаючи
на часткову різновекторність, мала одну загальну спільну рису: це була захисна самоізоляція.
У відповідь на польську економічну експансію серед українців простежувалося прагнення
відгородитися, замкнутися, оскільки після розгрому національно-демократичної революції на
початку 20-х рр. у них просто не залишилося сил для боротьби. Згідно з психологічною
теорією тенденція до замкнутості є закономірною реакцією об’єкта агресії, який не здатен
чинити активний опор.

Проте на другу половину 20-х рр. припадає часткове відновлення національних сил,
наслідком чого стала консолідація українських праворадикалів навколо Організації
українських націоналістів (ОУН). Ця організація дещо скорегувала відповідь українців на
економічну дискримінацію з боку Польщі. ОУН, проголосивши національну економічну
самоізоляцію недостатньою формою захисту, акцентувала увагу на необхідності здійснення
«періодичних вилазок із барикад» у формі силових атак на польських і єврейських
підприємців. Подібні заклики в 1930-х рр. досить часто знаходили підтримку, що часто
призводило до вибивання шибок і нищення продукції, виробленої поляками та євреями [4, ар.
199].

Озброєння українців ідеалами економічного націоналізму як засобу подолання їх важкого
економічного становища поглиблює соціокультурну замкнутість нації й активізує в народній
свідомості низку ірраціональних упереджень щодо інших націй. На думку соціальних
психологів, нераціональні упередження часто утворюються і під впливом певних емоційних
станів [19, 234]. Катастрофічно низький рівень життя автохтонної нації ЗУЗ, спричинений
політикою держави, зростання населення за умов низького економічного розвитку краю,



економічною кризою 1929–1933 рр. і закриттям заокеанської еміграції викликала в її
середовищі стресовий емоційний стан, що призвів до звільнення всіх негативних емоцій у
міжнаціональних стосунках. До того ж, на думку В. Хеслі, «при економічній скруті роль
етнічної належності… зростає. У важкі часи посилюється тенденція до внутрішньої
замкнутості» [22, 51].

У цій складній ситуації для національно свідомого елементу світ перетворився на арену
боротьби за виживання: свого (на індивідуальному рівні) і нації (на колективному), що
спонукало його діяти за принципом «мета виправдовує засоби». Можна припустити: це
ірраціональна агресивна психологічна реакція націоналіста на хворобу економічного організму
нації. У пошуках її причин йому властиво в усьому звинувачувати ворога з інонаціонального
середовища, щоб зняти емоційну напругу конфліктом.

Окрім цього, конфлікт у цій ситуації був для українців чи не єдиним засобом поліпшення
свого національного і соціально-економічного становища. Що ж стосується збіднілого
пересічного українця, то він завжди мислив на радикально-емоційному рівні, намагаючись
знайти винних у своєму становищі. Ним найкраще зробити «чужого», у даному випадку –
поляка і єврея. Якщо суперництво з поляками було більш-менш закономірним, спричиненим
державною асиміляційною політикою, то у випадку євреїв воно містило більше
нераціональних мотивів. За умов стресового емоційного стану, спричиненого катастрофічним
збіднінням і, особливо, відривом від найбільшої традиційної цінності – землі, інонаціональний
елемент в образі українця перетворився на «злоякісну пухлину» економічного організму, а
оздоровлення останнього ірраціонально асоціювалось зі заміною її «елементів» на свої здорові
клітини [2, 2].

Отже, важке соціально-економічне становище українців, спричинене як об’єктивним
чинником (природний зріст населення як причина малоземелля), так і політичним (економічна
політика Польщі) чинниками призводить до активних пошуків шляхів виходу з кризового
стану. Дискримінаційна економічна політика Польщі, не будучи настільки сильною, щоб
зламати національно-визвольний рух українців, стала тим викликом, який активізував
національну консолідацію автохтонів ЗУЗ на економічному ґрунті і призвів до
загальнонаціональної відповіді у формі економічного націоналізму. У цьому контексті
розглядаємо важке соціально-економічне становище українців і дискримінаційну політику
Польщі, як фактори, що каталізували консолідуючі процеси й активізували модернізацію
традиційної економічної культури українців. Проте відповідні процеси поглибили їхню
соціокультурну замкнутість і загострювали міжнаціональні суперечності. Конкуренція
українців із поляками та євреями на ринку праці згодом набувала конфліктних рис,
супроводжуючись активним застосуванням макіавеллістських методів конкуренції та
фізичного насильства. Це дає підстави констатувати контроверсійний характер економічних
процесів на ЗУЗ у міжвоєнний період.
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The article analyses the basic reasons of complication social and economic position of
Ukrainians in 20-th of the XX century. It clears up the role of the Polish national policy in the sudden
worsening of the Ukrainian nation’s level prosperity. The heavy social and economic position is
examined a one of the fundamental reason in the beginning of the Ukrainian economic nationalism.

Key words: Jews, Poles, nationalism, emancipation, cooperation.

В статье осуществляется анализ главных причин ухудшения социально-экономического
положения украинцев в 20-х гг. ХХ в. Выясняется роль польской национальной политики в
резком ухудшении уровня достатка украинской нации. Тяжелое социально-экономическое
положение рассматривается как одна из главных причин возникновения украинского
экономического национализма.

Ключевые слова: евреи, поляки, национализм, эмансипация, кооперация.


