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У статті підкреслюється, що українська еліта була єдиним рушієм 
національно-визвольного руху, творцем національної ідеології, по-
літичних партій, громадських об’єднань, збирачем і захисником на-
ціональної культури в умовах польської окупації міжвоєнного періоду 
ХХ ст. Проаналізовано участь українських провідних діячів у політич-
них партіях і розглянуто вплив партійних ідеологій на становлення ор-
ганізованого українського національно-визвольного руху. 
Ключові слова: політичні партії, еліта, національно-визвольний рух, 
Волинь.

The author of the article emphasizes that the Ukrainian elite was the 
only engine of the national liberation movement, creator of the national 
ideo logy and political parties, NGOs, collector and defender of national 
culture in the interwar period of Polish occupation in the twentieth 
century. Membership of Ukrainian leading figures in political parties and 
the influen ce of parties’ ideologies on the development of organized 
Ukrainian national liberation movement are analyzed.
Key words: political parties, elite, national liberation movement, Volyn.

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ЯК ВИЯВ 
БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕЛІГЕНТА ЗА ПРАВА СВОГО 

НАРОДУ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921—1939 рр.)

e�S2= (C%�S2,�…=,  *3��23!…=,  �3.%"…=) ƒ="›�, ",“23C=�= =*-
2,"…," 3�=“…,*%" “3“CS��…,. C!%��“S",  2%"3 �2=C, __ �S ��…%“2S G 
=*23=��…," %K’G*2%" �%“�S�›�……  ��  K=�=2�%. …=3*%"�S" ƒ !Sƒ…,. 
…=C! "*S" # C%�S2%�%�S_,  ��S2%�%�S_,  S“2%!S_ 2%?%. 

uu “2. # “*�=�…,L S K=�=2%  " �%"3 “3C�!���,",L C�!S%� " S“-
2%!S_ 3*!=_…“�*%_ S…2��S��…�S_. o!%2 �%" “2%�S22  "%…= K3�= !3!S-
G" …=�S%…=��…%-",ƒ"%��…%�%  !3.3,  2"%!��" …=�S%…=��…%_ S��%�%�S_,  
C%�S2,�…,. C=!2SL,  �!%"=�“�*,. %K’G�…=…�,  ƒK,!=��" S ƒ=.,“…,-
*%" …=�S%…=��…%_ *3��23!,. r*!=_…“�*= �!%"=�= �,!� ƒ=!=ƒ "=G 
"%›�,"S“2� …=��›…%  %�S…,2, S "!=…3"=2, 2,2=…S�…3 �!%"=�“�*%-
C%�S2,�…3 2= *3��23!…%-%“"S2…� �S ��…S“2� *!=?,. C!��“2="…,*S" 
2%�%�=“…%_ S…2��S��…�S_,   *= K%!%�=“� ƒ= C!="= "�=“…%�%  …=!%�3. 

a�ƒC�!��…%,  3*!=_…“�*= S…2��S��…�S  b%�,…S,  …�ƒ"=›=��, …= 
“CS��…S …=�S%…=��…S !,“,,  ƒ %K’G*2,"…,. C!,�,… C!%L!�= ��?%  
"S�"S……,L "S� S…!,. !��S%…S" r*!=_…, !� . !%ƒ",2*3. n“%K�,"%“-
2S C%�S2,�…%�%  “2=23“3 ��%�%  *!=�,  =�!�“,"…,L,  =“,"S� 2,"…,L 
.=!=*2�!  3! �%"%_ C%�S2,*, d!3�%_ p��S o%“C%�,2%_ �=��"3"=�, 
!%ƒ",2%* …=�S%…=��…%�%  ›,22  S ƒ"3›3"=�, “%�S=��…3 K=ƒ3 "S“��-
"%_ S…2��S��…�S_. q�S� CS�*!�“�,2,,  ?%  K�ƒ …=�S%…=��…%  “"S�%"%�%  
2= C%�S2,�…%  =*2,"…%�%  C!%"%�3 3*!=_…“�*� …=“���……  b%�,…S …� 
ƒ"%��%  K ",!S!3"=2, C!%K��", �2…S�…%�%  “="%ƒK�!�›�…… ,  ƒ=�%-
"%��……  *3��23!…,. S !��S�SL…,. C%2!�K,  ƒ"S�…�……  �*%…%"S�…%�%  
“2=…%",?=.

o�!“%…S-S*=�S  S“2%!S_ �%ƒ"%� G ƒ=��,K,2,“  3 C%�S_ …��=��-
*%�%  ",…3�%�%  ��!�ƒ C!,ƒ"3 “3“CS��…%-�!%"=�“�*%_ �S ��…%“2S 
3*!=_…“�*,. �S��!S". o="’ 2� C!%  ",ƒ…=�…,. 3*!=_…“�*,. �!%"=�-
“�*%-C%�S2,�…,. �S �S" “C%2"%!�"=�=“  !=� …“�*%� 2%2=�S2=!…%� 
“,“2�"%�. m,…S _.…  �S ��…S“2� C!,"�!2=G 3"=�3 "S2�,ƒ… …,. 2= ƒ=-
!3KS›…,. �%“�S�…,*S" S !,!%*%�%  ƒ=�=�3. r “"%G"3 �%“�S�›�……S ", 
C!%“2�›,"%  !%�� 3*!=_…“�*,. S…2��S��…2S" 3 …=�S%…=��…%-",ƒ"%��-
…%"3 !3“S 2= ƒK�!�›�…S …=�S%…=��…%_ S��…2,�…%“2S "%�,… ….

r*!=_…“�*SL S…2��S��…�S_ "S›"%G……%�%  C�!S%�3 uu “2. C!,“" -
��…%  ! � �%“�S�›�…�,  …=C!,*�=�,  "%…%�!=-S  c�%!�S  j=“� …%"= 
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&r*!=_…“�*= S…2��S��…�S  1920#30-. !%*S": “%�S=��…,L C%!2!�2 2= 
S“2%!,�…= �%� [. r *…,ƒS C!%=…=�Sƒ%"=…%  3"%", �S ��…%“2S S…2�-
�S��…�S_ 3 1920#30-S !!. " rqpp 3 “*�=�…,L S 2!=�S�…,L C�!S%� 
3*!=_…“�*%_ S“2%!S_. b �S !%*, 32"%!,�=“  2. ƒ". &…%"=[ S…2��S��…-
�S ,   *= "S�!Sƒ… �=“� "S� “2=!%_ “"%_" “%�S=��…," C%.%�›�…… ",  
C%�S2,�…,", C%�� �=",,  C“,.%�%�S�…,", .=!=*2�!,“2,*=",,  %“%-
K�,"%“2 ", %“"S2,1. dS ��…S“2� ƒ=.S�…%3*!=_…“�*%_ S…2��S��…�S_ ",-
“"S2��…= 3 *…,ƒS b=“,�  )%C%"“�*%�%  &r*!=_…“�*= S…2��S��…�S  " 
…=�S%…=��…%-",ƒ"%��…%"3 !3“S …= g=.S�…SL r*!=_…S (1918#1939)[2. 
`"2%!  !%ƒ*!,"=G !%�� ��S2, 3 CS�…�“�……S …=�S%…=��…%_ “"S�%"%“2S 
3*!=_…�S" 2= “C%…3*=……S _. �%  K%!%2�K, ƒ= “"%_ C!="=. o!��"�2%" 
�%“�S�›�……  "%…%�!=-S_ n��*“=…�!= p3K��%"= S ~!S  )�!��…*= 
G C%�S2,*= “2=�S…“�*%�%  C=!2SL…%-��!›="…%�%  *�!S"…,�2"= qqqp 
?%�%  ƒ=.S�…%3*!=_…“�*%_ S…2��S��…�S_ 3 20-. # …= C%�=2*3 50-. 
!%*S" uu “2.3. aS��!S“2� “2%!S…%* C!=�S C!,“" ��…=,  …=“="C�!��,  
�=�,��*," �S �=" …=�S%…=��…%-",ƒ"%��…%�%  !3.3. x,!%*,L “C�*2!  
“*�=�…%�%  2= …�%�…%ƒ…=�…%�%  3*!=_…“�*%�%  “3“CS��…%-C%�S2,�…%�%  
!3.3 " g=.S�…SL r*!=_…S !%ƒ*!,"=G2�“  3 *…,ƒS P"=…= b=“�2,4.

Вигляд на Замкову гору 
в Кременці. Перша пол. ХХ ст.

j…,�= &P…2��S��…�S  b%�,…S: C%�� � *!Sƒ� C!,ƒ"3 �=“3[ !%ƒC%-
"S�=G C!%  “2=…%"��……  3*!=_…“�*%_ S…2��S��…�S_ b%�,…S,  ƒ%*!�"= …= 
b%�%�,",!?,…S,  3 20#30-. !%*=. uu “2.5.

n*!�"S “�›�2, ƒ S“2%!S_ S…2��S��…�S_ " c=�,�,…S "S�%K!=›�…%  
" !%K%2=. "��…,. ƒ �S=“C%!, # b=“,�  l3�!%�%,  b=“,�  b�!,�,,  
b%�%�,",!= k�…,*=,  P"=…= k,“ *=-p3�…,��*%�%. 

Š=*%› S“…3�2� �,“�!2=�SL…S �%“�S�›�…… ,   *S ",“"S2���2� 
%*!�"S =“C�*2, ƒ=ƒ…=��…%_ C!%K��"=2,*,,  ƒ%*!�"=,  �%“�S�›�……  
a%!,“= u!3“�%"= &o%�S2,�…= �S ��…S“2� 3*!=_…“�*%�%  …=�S%…=��-
…%-��"%*!=2,�…%�%  %K’G�…=……  (1925#1939 !!.)[.

l�2%� …=!%_ “2=22S G …=3*%",L =…=�Sƒ �S ��…%“2S 3*!=_…“�*,. 
C!%"S�…,. �S �S" 3 C%�S2,�…,. C=!2S . S C%*=ƒ=2, "C�," C=!2SL…,. 
S��%�%�SL …= “2=…%"��……  %!�=…Sƒ%"=…%�%  3*!=_…“�*%�%  …=�S%…=��-
…%-",ƒ"%��…%�%  !3.3. 

lS›"%G……,L C�!S%� uu “2. “2=" "=›�,"," �2=C%" “2=…%"��…-
…  o%��“�*%_ ��!›=",. r !=� …“�*SL �S2�!=23!S o%��?3 …=ƒ,"=�, 
-=!,“2“�*%� ��!›="%�. n�…=*,  …�ƒ"=›=��, …= �� *S %K"�›�……  

Кременець. Пер. пол. ХХ ст.

 5 Пісоцький А. Інтелігенція Волині: погляд крізь призму часу. — Луцьк: ВАТ 
«Волинська обласна друкарня», 2009. — 176 с.
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��"%*!=2S_,  "%…= 2=*%� …� K3�=. u%�= “C%“2�!S�=�%“� “322G"� ƒ"3-
›�……  !%�S C=!�="�…23 ƒ %�…%�=“…," !%ƒ!,!�…… " C%"…%"=›�…� 
",*%…="�%_ "�=�,. a3�%  %K"�›�…%  "C�," C%�S2,�…,. C=!2SL. g�SL-
“…�"=�=“� ›%!“2*= ��…ƒ3!= C!�“, S �!3*3. p�C!�“S_ C!%2, %C%ƒ,�S_,  
.%� S "=�, "S“��,  C!%2� K3�, 2,"�=“%",", S …�ƒ…=�…,", C%!S"… …%  
ƒ qqqp 2= mS"���,…%�. j3��2 %“%K, ~ƒ�-= oS�“3�“�*%�%  S“…3"=" 
C=!=����…%  ƒ *!,2,*%� L%�%  �S ��…%“2S ƒ K%*3 %C%ƒ,�S_. dS ��…S“2� 
C%�S2,�…,. C=!2SL …� ƒ=K%!%… �=“ ,   *?%  "%…= …� “3C�!��,�= �,…-
…%"3 ƒ=*%…%�="“2"36. 

oS“�  1921 !. …%“SG" …=�S%…=��…%_ S��_ 2= ��…�!=2%!%" C%�S-
2,�…%�%  !3.3 …= b%�,…S ",“23C,�= “2=!= ��S2=,  ƒ%*!�"=,  …=��…S-
“2! …“�*=. m=C!,*S…�S 1920 !. …= j!�"�…���,…S %C,…,�%“� �,"=�%  
S""S�!=…2S" ƒ b��,*%_ r*!=_…,,  ƒ%*!�"=,  `!*=�SL f,"%2*%,  o="-
�%  c!=K,  b=“,�� aS�…%",  bS2=�SL ~!��…*%  (~!SL j=!=“�-c%�,…-
“�*,L),  l,.=L�%  o=…*�",�,  j%“2� lS“�",�,  P"=… b�=“%"“�*,L,  
q2�C=… q*!,C…,*,  `"�…S!  j%�%"SG��,  l,.=L�%  j%K!,…7. l=��, 
�%“"S� K%!%2�K, 1917#1921 !!.,  C�!�›,"!, 2!S3"- C�!�"%� S 2!=-
���S� C%!=ƒ%*,  "%…, “2=�, %!�=…Sƒ=2%!=", S C!%"S�…,*=", C%�S2,�-
…%�%  ›,22 ,  …%“S ", …=�S%…=��…%-C=2!S%2,�…%_ S��_ …= "%�,…“�*,. 
ƒ�"� ..

b%�…%�=“ -%!"3"=�=“  …%"= ��…�!=�S  3*!=_…“�*%_ S…2��S��…�S_,  
 *= %!SG…23"=�=“� …= S��� “="%“2SL…%“2S r*!=_…,. b%�,…“�*S S…2�-
�S��…2, 20#30-. !%*S" uu “2. “"%G� �S ��…S“2� C!=�…3�, “2"%!,2, 
“C!, 2�,"S 3"%", ��  -%!"3"=……  3*!=_…“�*%_ ��S2,,   *= K "S�-
“2%�"=�= …=�S%…=��…S S…2�!�“,. 

“* C,“=�= �=ƒ�2= &b%�,…“�*� “�%"%[,  …�"=G …= b%�,…S 3*!=_…-
“�*%�%  “��=,  �� K …� K3�%  C%"S› L%�%  "�!*=…�S" =K%  "% *S" 3*!=_…-
“�*%_ =!"S_,  =K%  �S �S" ƒ �%K, 3*!=_…“�*%_ !�"%���S_. 0S S""S�!=…2,,  
 * ƒ=ƒ…=�=G ="2%!,  &"�!,ƒ�,“ [ 3 "%�,…“�*3 ƒ�"��,  C!%�%"›3��, 
C!=��"=2, …= 3*!=_…“�*3 S��� S C!%K3�›3��, …=�S%…=��…3 “"S�%-
"S“2� "%�,… …8. ̀  !%K%2, 3 …,. K3�%  “C!="�S K=�=2%. d%  3*!=_…“�*,. 
ƒ�"���,  ?%  "S�SL!�, �%  o%��?S L %-S�SL…%  …=ƒ,"=�,“� &*!�“, 
"“.%�…S[ (2%K2%  “.S�…S %*!=_…,),  C%��“�*,L 3! � ",!%K," “2="��…-

 6 Новітня історія України (1900—2000): Підручник / Ред. А. Слюсаренко, В. Гусєв 
та ін. — К.: Вища шк., 2000. — С. 280.

 7 Чернихівський Г. І. Бжеський Р. С. // Українська журналістика в іменах. 
Матеріали до енциклопедичного словника. Вип. 6. — Львів, 1999. — С. 22.

 8 Волинське слово. — 1938. — 23 жовтня.

… ,   *� "�3�…%  %*!�“�," r�=“ q="�3*: &ƒ!3“,-S*%"=…= …=�%!S,  …�-
�!="%2…= "…,ƒ3,  …�",!=ƒ…= œ232�!… B .%.�=2“�*%-"=�%!%“SL“�*= 
b%�,…� G ��  C%� *S" …=L*!=?," "=2�!S=�%" ��  ��!�%"%_ ��…=�S%-
…=�Sƒ=�S_[9. b%�,…�,  c=�,�,…3,  "“� o!="%K�!�›…3 r*!=_…3 C%� *, 
""=›=�, �=“2,…%� “"%G_ ��!›=",10. P�…%!3��, "S›…=!%�…S �%"%"��-
…%“2S,  C%��“�*= "�=�= …= C%�=2*3 20-. !%*S" uu “2. “C! "3"=�= “"%_ 
ƒ3“,��  …= ƒ…,?�……  K3��- *,. %ƒ…=* …=�S%…=��…%_ “3"�!�……%“2S 
3*!=_…�S",  C!,�3!�……  _.…�%�%  …=�S%…=��…%-",ƒ"%��…%�%  !3.3,  
�S*"S�=�S� �!%"=�“�*,. 2= *3��23!…,. S…“2,23�SL,  C�!�2"%!�……  
ƒ=.%C��…,. ƒ�"��� " S…2��!=��…3 �=“2,…3 C%��“�*%_ ��!›=",11. P“-
…3"=" “2�!�%2,C &"��,*%_ S "%�32…�%_ o%��?S[,   *,L C!% "� "“  
S " !%"S…S“2,�…,. ƒ=*�,*=.: &o%��?= G 2=",  �� C!%›,"=G .%�= K 
��*S��*= C%� *S"[ (ƒ= ", “%�S=�S“2S")12. o%��“�*= "�=�= ƒ=K%!%…,�= 
…="S2� "›,"=2, 2�!"S… &3*!=_…�S[,  = “=",. 3*!=_…�S" C�!�*%…3-
"=�,,  ?%  "%…, G "S“��",", C%� *=",,  2S��*, ƒ!3“,-S*%"=…,", 
C%C�!��…�%� "�=�%�13. b›� 21 2!="…  1921 !. "%�,…“�*,L "%G"%�= 
",�=" !%ƒC%! �›�……  C!%  ƒ=K%!%…3 3*!=_…“�*%_ "%", …= 2�!,2%!S_ 
"%G"%�“2"= 3 "“S. ��!›="…,. 3“2=…%"=.. n�…=* “="� =…2,3*!=_…-
“�*= !�=*�SL…= C%�S2,*= C%��“�*%�%  3! �3 “C!, �= *%…“%�S�=�S_ S 
ƒ"S�…�……� 3*!=_…“�*%�%  …=�S%…=�Sƒ"3 " "S›"%G……S !%*, uu “2.

o!,ƒ…=��…,L 3 1928 !. b%�,…“�*," "%G"%�%� c�…!,* ~ƒ�"-
“�*,L “2=" C!%"S�…,*%" ��!›="…%_ =“,"S� �S_ "S“��"%�%  …=“���…… . 
p�=�Sƒ3��, �� C%�S2,*3,  C%��“�*= =�"S…S“2!=�S  C%�=�= …=“23C 
…= 3*!=_…“�*S …=�S%…=��…S �!%"=�“�*S S *%%C�!=2,"…S %!�=…Sƒ=�S_ 2= 
2%"=!,“2"=,  C%�S2,�…S C=!2S_14.

 9 Савчук Б. Волинська «Просвіта». — Рівне: Ліста, 1996. — С. 22.
 10 Кічий І. Українсько-польські відносини на Волині в роки Другої світової війни // 

Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ т. Матеріали міжнародної на-
укової практичної конференції (21—22 листопада 1996 р.). — Івано-Франківськ: 
Плай, 1997. — С. 34.

 11 Кугутяк М. Українсько-польські стосунки 20—30-х рр.: від конфронтації до «нор-
малізації» // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали між-
народної наукової практичної конференції (21—22 листопада 1996 р.). — Івано-
Франківськ: Плай, 1997. — С. 18.

 12 Зашкільняк Л. Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі: 
сподівання і реалії // Матеріали міжнародної наукової практичної конференції 
(21—22 листопада 1996 р.). — Івано-Франківськ: Плай, 1997. — С. 156.

 13 Савчук Б. Волинська «Просвіта». — Рівне: Ліста, 1996. — С. 22.
 14 Кучерепа М., Горяйнова О., Власик Г. З історії ВУО // Волинь і Волинське зарубіж-

жя. — Луцьк, 1994. — С. 81.
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bS�C%"S�…%,  3*!=_…“�*S S…2�-
�S��…2, …="=�=�,“� C!%2,�S 2, 
2=*SL C%�S2,�S "�=�,. b%…, C�!�-
K3"=�, " %C%ƒ,�S_ �%  C%��“�*%_ 
C%�S2,*,,   *= C!% "� �=“� 
3 C%�%…Sƒ=�S_,  C�!�“�S�3"=…-
… . 3*!=_…�S",  _. %*=2%�,��……S 
2%?%. o=!2S_ ",*%!,“2%"3"=�, 
“"%G ���=��…� “2=…%",?�,  C!, 
��%"3 �=“2%  �S��, !�"%���SL-
…%-CS�CS��…,", "�2%�=",,  %.%-
C����, S��%�%�S�…,L “C�*2!  
"S� *!=L…S. �S",. �%  C!=",. 
C%�� �S"15. oS“�  o�!!%_ “"S2%-
"%_ "SL…, 3*!=_…“�*� C%�S2,�…� 
›,22  K3�%  !�C!�ƒ�…2%"=…� �%-
2,!"= …=L�,“���…S!,", C=!2S-
 ",: 2!3�%"%�,  !=�,*=��…%�,  
“%�S=�-��"%*!=2,�…%� S .!,“-
2, …“�*%-“3“CS��…%�16. qC%�=2-
*3 "“S "%…, �S �, “CS��…%  C!%2, 
C%��“�*%_ "�=�,. g �SG� "�2%� 
"%…, ƒ=“…3"=�, lS›C=!2SL…3 
!=�3,  �%�%"%�  *%_ K3" j,!,�%  q23�,…“�*,L,  = “�*!�2=!�" # 
b%�%�,",!  a=�,…“�*,L. lS›C=!2SL…= !=�= CS�C%! �*%"3"=�=“� 
�*ƒ,��…%"3 3! �%"S grmp J"��…= o�2!3!�",�=. b…=“�S�%* …%"%_ 
C%�S2,�…%_ “,23=�S_ (ƒ=*!SC��……  K%��!�",��*%_ "�=�, …= m=��…S-
C! …?,…S 2= C�!�.S� J. o�2!3!�",�= …= C!%!=� …“�*3 %!SG…2=�S�) 
“�!�� ���…S" lS›C=!2SL…%_ !=�, ",…,*�= "��,*= !Sƒ…,�  " C%�� -
�=. ?%�%  C%�=��!%_ C%�S2,�…%_ �S ��…%“2S,  ��!�ƒ 2� 3 1923 !. p=�= 
C�!�“2=�= S“…3"=2,17.

Кременець пер. пол. ХХ ст. 
Миколаївський собор

 15 Кондратюк О. Аграрне питання в програмних документах та діяльності україн-
ських націоналістичних політичних партій Західної України в 1919—1939 рр. // 
Республіканець. — 1994. — № 2. — С. 66.

 16 Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20—30-х рр. ХХ ст. 
// Національно-визвольна боротьба 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні. — Київ; Львів, 
1993. — С. 90—104. 

 17 Мірчук П. Нарис історії ОУН 1920—1939. Т. 1. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 
1988. — С. 42.

bC�,"%"%� ���=��…%� C=!2SG� K3�%  r*!=_…“�*� …=�S%…=��-
…%-��"%*!=2,�…� %K’G�…=……  (rmdn),  32"%!�…� 3 1925 !. !� .%" 
%K’G�…=……  �"%. *!,� r*!=_…“�*%_ 2!3�%"%_ C=!2S_,  r*!=_…“�*%_ 
C=!2S_ …=!%�…%_ !%K%2, S b%�,…“�*%_ …=�S%…=��…%_ �!3C, r*!=_…-
“�*%_ C=!�="�…2=!…%_ !�C!�ƒ�…2=�S_18. r �,C…S 1925 !. C!%"S�…,*, 
rmdn “-%!"3��"=�, C%�S2,�…3 C!%�!="3,  "  *SL ",“�%"��"=�,-
“  ƒ= G�…=……  3*!=_…�S" ��  C!%2,�S_ =“,"S� �SL…," …="S!=" 3! -
�3. r C!%�!="S ƒ=ƒ…=�=�%“�: &q.S�…= c=�,�,…= ƒ k�"*S"?,…%�,  
u%�"?,…= ƒ oS�� !! " S b%�,…� ƒ o%�S““ " "=�2� “C%*%…"S�…,L 
3*!=_…“�*,L .=!=*2�!. r*!=_…“�*� …=“���……  “3C!%2, �3›,……%�%  
���"�…23 G 232 C�!�"=›=��%� KS��!S“2�. Š%"3 rmdn K%!%2,"�2�-
“ ,  ?%K ƒ=.S�…%3*!=_…“�*S ƒ�"�S C!%2, o%��?S ",“23C=�, !=ƒ%"  * 
�S�S“2�,  S " “"%_L 3�=“2S �%�%"…3 3"=�3 C!,�S� 2,"� �%  "��!›=……  
S !%ƒK3�%", %�…%�S�%�%  …=�S%…=��…%�%  -!%…23[19. m= �!3�%"3 ƒ’_ƒ�S 
" �,“2%C=�S 1926 !. rmdn �%C%"…,�= C!%�!="3 S " %“…%"3 “"%G_ �S-
 ��…%“2S "ƒ �= “%K%!…S“2�,  ��!›="…S“2�,  ��"%*!=2S� 2= K%!%2�K3 

Кременець пер. пол. ХХ ст. Замкова гора та будинки-близнюки

 18 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. — 
Міннеаполіс, Міннесота, США, 1996. — С. 28.

 19 Новітня історія України (1900—2000): Підручник. — К.: Вища школа, 2000. — 
С. 281.
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C!%2, *%"3…Sƒ"320. u%�= �S��!, rmdn C!=�…3�, …� ƒ=�%“2!�"=2, 
C,2=……  C!%  “2="��……  �%  !=� …“�*%_ r*!=_…,. m� ",ƒ…=��, …S 
*%"3…S“2,�…%_ S��%�%�S_,  …S �,*2=23 *%"3…S“2S" 3 �!%"=�“�*%-C%�S-
2,�…%"3 ›,22S,  rmdn …� ",“3"=�%  �=“��,  “C! "%"=…,. …= …��=L…� 
%K’G�…=……  3*!=_…“�*,. ƒ�"���,   *S ".%�,�, �%  “*�=�3 o%��?S 2= 
p=� …“�*%�%  q%�ƒ3. o!%2� 3 …�",ƒ…=��…%"3 "=LK32…�%"3 C=!2S  
�%C3“*=�= "%›�,"S“2� "%ƒƒ’G�…=……  ƒ=.S�…%3*!=_…“�*,. ƒ�"��� ƒ 
!=� …“�*%� r*!=_…%�. r 30-. !%*=. uu “2. c%�%�%"%!  S !�C!�“S_ " 
rqpp ƒ!%K,�, �=“�%  "%ƒƒ’G�…=……  …�=*23=��…,"21. 

m= C%�S2,�…SL =!�…S rmdn "=�%  ƒ…=�…,L "C�," “�!�� 3*!=_…-
“�*%�%  …=“���…… . b,ƒ…=�…,", �S �=", rmdn K3�, q2�C=… a=!=…,  
b%�%�,",!  a=�,…“�*,L,  `…2S… c%!K=��"“�*,L,  l,*%�= c=�3?,…-
“�*,L,  d",2!%  k�",��*,L 2= S…!S22. o�!!," �%�%"%� �SG_ C=!2S_ 
K3" d. k�",��*,L,  ��…�!=��…," “�*!�2=!�" b%�%�,",!  0���",�23. 
o!%"S�…,*, rmdn q. a=!=…,  d. k�",��*,L !%ƒ","=�, 2!=�,�S_ 
C!%"S�…%_ 3*!=_…“�*%_ C=!2S_ C%�=2*3 uu “2. # …=�S%…=��…%-��"%-
*!=2,�…%_,  3 C%�S2,�…SL K%!%2�KS C!=�…3�, �%2!,"3"=2,“  C�"…%_ 
C%"S!*%"=…%“2S24. P…S�S=2,"3 C%�S2,�…%_ =*2,"…%“2S rmdn ", ",�= 
CS� �=“ ",K%!S" 1927 !. �%  �"S……,. 3C!=". rmdn ƒ=*�,*=�= 3*!=-
_…�S" "ƒ 2, �"S……� S C%"S2%"� 3C!="�S……  3 “"%_ !3*,,  ?%K “="," 3 
“�K� �%“C%�=!�"=2,25. 

r 1932 !. %*!�“�,�,“  *=!�,…=��…S ƒ"S…, 3 C%ƒ,�S_ rmdn ?%�%  
o%��?S. b,“23C,"!, 3 q�L"S 3 ›%"2…  2%�%  › !%*3,  �%�%"= rmdn 
d. k�",��*,L “C%"S“2," C!%  …="S!  �%"=�=2,“  "S� C%��“�*%_ "�=�, 
…=�=……  "“S" 3*!=_…“�*," ƒ�"� " “2=23“3 2�!,2%!S=��…%_ ="2%…%-
"S_26. `�›� “CS"›,22  �"%. …=!%�S" 3 "�›=. %�…SG_ ��!›=", "%��%  

 20 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. — 
Міннеаполіс, Міннесота, США, 1996. — С. 28.

 21 Новітня історія України (1900—2000): Підручник. — К.: Вища школа, 2000. — 
С.  281.

 22 Державний архів Тернопільської області (далі — ДАТО). — Ф. 316. — Оп. 1. — 
Спр. 517. — Арк. 4.

 23 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. — 
Міннеаполіс, Міннесота, США, 1996. — С. 28.

 24 Політична історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. 
В. Танцюри. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — С. 43.

 25 ЦДІА України у Львові. — Ф. 351 (Статистика і вирізки з газет про результати 
вибору до сейму і сенату 1928 р.). — Оп. 1. — Спр. 75. — Арк. 63.

 26 Портнов А. Польська політика і українська еміграція у 1921—1939 рр. (огляд поль-
ської історіографії) // Молода нація: Альманах. — К.: Смолоскип, 2002. — С. 377.

ƒ�SL“…�"=2,“  �,!� " 3"%"=. 2�!,2%!S=��…%_ =K%  ?%…=L"�…!� C%-
“�S�%"…%_ …=�S%…=��…%-*3��23!…%_ ="2%…%"S_ ��  3*!=_…“�*%�%  …=-
“���……  CS"��……%-“.S�…,. "%G"%�“2" o%��“�*%_ p�“C3K�S*,.

d%  !��S,  rmdn …� ƒ�%K3�= C%"S2…%�%  C%�S2,�…%�%  3“CS.3 …= 
b%�,…S,  �� " 1937 !. …=�S�3"=�%“� �,!� �"= __ C%"S2%"S *%"S2�2, (" 
k3��*3 2= pS"…%"3)27.

bS� 1899 !. …= 2�!�…=. g=.S�…%_ r*!=_…, �S �= r*!=_…“�*= “%-
�S=�-��"%*!=2,�…= C=!2S  (rqdo),   *= " 1924#1929 !!. K3�= ƒ=-
K%!%…�…= C%��“�*," 3! �%". n“…%"…� __ �=“�%  # K%!%2�K= ƒ= …�-
ƒ=��›…S“2� 3*!=_…“�*%�%  !%KS2…,�%�%  !3.328. c%�%"…,", �S �=", 
rqdo K3�,: q�"�… bS2,*,  k�" c=…*�",�,  P"=… j"=“…,� ,  “!%“�=" 
n“2=C�3* 2= S…!S. g…=�…%�%  "C�,"3 rqdo …= 3*!=_…“�*� “3“CS��-
“2"%  …� "=�=29. P��%�%�S  rqdo K3�= K�,ƒ�*%� �%  rqpo,  C!%2�,  
…�ƒ"=›=��, …= ��,  %K,�"S C=!2S_ "=�, “"%_. C!,.,��…,*S". kS��!  
rqdo k. c=…*�",� 3 “"%G"3 S…2�!"’� �=ƒ�2S &dS�%[ C%!S"… " �S-
 ��…S“2� rqdo S rqpo. g%*!�"=,  "S… ƒ=ƒ…=�=G,  ?%  %K,�"S C=!2S_ 
"=�2� C%�SK…3 C%�S2,�…3 C!%�!="3,  =�� ��!�ƒ �� …� *%…-�S*23�2� 
"S› “%K%�,  2%"3 ?%  rqdo %!�=…Sƒ%"3G S ƒ=�3�=G �%  “CS"C!=�S 
"S“�*,L C!%��2=!S=2,  = !=�,*=�, # “S��“�*,L30. 

j!S" ���=��…,. C=!2SL,  "S� C%�=2*3 C%��“�*%_ %*3C=�S_ …= ƒ=-
.S�…%3*!=_…“�*,. ƒ�"� . �S �= …����=��…= j%"3…S“2,�…= C=!2S  
g=.S�…%_ r*!=_…,. u%�= ��  ���=��…%_ K%!%2�K, CS� ��S�%� jogr " 
1926 !. K3�= “2"%!�…= �%"%�S ="%!-…= %!�=…Sƒ=�S  CS� …=ƒ"%� r*!=-
_…“�*= !%KS2…,�%-“�� …“�*= “CS�*= (q���!%K) Sƒ "�2%� ƒ="%�"=……  
KS��!%_ CS�2!,"*, " …=!%�S,  C!%S“…3"=�= "%…= �%  1932 !.31.

o%“23C%"%  …=LC%"S2…S!," �,……,*%" 3 “3“CS��…%-C%�S2,�…%"3 
›,22S " g=.S�…SL r*!=_…S “2="=" 3*!=_…“�*,L …=�S%…=�Sƒ". gKS��-
!�……  "C�,"3 C%�S2,�…%_ 2��S_ K3�%  C%"’ ƒ=…� ƒ 32"%!�…… " 3 
1920 !. r*!=_…“�*%_ bSL“�*%"%_ n!�=…Sƒ=�S_. n�%�," __ *%"=…�,!  
j%!C3“3 qS�%",. q2!S���S" J"��… j%…%"=����. g="�=…… " rbn 

 27 Васюта І. Політична історія Західної України (1918—1939). — Львів: Каменяр, 
2006. — С. 281.

 28 Філінські М. Українці у відродженій Польщі. — Львів, 1931. — С. 97.
 29 Мірчук П. Нарис історії ОУН 1920—1939. Т. 1. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 

1988. — С. 45.
 30 Наші соціалісти про себе // Діло. — 1929. — 13 січня.
 31 Субтельний О. Україна: історія / Пер. з анг. Ю. Шевчука. — 3-є вид., перероб. і 

доп. — К.: Либідь, 1993. — С. 535.
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“2=",�%“  !%ƒ�%!2=……  ƒK!%L…%_ K%!%2�K, C!%2, C%��“�*%_ %*3-
C=�S_32.

rbn ""=›=�= “�K� ",!=ƒ…,*%" S��L …=�S%…=��…%_ ��"%*!=2S_ 2= 
…="=�=�=“  “2"%!,2, C%�S2,*%-S��%�%�S�…� CS�T!3…2  ��  "SL“�*%-
"%�%  %C%!3 %-S�SL…SL "�=�S33. o�!�*%…="!,“� " 2%"3,  ?%  3“CS.3 " 
K%!%2�KS ƒ= ��!›="3 "%›…= �%“ �…32, �,!� "%KS�Sƒ=�SG� “,� "�=“-
…%�%  …=!%�3,  *�!S"…,�2"%  rbn !%K,2� �%�%"…3 “2="*3 …= …=�S%-
…=��…%  “"S�%"3 "%�%��34.

j�!S"…,�2"%  rbn 2= nrm ""=›=�%,  ?%  2S��*, “3"�!�……= ��!-
›="=,   *= …=LKS��!� "S�C%"S�=G …=�S%…=��…," S…2�!�“=" 3*!=_…-
“�*%�%  …=!%�3,  G &3"%"%�,  ?%  ƒ=K�ƒC��3G …=�S_ 2!,"=�3 =*2,"…3 
3�=“2� 3 “"S2%"%"3 “�!��%",?S[. n!�=…Sƒ=�S  “2=",�= ƒ= "�23 K�ƒ-
*%"C!%"S“…3 !�"%���SL…3 K%!%2�K3 =› �%  "S�…%"��……  "2!=��…%_ 
…�ƒ=��›…%“2S r*!=_…, 2= "“2=…%"��……  “3"�!�…S2�23 …= "“S. ƒ�"-
� . 3*!=_…“�*%�%  …=!%�335.

nrm …� K3�= C%�S2,�…%� C=!2SG� C=!�="�…2“�*%�%  2,C3. g %�-
…%�%  K%*3,  "%…= ",…,*�=  * C%�S2,�…,L !3. ƒ "�=“…%� S��%�%�S-
G�,  ƒ S…!%�%,  �� K3�= “3"%!%  ƒ=*%…“CS!%"=…= %!�=…Sƒ=�S  "SL“�*%-
"%�%  2,C3. r C!=*2,�…SL �S ��…%“2S nrm ƒ=“2%“%"3"=�= 2=*2,*3 
&C�!"=…�…2…%_ !�"%���S_[,  ?%  C�!��K=�=�= C%“2SL…S ƒK!%L…S =*�S_ 
C!%2, C%��“�*%_ "�=�,: 3 "S›"%G……,L C�!S%� …=�S%…=�S“2,�…� CS�-
CS��  ƒ�SL“…,�%  63 C%�S2,�…S ƒ="=.,36. o!��“2="…,*, 3*!=_…“�*,. 
���=��…,. C%�S2,�…,. C=!2SL !Sƒ*%  *!,2,*3"=�, nrm,  ""=›=�, __ 
�S ��…S“2� "S�*!,2%  2�!%!,“2,�…%�37.

P��%�%�SG� nrm " 2S �=“, K3" S…2��!=��…,L =K%  �,……,L,   * L%�%  
…=ƒ,"=" d. d%…�%",  …=�S%…=�Sƒ". d. d%…�%" K=›=" ",.%"=2, " 3*!=-

 32 Скакальська І. Кременеччина у міжвоєнний період // Нескорена Кременеччина у 
першій половині ХХ століття (сторінки пам’яті ): Науково-документальне ви-
дання. — Кременець; Тернопіль, 2009. — С. 37.

 33 Книш З. Так перо пише. — Торонто, 1965. — С. 5.
 34 Васюта І. Політична історія Західної України (1918—1939). — Львів: Каменяр, 

2006. — С. 117.
 35 Політична історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. 

В. Танцюри. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — С. 332.
 36 Новітня історія України (1900-2000): Підручник. — К.: Вища школа, 2000. — 

С. 284.
 37 Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20—30-х рр. ХХ ст. 

// Національно-визвольна боротьба 20—30-х рр. ХХ ст. в Україні. — Київ; Львів, 
1993. — С. 96.

_…�S" &"%�� �%  "�=�,[ S "S�*,�=" C%�S2,�…3 “C=�?,…3 C%C�!��…�%�%  
C%*%�S……  �3.%"…,. �S��!S" r*!=_…, 2= �%�S ƒ P"=…%" t!=…*%" S 
l,.=L�%" c!3!�"“�*,". bS… �%"%�,",  ?%  ��"%*!=2,�…S 2!=�,�S_ 
K3�, C!,�,…%� …=�S%…=��…%_ C%!=ƒ*, S C!,…,›�…… . 0S*="," G C%-
�� � d",2!= d%…�%"= …= ��S23. g%*!�"=,  3 C!=�S &l=“= S C!%"S�[ "S… 
ƒ=ƒ…=�=G: &l=K32� …� C%",��“ ,  *%�, “*=›3,  ?%  œ��S2,B …=!%�3 " 
C!="�,"%"3 ƒ…=��……S “�%"=,  CS“�  ƒ=…�C=�3 *%ƒ=��*%_ ��2�"=…?,…, 
" *S…�S uVIII “2.,  ", …� ",2"%!,�,. b�!“2"=,   *= CSƒ…S!�,  ��S…�� 
“2"%!,�= ƒ “�K� �� œ��S23B (S…2��S��…�S ),  3 …=“ K3�= L �%“S G ƒ= *"%-
�=,  %“%K�,"%   *S“2�,  ?%K C!,*�=“2, �%  …�_ 3 "“�%"3 L%�%  ƒ…=��…-
…� # S"’  œ��S2,B …=!%�3.  ̀ *!=ƒ "%…=,  2= ��S2=,  G "%2%!%",   *,L 
ƒ=�=G !3. "=!,…S! “*!=ƒ "%…= �=G "�23 S !%ƒ�%…%"3 �…�!�S� "=“S. 
b%…= G “,�%�,  ?%  ƒ"’ ƒ3G !%ƒC%!%!�…3 �!K3 # " �,“�,C�S…%"=…S 
*=�!, …=2.…�……%_ %�…%� S��G� =!"S_,  !%K,2� ƒ œ�%�%2,B # œ…=�S�B[38.

j!S" ƒ�=�=…,. C%�S2,�…,. C=!2SL !Sƒ…%�%  “C! "3"=……  S C%�� �S",  
…= g=.S�…SL r*!=_…S -3…*�S%…3"=�, S…!S "=�%"C�,"%"S S "=�%�,“���…S 
C=!2S_: r*!=_…“�*= “�� …“�*= C=!2S ,  r*!=_…“�*= C=!2S  …�ƒ=��›…,. 
“%�S=�S“2S",  r*!=_…“�*= =�!=!…= C=!2S ,  r*!=_…“�*,L *=2%�,��*,L 
“%�ƒ,  r*!=_…“�*= …=!%�…= *=2%�,��*= C=!2S ,  b%�,…“�*� 3*!=_…“�*� 
%K’G�…=……  (brn) 2= S…!S39. d%  !��S,  brn K3�= 32"%!�…= ƒ S…S�S=2,", 
C%��“�*,. "�=“2�L 2= C%",……= K3�= “C!, 2, C%!,!�……� S��L C%��-
“�*%-3*!=_…“�*%�%  “CS"›,22  S “CS"C!=�S40. g %�…%�%  K%*3,  brn “2=-
�= …%"," …=C! "*%" …=�S%…=��…%-*%…“2!3*2,"…%_ C!=�S,  ���=��…%� 
-%!"%� K%!%2�K, ƒ= “"%_ C!="=. g S…!%�%,  �  %!�=…Sƒ=�S  K3�= C%-
�S2,�…%� K=ƒ%� "%G"%�, c. ~ƒ�"“�*%�%,  ���"�…2%" L%�%  &"%�,…“�*%_ 
C%�S2,*,[ 2= %K’G*2,"…%  “C!, �= C%!3!�……� G�…%“2S 3*!=_…“�*%-…=-
�S%…=��…%�%  !3.3,  �," ƒ="�=�= L%"3 "S��32…%_ !*%�,41.

Š=*," �,…%",  " o%��?S K3�, C�"…S "%›�,"%“2S ��  �S ��…%“2S 
C%�S2,�…,. C=!2SL,  .%�= "�=�= !%K,�= "“�,  ?%K ƒ"�…!,2, "C�," 
3*!=_…“�*,. C%�S2,�…,. “,� 3 “3“CS��“2"S.

g…=�…,L "C�," …= b%�,…S "=�= r*!=_…“�*= “%�S=�S“2,�…%-
!=�,*=��…= C=!2S  (rqpo). b%…=,   * nrm,  �%2!,"3"=�=“� …�-

 38 Донцов Д. Маса і провід [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dontsov.
blogspot.com/2008/05/blog-post_791.html

 39 Там само.
 40 Кучерепа М., Волинське українське об’єднання (1931—1939 рр.). Монографія. — 

Луцьк: Надстир’я, 2001. — С. 25.
 41 Там само.



302 303

  № 16ОУН ТА ІНШІ УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ (1920—1930-і рр.) Ірина Скакальська ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ...

ƒ=��›…,��*%_ C�=2-%!", 2= C!�2�…�3"=�= …= C!%"S�…3 !%�� 3 
“3“CS��“2"S. o=!2S  K3�= 32"%!�…= " 1926 !. "…=“�S�%* %K’G�…=……  
r*!=_…“�*%_ !=�,*=��…%_ C=!2S_,  ?%  �S �= " q.S�…SL c=�,�,…S "S� 
1890 !.,  S b%�,…“�*%_ %!�=…Sƒ=�S_ r*!=_…“�*%_ C=!2S_ “%�S=�S“2S"-!�-
"%���S%…�!S"42,  32"%!�…%_ " 1904 !.43.

nK’G�…="�,L *%…�!�“ …%"%32"%!�…%_ C=!2S_ "S�K3"“  3 k�"%-
"S 14.02.1926 !.44. q2=232 rqpo  * C!��“2="…,*, b%�,…S CS�C,“=-
�, 3*!=_…“�*S S…2��S��…2, q�"�… f3*,  `…2%… m,",…“�*,L45. d=�-
�, %�S…*3 �," C%�S ",  %�,… ƒ C!%"S�…,. �S �S" C=!2S_ …= b%�,…S,  
q. f3* ƒ=ƒ…=�=",  ?%  “="� C%�S2,�…S 32,“*,,  �%“C%�=!“�*� …=�S-
%…=��…� C%…�"%��……  3*!=_…“�*%�%  C!=����%�%  …=!%�3 ","=�=�, 

 42 Красівський О. УСРП // Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначен-
ня, персоналії / Відп. ред. Ю. Римаренко. — К.: Вік, 1993. — С. 122.

 43 Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20—30-х рр. ХХ ст. 
// Національно-визвольна боротьба 20—30-х рр. ХХ ст. в Україні. — Київ; Львів, 
1993. — С. 94.

 44 Makuh I. Na narodnii sluzhbi. — Detroit, 1958. — С. 338.
 45 Спогади Лавриченка Я., вихідця із с. Попівці Кременецького району, жителя 

Парагваю. Записані Г. Чернихівським в 1990 р.

j!���…���. o�!. C%	. uu “2. b3	. x,!%*=

“CS��…%_ %!�=…Sƒ=�S_ %K%!%…, S K%!%2�K, …= %“…%"S C%�%�›�…%_ C!%-
�!=",,  ?%  “C!,�,…,�%  ƒ�,22  �"%. C=!2SL “%�S=�S“2,�…%�%  “C! -
"3"=…… . Š�,  ?%  !S!�……  ?%�%  %K’G�…=……  C!,L"=�%“� C%“23C%"%  
L %K�3"=…%,  “"S��=2� …="���…S q. f3*%" -=*2,. &o!="�=,  # 2"�!-
�,2� q. f3*,  # ?� �%  -%!"=��…%�%  C%G�…=……  K3�= …=�=�%�›�…= 
2S“…= “CS"C!=� . a3�%  32"%!�…� C%�S2,�…� K�!%  %K%. C=!2SL,   *� 
",!S!3"=�%  "“S C,2=……  KS›3�%_ !%K%2,[46. m= C�!!%"3 C%"%G……%"3 
ƒ’_ƒ�S rpo 3 *"S2…  1923 !. " %�…%"3 ƒ C3…*2S" C!,L… 2%_ !�ƒ%���S_ 
ƒ=ƒ…=�=�%“�,  ?%  ƒ’_ƒ� ",ƒ…=G C%2!�K3 %K’G�…=……  "“S. 3*!=_…“�*,. 
“%�S=�S“2,�…,. C=!2SL,  ?%K !=ƒ%" "S�“2%�"=2, “"%_ C!="= S "2S��-
"=2, 3 ›,22  C!%�!="…S ","%�,47. q="� " ��L �=“ C!%"S�…S C%�S2,�-
…S �S �S g=.S�…%_ r*!=_…, C!%C=�3"=�, S��� *%…“%�S�=�S_ 3*!=_…�S" 
��  K%!%2�K, C!%2, =…�*“S%…S“2“�*%_ �S ��…%“2S C%��“�*%�%  3! �3. 
n“%K�,"%  =*23=��…%� �  S��  ƒ"3�=�= ��  “%�S=�S“2S"48.

c%�%"%� rqpo K3�%  %K!=…%  k�"= a=�,…“�*%�%,  C�!!," ƒ=-
“23C…,*%" k. a=�,…“�*%�%  %K!=�, P"=…= l=*3.= (�!%"=�“�*%-C%-
�S2,�…%�%  �S �=,  =�"%*=2=49),  �!3�," ƒ=“23C…,*%" �%�%", “2=" 
q. f3* (�!%"=�“�*%-C%�S2,�…,L �S �,  "�,2���,  C!%“"S2 …,…)50. oS“-
�  “"�!2S k. a=�,…“�*%�%  L%�%  ƒ=“23C," P. l=*3.51.

q%�S=��…= %“…%"= rqpo # “�� …“2"%,  �!SK…S CS�C!,G"�S,  “�3›-
K%"�S 2= S…2��S��…�S 52. “* ƒ=ƒ…=�=G %�,… Sƒ �S �S" rqpo,  C=!2S  
…="�,�=“  &C%!,!�"=2,“  ƒ …,ƒS" S ��!�ƒ …,ƒ,[53. qC!="�S,  S��_ “%-
�S=�-!=�,*=�S" …=LKS��!� CS�2!,"3"=�%  “�� …“2"%,  S �� …� �,"…%,  
2%"3 ?%   *?%  C%�,",2,“� …= “%�S=��…3 “2!3*23!3 3*!=_…“�*%�%  
“3“CS��“2"= oS"…S�…%-g=.S�…%_ r*!=_…,,  2%  …=LKS��!,L "S�“%2%* 
C!,C=�=" “="� …= �� "�!“2"3.

 46 Жук С. З польського Сейму. Бюджетова дебата і польське ставлення до україн-
ського питання // Громадський голос. — 1928. — 16 червня.

 47 Резолюції І повоєнного з`їзду УРП (1923) // Національні процеси в Україні: історія і 
сучасність. Документи і матеріали. Довідник у 2 ч. Ч. 1. / Упоряд. І. Кресіна. — К.: 
Вища школа, 1997. — С. 22.

 48 Кузьмінець О., Орихівський І. Консолідація українських соціалістичних сил 
Західної України (1924—1926) // Українсько-польські відносини в Галичині у 
ХХ ст. Матер. міжнар. науково-практичної конференції (21—22.11.1996 р.). — 
Івано-Франківськ: Плай, 1997. — S. 170.

 49 Makuh I. Na narodnii sluzhbi. — Detroit, 1958. — S. 444.
 50 Там само. — S. 338.
 51 Там само. — S. 4.
 52 Чого хоче УСРП? — Львів, 1926. — С. 1. 
 53 Березовський О. УНДО безнадійно шукає ґрунту // Громадський голос. — 1928. — 

15 квітня.
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n“…%"…S ƒ=“=�, “%�S=�-!=�,*=�S" K3�, ",ƒ…=��…S ?� 1890 !.54. 
o!%2� C%“23C%"%  �� *S C3…*2, C!%�!=", ƒ"S…�"=�,“� "S�C%"S�…%  
�%  ","%� �=“3. P��%�%�%" C=!2S_ K3" l,.=L�%  d!=�%"=…%",  CS� 
L%�%  "C�,"%" K3�= %“2=2%�…%  “-%!"%"=…= %“…%"…= S��L…= C�=2-
-%!"= “%�S=�-!=�,*=�S". b __ %“…%"3 K3�%  C%*�=��…%  ��"%*!=-
2,�…,L S …=3*%",L “%�S=�Sƒ" …= ��"%*!=2,�…,. S *%%C�!=2,"…,. 
ƒ=“=�=.55. l�2%� C=!2S_ K3�= K%!%2�K= ƒ= “%�S=��…� S …=�S%…=��…� 
",ƒ"%��……  C!=����,.,  ƒ= C�!�K3�%"3 �%“C%�=!“2"= S C%�S2,�…%-
�%  �=�3 …= “%�S=�S“2,�…,L,  "  *%"3 ƒ…,*…� ",ƒ,“* *�=“S" S …=�SL56. 
d%  !��S,  rqpo ",“23C=�= ƒ *!,2,*%� *%"3…S“2,�…%�%  !�›,"3 S 
-=!,ƒ"357,  2%"3 ?%  S��%�%�S  �,. 2%2=�S2=!…,. “,“2�" “3C�!-
��,2� ��"%*!=2,�…," ƒ=“=�=" “3“CS��“2"=. rqpo ",“23C=�= ƒ= 
“="%",ƒ…=��……  …=!%�S"58,  = =…2,��"%*!=2,�…S !�›,", ƒ=C�!�-
�3"=�, ��.

b C!%�!="S C=!2S_,  " !%ƒ�S�S,  ?%  “2%“3"="“  C%�S2,�…,. “C!=",  
ƒ=ƒ…=�=�%“ ,  ?%  rqpo “2%_2� …= ƒ=“=�=. 32"%!�……  “="%“2SL…%_ 
r*!=_…“�*%_ 2!3�%"%_ !�“C3K�S*, S C�!�.S� 3“SG_ C%"…%2, "�=�, " 
…%"%32"%!�…SL ��!›="S �%  !3* C!=����%�%  …=!%�3. 

r …=“23C…%"3 C3…*2S C!%�!=", rqpo �,2=G"%  C!%  …�%K.S�-
…S“2� C�!�.%�3 "“SG_ C%"…%2, "�=�, �%  …=!%�…,. !=�,  ",K!=…,. 
ƒ=�=��…,",  !S"…,",  2=G"…," �%�%“3"=…… "59. d=�S …=�%�%!3"=�%“� 
…= !S"…%“2S C!=" S “"%K%� ��  "“�%�%  …=“���…… 60. g=ƒ…=�=�%“�,  ?%  
ƒ="S“2� “%�S=��…%�%  C%…�"%��……  C%",……= C!,L2, “%�S=��…= “C!=-
"���,"S“2�61. r K%!%2�KS ƒ= “"%_ C!="= …� %“2=……� !%�� q. f3* "S�-
"%�," 3*!=_…“�*%"3 “�� …“2"3. bS… !%ƒ3"S" C%2!�K3 %!�=…Sƒ=�S_ 

 54 Програма Русько-української радикальної партії (1890 р.) // Національні проце-
си в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник у 2 ч. Ч. 1. / 
Упоряд. І. Кресіна — К.: Вища шк., 1997. — С. 308.

 55 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. — 
Міннеаполіс, Міннесота; США, 1996. — С. 28.

 56 Державний архів Тернопільської області (далі — ДАТО). — Ф. 231 (Політичні 
партії Кременецького повіту). — Оп. 1. — Спр. 2063. — Арк. 25.

 57 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. — 
Міннеаполіс, Міннесота; США, 1996. — С. 28.

 58 ДАТО. — Ф. 231. — Оп. 1. — Спр. 2063. — Арк. 38.
 59 Там само. — Арк. 25.
 60 Виклад програми української соціал-радикальної партії // Українська сус-

пільно-політична думка в 20 ст. Документи і матеріали / Упоряд. Т. Тумчак, 
Р. Сольчаник. В 3 т. Т. 2. — К.: Сучасність, 1983. — С. 231.

 61 Там само. — С. 226.

“�� …“2"=62,  C�!�2"%!�……  L%�%  ƒ C=“,"…%�%  “C%“2�!S�=�= …= =*2,"-
…%�%  3�=“…,*= “3“CS��…%-C%�S2,�…,. C!%��“S",  CS�*!�“��"=" "=›-
�,"S“2� -%!"3"=……  “S��“�*%�%  S…2��S��…2=63. r ��%"3 …� %“2=……� 
!%�� "S�S�!="=�= %“"S2= 2= ",.%"=…… . g…=��, ��,  C%��“�*= "�=�= 
C�!�“�S�3"=�= ��"%*!=2,�…%  …=�=!2%"=…,. 3*!=_…“�*,. "�,2�-
�S",  "S�C!="� �= _. "��,K o%��?S64. o!%2� …� �,!� 3 !*%�=. "S�-
K3"=�%“� “2=…%"��……  C=2!S%2,�…%_ “"S�%"%“2S 3*!=_…�S";  ƒ…=�…3 
!%�� 3 ��%"3 "S�S�!="=�, …=!%�…S "S�=. r “2=22S &o%�S2,�…S “,�, 
L �!%"=�“�*S …=“2!%_ …= b%�,…S[ q. f3* ƒ=ƒ…=�=",  ?%  "S�K3"=G2�-
“  &C!%K3�›�…… [ “�� …,…=,  ƒ=�S*="��…S“2� C%�S2,�…," ›,22 " ƒ 
K%*3 “��= �%“,2� "��,*=,  �� &",�…%  ƒ 2%�%,  ?%  �%  "�…� (q. f3*=) 
�=“2%  ƒ"�!2=�,“  C!��“2="…,*, !Sƒ…,. “S� C%"S23 ƒ C!%C%ƒ,�SG� 
C!%"�“2, 3 …,. "S�=[65.

y%�%  “�� …“�*%�%  C,2=……  ("=�S ƒ�"���…S …=�S�,,  "��,*S C%-
�=2*,,  …,ƒ�*S �S…, …= “S��“�*%�%“C%�=!“�*3 C!%�3*�S�),  2%  C!%-
�!="= rqpo K3�= …=K=�=2%  KS��!� ƒ%!SG…2%"=…= …= ",!S!�……  
C!%K��",. m=L�%�%"…S!� 2�,  ?%  C=!2S ,  ",“23C=��, ƒ= “%�S=��…3 
“C!="���,"S“2�,  C�!��K=�=�= C�!��=�3 ƒ�"�S K�ƒ ",*3C3 ��  "“S. 
K�ƒƒ�"���…,. “�� …. g%*!�"=,  ƒ=ƒ…=�=�%“�,  ?%  "“S ƒ�"�S,  ?%  %K-
!%K� �2�“  C%“2SL…," …=L"=…," 2!3�%",  "=�2� K�ƒ ",*3C3 C�!�-
L2, �%  …=!%�…%�%  -%…�3 ��  !%ƒC%�S�3 "S› "=�%ƒ�"���…,", S K�ƒ-
ƒ�"���…,", “�� …=",. j!S" 2%�%,  �S“,,  *%C=��…S 2= S…!S C!,!%�…S 
K=�=2“2"= "=�2� C�!�L2, " 3C!="�S……  !=� C!=����%�%  …=!%�366. 
o=!2S  %!�=…Sƒ3"=�= �,“��……S �3!2*,,  !%K%2=  *,. “C!, �= "�%-
“*%…=��……� ƒ…=…� 2= C!=*2,�…,. …=",�%* “�� … 3 �=�3ƒS “S��“�*%-
�%  �%“C%�=!“2"=67.

b,“23C=��, …= %�…%"3 ƒ "S�,  q. f3* CS�*!�“�,",  ?%  CS�…�-
“�……  C!%�3*2,"…%“2S �!SK…%�%  “�� …“�*%�%  �%“C%�=!“2"= ƒ=��-
›,2� "S� �"%. �,……,*S": …=�S��……  “�� … �%�=2*%",", ƒ�"���…,", 

 62 Учасник. Показали ще раз своє дійсне обличчя // Громадський голос. — 1927. — 11 
червня.

 63 Жук С. Політичні сили й громадські настрої на Волині // Громадський голос. — 
1928. — 1 грудня.

 64 Чоповський В. Ю. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на 
Західній Україні (1918—939). — Львів: Край, 1993. — С. 80.

 65 Жук С. Політичні сили й громадські настрої на Волині // Громадський голос. — 
1928. — 1 грудня.

 66 ДАТО. — Ф. 231. — Оп. 1. — Спр. 2063. — Арк. 26.
 67 Жук С. Політичні сили й громадські настрої на Волині // Громадський голос. — 

1928. — 1 грудня.
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�S� …*=", K�ƒ ",*3C3 2= �%K!%"S��…%_ *%%C�!=�S_ “S��“�*%�%“C%-
�=!“�*%�%  ",!%K…,�2"=68. qS��“�*%�%“C%�=!“�*= *%%C�!=�S  3*!=-
_…“�*%�%  “�� …“2"= " "S›"%G……,L C�!S%� "S�S�!="=�= …� %“2=……� 
!%�� " !%ƒ",2*3 !,…*%",. "S�…%“,…,  “C!, �= -�!"�!“�*%"3 CS�-
C!,G"…,�2"3,  = ƒ!�!2%�,  L �*%…%"S�…%_ …�ƒ=��›…%“2S "S� C%��-
“�*%_ "�=�,. q. f3* ƒ=*�,*=" “�� … CS�2!,"3"=2, *%%C�!=2,"…,L 
!3.,  K%!%2,“  ƒ= ƒ�"�� �%2,,  C%*, "“  ƒ�"�  C=…“�*=,  ��!›="…= 
S ��!*%"…= K�ƒ ",*3C3 …� C�!�L�� �%  _.…S. !3*69.

g…=�…%� C!%K��"%� ��  “�� …“�*%�%  �%“C%�=!“2"= K3" "��,*,L 
C%�=2%*,   *,L “�� …, …� "%��, C%"…S“2� “C�=�3"=2,. o!%�!="= C=!2S_ 
C�!��K=�=�= C!%"���……  C%�=2*%"%_ !�-%!",,  “32�  *%_ ƒ"%�,�=“� 
�%  2%�%,  ?%K C%�=2%* ƒK,!="“  �,!� "S� !�=��…%�%  �%.%�3,  S 2=*,  
?%K ƒ KS��!%�%  C%�=2%* K3" …=K=�=2%  ",?,L,  …S› ƒ "=�%�%,  = �S�*%" 
"=�,L �%.S� ?%K …� %C%�=2*%"3"="“ 70. m= %�…%"3 ƒ "S� K3�%  ƒ=�,2=-
…%  C%C!="*3,  ?%  "“S T!3…2%"S S �%"%"S C%�=2*, "=�2� K32, “*=“%"=-
…S71. 0� “"S��,2�,  ?%  C=!2S  ƒ=L"=�=“  ƒ=.,“2%" �%“C%�=!“�*,. C!=" 
“CS""S2�,ƒ…,*S". “* …=�%�%!3"=" q. f3*,  ƒ"�…!�……  C%�=2*3 C%",-
……%  *%"C�…“3"=2,“  "…=“�S�%* ƒ"�…!�……  ",2!=2 …= -S…=…“3"=……  
=!"S_,  = ƒ!�!2%� “*%!%��……  __ �,“���…%“2S. m= ƒ’_ƒ�=. rqpo %K�%"%-
!�"=�=“� C!%K��"= �,“C!%C%!�S_ "S› S…"�“2,�SL…,", ƒ=“%K=",,   *S 
…=�=G b%�,…S 3! �,  S C!,!%�…," 2�"C%" �%“C%�=!�%�%  !%ƒ",2*3,  ?%  
",ƒ…=�=G2�“  C!%",“�%"%-2%!�%"���…,", C%2!�K=", *!=�. q. f3* 
CS�*!�“��"=" …�%K.S�…S“2� C!,“*%!�……  C�!�K3�%", ƒ�"���…%�%  
3“2!%� …= b%�,…S,  C!,.,��…%�%  “2="��……  3! �3 �%  !%ƒ",2*3 C!%-
",“�%"%“2S *!=�,  �S*"S�=�S_ ƒ=K%!�%"=…%“2S “�� …“�*,. �%“C%�=!“2". 
q. f3* 2= L%�%  %�…%C=!2SL�S !%ƒ3"S�,,  ?%  b%�,…� C%2!�K3G ƒ…=�…,. 
*=CS2=�%"*�=��…�,  K=�=2%  S…S�S=2,", 2= ƒ=%.%��……  CS�C!,G"…,�2"=,  
?%K �%“ �…32, �%“C%�=!“�*%�%  !S"…  S…!,. �=“2,… o%��?S72.

r …=�S%…=��…SL C%�S2,�S rqpo C�!��K=�=�= ƒ=K�ƒC���……  C!=" 
…=�S%…=��…,. "�…!,…73,  ",.%� �, ƒ 2%�%,  ?%  3*!=_…�S C!=�…3�, " 

 68 ДАТО. — Ф. 231. — Оп. 1. — Спр. 1318. — Арк. 3.
 69 Там само. — Арк. 62.
 70 Учасник. Показали ще раз своє дійсне обличчя // Громадський голос. — 1927. — 11 

червня. — С. 237.
 71 ДАТО. — Ф. 231. — Оп 1. — Спр. 751. — Арк. 37.
 72 Спогади І. Киричука, жителя с. Підлісці Кременецького району Тернопільської об-

ласті. Записані І. Скакальською в 1998 р.
 73 ДАТО. — Ф. 231. — Оп. 1. — Спр. 2063. — Арк. 25.

"=LK32…�%"3 C%K3�3"=2, ��"%*!=2,�…3 ��!›="3 ƒ �%2!,"=…… " 
!S"…%“2S *%›…%�%  C�!�� ƒ=*%…%" K�ƒ %�� �3 …= …=�S%…=��…S“2�74.

b C,2=…… . *3��23!, C!%�!="= rqpo C�!��K=�=�= ƒ=K�ƒC�-
��……  "“S" …=�S%…=��…%“2 " C%"…%�%  C!="= …= %“"S23 S …= "S��…,L 
!%ƒ",2%* *3��23!,. n“"S2= "=�= K32, K�ƒ%C�=2…=75. n*!�"%  rqpo 
“2=",�= C,2=……  C!%  “2=23“ 3*!=_…“�*%_ "%",. Š=*,  q. f3* ƒ=ƒ…=-
�=",  ?%  3*!=_…“�*S �S2, C%",……S "�,2,“  !S�…%� "%"%�,  �,2=2, 
*…,›*3 2�› ƒ!%ƒ3"S�%� "%"%�76.

y%K …� “*�=�%“  3 "��……  C!%  2�,  ?%  C!%�!="= rqpo K3�= 
ƒ%!SG…2%"=…= �,!� …= C!%K��", “�� …,  “�S� ƒ=ƒ…=�,2,,  ?%  ƒ= !%-
KS2…,*=", "%…= ƒ=*!SC��"=�= 2=*S C!="=: “C!="���,"= S "�=“…= 
%C�=2= C!=�S,  "%“�",�%�,……,L !%K%�,L ��…�,  C!="%  …= “2!=L*,  
“%�S=��…� ƒ=K�ƒC���……  2%?%. oS�*!�“��"=�%“�,  ?%  “�� …, S !%KS2-
…,*, C%",……S %K’G�…=2,“ ,  ?%K !=ƒ%" �%“ �…32, C%“2="��…,. �S��L. 
`�›� …S*%�, …� K3�� �%K!= …= “��S,  *%�, "S“2%  K3�� "%!%›� “��377.

o!%=…=�Sƒ3"="!, C!%�!="3 rqpo,  K=�,"%,  ?%  �%"S…3��%� 
“�!�� C!%�!="…,. ","%� G …�ƒ=��›…S“2� r*!=_…,. rqpo " ���=��-
…,. -%!"=. ƒ�SL“…�"=�= %C%ƒ,�SL…3 C%�S2,*3 C!%2, C%��“�*%_ 
"�=�,. b “%�S=��…SL C%�S2,�S “%�S=�-!=�,*=�, C!%C%…3"=�, …�"=!*-
“,“2“�*,L “%�S=�Sƒ",  C!%2,��›…%  �%  *%"3…S“2S",  "%…, "S�*,�=�, 
ƒ=“%K, !�"%���S_ S 2�!%!3. b"=›=�,,  ?%  …�%K.S�…%  ",!…," !� -
.%" …=K�,›=2,“  �%  C%K3�%", "�=“…%_ ��!›=",. 

)," KS��!� rqpo “2="=�= C%C3� !…%� 2= "C�,"%"%� “�!�� 
3*!=_…�S",  2," KS��!� C%��“�*= =�"S…S“2!=�S  …="=�=�=“  %K"�›,2, 
�S ��…S“2� C=!2S_. g%*!�"=,  C%��“�*= C%�S�S  C,��…%  “C%“2�!S�=�= ƒ= 
�S ��…S“2� rqpo;  “�!�� =!.S"…,. �%*3"�…2S" …�!S�*%  ƒ3“2!S�=G"%  
C%"S�%"��……  %“�!��*S" C%�S�S_,  …=C!,*�=�,  C!%  K%!%2�K3,   *= 2!,-
"=�= "S› C%�S2,�…,", C=!2S ",,  ",“23C, C%�S2,�…,. �S �S"78. P…%-
�S %*!�"S …,!C%!*, …= �%!3��……  “2=!%“2, C!%"%�,�, …=�ƒ",�=L…S 
!%ƒ“�S�3"=…… ,   *S “2%“3"=�,“  ƒ%*!�"= C!%"S�…,. �S �S" rqpo,  
2=* ?%  3 C%�S�SL…%"3 "S��S�*3 "%›…= K3�%  %2!,"=2, "S�%"%“2S C!%  

 74 ДАТО. — Ф. 231. — Оп. 1. — Спр. 2063. — Арк. 26.
 75 Там само. 28.
 76 Спогади М. Козуб, жительки с. Підлісці Кременецького району Тернопільської об-

ласті. Записані І. Скакальською в 1998 р.
 77 Виклад програми української соціал-радикальної партії // Українська сус-

пільно-політична думка в 20 ст. Документи і матеріали / Упоряд. Т. Гумчак, 
Р. Сольчаник. В 3 т. Т. 2. — К.: Сучасність, 1983. — С. 239.

 78 ДАТО. — Ф. 316 (Кременецька повітова поліція). — Оп. 1. — Спр. 233. — Арк. 3.
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�%�%"…,. ���…S" rqpo 2= S…!,. C=!2SL79. d%ƒ"S� …= C!%"���……  "S� 
C%�S2,�…S C=!2S_ "=�, K!=2, 3 “2=!%“2"S80. “* C,“=" q. f3*,  K�ƒ %*!�-
"%�%  �%ƒ"%�3 …� "%›…= "S�K32, =…S "S��,  =…S …=!=�,. n“*S��*, "S�= 
K3�, "=›�,"," C!%C=�=…�,“2“�*," "=2�!S=�%" 3 C%�S2,�…SL �S ��-
…%“2S rqpo81,  C%� *, …="=�=�,“  !Sƒ…,", "�2%�=", C!%2,�S 2, _". 
Š!=C� �,“  *3"��…S ",C=�*,. Š=*,  "S�� " “. kS!…  11 2!="…  1930 !. 
ƒ= 3�=“2S 400 %“SK,  *%"�…�=…2 C%�S�S_ …� �%ƒ"%�," "S�*!,2, …S*%"3,  
*!S" q. f3*=,   *,L K3" 2%�S C%“�%" �%  q�L"3 S "S… K!=" �%ƒ"S� …= 
C!%"���……  ƒSK!=…… . g= �%�S*%� C%�S�S_,  C!="%  "S�*!,22  …=��›=�%  
L%"3,  .%�= …=“C!="�S �� …� "=�%  …S *%�%  ƒ…=��…… . P…!,L C!,*�=� 
C%*=ƒ3G,  …=“*S��*, =K“3!�…,", K3�, !S!�……  �,…%"…,*S". o%��“�*= 
"�=�= �%ƒ"%�,�= q. f3*%"S C�!�K3"=2, " “. a%�%›S"*=,  3  *%"3 "S… 
…=!%�,"“  S �� ›,�, L%�%  !S�…S,  2S��*, "��…�,  = …= …S� C%*,�=2, 
“��%,  K%  "%…%  ƒ…=.%�,�%“� …= C!,*%!�%……SL 2�!,2%!S_82.

lS› C%�S2,�…,", C=!2S ", C%“2SL…%  2!,"=�= K%!%2�K= ƒ= "C�,-
", “�!�� …=“���…… . d%"%�S �=“2%  "%…= ƒ"%�,�=“� �%  !Sƒ…,. …=-
*��CS" 2%?%. m�%�…%!=ƒ%"%,  …=C!,*�=�,  q���!%KS"�S �!3*3"=�, 3 
&m=!%"3 ›,22S[ 2. ƒ". *%"C!%"=2 …= C!%"S�…,. �S �S" rqpo,  " 2%"3 
�,“�S S …= q. f3*=. g%*!�"=,  C,“=�, C!%  2�,  ?%  %“2=……SL "S�"%-
","“  C!,L… 2, �%  &o!%“"S2,[ “�� …,…=,  2%"3 ?%  "S… Sƒ q���!%K3. 
q. f3* �=“2%  “C!%“2%"3"=" �S ƒ",…3"=��…… 83.

rqpo "��= K�=�%�SL…,��*3 �S ��…S“2�,  C!=�…3�, !�=��…%  ",-
!S!3"=2, “%�S=��…S C%2!�K, 3*!=_…�S". m=C!,*�=�,  C=!2S  =*2,"…%  
CS�2!,"3"=�= j%"S2�2 �%C%"%�, C%2�!CS�," "S� C%"�…S " c=�,�,…S,  
%!�=…Sƒ%"=…,L q. f3*%" " ". j!�"�…�S84. q. f3* …� �,!� %CS*3"="“  
j%"S2�2%",  = L “C!, " …=�.%�›�……� *%!2S" ƒ= "S“��" C!,ƒ…=��…-
… . l=K32�,  2=*= !%K%2= KS��!� ƒ�3!2%"3"=�= 3*!=_…�S",  S…=*!�  * 
"%›…= C% “…,2, ƒ=K%!%…3 j%"S2�23 C%��“�*%� "�=�%�85.

o!�“%",", %!�=…=", rqpo K3�, �=ƒ�2= &c!%"=�“�*,L �%�%“[ S 
›3!…=� &o!%2, .",��[. o3K�S*=�S_ 3 �,. ",�=…… . %ƒ…=L%"��"=�, 

 79 ДАТО. — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 247. — Арк. 10.
 80 Там само. — Арк. 6.
 81 Жук С. З польського Сейму. Бюджетова дебата і польське ставлення до україн-

ського питання // Громадський голос. — 1928. — 16 червня.
 82 Переслідування С. Жука // Громадський голос. — 1926. — 6 листопада.
 83 Гладкий Г. Негромадські способи // Громадський голос. — 1926. — 13 листопада.
 84 Український комітет у Крем'янці // Громадський голос. — 1927. — 8 жовтня. 
 85 Жук С. У справі заборони діяльності українського повітового комітету в Крем’янці 

// Громадський голос. — 1927. — 29 жовтня.

�,2=��*,L ƒ=�=� ƒ S��L…%-C%�S2,�…,", ƒ=“=�=", rqpo. c=ƒ�2= �=-
"=�= �%*�=�…3 S…-%!"=�S� C!%  "“S C%�S_,  ?%  "S�K3"=�,“  …� �,!� 
" g=.S�…SL r*!=_…S,  = L 3 “"S2S. Š=*%› …= “2%!S…*=. &c!%"=�“�*%�%  
�%�%“3[ ƒ…=.%�,�, "S“�� C%�S_ *3��23!…%-",“2���*%_ .!%…S*,86. m= 
“2%!S…*=. �,. ",�=…� C3K�S*3"=�,“  “2=22S "S�%",. �S �S" rqpo. 
o=!2S  K3�= S…S�S=2%!%" 2= “C%…“%!%" ",�=……  “�!S_ *…,� %“"S2…�%_ 
KSK�S%2�*, ��  …=!%�3 &q="%%“"S2=[. d� *3 -S…=…“%"3 CS�2!,"*3 
!=�,*=�, %2!,"3"=�, "S� 3*!=_…“�*%_ “�� …“�*%-!%KS2…,�%_ �"S-
�!=�S_ ƒ `"�!,*,87.

x2=K-*"=!2,!= rqpo ƒ…=.%�,�=“  3 k�"%"S,  2=" …�%�…%!=ƒ%-
"%  "S�K3"=�,“  ƒ’_ƒ�, C=!2S_,  …=  *,. ",!S!3"=�,“� !Sƒ…%"=…S2…S 
C,2=…… . m=C!,*�=�,  ƒ’_ƒ� rqpo 1926 !. C!=��"=" ƒ 2=*," C%-
! �*%" ��……,": 1) “C!="%ƒ�=……  ƒ �S ��…%“2S c%�%"…%�%  “�*!�2=!S-
=23 rqpo;  2) %K�%"%!�……  C%�S2,�…%_ “,23=�S_ " *!=_;  3) �,“*3“S_;  
4) ",KS!  c%�%"…%_ 3C!=",;  5) *3��23!…= S %“"S2…  C!=� ;  6) �*%…%-
"S�…S C%"S�%"��…… ;  7) ���…“�*S "…�“*,. r ƒSK!=……S "ƒ �%  3�=“2� 
120 �����=2S". d%  C!�ƒ,�S_ ƒ’_ƒ�3 "S� b%�,…S 3"SL!�, q. f3* 2= 
P. l=*3.88. g’_ƒ� %K!=" …%"3 c%�%"…3 3C!="3: �%�%"= k�" a=�,…-
“�*,L,  ƒ=“23C…,*, �%�%", # q�"�… f3*,  P"=… l=*3. 2= P"=… m%-
"%�"%!“�*,L89.

j%›…= C=!2S  C!=�…� ƒ=K�ƒC��,2, “%KS "=LK32…G S“…3"=…… ,  = 
��  ��%�%  �%23G �S�…3 ƒ"S…3. rqpo "=�= "�=“…3 "%�%�S›…3 %!�=-
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