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ВСТУП  

Актуальність теми. Розвиток сучасної юридичної науки та державотворчої 

практики є неможливим без критичного та неупередженого переосмислення ідей та 

досвіду минулих поколінь. Актуальною проблемою сьогодення залишається 

правовий режим функціонування української мови як визначального чинника та 

фундаментальної цінності, що є основою самоідентифікації людини і народу. 

Сьогодні національна мова залишається дієвим інструментом згуртування 

українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності України, її 

незалежності та національної безпеки. 

Оптимальнішому вирішенню гострих дискусій, що виникають навколо 

доцільності запровадження в Україні другої державної мови, сприятиме опанування 

негативного і позитивного історичного досвіду впровадження на території Східної 

Галичини кількох офіційних мов та утвердження української мови як державної у 

процесі консолідації та розвитку української нації. 

Багатонаціональні держави, до складу яких у різний час входили землі Східної 

Галичини, намагалися зруйнувати мовно-культурну ідентичність українців, яку 

розглядали як найяскравіший вияв прагнення до національної окремішності й 

створення незалежної самостійної соборної української держави. Мовна політика 

періодично виступала дієвим інструментом асиміляції українського населення. 

Однією з основних правових гарантій забезпечення прав української нації було 

закріплення правового режиму її мови. Тому, надзвичайно важливим є вивчення й 

аналіз змісту та наслідків реалізації положень конституцій, конституційних актів, 

законів про мови та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання мовних 

відносин у державах, до складу яких входила Східна Галичина. Вивчення та 

узагальнення особливостей правового режиму української мови в Східній Галичині 

також сприятиме ефективнішому регулюванню мовної ситуації в Україні та 

удосконаленню конституційного забезпечення функціонування української мови. 

Актуальність теми посилюється також тим, що питання місця і ролі 

української мови серед інших мов на землях Східної Галичини у різні періоди 
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досліджувалося переважно у контексті розвитку системи освіти, свободи слова та 

розвитку української мови, преси, книгодрукування тощо. Утім досі не було 

здійснено комплексного історико-правового дослідження правового режиму 

української мови в зазначений період. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язано з плановою тематикою відділу історико-правових 

досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, зокрема, 

з НДР : «Проблеми становлення і розвитку українського права: наукознавчий 

аспект» (номер державної реєстрації 0104U007593); «Судова влада в Україні: 

історичні витоки, закономірності та особливості розвитку» (номер державної 

реєстрації 0110U008112); «Джерела права України: формування національних 

традицій» (номер державної реєстрації 0112U007719). 

Мета і задачі дослідження: Метою дисертаційного дослідження є розкриття 

змісту, сутності, елементів й особливостей правового режиму української мови на 

території Східної Галичини у період 1848–1939 рр. 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких задач: 

– охарактеризувати стан наукового дослідження проблем правового режиму 

української мови у Східній Галичині в зазначений період; 

– окреслити коло джерел, необхідних для досягнення мети дослідження, 

визначити методологію дослідження; 

– визначити чинники, що впливали на характер мовної політики Австрії, 

Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), Галицької 

Соціалістичної Радянської Республіки (ГСРР) і Другої Речі Посполитої; 

– класифікувати та з’ясувати зміст нормативних актів Австрії, Австро-

Угорщини, ЗУНР, ГСРР та Другої Речі Посполитої, що стосуються регламентування 

правового режиму української мови у Східній Галичині; 

– розкрити особливості правового режиму української мови у Східній 

Галичині в органах державної влади і самоврядування, судочинстві, освітніх 

закладах, засобах масової інформації; 
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– визначити періоди еволюції правового режиму української мови у Східній 

Галичині упродовж досліджуваного періоду; 

– виявити коло суб’єктів, наділених повноваженнями здійснювати правове 

регулювання режиму української мови в Східній Галичині у досліджуваний період; 

– з’ясувати роль правового режиму української мови у процесі національного 

державотворення та у системі правових цінностей українців Східної Галичини. 

Об’єктом дослідження є мовні відносини та правова політика у сфері 

застосування, розвитку і захисту національних мов на території Австрії, Австро-

Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), Галицької 

Соціалістичної Радянської Республіки (ГСРР) та Другої Речі Посполитої 

(Республіки Польща). 

Предметом дослідження є правовий режим української мови у Східній 

Галичині (1848–1939 рр.). 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період перебування українських 

земель Східної Галичини у складі Австрії, Австро-Угорщини та Другої Речі 

Посполитої, а також у період існування ЗУНР та ГСРР. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальнонаукових підходів, 

принципів та методів дослідження. Діалектичний підхід дав змогу дійти висновку, 

що еволюція правового режиму української мови у Східній Галичині є суспільним 

процесом, зумовленим економічними, політичними, духовними, культурними 

умовами життя українського суспільства, а також державно-правовим ладом 

Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР й Другої Речі Посполитої та його сутнісними 

характеристиками. Аксіологічний підхід використовувався у процесі дослідження 

місця мовних прав у системі правових цінностей українського народу Східної 

Галичини, зокрема права на вживання рідної мови як одного з фундаментальних 

прав людини. У дослідженні були використані загальнонаукові принципи пізнання: 

історизму, об’єктивності, системності. 

Застосування загальнонаукових методів – порівняльного, хронологічного, 

історичного, структурно-функціонального, логічного, соціологічного та інших було 
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зумовлено системним підходом й дало можливість досліджувати проблеми в єдності 

їх соціального змісту і юридичної форми. Так, для характеристики причин еволюції 

правового режиму української мови в Східній Галичині був використаний 

історичний метод; для дослідження державного устрою Австрії, Австро-Угорщини, 

ЗУНР та Другої Речі Посполитої – структурно-функціональний метод. За 

допомогою хронологічного методу вирізнено періоди еволюції правового режиму 

української мови в досліджуваний період. Статистичний метод дозволив вивчити 

кількісні показники, що характеризують державно-правове життя Східної Галичини, 

та використати отримані результати для обґрунтування висновків дисертації. За 

допомогою герменевтичного методу проаналізовано зміст поняттєво-

термінологічної бази дисертаційного дослідження в контексті її історико-культурної 

та лінгвістичної інтерпретації. Серед спеціально-юридичних методів 

використовувалися порівняльно-правовий та формально-догматичний методи. За 

допомогою порівняльно-правового методу з’ясовувалися особливості змісту 

нормативно-правових актів, що визначали правовий режим української мови в 

Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, ГСРР та Другій Речі Посполитій. Для 

дослідження змісту норм правових актів, що регулювали правовий режим 

української мови у досліджуваний період, їх ефективності та практики застосування 

використовувався формально-догматичний метод. Для аналізу і систематизації 

джерел, необхідних для досягнення мети дослідження (архівних документів та 

друкованих юридичних текстів), застосовувався конкретно-пошуковий метод. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним 

науковим дослідженням, присвяченим проблемі правового режиму української мови 

у Східній Галичині в 1848–1939 рр. 

Внесок здобувача у розроблення зазначеної проблематики визначають такі 

наукові результати: 

уперше: 

з’ясовано, що суб’єктами, наділеними повноваженнями здійснювати правове 

регулювання режиму української мови в Східній Галичині у досліджуваний період в 

Австрійській імперії та Австро-Угорській монархії були – австрійські монархи, 
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австрійський парламент (рейхстаг), міністерства (внутрішніх справ, освіти і 

віросповідань, юстиції, фінансів, національної оборони та громадської безпеки 

тощо), Галицький крайовий Сейм та крайовий уряд Східної Галичини, місцеві 

органи державної влади та органи самоврядування; у ЗУНР – Українська 

Національна рада (законодавчий орган ЗУНР) та державні секретарі (міністри) уряду 

ЗУНР; у ГСРР – Галицький революційний комітет (Галревком); у Другій Речі 

Посполитій – польський парламент (Сейм), міністерства та посадові особи, органи 

місцевого самоврядування; 

виявлено, охарактеризовано та класифіковано законодавчі акти Австрії, 

Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки, Галицької 

Соціалістичної Радянської Республіки та Другої Речі Посполитої, що регулювали 

правовий режим української мови; 

доведено, що окремі акти органів виконавчої влади, які регулювали правовий 

режим української мови у Східній Галичині в складі Австрії, Австро-Угорщини й 

підзаконні нормативно-правові акти Другої Речі Посполитої суперечили 

міжнародно-правовим актам і положенням конституцій, конституційних актів та 

законів, прийнятих вищими законодавчими органами влади цих країн; 

визначено періоди еволюції правового режиму української мови у Східній 

Галичині: 1) 1848–1918 рр. – в Східній Галичині у складі Австрійської імперії та 

Австро-Угорської монархії конституціями та конституційними актами декларувався 

правовий режим української мови як крайової мови, тобто офіційної мови в межах 

території Східної Галичини. Фактично використання української мови як офіційної 

мови органів державної влади, самоврядування і судочинства було суттєво 

обмежено. Законом «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 1907 р. 

єдиною офіційною мовою у Східній Галичині було визнано польську мову. 2) 1918–

1923 рр. – в ЗУНР вперше було закріплено правовий режим української мови як 

єдиної державної мови. 3) 15 липня – 21 вересня 1920 р. – в ГСРР декретом 

Галревкому «Про скасування обов’язкової державної мови» було скасовано 

українську мову як обов’язкову державну мову і проголошено рівноправність мов 

української, польської та єврейської національностей у Східній Галичині, як 
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офіційних мов органів державної влади та самоврядування. 4) 1919–1924 рр. – після 

анексії Східної Галичини Другою Річчю Посполитою українська мова не 

визнавалася державною мовою на території колишньої ЗУНР й використовувалася 

як офіційна мова в діловодстві органів державної влади і самоврядування. 5) 1924–

1939 рр. – законами від 31 липня 1924 р., ухваленими Сеймом Другої Речі 

Посполитої, польська мова була визнана єдиною державною і офіційною мовою в 

державних установах Східної Галичини, вживання української мови дозволялося 

лише у діловодстві органів самоврядування й освітніх закладах за рішеннями 

місцевих органів влади й самоврядування та в окремих випадках під час судового 

розгляду справ. 

уточнено: 

передумови встановлення правового режиму української мови на території 

Східної Галичини як державної, якими стали революційні події 1848 р. в Європі, так 

званої «Весни народів», в ході якої відбулося політичне становлення сучасних націй 

Східної Європи та прийняття в подальшому конституційно-правових актів Австрії, 

Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі Посполитої; 

перелік нормативних актів Австрії, Австро-Угорщини, а також 

Західноукраїнської Народної Республіки та Другої Речі Посполитої, що 

закріплювали правовий режим української мови; 

особливості правового режиму української мови в державних органах влади й 

самоврядування, в освітніх закладах та засобах масової інформації в Східній 

Галичині у складі Другої Речі Посполитої; 

набули подальшого розвитку:  

положення про те, що боротьба українців Східної Галичини за надання 

українській мові статусу державної мови була невід’ємною частиною боротьби 

українського народу за національний суверенітет; 

висновок про те, що правовий режим національних мов у Австрії, Австро-

Угорщині, а також у Західноукраїнській Народній Республіці та Другій Речі 

Посполитій розглядався як складова конституційно-правового статусу народів 

Східної Галичини; 
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положення про те, що асиміляторська політика правлячих кіл Австрії, Австро-

Угорщини та Другої Речі Посполитої була політичним підґрунтям визначення 

правового режиму української мови у Східній Галичині.  

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і положення, що 

були отримані внаслідок виконання роботи, нададуть можливість зрозуміти 

особливості еволюції правового режиму української мови у Східній Галичині у 

1848–1939 рр. та його роль у процесі українського національного державотворення. 

Отримані результати також можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем правового 

режиму української мови; 

у правотворчій роботі – для удосконалення правового режиму української 

мови; 

у навчальному процесі – для підготовки навчально-методичних комплексів та 

викладання навчальних дисциплін «Історія держави і права України», «Історія 

політичних і правових учень», «Політологія». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження оприлюднені та обговорювалися на засіданні відділу історико-

правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

а також на 14 наукових та науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки» 

(14–15 жовтня 2010 р., м. Запоріжжя); ХХІV Міжнародна історико-правова 

конференція «Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і 

сучасність» (28 квітня – 1 травня 2011 р., м. Львів); ХХV Міжнародна історико-

правова конференція «Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, 

перспективи розвитку» (16–18 вересня 2011 р., м. Саки); Міжнародна науково-

практична конференція «Роль права та закону у громадянському суспільстві» (20–

21 квітня 2012 р., м. Одеса); Міжнародна науково-практична конференція «Право та 

суспільні відносини: умови та способи гармонізації» (22–23 червня 2012 р., 

м. Харків); ХХVІІ Міжнародна історико-правова конференція «Історико-правова 

реальність у глобальному і регіональному вимірах» (20–23 вересня 2012 р., 
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м. Євпаторія Автономної Республіки Крим); VІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» 

(30 листопада 2012 р., м. Київ); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особливості формування законодавства України на сучасному етапі 

державотворення» (14 березня 2013 р., м. Івано-Франківськ); Звітна викладацька та 

студентська науково-практична конференція «Наука та освіта ХХІ століття» 

(30 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ); ХХІХ Міжнародна історико-правова 

конференція «Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти країн: 

історія та сучасність» (19–22 вересня 2013 р., м. Феодосія); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Особливості формування законодавства України: 

філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» (6 березня 2014 р., м. Івано-

Франківськ); Звітна викладацька та студентська науково-практична конференція 

«Наука та освіта ХХІ століття» (30 квітня 2014 р., м. Івано-Франківськ); 

Міжвузівський науковий семінар «Актуальні проблеми становлення та розвитку 

держави і права України» (9–10 жовтня 2014 р., м. Івано-Франківськ); 

ХХХІ Міжнародна історико-правова конференція «Державний суверенітет, 

національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі» (27–

30 листопада 2014 р., м. Берегове). Всі доповіді і виступи на конференціях 

опубліковано. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи були 

висвітлені у 22 наукових публікаціях здобувача, у тому числі у 7 статтях у 

вітчизняних виданнях, визначених як фахові виданнях з юридичних наук, у 1 статті, 

опублікованій у іноземному фаховому виданні, та у 14 тезах та повнотекстових 

матеріалах виступів на наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура роботи та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, які поділені на дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, основний 

текст – 172 сторінки, список використаних джерел – 32 сторінки (318 найменувань) 

та додатки – 7 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 

 

1.1 Історіографія проблеми та джерельна база дослідження 

 

Здійснений аналіз історіографії проблеми дозволяє виділити п’ять груп праць, 

що стосуються окресленої теми: 1) праці другої половина ХІХ – початку ХХ ст., які 

побачили світ у роки перебування Галичини в складі Австрії та Австро-Угорщини та 

у період існування Західноукраїнської Народної Республіки; 2) публікації 

українських та польських авторів, які з’явилися під час перебування земель Східної 

Галичини у складі Другої Речі Посполитої; 3) праці радянських науковців; 

4) монографії, дослідження правників та істориків, що були опубліковані в період 

незалежності України; 5) праці представників української діаспори. 

У першій половині ХІХ – початку ХХ ст. питання впровадження української 

мови в органах місцевого самоврядування, судочинстві, освітніх закладах тощо 

розглядалися, переважно, в історичних та історико-правових працях австрійських і 

польських науковців: О. Бальцера (O. Balzer) [261], К. Гжибовського 

(K. Grzybowski) [269], В. Калінки  (W. Kalinka) [270], С. Шнюр-Пепльовського 

(S. Schnur-Peplowski) [286], Б. Вінярського (B. Winiarski) [311] та інших учених, в 

яких Галичина вважалася польською територією, а українцям відводилася роль 

національної меншини. Тому польські й німецькі правознавці та історики відводили 

українській мові другорядну роль порівняно з німецькою і польською мовами. 

На зламі ХІХ – ХХ ст. завдяки українським правникам та професорам 

Львівського університету: О. Огоновському, П. Стебельському, К. Левицькому, 

А. Горбачевському, С. Дністрянському та ін. розпочалося видавництво першого 

фахового українського юридичного правничого журналу «Часописъ Правнича».      
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З-поміж розвідок різноманітного характеру в журналі було опубліковано низку 

праць, в яких фрагментарно досліджувалося законодавче забезпечення і стан 

реалізації права на вживання української мови в Австрії та Австро-Угорщині. 

Зокрема, у статті А. Горбачевського «Галицьке судівництво і справа його реформи в 

законодавчих тілах» [43] та рефераті П. Стебельського «Чи і оскільки показалися у 

нас в практиці Суди присяжних пожиточними» [215] охарактеризовано мовну 

політику державних органів влади та приділено увагу проблемі вживання 

української мови в судових органах і судівництві в Галичині. Зокрема, праця 

Б. Рожанського «Руська мова на правничім виділі Львівського університету» [181] 

присвячується дослідженню статусу української мови та містить в собі огляд курсів, 

які читалися в університеті українською мовою. 

Серед досліджень, які з’явилися впродовж цього періоду, на особливу увагу 

заслуговує також праця К. Левицького «Про права руської мови» [122], в якій автор 

зосередився на гарантіях мовних прав, передбачених Конституційним законом від 

21 грудня 1867 р. 

Боротьба москвофілів та народовців за вплив на суспільно-політичні процеси 

в Східній Галичині актуалізувала наукові дослідження проблеми функціонування 

української мови у різних сферах суспільно-політичного життя, зокрема, в освітніх 

закладах та органах місцевого самоврядування. І. Кревецький [109], М. Лозинський 

[134, 135], інші правознавці й історики розпочали вивчення особливостей мовної 

політики органів центральної та місцевої влади на території Східної Галичини. Один 

із дослідників мовного законодавства Австро-Угорщини М. Здерковський, 

констатуючи обмеження сфери функціонування української мови, зазначав, що 

«дійшло до того, що в цілій Східній Галичині всі протоколи судових засідань в 

кримінальних та цивільних справах, наказного та позовного провадження, 

списуються зі сторонами української національності виключно в мові польській» 

[90, с. 31]. 

Важливу роль у боротьбі українців за право збереження і розвиток рідної мови 

відіграла низка праць, присвячених критиці внутрішньої політики Австрії, Австро-

Угорщини, щодо врегулювання українсько-польських відносин, а саме: М. Бівена 
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[12], Е. де-Витте [66], М. Залізняка [84], Л. Когута [99], В. Левицького [121], 

К. Левицького [123], М. Павлика [160], Р. Шпрингера [254] та ін. 

З початком Першої світової війни суттєво ускладнилися наукові пошуки 

українських та зарубіжних дослідників у сфері правового забезпечення 

функціонування української мови в державних інституціях Австро-Угорщини. 

Пожвавлення наукових студій відбулося після її завершення. 

Уже в період існування ЗУНР з’являються праці, переважно громадських і 

державних діячів – учасників тогочасних подій, які брали активну участь у 

створенні ЗУНР та УНР й відігравали важливу роль у політиці обох держав. Це, 

зокрема, праці В. Винниченка [28], М. Лозинського [136], М. Чубатого [249] та ін. У 

своїх розвідках автори торкалися питання правового режиму української мови 

переважно в контексті проблеми розвитку української культури та літератури. 

Після входження Галичини до складу Другої Речі Посполитої, антиукраїнська 

спрямованість політики польського уряду максимально ускладнила появу 

спеціальних досліджень, присвячених проблемі функціонування української мови. 

Однак, незважаючи на штучно створені владою перешкоди, у 1920–1930-х рр. 

з'являється значна кількість досліджень українських істориків та правників, 

присвячених найболючішому на той час питанню – забезпеченню мовних прав 

українців у сфері освіти: Я. Біленького [11], І. Ліщинського [133], І. Герасимовича 

[35, 36], Д. Великановича [20], Л. Ясінчука [259] та ін. У цих працях акцентовано 

увагу на розвитку шкільної освіти в Галичині, мовних питаннях у шкільній політиці 

Польщі, у тому числі зумовлених законом про мову навчання в державних школах, 

прийнятим у 1924 р. 

Так, у працях І. Герасимовича «Збройна і культурна війна: статистика 

шкільна» [35] та «Українські школи під польською владою» [36] доводиться, що 

найгіршим для будь-якого народу може бути тільки мовна та культурна асиміляція. 

Заперечуючи пануючу в польській історіографії пропаганду культурних здобутків 

польської влади у Східній Галичині, автор показав процес зменшення кількості 

україномовних шкіл на етнічних українських землях порівняно з 1918 р. на 

значному статистичному матеріалі. Працю І. Герасимовича передрукував відомий 
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галицький часопис «Діло», що викликало значний суспільний резонанс, 

актуалізувало проблему захисту української школи напередодні проведення 

шкільного плебісциту 1925 р. у Східній Галичині. 

У працях Д. Великановича [20] та Л. Ясінчука [259] проаналізовано 

нормативно-правові акти польського сейму, які стосувалися мови викладання в 

освітніх закладах, охарактеризовано результати шкільних плебісцитів 1925, 1927, 

1932 рр. 

Правове регулювання системи освіти в Австро-Угорщині та Другій Речі 

Посполитій проаналізував український адвокат І. Федорович. У праці «Українські 

школи в Галичині в світлі законів і практики» [239] автор охарактеризував 

нормативно-правові акти Австро-Угорщини та польської влади й довів, що шкільна 

політика Польщі йшла в розріз із її міжнародними зобов’язаннями. Загалом автор 

намагався «дати читачеві можність створити образ і поняття про правдивість 

погляду, що договори для Польщі – лиш кусник паперу без вартости, що у Польщі 

закон одно, а практика друге» [239, с. 3]. Дослідження І. Федоровича та його 

однодумців стали «відправними» у всебічному вивченні мовної політики у системі 

шкільної освіти Польщі. У центрі уваги істориків, педагогів у цей період перебувала 

проблема захисту української школи від полонізації. 

Утворення в 1925 р. Українського національно-демократичного об'єднання 

(УНДО) пожвавило дискусії в суспільстві щодо мовно-освітньої політики Другої 

Речі Посполитої. Чільні діячі партії, а також політичні сили національно-

демократичного табору, передусім Української соціал-радикальної партії (УСРП, до 

1926 р. Українська радикальна партія), розпочали викривальну кампанію, основна 

мета якої була спрямована на припинення полонізації українських шкіл. Саме в цей 

період вийшла праця генерального секретаря УНДО В. Целевича «Про нові польські 

шкільні закони» [242], яка на конкретних прикладах показала реальний стан 

функціонування української мови в школах краю, окреслила освітню стратегію і 

тактику націонал-демократів. 

Починаючи з 30-х рр. ХХ ст. українська історіографія поповнюється низкою 

праць, опублікованих у часописі «Рідна школа», зокрема І. Герасимовича «1925–
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1932. Після шкільного плебісциту» [37], Ф. Коковського «Рідна школа а рідна мова» 

[100], Д. Великановича «За зміну lex Grabski» [21] та ін., в яких порівняно з 

попередніми працями посилюється критика полонізаторської мовної політики 

польських чиновників щодо українських освітніх закладів у Східній Галичині, яка 

здійснювалася в ході так званої політики «пацифікації» (втихомирення), 

запровадженої польським урядом у 1930 р. [176, с. 7, 154, 194]. Політика 

«пацифікації» зумовила поширення націоналістичних ідей у середовищі української 

молоді як реакції на нищення української школи, ополячення вчителів, заохочення 

створення утраквістичних двомовних шкіл тощо. 

Доволі об’єктивна характеристика стану функціонування української мови в 

школах краю міститься в праці польського науковця М. Фелінського [240]. Проте, 

ця праця стала скоріше винятком із правила, аніж окреслила позитивну тенденцію 

для українців. На противагу українським науковцям, педагогам та історикам їхні 

польські «колеги» подавали у вигідному для уряду світлі освітню політику Польщі 

на етнічних українських землях. У працях 30-х років ХХ ст. польських науковців – 

В. Гетеля (W. Getel) [268], Ч. Войтиняка (Ch. Wojtynjak) [312], А. Бартошука 

(A. Bartoshuk) [262] та ін., на відміну від українських розвідок, суть і зміст мовних 

та культурно-освітніх процесів показано з абсолютно протилежних позицій, й 

переважно висвітлювалася лояльна політика польської влади щодо реалізації 

мовних прав громадянами польської держави, зокрема й українцями. 

Асиміляторська політика Другої Речі Посполитої змушувала українських 

учених дедалі частіше звертатися до позитивного досвіду Австрії, Австро-

Угорщини. Зокрема, Р. Домбчевський у своїй праці «За право мови» [64] відзначив 

відносно позитивну для українців політику Габсбургів у цій сфері. Водночас, він 

наголосив на протидії польських чиновників у сфері запровадження української 

мови в органах місцевого самоврядування та судочинстві. 

На завершальному етапі Першої світової війни та в період національно-

визвольних змагань 1918–1923 рр. М. Возняк опублікував серію пропагандистських 

праць («Наша рідна мова», «Наш родной язык»та ін. [30, 31]), покликаних показати 
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самодостатність української мови, її відокремленість від інших слов’янських мов та 

тривале історичне минуле. 

Початок Другої світової війни викликав помітне пожвавлення наукових студій 

антипольського спрямування серед українських науковців. Зокрема, дослідження 

І. Герасимовича «Праця вчителя в школі. Методичні завваги до навчання в народних 

школах» [38] було присвячено методологічним аспектам розвитку української 

школи. Чільне місце в праці посіла проблема вивчення та викладання української 

мови у школах Східної Галичини. І. Герасимович констатував: «Сучасна народна 

школа повинна дати українській дитині певний засіб з округленого знання, як 

необхідної основи в майбутньому житті і підклад, на якому можна буде більше 

розвивати практичне фахове знання…» [38, с. 8–9]. 

Радянська історіографія повоєнного часу трактувала події культурно-

освітнього життя на західноукраїнських землях виключно з класово-партійних 

позицій. Оскільки у політичних процесах основний акцент було зроблено на 

викриття «антинародної» політики «дрібнобуржуазних» партій, проблема 

функціонування української мови вивчалася не як окремий феномен, а крізь призму 

ідей класової боротьби та інтернаціоналізму. Прихильники радянського режиму 

намагалися показувати утиски і дискримінацію українців у мовно-культурній сфері 

переважно з точки зору критики профашистського режиму Ю. Пілсудського. 

Цензура та заборони висвітлення окремих проблем історії України суттєво 

обмежували можливості радянських науковців щодо характеристики мовної 

політики Австрії, Австро-Угорщини, не кажучи про «буржуазний» період 

Західноукраїнської Народної Республіки. 

У численних працях радянських науковців: А. Лихолата [132], Н. Кучерова 

[120], В. Кульчицького [115], М. Стахіва [214], Б. Тищика [226], І. Васюти [19], 

В. Вериги [26] та ін. демонструвалися переваги «соціалістичного будівництва» в 

Радянській Україні у порівнянні з політикою польського владного режиму у 

міжвоєнній Польщі. Разом із тим, проблемі правового регулювання мовних відносин 

у Східній Галичині не приділялося уваги. Лише наприкінці 80-х рр. минулого 

століття, після прийняття мовних законів у радянських республіках, виник інтерес 
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вітчизняних правознавців до цієї проблематики. Зокрема, В. Кульчицький у 

кандидатській [113] та докторській дисертаціях [117], а також у серії статей дотично 

торкнувся правового режиму української мови в Галичині у період її перебування в 

складі Австрії та Австро-Угорщини [114, 116]. 

Антиукраїнська політика польської влади у мовній сфері здебільшого 

замовчувалася або ж виправдовувалася тогочасними польськими дослідниками 

міжвоєнного періоду. В межах офіційних ідеологічних канонів у працях 

М. Іваніцького (M. Iwanicki) [267], М. Пап'єжинської-Турек (M. Papierzynska-Turek) 

[274], В. Серчика (W. Serczyk) [285], А. Хойновського (A. Chojnowski) [264], 

А. Айненкеля (A. Ajnenkiel) [260], Т. Пьотркевіча (T. Piotrkiewicz) [278], 

Й. Томашевсього (J. Tomaszewski) [293] та ін. подавалося дещо спрощене 

трактування мовно-культурного становища українців у Другій Речі Посполитій. 

Автори праць не акцентували увагу на дискримінаційній політиці щодо українців, 

натомість розглядали питання офіційної державної політики польської влади щодо 

національних меншин, зокрема українців, їх правового становища в державі, 

забезпечення та реалізацію їхніх культурних прав. Також ними висвітлювалася 

суспільна і культурна діяльність українців Східної Галичини, процес створення і 

розвитку українських інституцій та організацій, зокрема «Просвіти», Українського 

педагогічного товариства «Рідна школа» тощо. 

Окремі аспекти досліджуваної проблеми стали предметом вивчення 

істориків – представників української діаспори. В публікаціях С. Барана та 

С. Витвицького [9], О. Субтельного [219], І. Кедрина [94], К. Паньківського [161], 

Т. Гунчака [47] у контексті суспільно-політичних процесів фрагментарно висвітлено 

дискримінаційну щодо українців мовну політику польського владного режиму у 

Західній Україні. Однак, слід зазначити, що проблема забезпечення мовних прав 

українців в інституціях Другої Речі Посполитої, а тим більше Австрії та Австро-

Угорщини не була достатньо висвітлена науковцями української діаспори. 

З-поміж трьох періодів в історії Східної Галичини досліджуваного періоду, 

зокрема перебування українських земель у складі Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР 

та Другої Речі Посполитої, найменш вивченим уважається перший. На сьогодні не 
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тільки для істориків, але й для правників залишається лакуною правовий режим 

української мови за часів правління династії Габсбургів. Проблема функціонування 

української мови на сучасному етапі здебільшого розглядається у контексті 

суспільно-політичних процесів. У працях О. Аркуші [7], М. М. Кріля [111], 

М. Мудрого [151], О. Середи [202], О. Сухого [220], В. Расевича [180], Б. Янишина 

[257], О. Киричук [96], І. Чорновола [248] та інших науковців фрагментарно 

охарактеризовано польсько-українські дискусії щодо доцільності використання 

української мови в органах державної влади, проаналізовано причини відставання 

українців у питанні законодавчого забезпечення прав української мови, у тому числі 

й у регіональному масштабі. 

У працях М. Кугутяка [112], В. Комара [102], Л. Присташ [176], О. Липитчук 

[127], С. Бочарової [15], О. Красівського [108], М. Кучерепи [119], А. Свинчука 

[200], М. Геника [34], Б. Ступарика [218], М. Швагуляка [252] та ін. у проблемно-

хронологічному ракурсі, через призму особистого бачення, показано особливості 

культурно-освітнього та суспільно-політичного становища українців у Другій Речі 

Посполитій. 

Загалом, проблема належного законодавчого забезпечення прав української 

мови у другій половині ХІХ – початку ХХ століття в українській історіографії 

переважно висвітлюються у двох структурно-тематичних ракурсах: в історичних 

працях та в контексті інших самостійних дослідницьких тем. 

На зламі ХХ – ХХІ ст. мовна, культурно-освітня політика ЗУНР та Другої Речі 

Посполитої фрагментарно розглянута в працях Д. Стовбухи [217], М. Гона [42], 

Р. Кобильника [98], Л. Зашкільняка та М. Крикуна [89], Л. Алексієвця [3]. Окреслені 

роботи стали важливим кроком на шляху до об’єктивного висвітлення суспільно-

політичного життя в Західній Україні у 1920–1930-х рр. На несправедливій щодо 

українців політиці Другої Речі Посполитої в культурно-освітній та політичній 

сферах наголосив Р. Демчишак [49]. Важливі за своїм змістом праці українських 

дослідників польського періоду: В. Благого [13], В. Вериги [27], Р. Скакуна [204], 

О. Паславської [162], О. Юхимюк [256], А. Венгера [25], В. Марковського [142, 143, 

145] та ін. В них висвітлено полонізаційну політику польської влади щодо 
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українського народу та, порівняно з працями попередніх поколінь українських і 

польських дослідників, розкрито складність українсько-польських відносин із нових 

точок зору. Зокрема, вони зазначають про декларативність норм Конституції 1921 р., 

які гарантували мовні права українцям, аналізують правове регулювання мовних 

відносин в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на 

підставі мовних законів 1924 р., усупереч конституційним нормам, характеризують 

складний період «пацифікації» в житті українського народу тощо. 

Деякі аспекти досліджуваної проблематики в період правління династії 

Габсбургів висвітлюють праці І. Андрущенка [5], Й. Кобаля [63], В. Колесника та 

О. Рафальського [101], О. Котової [106], М. Кріля [111], І. Лисяка-Рудницького [129, 

130], М. Стахіва [207, 208], А. Дж. П. Тейлора [222], А. Бойчука [14], 

В. Марковського [144], М. Мацькевича [147], О. Мікули [149], І. Монолатія [150], 

І. Нагаєвського [152], О. Кондратюка [104], Р. Петріва [164–166], С. Попика [174], 

Г. Євсєєвої [67], О. Кураєва [118] та ін. 

Мовна політика ЗУНР та Другої Речі Посполитої періоду парламентської 

демократії і санації проаналізована у працях Ч. Партача (Cz. Partacz) [276], 

Й. Зарновського (J. Zarnowski) [313], В. Міха (W. Mich) [272], С. Степіня (S. Stepien) 

[291], Р. Торжецького (R. Torzecki) [294], К. Зленко (K. Zlenko) [318], В. Паруха 

(W. Paruch) [277], Г. Халупчака (H. Chalupczak) та Т. Броварека (T. Browarek) [263], 

Й. Кесіка (J. Kesik) [271], М. Сирника (M. Syrnyk) [292] та інших дослідників. 

Особливості правового регулювання мовних відносин в ЗУНР розглянуті в 

працях М. Стахіва [209–213], М. Кобилецького [97], П. Гай-Нижника [33], 

Б. Тищика та О. Вівчаренко [227–229], М. Литвина та К. Науменко [131], 

В. Великочия [23, 24] та ін. 

Правовому статусу української мови на Східній Галичині у складі Другої Речі 

Посполитої (1919–1939 рр.) присвячена дисертація В. Я. Марковського [146], в якій 

дано правову оцінку мовної політики Польської держави стосовно українського 

населення Східної Галичини та висловлено критичні оцінки нормативно-правових 

актів, що врегульовували мовні відносини у Галичині до Першої світової війни, а 

також у міжвоєнний період. Зміст деяких нормативних актів Австрії та Австро-
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Угорщини, присвячених регулюванню мовного питання, висвітлено у статті 

В. Я. Марковського, в якій, зокрема, йде мова про право на вживання української 

мови у сфері судочинства [141]. 

Побічно проблеми правового режиму української мови у цей період в 

діяльності суду і прокуратури торкався у своїй дисертації І. Шевчук [250]. Деякі 

питання правового режиму української мови висвітлені у дисертації також у працях 

І. Гловацького [39, 40]. 

Основними документальними джерелами дослідження стали неопубліковані 

та опубліковані архівні документи і матеріали Центрального державного 

історичного архіву України м. Львів (ЦДІАУЛ), зокрема: Фонд 146 «Галицьке 

Намісництво» [243–245] та архіву Івано-Франківської області (ДАІФО), а саме: 

Фонд 2 «Станіславське воєводське управління» [50–58]; Фонд 230 «Станіславський 

окружний суд» [59]; Фонд 273 «Богородчанська повітова шкільна рада» [60]; Фонд 

636 «Колекція інформаційних матеріалів для населення» [61, 62], а також 

опубліковані документи та нормативно-правові акти; матеріали українських та 

польських періодичних видань досліджуваного періоду; спогади відомих 

громадсько-політичних діячів. Зокрема, чимало інформації щодо політичної ситуації 

в період існування ГСРР та ЗУНР, у тому числі врегулювання мовних відносин у 

цих державних утвореннях, почерпнуто із опублікованих збірників документів, 

зокрема «Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і 

матеріали» [234], «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923» [87, 88] та 

ін. 

Стенографічні звіти пленарних засідань Галицького сейму (Stenograficzne 

sprawozdania z drugiej sesji piatego peryodu Sejmu Krajowego Krolestwa Galicji i 

Lodomerji wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem) [289, 290] дозволяють достатньо 

повно розкрити мовні дискусії у вищих законодавчих органах Габсбурзької імперії. 

Уперше було досліджено зміст правового режиму української мови у 

наступних нормативних актах: закон від 26 вересня 1922 р. «Про засади 

самоврядування, зокрема в воєводствах Львівському, Тернопільському та 

Станіславівському» [309]; закон від 31 липня 1924 р. «Про державну мову і мову 
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урядування державних та самоврядних адміністративних влад» [303]; закон від 

31 липня 1924 р. «Про мову урядування судів, урядів прокурорських та нотаріатів» 

[304]; закон від 31 липня 1924 р. «Про зміну деяких постанов про організацію 

шкільництва» [305]. 

У роботі використано також матеріали спогадів відомих громадсько-

політичних діячів – Л. Цегельського [241], А. Чернецького [247], І. Макухи [139], 

І. Крип'якевича [110], Є. Олесницького [159], О. Барвінського [10], К. Левицького 

[124], І. Кедрина [95], які дозволяють краще зрозуміти історичний зміст, 

характеризують політику владних інституцій держав, у складі яких перебували землі 

Східної Галичини, у національно-культурній сфері, фрагментарно відображають 

дискримінацію українців на мовному ґрунті. 

У дисертації використані нормативно-правові акти, опубліковані у таких 

періодичних виданнях: «Przeklady ustaw, rozporzadzen i obwieszczen z Dzennika Praw 

Panstwa dla Krolestwa Galicyi i Lodomeryi, tudziez Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego» 

[301, 314–317], Вестникъ законовъ и роспоражєній краєвыхъ дла Королєвства 

Галицїи и Володимирїи разомъ съ вєликимъ Кнажєствомъ Краковскимъ [72, 73], 

«Dziennik ustaw i rozporzadzen krajowych dla Krolestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z 

Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem» [281, 284, 288, 297, 298, 302], «Dziennik urzedowy 

c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi. Redagowany w c. k. Radzie szkolnej krajowej» 

[306], «Dziennik praw Panstwa Polskiego» [265, 266, 296], «Dziennik ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej» [282, 283, 295, 299, 300, 303–305, 307–309], «Вістник 

державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної 

Республики» [74–76, 78–80, 183, 186–190, 195–197, 237], Вістник Державного 

Секретаріату освіти і віросповідань [71, 77, 83, 85, 156], Збірник законів, 

розпорядків та обіжників, проголошених Державним Секретаріатом Західної 

Української народної Республіки [81, 82, 157, 184, 185, 191–194, 225]. Також 

використані статті та матеріали, опубліковані у виданнях «Зоря Галицька» [158], 

«Часописъ Правнича» [43, 181, 215], «Просвіта» [41, 235, 255], «Діло» [1, 2, 8, 16–18, 

32, 48, 70, 154, 170, 172, 173, 175, 198, 199], «Альманах Союзу Українських 
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Адвокатів у Львові» [64], «Учитель» [29, 206, 253], «Републіка» [91, 178, 279], 

«Товмацькі вісти» [86, 182], «Нове життя» [153, 155], «Рідна школа» [21, 37, 100]. 

 

1.2 Поняттєво-термінологічний апарат та методологія дослідження 

 

Правовий режим української мови другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття належить до складних об’єктів наукового пізнання, адже деякі аспекти 

теми викликали гостру дискусію між науковцями різних шкіл і напрямів правничої, 

історичної та філологічної науки. Визначити мету, зміст, спрямованість та 

результати мовної політики Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі 

Посполитої, в окреслений період, можливо за умови використання адекватного 

понятійно-категоріального апарату, а також всебічного застосування сукупності 

методів та прийомів, які формують фундаментальні теоретико-методологічні засади 

історико-правового пізнання. Структуру понятійно-термінологічного апарату 

складає низка основних понять і термінів, що використовувалися в дослідженні: 

мова; двомовність, білінгвізм; державна мова; крайова мова; національна мова; 

язичіє; мовні відносини; правовий режим мови; мовна ситуація; мовна політика; 

лінгвоцид. 

У системі понятійного апарату дослідження одним із базових термінів 

виступає поняття «мова». Мова – це визначальний чинник та виразник ідентичності 

нації, один з основних засобів існування її духовності та розвитку її культури, засіб 

збереження її історичного досвіду, традицій та цінностей [179, с. 206], [168, с. 102–

103], [231, с. 10–11]. 

Державна мова – мова титульної нації, правовий режим якої юридично 

закріплений конституцією чи законодавством відповідної держави [22, с. 682], [233, 

с. 135–136], [171, с. 96], [68, с. 91], [93, с. 161–162]. 

Двомовність, білінгвізм – співіснування і взаємодія двох мов у межах одного 

мовного колективу, які склалися внаслідок мовної політики держави або мовного 

оточення (перебування у двомовному середовищі) [68, с. 44–45], [233, с. 131–132], 

[93, с. 126, 127, 130–132]. 
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Офіційна мова – мова, для якої у державі, країні визначено спеціальний 

правовий режим (порівняно з державною мовою), як мови, вживання якої 

обов’язкове в офіційних документах, в органах державної влади та самоврядування, 

в судочинстві, у закладах освіти, науки, культури тощо. Офіційними визнаються 

мови корінних (основних) народів, що населяють певну країну, якщо 

законодавством встановлено, що в роботі державних та громадських органів, 

установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших 

національностей, можуть використовуватися поряд з державною й інші національні 

мови. Таким чином гарантуються мовні права всіх народів, що населяють державу. 

Східна Галичина. – Історично-географічна область Східна Галичина 

традиційно включає територію сучасних Львівської та Івано-Франківської областей 

України, а також Тернопільську область без її північної смуги. Назву «Східна 

Галичина» в практиці громадсько-політичного життя отримали українські землі 

адміністративної одиниці, утвореної у складі Австрії під назвою Королівство 

Галичини та Володимирії (Konigsreich Galizien und Lodomerien) [138, с. 372]. Назви 

«Східна Галичина» (нім. Ostgalizien) та Західна Галичина (Westgalizien) вживалися 

переважно з 1847 р. до 1918 р. Домінуюче значення у Східній Галичині мала греко-

католицька церква. [138, с. 381]. У Галичині, на відміну від інших австрійських 

коронних країв, були створені два вищі крайові суди – у Львові (для Східної 

Галичини і Буковини) і Кракові (для Західної Галичини), а також дві окремі 

промислові палати (Львівська і Бродівська).  

Крайова мова у Східній Галичині. – В законодавчих актах Австрійської 

імперії та Австро-Угорської монархії поруч з поняттям державна мова зустрічається 

поняття «крайова мова». Де-юре, відповідно до норм австрійських конституцій 

1848, 1849, 1850 рр. та австро-угорської конституції 1867 р., українська мова у 

розумінні «крайова мова» визнавалася офіційною мовою у Східній Галичині. Де-

факто ж вживання української мови обмежувалося культурно-освітньою сферою. 

Чіткого визначення змісту поняття «крайова мова» у австрійському законодавстві 

ми не знаходимо. Також у нормативно-правових актах Австрії та Австро-Угорщини 

зустрічаються такі терміни як «урядова мова», «мова внутрішнього користування», 
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«мова зовнішнього користування», «рідна мова», «матірна мова», «мова вживана в 

краю», які переважно вживалися у значеннях сучасних понять «державна мова», 

«офіційна мова», «мова офіційних нормативно-правових актів», «мова національних 

меншин». 

Мови національних меншин – мови меншин, що об'єднані спільним 

етнічним походженням; мови, поширені серед населення країни, крім державної 

мови та мов корінних народів. Положення Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин, ратифікованої 15 травня 2003 р. Верховною Радою України, 

застосовуються до мов таких національних меншин України: болгарської, 

гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, 

польської, російської, румунської, словацької та угорської. 

Русини – термін «русини» (паралельно з формами руський, руські) вживався 

як назва українців аж до ХІХ ст., а в Галичині, на Буковині та в Закарпатті – до 

ХХ ст. Після входження західноукраїнських земель до складу Австрії (1772, 1774) 

слово Ruthenen стало німецьким відповідником українського русини. У Галичині і 

Буковині фактично до 1907, а в Закарпатті – аж до 1938 назвою «русини» українці 

виділяли себе з-поміж своїх сусідів та ін. націй, відносячи себе до руського 

(малорус., південнорус.) народу, що зайняв територію від Тиси до Кубані і від 

Прип'яті до Чорного моря [137, с. 693]. 

Руська мова – серед позначень терміну «руська мова» в Енциклопедії історії 

України визначається як історична назва української мови на західноукраїнських 

землях – у Галичині, на Буковині, у Закарпатській Україні та в країнах, де 

компактно проживають вихідці із цих земель (Польща, Словаччина, Сербія, 

Хорватія, Румунія, Боснія і Герцеговина) [169, с. 391]. 

Національна мова – це засіб спілкування нації та засіб її самоідентифікації 

серед інших націй. Національна мова виступає закономірним суспільним 

утворенням, що відбиває розвиток етнічної мови – від мови роду, племені, 

народності до мови нації. Національна мова – важливий чинник консолідації 

конкретно-історичного соціуму, через неї зберігаються й передаються наступним 

поколінням культурно-історичні традиції. Засвоєння загальнолюдського досвіду 
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відбувається через національну мову… Режим національної мови визначається в 

залежності від її суспільної ролі в національній державі [68, с. 90]. 

«Язичіє» – один із типів штучно створеної книжної мови, яка вживалася в 

Галичині, Буковині та Закарпатті наприкінці XIX – початку XX століть. Нею писали 

москвофіли, прихильники мовної єдності з Росією. Язичіє не мало усталених правил 

та було малозрозумілим для більшості українського населення. Москвофіли 

утворили цю мову із старогрецько-слов'янської, німецької, латинської та польської. 

В язичії застосовувалися кирилиця та історико-етимологічний правопис. У 

шістдесятих роках ХІХ ст. русинські посли галицького сейму та русини не розуміли 

цієї «святорусинської» мови. Навіть русинські панславісти стверджували, що 

«язичіє» було чужим і русинській мові та народній говірці й викликало тільки сміх 

[273, s. 36]. 

Мовні відносини. Врегулювання мовних відносин відіграє важливу роль у 

гармонійному розвитку держави. Мовні відносини посідають особливе місце у 

системі соціальних зв’язків, що підлягають правовому регулюванню. Вони 

реалізуються у всіх без винятку сферах життєдіяльності людини, яка використовує 

слово як універсальний засіб отримання, збереження і поширення знань про 

природу й суспільство. Багатосторонні й багатоманітні мовні контакти між 

індивідами та соціальними групами неминучі у процесі здійснення правоздатності 

фізичних і юридичних осіб, держави та її органів, а також суб’єктів міждержавних 

відносин [45, с. 144]. 

Змістом мовних правовідносин, як і будь-якого виду правовідносин, є права 

та обов’язки їх учасників. Зв’язки між суб’єктами цих відносин – особами, 

національними меншинами, корінними народами, етнічними групами, органами 

державної влади виникають з приводу збереження, використання та поширення 

національних мов [231, с. 20]. 

Правовий режим мови – особливий порядок правового регулювання, який 

виражається у певному поєднанні юридичних засобів, і який створює бажане 

соціальне становище мови (мова титульної нації або державна мова, друга державна 

мова, офіційна мова, мова корінних народів, мова національної меншини). Правовий 
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режим визначається також як сукупність юридичних норм, що застосовуються в 

певній сфері суспільних відносин і забезпечують дію механізму правового 

регулювання [251, с. 44], [221, с. 716]. 

У сучасній правовій термінології для означення правового становища мов 

застосовуюся два терміни: «правовий статус» та «правовий режим». Аналіз змісту 

цих термінів показує, що відносно правового становища мов доречніше 

використовувати термін «правовий режим», оскільки у випадку застосування 

поняття «правовий статус» ототожнюються об’єкт та суб’єкт правових відносин 

(мова та носії мови). Термін «правовий статус» використовується для визначення 

становища суб’єктів правових відносин [205, с. 569, 571], [107, с. 86–87], 

[128, с. 258], [203, с. 475]. Правовий статус визначає, по-перше, зміст кола тих 

суб'єктивних прав, які повинні надаватися суб'єкту при його вступі у відповідні 

відносини, по-друге, вказує на коло тих обов'язків, які мають бути покладені на 

суб'єкта у відповідних відносинах [223, с. 589]. 

Як зазначає Є. В. Ткаченко, основними елементами правового режиму мов є: 

1) приписи щодо державної мови; 2) приписи щодо мов національних меншин та їх 

мовні права; 3) принципи мовної політики; 4) юридична відповідальність, яка настає 

за порушення вимог мовного законодавства [230, с. 5]. 

Мовна ситуація – сукупність умов, що характеризують визначені законом і 

насправді реалізовані правила мовної поведінки громадян; використання державної 

мови у сфері державного управління, освіти та виховання (від дитячих освітньо-

виховних закладів до вищих навчальних закладів), у силових структурах, у сфері 

науки, культури, засобів масової інформації та ін. Сфера торгівлі, реклами також 

належить до важливих показників мовної ситуації в державі. Мовна ситуація 

залежить від здійснюваної в державі мовної політики, державного планування у 

сфері книгодрукування, наповнення інформаційного простору, від цілеспрямованих 

заходів щодо мовного виховання громадян. В оцінці мовної ситуації розрізняють два 

підходи: аналітичний, пов'язаний із висвітленням причин реальної мовної ситуації, і 

перспективно-плановий, пов'язаний з оцінкою майбутньої мовної ситуації, в яку 

закладаються державні важелі управління суспільством [68, с. 94]. 
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Мовна політика – сукупність заходів, які здійснює держава для 

врегулювання мовних відносин в країні [126, с. 618], [140, с. 553], [68, с. 93]. 

У правничій літературі виділяються декілька моделей державної мовної 

політики. Так, у період існування Російської імперії вчений Л. Гумплович виділив 

такі моделі мовної політики: 1) держава визнає у суспільному житті лише одну 

мову, решту ж ігнорує чи пригнічує і навіть прямо забороняє говорити мовою 

пригніченої нації; 2) у державі встановлюється деяка градація мов, які 

використовуються народом, причому одна з них проголошується державною мовою, 

за іншими визнається другорядна роль у народному житті; 3) третій принцип 

засновано на принципі повного рівноправ’я, при чому всі мови мають право на 

функціонування у суспільному житті, а тому вони рівноправно використовуються в 

управлінні, суді, школі тощо [46, с. 174]. Ці моделі цілком відповідають 

особливостям державної мовної політики Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР і 

Республіки Польщі у досліджуваний період. 

Лінгвоцид – цілеспрямоване нищення окремої мови, кінцевою метою якого є 

винародовлення (асиміляція) певного етносу [93, с. 21–22]. Лінгвоцид спрямований 

переважно на мову корінного населення, яка є важливим символом політичної 

мобілізації нації у боротьбі за свої спадкові права на історичній батьківщині. 

Політика лінгвоциду переважно супроводжується явищем двомовності, що є 

проміжною стадією функціонального занепаду підлеглої мови та переходу її носіїв 

на мову асиміляторів. Лінгвоцид загрожує насамперед мові, носії якої не мають 

головного знаряддя інституційного захисту своїх інтересів – власної національної 

держави [233, с. 315–316]. 

Методологічні засади дослідження. Мета і задачі дослідження зумовили 

використання системи філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціальнонаукових підходів, принципів та методів наукового пізнання. 

Діалектичний та аксіологічний підходи визначили стратегічні напрями дослідження. 

Діалектичний підхід надав можливість розкрити закономірності та особливості 

процесу нормативного закріплення правового режиму української мови в 

конституційному законодавстві Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, Галицької 
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Соціалістичної Радянської Республіки і Другої Речі Посполитої та реалізації мовних 

прав українців у Східній Галичині у 1848–1939 рр. Аксіологічний підхід 

застосовувався у процесі дослідження мовних прав у системі правових цінностей 

українського народу Східної Галичини, зокрема права на вживання рідної мови як 

одного з фундаментальних прав людини у державно-правових реаліях Австрії, 

Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі Посполитої. 

Завдяки аксіологічному підходу українська національна мова досліджувалася 

не лише як засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного 

освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду, а також як 

необхідний чинник націотворення та державотворення.  

У дослідженні були використані загальнонаукові принципи пізнання: 

історизму, об’єктивності, системності. 

Принцип історизму слугував висвітленню минулого з урахуванням тих змін, 

які відбувалися не тільки з предметом дослідження, а також з усіма соціальними 

процесами та явищами, пов’язаними з ним. Він дозволив дослідити взаємодію 

ідеологічних, політичних, економічних та культурних чинників, що визначили 

особливості правового режиму функціонування української мови у Східній 

Галичині. Принцип об’єктивності дозволив уникнути упереджених та 

заідеологізованих оцінок мовної політики Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, 

Галицької Соціалістичної Радянської Республіки і Другої Речі Посполитої та сприяв 

формулюванню власної позиції авторки у висновках дисертації. Принцип 

системності застосовувався у процесі комплексного аналізу мовного законодавства 

Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, ГСРР та Другої Речі Посполитої з метою 

виявлення особливостей еволюції правового режиму української мови. 

Обґрунтованість та достовірність наукових результатів забезпечила сукупність 

загальнонаукових та спеціальнонаукових методів, таких як історико-генетичний, 

історико-порівняльний, хронологічний, структурно-функціональний, синхронний, 

логічний, герменевтичний. 

Історико-генетичний метод дозволив з’ясувати причини появи мовного 

законодавства в Австрійській імперії, Австро-Угорській монархії, ЗУНР, ГСРР та 
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Другій Речі Посполитій. Використання історико-порівняльного методу допомогло 

розкрити сутність концепцій правового регулювання, правових норм та особливості 

правового режиму української мови в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, у сферах культури, освіти видавничої діяльності та засобах масової 

інформації у різні історичні періоди й у різних державах. Хронологічний метод у 

поєднанні з функціональним дозволив визначити послідовність та структуру 

викладеного у дисертації матеріалу. 

Структурно-функціональний метод дав можливість розглянути правовий 

режим української мови як складну систему правових норм, що регулюють 

відносини в сферах управління, судівництва, правотворчості та правореалізації, 

самоврядування, освіти і культури тощо. Синхронний метод надав можливість 

шляхом одночасного вивчення політичних процесів та процесу правового 

регулювання встановити зв’язки між політичними й правовими явищами, що 

відбувалися в один і той же період на різних територіях, зокрема, зв’язок 

революційних подій у Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, ГСРР та Другій Речі 

Посполитій і правового регулювання режиму української мови на території Східної 

Галичини. 

Логічний метод (аналіз і синтез) дав змогу детально вивчити об’єкт 

дослідження та здійснити низку так званих «наукових абстракцій» у процесі 

узагальнення статистичних відомостей, а також змісту нормативно-правових актів, 

що регулювали правовий режим української мови в Австрії, Австро-Угорщині, 

ЗУНР, ГСРР та Другій Речі Посполитій. 

Герменевтичний (або пізнавально-процедурний чи тлумачний) метод сприяв 

кращому розумінню текстів нормативно-правових актів, важливих документів чи 

праць, дозволив роз’яснювати та тлумачити внутрішній зміст нормативних актів, 

понять, визначень і термінів, які довелося опрацьовувати. 

У дисертації також використовувалися спеціальнонаукові методи: 

порівняльно-правовий та формально-догматичний. Порівняльно-правовий метод на 

макрорівні дозволив дослідити правові механізми функціонування української мови 

у Східній Галичині. На макрорівні дозволив: співставити правові засоби і способи 
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врегулювання мовних відносин в Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, ГСРР та Другій 

Речі Посполитій; здійснити порівняльний аналіз схожих правових норм і 

законодавчих актів; виявити і порівняти основні концепції регулювання правового 

режиму української мови в Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, ГСРР та Другій Речі 

Посполитій. 

Формально-догматичний метод використовувався у процесі дослідження 

зовнішньої форми та внутрішнього змісту нормативно-правової основи 

функціонування української мови у Східній Галичині, зокрема, для дослідження 

змісту правових норм і з’ясування волі законодавця, вираженої в нормах правових 

актів, що регулювали правовий режим української мови у досліджуваний період. 

У цілому, всі методи, які використовувались у процесі вивчення правового 

режиму української мови у Східній Галичині (1848–1939 рр.), перебувають у тісному 

взаємозв’язку, доповнюють один одного і лише комплексне та послідовне їх 

використання забезпечило об’єктивність, достовірність та істинність пізнавального 

процесу. 

 

1.3 Суспільно-історичні передумови визнання української мови 

державною мовою у Східній Галичині 

 

До того часу, як українські землі опинилися під владою поляків, Галичина 

була «перлиною в короні древньої Русі, … багатішим краєм…» [66, с. 67]. Утім, 

після приєднання до Австрії внаслідок першого розподілу Польщі в 1772 р., маючи 

родючі та багаті на корисні копалини землі, Східна Галичина виявилася 

найбіднішим краєм в імперії. 

Незважаючи на те, що конституційними актами Австрії на території Східної 

Галичини декларувалася рівноправність націй, правлячою верхівкою імперії 

практично не здійснювалося жодних заходів щодо захисту корінних народів від 

утисків у політичний та економічній сферах з боку націй, які займали привілейоване 

становище, що призвело до загострення національної боротьби і гальмувало 

культурний та економічний розвиток краю. 
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Українці складали 74,4% населення Східної Галичини [232, с. 240], але 

правлячою польською верхівкою роль української нації зводилася, за глумливим 

виразом поляків, до «хлопа і попа». Тогочасний стан галицького суспільства 

охарактеризував Михайло Грушевський у своїй статті «Із польсько-українських 

стосунків Галичини»: «Галичина прославилася крайніми зловживаннями, 

деформаціями конституційних форм, крайньою напругою національної боротьби, 

що паралізувала будь-який її культурний та економічний розвиток. Сам 

конституційний режим без поліпшення соціально-економічних умов існування 

народних мас, при збереженні всього спадку старих станових, феодальних 

стосунків, приніс вельми мало користі населенню» [44, с. 485]. 

Шляхом об’єднання заселеної українцями Галичини з частиною польських 

земель, а саме із землями Краківського та Сандомирського воєводства, на території 

Австрії була утворена адміністративна провінція під назвою «Королівство Галичини 

і Володимирії». На початку ХІХ ст., коли до даної території було прилучено 

польське місто Краків, офіційну назву змінено на: «Королівство Галичини і 

Володимирії та Велике Князівство Краківське». Із 17 провінцій Австрії Галичина 

була найбільшим краєм площею 78.492 кв. км із населенням (за даними перепису 

1773 р.) 2.344.139 чол. [232, с. 81]. На думку історика О. Субтельного, поєднання в 

одній адміністративній провінції цих двох народів стало в майбутньому причиною 

напружених стосунків між ними [219, с. 193]. 

У другій половині ХІХ століття українську Галичину, разом зі згаданими 

польськими землями, включно з Краковом, австрійським урядом було 

реорганізовано в автономний Коронний край Галичина. Територія цього краю 

становила 78.497 кв. км, з яких на польські землі (Західну Галичину) припадало 

25.296 кв. км, а на українські (Східну Галичину) 53.201 кв. км, отже дві третини 

краю [27, с. 14]. 

У період революційних подій 1848–1849 рр. імператор Франц Йосиф І задля 

стабілізації внутрішньополітичної ситуації в державі провів низку реформ, які, як 

зазначив австрійський історик Е. Цьольнер, «стосувалися внутрішнього 

врядування». Зокрема, у межах територіального адміністрування повіти було 
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поділено на політичні та судові повіти; межі повітів, ураховуючи ідеї 

Кромеризького конституційного проекту (проект Австрійської Конституції 

розроблений у 1849 р. у м. Кромериж, де на той час знаходився уряд), мали 

відповідати мовним, національним кордонам. Найменшими територіальними 

одиницями ставали громади, наділені правом самоврядування [246, с. 388]. 

На чолі коронного краю перебував до 1849 р. губернатор, а потім цісарський 

намісник, у повітах – старости. На місцях до 1866 р. адміністративні й судово-

поліцейські функції виконували дідичі (поміщики), а пізніше – громадські уряди 

(органи самоврядування). Крайовими представницькими органами були у 1861–

1914 рр. Галицький і Буковинський сейми. Керівне становище в адміністрації і 

представницьких органах займали представники панівних націй, хоча їх частка в 

загальній кількості населення була менше третини: поляки у Східній Галичині – 

22,7%, румуни на Буковині – 31,4%, угорці на Закарпатті – 26%. Серед інших 

національностей помітну кількість складали євреї, німці, чехи, словаки, вірмени [88, 

с. 24–25]. 

Після включення Галичини до складу Австрії, австрійська влада доручила 

різним ученим дослідити історію на національні особливості народів, які мешкали в 

захопленому краю. В результаті проведеного дослідження австрійськими вченими 

був зроблений висновок, що новим надбанням Австрії є не польський край, а 

руський (український), у зв’язку з чим попередили владу про можливість 

територіальних зазіхань з боку Російської імперії, боячись того, що руський 

(український) народ схоче відділитися від Австрії і увійти до складу Росії, щоб 

об'єднатися з Києвом та іншими землями давньої руської держави. У зв’язку з такою 

загрозою Австрія почала сприяти ополяченню українського населення. Як зазначив 

В. Будзиновський: «Не могла Австрія також вирішити, чи дати руському народові 

якісь права, чи може лише поляків вважати за народ, що має право до життя. 

Врешті, Австрія все таки обрала поляків» [16, ч. 117, с. 1]. 

У результаті прийняття такого рішення, панування в галицькому краї 

опинилося в руках польської шляхти. «Австрійська влада надала перевагу 

польському елементу проти руського, додавши культурну, економічну та політичну 
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силу польському народу. Окрім цього, для затвердження панування над краєм і 

русинами необхідно було чисельну перевагу русинів нейтралізувати політичними 

інституціями, які б надали всю владу польській меншості, та з часом допомогти б 

стати їй більшістю» [16, ч. 116, с. 1]. 

Як зазначив М. Грушевський, урядом для Галичини фактично була польська 

шляхта. Вона грала роль лейб-гвардії, тобто охоронців віденського уряду й династії, 

і за це вимагала від уряду збереження свого панування в Галичині, недоторканості 

переваг польської національності, невтручання центральних органів в управління 

Галичиною. Польська шляхта, складала згуртовану, добре організовану групу, що 

переслідувала свої власні станові інтереси й лише прикривала їх програмою 

польського національного панування, в ім'я якого вона вимагала солідарності й від 

польської буржуазії, і від інших польських суспільних елементів. Насправді ж ціною 

надання суттєвих послуг віденському урядові та підтримки його бюрократично-

феодальних елементів була безконтрольність і необмежене право польської шляхти 

керувати Галичиною. Всі вищі управлінські посади в краю заміщалися за 

рекомендацією «польсько-шляхетського клубу», а спеціальний міністр для 

Галичини й низка польських директорів департаментів у віденських міністерствах, 

яких призначали за рекомендацією того ж клубу, пильно стежили, аби з урядових 

кіл не вийшло нічого, що могло б порушити польський «stan posiadania», тобто 

панування польської еліти в Галичині, інакше накладали своє veto й застосовували 

могутній вплив польського клубу [44, с. 493]. 

Завдяки політиці Відня поляки фактично отримали виключну владу над 

територією Галичини та українським населенням. Надавши полякам виключні 

політичні права австрійська влада законодавчо не врегулювала проблему 

українсько-польських стосунків, які й надалі не втрачали своєї гостроти. Польська 

влада різними засобами та методами здійснювала політику полонізації галицьких 

земель та українського населення. Український народ, опинившись у ролі 

другосортного народу, позбавленого можливості реалізувати свої права і свободи, 

задекларовані у конституційних актах, не бажав миритися з тим, що польська нація 

поводиться на українській території як повноправний господар, що врешті стало 



35 
 

  

причиною постійних міжнаціональних конфліктів. З цього приводу майбутній 

губернатор Галичини Франц Стадіон, перебуваючи в Трієсті, 21 квітня 1847 р. 

писав: «Галичині потрібні зміни, інакше Відень зовсім втратить цей край» [167, 

с. 243]. 

У 1848 р., коли Австрія опинилася у вирі «Весни народів», основними 

причинами масових заворушень, за словами К. Левицького, стала боротьба проти 

абсолютизму й за демократизацію державно-правових інститутів Австрійської 

імперії, в ході якої відбулося  «пробудження національної ідеї і боротьба націй за 

здійснення їх правно-державних аспірацій» [124, с. 12]. 

Поширення під час революційних подій 1848 р. ідей свободи, рівності та 

демократії, сприяло піднесенню політичної свідомості українців Східної Галичини 

та готовності до боротьби за свої права. У добу кризи абсолютизму і феодально-

кріпосницького ладу перед українським народом усе виразніше поставало завдання 

національного визволення від колоніального гніту, ліквідації національного 

гноблення і завоювання самостійності та суверенності української нації. На 

першому етапі цієї боротьби висувалася вимога свободи національно-культурного 

розвитку [88, с. 31]. 

Особливо важливим в історичному житті української нації став революційний 

1848 рік – рік скасування панщини, створення першого українського видання в 

Галицькій Україні – «Зоря Галицька», проведення першого освітнього конгресу під 

назвою з'їзду сотні «руських учених», на якому засновано перше освітнє товариство 

«Галицько-руська матиця», вибором послів до австрійського законодавчого органу, 

делегуванням українських представників на слов'янський з’їзд у Празі, порушенням 

справи поділу Галичини на два окремі краї, український і польський [32, с. 5]. 

1848 р. започаткував політичне відродження українського народу в 

Австрійській імперії. Саме тоді українці сформулювали національні ідеали, 

проголосили ідею єдності всього українського народу [198, с. 1]. 

Визначальну роль у розширенні сфери функціонування української мови в 

просвітницькій діяльності, друкованих видання, засобах масової інформації, 

освітніх закладах в Східній Галичині в другій половині ХІХ ст. відіграло утворене в 
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1848 р. у Львові культурно-освітнє товариство Галицько-Руська матиця, під 

керівництвом о. М. Куземського. Діячі Галицько-Руської матиці значну увагу 

приділили виданню шкільних підручників, посібників, книг загальноосвітнього 

змісту. Зокрема, серед видань товариства слід згадати працю А. Добрянського 

«Буквар руський для школ в Галіції» (1849 р.) [201]. 

Згодом, із 1860-х років XIX ст. керівництво товариством опинилося в руках 

проросійських громадських діячів А. Петрушевича, Я. Головацького, Б. Дідицького, 

які були виразниками ідей москвофільства і намагалися нав’язати українцям Східної 

Галичини штучну книжну мову, так зване «язичіє». Язичіє розглядалося як засіб 

досягнення мовної спорідненості з російською мовою і гальмування розвитку 

української літературної мови. 

19 квітня 1848 р. група греко-католицьких священиків на чолі з 

перемишльським єпископом Григорієм Яхимовичем направила імператору через 

губернатора Ф. Стадіона петицію з вимогою демократизації суспільних відносин у 

краї, зокрема, надання українцям рівних прав із поляками, права обіймати урядові 

посади, запровадження української мови в установах і школах, зрівняння в правах 

усіх конфесій [112, с. 34]. 

Бажання українців бути вільними та рівними з іншими народами імперії стало 

основним змістом української національної ідеї, яка оформилася під час 

революційних подій. Першим кроком до її втілення стало утворення 2 травня 1848 р. 

у Львові Головної Руської Ради – політичної організації національно-ліберального 

характеру як представницького органу українського населення з філіями у 

провінційних округах. До складу Ради входили представники духовенства і світської 

інтелігенції. Головою Ради був обраний ректор Перемишльської греко-католицької 

семінарії владика Григорій Яхимович, заступником – відомий прогресивний юрист 

Іван Борисикевич. Органом Ради стала газета «Зоря галицька», перший номер якої 

вийшов у Львові 15 травня 1848 р. [88, с. 34]. 

10 травня 1848 р. Головна Руська Рада схвалила програмну декларацію 

«Одозва до руського народу!». Вона мала значення програмного акта та закликала 

галицьких українців до всебічної реалізації конституційних прав. У відозві Головна 
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Руська Рада виразно ствердила: «Ми, Русини галицькі, належимо до великого 

руського народу, який розмовляє одною мовою. Той народ був колись самодіяльний, 

рівнявся в славі найзаможнішим народам Європи, мав свою письменну мову, свої 

власні закони, своїх власних князів: одним словом був в добрім буттю, заможним і 

сильним… через неприязні долі й різні політичні нещастя розпався поволі той 

великий народ, стратив свою самодіяльність, своїх князів і прийшов під чуже 

панування…», але часи змінилися і повстало завдання відродження української 

нації. Рада наголошувала, що необхідно «розвивати нашу національність у всіх 

напрямах: удосконаленням нашої мови, заведенням її у школах, виданням часописів, 

збереженням наших конституційних прав шукати способів на поправку життя 

нашого народу». Проте члени Ради не висували вимоги створення самостійної 

держави й вважали, що «тільки під охороною Австрії можуть скріпитися і 

розвинутися наші права і національність» [158, с. 1]. 

Разом із тим, Рада висунула вимогу відокремлення української Галичини від 

польських земель, що штучно були до неї прилучені, й об'єднання її з іншими 

українськими землями імперії в окрему провінцію (коронний край) зі своїм сеймом, 

українською адміністрацією, власним судівництвом, шкільництвом і українським 

губернатором у Львові. Щоб забезпечити належний адміністративний порядок, Рада 

закликала до створення українських місцевих рад і національної гвардії. Рада 

сформулювала такі соціально-політичні вимоги: скасування феодальних 

повинностей селян за викуп, гарантування селянської земельної власності, 

ліквідація феодальних пережитків, розвиток сільського господарства, свобода 

промислової діяльності й торгівлі, встановлення рівноправності громадян, 

поліпшення освіти і піднесення культури, забезпечення національного розвитку 

пригніченої до цього української нації, її відродження [88, с. 35–36]. 

Так, вимога Головної Руської Ради про відокремлення Східної Галичини в 

окремий коронний край була визнана справедливою й отримала підтримку 

австрійського двору. Однак польські аристократи перешкодили втілити її в життя. 

Важливе місце серед вимог Головної Руської Ради посіло питання про 

вирішення економічних проблем селян-хліборобів [124, с. 45–46]. Неорганізоване і 
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неосвічене українське селянство легко потрапляло до рук лихварів, що забирали в 

нього землю, українське село вимагало аграрних реформ, кредитування, надання 

селянам необхідної економічної освіти. Однак австрійський уряд не вирішив цих 

проблеми, тому селяни і після скасування кріпацтва залишилися переобтяженими 

боргами й податками. Окрім національного гніту, українське селянство залишалося 

у повній економічній залежності від польської шляхти та поміщиків, що призвело до 

активного включення українського селянства до національно-визвольної боротьби. 

У 50–60-і роки ХІХ століття між українськими селянами та польськими шляхтичами 

виникали також численні юридичні конфлікти. Тривали численні судові процеси 

стосовно сервітутів, тобто права власності на ліси та пасовиська, які 

ускладнювалися неписьменністю селянства та незнанням офіційної мови 

судочинства [125, с. 28]. 

Рада також приділяла багато уваги проблемі розвитку культури, й зокрема 

мови українського народу Східної Галичини. У відозві, підписаній єпископом 

Г. Яхимовичем, правником І. Борисикевичем, проповідником кафедральним 

М. Малиновським, архівістом Т. Леонтовичем, містилися заклики до українського 

народу: розвивати і вдосконалювати українську мову, запроваджувати її у нижчих і 

вищих школах, розширювати видавництво книг українською мовою, намагатися 

запровадити і на належному рівні забезпечити вживання української мови в 

публічних установах і т. д. [158, с. 2]. 

Якщо проаналізувати тогочасну ситуацію, яка склалася в імперії, то слід 

зазначити, що революційні події, які сколихнули багатонаціональну державу, 

спонукали до рішучих кроків не тільки український народ, а також інші народи, які 

знаходилися в подібному становищі – чехів, хорватів, словенців та ін. Зокрема, якщо 

словенців прагнули змадяризувати, українці знаходилися під загрозою ополячення. 

Кожен із цих народів уважав боротьбу за мовні права кроком до культурної 

автономії та національного самовизначення. 

Для вирішення національного питання чеський історик, філософ, політичний і 

громадський діяч, один із авторів програми австрославізму, Франтішек Палацький 

запропонував перетворити Австрійську імперію на федерацію народів, де «всі 
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національності жили б вільно під скіпетром Габсбургів». Австрославізм, як 

інтелектуальна й громадсько-політична течія, ставила за мету здобуття 

рівноправності й автономії слов’янських народів та об’єднання їх на федеративних 

засадах під егідою і в рамках монархії Габсбургів. Утім навіть така поміркована 

програма, запропонована Ф. Палацьким, не була реалізована правлячою 

австрійською династією, яка протягом 1848 р. підтримувала ідею співпраці з 

корінними народами, не замислюючись над їхньою подальшою долею, лише як засіб 

у грі проти угорців і німців [222, с. 66]. 

Відтак наміри австрійського уряду в питанні підтримання національних 

домагань українців в дійсності залишилися лише намірами. Українці не отримали 

реальної рівноправності і залишалися підпорядкованими полякам та залежними від 

волі польської адміністрації. Один із завзятих ворогів українського народу – 

намісник Галичини поляк Аѓенор Голуховський, який відіграв особливу роль у 

поширенні польського впливу в крайовому уряді, висловлював тверді наміри не 

дати русинам «дійти до просвіти і добробуту, а всю владу в краю лишити в руках 

поляків» [16, ч. 117, с. 1]. 

Новий курс, сформульований ним, передбачав заходи, спрямовані на 

дискредитацію українців перед австрійськими правлячими колами й на гальмування 

їхнього національного і соціального руху будь-якими способами і на всіх рівнях з 

метою прискореної полонізації. Дискримінація українців здійснювалася на всіх 

рівнях. На кожному кроці українці наражалися не лише на байдужість, а й на 

активний опір уряду. Вони були змушені вести гостру, вперту боротьбу за кожну 

установу, кожну посаду, кожне призначення й, по суті, за кожне українське слово 

[219, с. 279]. 

Зокрема, А. Голуховський у своїх реляціях до владних імперських кіл Відня 

доводив, що у зв’язку з поширенням русофільства, масштаби і значення якого він 

значно перебільшував, існує загроза приєднання територій, заселених галицькими 

українцями до Російської імперії. Цьому, на його думку, мала запобігти примусова 

асиміляція українського народу польським [16, ч. 118, с. 1–2]. 
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Інтриги А. Голуховського, які були розраховані на страх Австрії перед Росією, 

врешті досягли своєї мети, оскільки збільшення прихильників русофільства серед 

русинів сприймалося Віднем як доказ справедливості пророцтва А. Голуховського 

про русифікацію українського народу, якщо його не буде полонізовано. Щоб цього 

не допустити, конституційні норми, які були прийняті під час Весни народів й 

передбачали рівноправність польського та українського народів, не були 

реалізовані. Навпаки, «Галіцію було скріплено ще сильніше в один суспільно-

політичний організм і ним заковано руський народ в польське ярмо» 

[16, ч. 119, с. 2]. 

Зокрема, ухвалені імператором виборчі закони від 11 травня та 1 червня 

1848 р. дали вирішальну перевагу полякам як у крайовому сеймі, так і в 

австрійському парламенті. Крім цього, при раді міністрів імперії був польський 

канцлер, польська мова була визнана офіційною мовою, а для контролю освітніх 

закладів була створена Крайова шкільна рада. Тобто, існували всі умови для 

повного панування поляків у Східній Галичині та полонізації українського 

населення. 

На думку О. Субтельного, посилення впливу поляків на галицькі справи 

зайшло значно далі тих можливостей, які їм гарантувала більшість у сеймі. До 

1916 р. лише поляки могли обіймати посаду намісника. Коли в центральному уряді 

призначався міністр у справах Галичини, то це також завжди був поляк. Швидко 

звільнявся від німців і полонізувався чиновницький апарат Східної Галичини [219, 

с. 278]. 

Хоча революція 1848–1849 рр. похитнула бюрократично-поліцейську систему, 

створену князем К. Меттерніхом, призвела до скасування панщини та 

демократизації державного ладу, викликала національно-культурне піднесення 

народів імперії, невдовзі більшість цих здобутків була втрачена. Імперський уряд 

придушив революцію, розпустив парламент, обмежив демократичні свободи, 

розігнав Головну Руську Раду. Керівні кола Австрії пішли на зближення передусім 

із найбільш економічно і політично впливовими силами – угорським та польським 

дворянством, в яких вони намагалися знайти підтримку імперії [124, с. 244]. 
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Попри бурхливий розвиток капіталістичних форм господарювання та розвиток 

промисловості у західних провінціях Австрійської імперії в післяреволюційний 

період, економічна політика австрійського уряду на західноукраїнських землях 

носила колоніальний характер і була спрямована на залишення Галичини аграрно-

сировинним придатком до австрійських та чеських промислових центрів. Польські 

поміщики також не розвивали промисловість регіону з остраху перед революційним 

робітничим рухом й продовжували отримувати значні прибутки переважно шляхом 

експлуатації українського селянства. Серед галузей промисловості того часу у 

Галичині було розвинене видобування нафти, кам’яного вугілля, виноробство та 

вироблення спиртних напоїв. 

Таким чином, політика Австрії в Східній Галичині була значною мірою 

спроектована польськими владними колами й спрямована, в першу чергу, на 

зміцнення влади імператора та польських землевласників шляхом економічної, 

культурної та соціальної дискримінації українського народу. Але, незважаючи на всі 

наслідки діяльності австрійського та польського керівництва, на території Східної 

Галичини революція все ж об’єктивно сприяла формуванню української нації, 

зростанню національної свідомості галицьких русинів та формуванню системи 

правових цінностей, серед яких українська мова, як основний чинник національної 

самоідентифікації українського народу, посідала чільне місце. 

 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. У ході дослідження опрацьовано джерела, які умовно розподілено за 

хронологією на чотири групи, а також праці науковців – представників української 

діаспори. Здійснений історіографічний огляд свідчить, що окремі аспекти теми 

дотично відображені в юридичних та історичних наукових й науково-популярних 

працях правознавців, істориків, політиків та політологів другої пол. ХІХ – ХХ ст. 

Разом із тим, майже не досліджується становлення та еволюція правового режиму 
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української мови у Східній Галичині у період її перебування в складі Австрійської 

імперії та Австро-Угорської монархії.  

Наукові праці міжвоєнного періоду та радянських науковців піднесли на 

якісно вищий рівень наукового відображення окремі аспекти досліджуваної теми. 

Однак тільки після набуття Україною незалежності у 1991 р. науковцям, зокрема 

В. Я. Марковському вдалося досягнути принципово нового рівня осмислення 

проблеми, передусім завдяки залученню до наукового обігу невідомих раніше 

архівних матеріалів та використанню сучасних філософсько-світоглядних підходів, 

принципів та методів наукового пізнання. Проте, комплексного вивчення правового 

режиму української мови у досліджуваний період так і не було здійснено. 

2. Важливу групу джерел становлять періодичні видання (офіційні й 

неофіційні), які містять доволі повне зібрання текстів законів та офіційної 

інформації щодо правового режиму української мови в Австрії, Австро-Угорщині, 

ЗУНР, ГСРР та Другій Речі Посполитій. Особливе значення для дисертаційного 

дослідження мали конституційні акти, нормативно-правові акти центральних та 

місцевих органів державної влади Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі 

Посполитої. Зокрема для аналізу правового режиму української мови у Східній 

Галичині в 1848–1939 рр. базовими законодавчими актами стали австро-угорський 

конституційний закон 1867 р., конституція ЗУНР 1918 р., а також Польські 

конституції 1921 та 1935 рр., в яких сформульовано правові засади функціонування 

української мови. Стенографічні звіти пленарних засідань Галицького сейму 

(Stenograficzne sprawozdania z drugiej sesji piatego peryodu Sejmu Krajowego 

Krolestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem) дозволили 

достатньо повно розкрити мовні дискусії у вищих законодавчих органах 

Габсбурзької імперії. Чимало інформації почерпнуто із опублікованих збірників 

документів. 

3. Вирішенню завдань, визначених у меті дослідження, сприяло залучення 

адекватного методологічного інструментарію, використання якого дозволило дійти 

обґрунтованих висновків, уникнути суб’єктивності при оцінці джерел та 

відображенні історичного процесу, збагатити дисертацію оціночно-аналітичним 
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матеріалом. Завдяки застосуванню системи сучасних філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціально-наукових підходів, принципів та методів було 

сформовано визначений метою та завданнями дисертації відповідний категорійний 

апарат дослідження . 

4. Суспільно-історичними чинниками, що зумовили боротьбу українців за 

визнання української мови державною мовою у Східній Галичині, були: включення 

Східної Галичини до складу Австрійської імперії та об’єднання з частиною 

польських земель; колонізаторська політика австрійського уряду та передача 

управління Східною Галичиною полякам; політика полонізації, що проводилася 

польськими чиновниками, спрямована на знищення української мови як 

найголовнішої ознаки самоідентифікації українського населення; буржуазно-

демократична революція 1848 р., так звана «Весна народів», метою якої було 

усунення абсолютизму, пробудження національної ідеї і боротьба націй за 

створення власних національних держав. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КОНСТИТУЦІЙНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ АВСТРІЙСЬКОЇ (ГАБСБУРЗЬКОЇ) ІМПЕРІЇ, АВСТРО-

УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ (АВСТРО-УГОРЩИНИ), ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЗУНР), ГАЛИЦЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (ГСРР) ТА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

(РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА) 

 

2.1 Нормативне закріплення правового режиму української мови у 

конституціях, конституційних актах та конституційних законах Австрії, 

Австро-Угорщини, ЗУНР, ГСРР та Другої Речі Посполитої 

 

Питання правового режиму національної мови впродовж другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. було надзвичайно важливим та актуальним для народів 

Габсбурзької імперії. Багатонаціональна Габсбурзька імперія не мала на меті 

створення ефективного законодавства, яке б оптимально врегулювало мовне 

питання. Слушно з цього приводу згадати слова імператора Йосифа ІІ, який в 

своєму рескрипті від 11 травня 1784 р. зазначив: «Яка була б користь для всієї 

держави, якщо б в ній розмовляли однією мовою» [254, с. ІІІ]. 

З цих причин, мовне питання часто ставало причиною внутрішнього неспокою 

в імперії, адже всі народи, що населяли імперію, прагнули досягнути 

рівноправності, передусім, шляхом надання їх мовам статусу державних мов. 

Оскільки поняття «державна мова» в Австрії асоціювалося з мовою титульної нації, 

а саме – німецькою, національні мови були визнані «крайовими мовами», тобто 

мовами офіційного спілкування, й отримали звужену сферу функціонування – лише 

як мови спілкування та навчання. Необхідно зазначити, що в імперії Габсбургів до 

революційних подій 1848 р. законодавчих актів, які б врегульовували правовий 

режим національних мов на той час, ще не було. 

Окрім об’єктивних і суб’єктивних чинників, зазначених вище, існувала гостра 
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конкуренція між українською та польською частинами населення Східної Галичини, 

які водночас претендували на визнання своїх мов офіційними мовами спілкування в 

краї. З огляду на те, що українці складали більшість населення, їхня вимога була 

цілком справедливою. Проте польська правляча верхівка, яка узурпувала владу в 

краї й провадила політику колонізації українських земель та полонізації 

українського населення, не вважала цю вимогу законною. Революційні події 1848 р. 

змусили австрійський уряд закріпити у конституційному законодавстві норми, які 

мали на меті врегулювання мовних відносин в імперії, у тому числі й у Східній 

Галичині. 

Основними законодавчими актами, які визначали правовий режим мов 

національних меншин, стали конституційні акти, прийняті 4 березня 1849 р., 

25 квітня 1848 р., та конституційні закони від 21 грудня 1867 р., які діяли до розпаду 

Австро-Угорщини. Мовне питання також знайшло своє відображення у нормах 

Крайової конституції Галичини, наданої 29 вересня 1850 р. імператорським 

патентом, яка невдовзі була скасована патентом імператора від 31 грудня 1851 р. 

Революція 1848 р. сприяла консолідації українського народу, зростанню його 

національної свідомості й активізації боротьби за створення незалежної 

національної держави. Боротьба українського народу за свої національні права 

розпочалася, насамперед, з боротьби за визнання українців окремим народом, що 

мав власну історію, державність та мову. Тому боротьба українців за рідну мову 

одразу набула політичного характеру і знайшла своє відображення у петиції до 

австрійського імператора Фердинанда І від 19 квітня 1848 р., в якій були викладені 

основні вимоги українців щодо врегулювання мовних відносин в краю у 

найважливіших сферах суспільного життя. 

9 травня 1848 р. Міністр внутрішніх справ барон Франц Піллєрсдорф надіслав 

відповідь на петицію, в якій зазначалося, що імператор наказав видати відповідні 

постанови з приводу поставлених вимог, а саме: 1) у всіх народних школах тих 

округів, в яких українці становлять більшість населення, шкільне навчання повинно 

здійснюватися українською мовою; 2) з огляду на те, що українська мова ще не 

зовсім пристосована до викладання у вищих школах, запровадити українські 
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кафедри [124, с. 18]. 

Згідно з цим наказом, дев'ятого травня 1848 р. було надано дозвіл на 

викладання українською мовою в народних школах. 31 серпня цього ж року 

запроваджено викладання української мови в гімназіях Східної Галичини як 

факультативного предмета, а з грудня – вже як обов’язкового. Тринадцятого вересня 

1848 р. був виданий імператорський патент на відкриття у Львівському університеті 

кафедри української мови, яку очолив Яків Головацький [87, с. 37–38]. 

У § 4 Конституції Австрійської імперії від 25 квітня 1848 р. проголошувалося, 

що всім народам гарантується недоторканість своєї національності та мови. У 

ІІІ розділі конституції «Громадянські та політичні права громадян держави», 

зокрема положення § 19 конституції забезпечували свободу слова і друку [310]. 

Проте конституція, яка була поквапно написана для заспокоєння народних 

мас, не влаштовувала віденських радикалів, які хотіли створити свою власну 

конституцію. 15 травня, після численних маніфестацій, конституцію 25 квітня 

скасували й пообіцяли скликати Установчі збори, обрані на засадах загального 

виборчого права [222, с. 61]. 

На думку А. Дж. П. Тейлора, конституція 25 квітня 1848 р., яка згадувала 

провінції лише як структури для подання місцевих скарг на розгляд центральному 

урядові, була яскравим виявом німецького погляду на державний устрій імперії. 

Найпоміркованіші й найдосвідченіші австрійські німці визнавали вимоги інших 

історичних націй, пропонували, щоб Угорщину з імперією об’єднували лише 

особисті зв’язки, погоджувалися віддати Ломбардо-Венецію італійській 

національній державі й надати автономний статус Галичині з метою запобігти 

відродженню Польщі [222, с. 62]. 

Того ж 1848 р. для австрійських народів спеціальною парламентською 

комісією був розроблений новий проект австрійської конституції [177], який 

передбачав рівність громадян імперії та розширення їх прав і свобод. Зокрема, в § 21 

проекту гарантувалося всім народам «непорушне право охорони та управління 

своєю народністю та своєю мовою». Держава гарантувала забезпечення рівного 

права для представників національних меншин щодо вживання мови у навчанні, в 
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органах влади та в публічному житті [177, с. 9–13]. Але даний проект, на жаль, не 

був реалізований. 

4 березня 1849 р. в Австрії було прийнято і затверджено імператорським 

указом № 150 «октройовану конституцію», тобто даровану монархом (так звану 

Оломунецьку конституцію Австрійської держави). Зокрема, у ст. 5 конституції щодо 

врегулювання мовних прав громадян зазначалося, що «уся єдність народна є 

рівноправна і кожна з них має непорушне право збереження, плекання та 

пильнування своєї нації (народності) та мови» [280, s. 152]. 

Імператорським патентом від 29 вересня 1850 р. Галичині було надано 

Крайову конституцію для Галичини, яка діяла до 31 грудня 1851 р., й згідно з якою 

Королівство Галичини і Володимирії разом із Великим Князівством Краківським 

поділялося на три округи: Краківський (з польським населенням), Львівський (з 

польсько-українським населенням) та Станіславський (з українським населенням). 

Особливо важливим для українців Галичини щодо визначення правового режиму 

української мови було положення § 4, в якому проголошувалося: «поляки і руські 

(українці), а також інші народності, що проживають у коронному краї, є рівними в 

управлінні, і кожен народ має непорушне право до збереження і розвитку своєї 

народності й своєї мови» [147, с. 100]. 

Тобто, австрійським законодавством визнавалася рівноправність польського 

та українського народів, і, що важливо, визнавався сам факт існування русинського 

(українського) народу та його власної мови. Таким чином, де-юре у 1850 р. польська 

та українська мови отримали статус «крайових мов», тобто офіційних мов. 

31 грудня 1851 р. імператором Францом-Йосифом І патентом від 31 грудня 

1851 р. з метою придушення революції були скасовані конституційні акти, які 

засвідчували рівноправність та визнавали основні права і свободи громадян й мали 

сприяти національному відродженню країв та демократизації політичного життя 

громадян імперії. Для українців це означало втрату всіх досягнень, що були здобуті 

в тяжкій боротьбі: скасування визнання їх національних і мовних прав, відміну 

Крайової конституції для Галичини, розпуск Головної Руської Ради. Питання про 

створення автономного краю – Галичини втратило свою актуальність. 
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Від того часу австрійська імперія набуває рис поліцейської держави і, як 

відзначив Д. Дорошенко: «Поліція і цензура пильно стежили за кожною новою 

думкою й немилосердно нищили її в самому зародку. Особливо підозріло ставилася 

влада до проявів національного пробудження серед слов'янських народів, 

добачаючи в них загрозу до спокою і цілості держави» [65, с. 530]. 

У 60-х роках ХІХ століття, намагаючись уникнути розпаду імперії, яка 

опинилася в складних політичних умовах, Габсбурзька династія пішла на рішучий 

крок. У 1867 р. між австрійським урядом та угорськими магнатами було укладено 

політичну угоду, за якою Австрійську імперію трансформовано у дуалістичну 

монархію. Відповідно до імператорської постанови від 14 листопада 1868 р. вона 

одержала офіційну назву Австро-Угорська монархія, в австрійській частині якої 

набула чинності так звана Груднева Конституція 1867 р. [301, 314–317]. 

21 грудня 1867 р. австрійський парламент прийняв п’ять конституційних 

законів, які регулювали структуру державного апарату та права громадян і отримали 

спільну назву конституції 1867 р., що мала не кодифікований характер і діяла до 

розпаду Австро-Угорщини у 1918 р. Це, зокрема: 1) Закон про зміни закону від 

26 лютого 1861 р. про Державне представництво [301]; 2) Основний державний 

закон про загальні права громадян Держави для королівств і країв, представлених у 

Державній Раді [314]; 3) Основний державний закон про створення Державного 

Суду [315]; 4) Основний державний закон про судову владу [316]; 5) Основний 

закон про здійснення урядової і виконавчої влади [317]. 

Так, в артикулі 19 «Основного державного закону про загальні права громадян 

Держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді», 

проголошувалося: «всі національності держави є рівноправними, і кожна народність 

має недоторканне право на збереження та розвиток своєї нації та мови. Держава 

визнає рівноправність всіх крайових мов у школах, урядах та публічному житті» 

[314, s. 494]. Констатувалося визнання державою рівноправності всіх мов, уживаних 

в освіті, управлінні та суспільному житті кожного коронного краю. Австрійські 

громадяни, згідно з чинним законодавством, могли звертатися до державних органів 

будь-якою з крайових мов, створювати національні об'єднання, у тому числі й 
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політичні, видавати рідною мовою книжки, пресу тощо, виступати в парламенті, 

сеймах, органах місцевого самоврядування [92, с. 26]. 

У своїй публікації «Про права руської мови» К. Левицький дав власну оцінку 

положенням арт. 19 Основного державного закону. На його думку, саме на основі 

положень зазначеного артикулу, «державна влада і уряди зобов’язані були в межах 

своїх повноважень рівномірно використовувати крайові мови при виданні 

оголошень та урядових розпоряджень до населення, а також в урядових відносинах з 

окремими громадянами, приймаючи їх рідною мовою: прохання, скарги, звернення, 

а також видавати свої розпорядження в тій крайовій мові, в якій сторона звернулася 

до влади. Крім зазначеного права збереження та розвитку мови, а також права 

рівноправності крайової мови взагалі, випливав обов’язок вшанування крайової 

мови не тільки в слові, а також у письмі, яким користувався народ, тому що письмо 

належало до основних ознак мови і народності. Тому крайові уряди та влади 

зобов’язані були в відносинах з русинами використовувати руську мову та руське 

письмо» [122, с. 6]. 

Проте конституційні положення артикулу 19, які гарантували основні права 

громадян, в дійсності, на думку О. Кондратюка, визначали права народів Австро-

Угорщини лише в загальній формі [104, с. 43]. 

Водночас конституційний закон про права громадян містив декларативні 

норми, які не мали правових механізмів та гарантій реалізації закріплених у них 

громадянських прав. Окрім того, як зазначає О. Мікула, австрійська конституція 

проголошувала на папері рівні права для всіх громадян держави, але ці права були 

обставлені такими застереженнями, що користуватися ними могли тільки пануючі 

класи. Трудящим же «діставалися нікчемні обривки» цих «прав» [149, с. 92]. 

Конституційний закон про права громадян, прийнятий імператором, повинен 

був стати основою для законодавства із врегулювання національних питань у 

багатонаціональній державі. Але в австрійському законодавстві не було закріплено 

чіткої моделі врегулювання міжнаціональних відносин, що стало причиною гострих 

міжнаціональних конфліктів. З цього приводу в усіх куточках Австро-Угорщини 

велася завзята боротьба дискримінованих народностей за реалізацію їх мовних прав. 
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Цікаві факти щодо порушення національних, у тому числі й мовних прав 

українського населення, які мали місце після конституційних реформ в Австро-

Угорщині, відзначив М. Грушевський у статті «Із польсько-українських стосунків 

Галичини»: «Уся автономістська (земська) машина Галичини є єдиним великим 

полонізуючим апаратом, що кидає лише уривки руській народності й усіма силами 

працює для зміцнення політичного, культурного й національного панування 

польського елементу. Русинська народність, яка через свою слабкість і знедоленість 

заслуговує на особливу увагу місцевого представництва, має в ньому, вірніше – в 

його сеймовій більшості, могутнього супротивника, який всебічно користується 

досить значним бюджетом краю (бл. 25 млн. корон) для посилення елементу 

польського. У польських колах взяли за принцип, що поза субсидованими сеймом 

русинськими установами й товариствами, всі установи й інституції спільного 

характеру мусять мати польський зміст, однаково як у польській (Західній), так і в 

русинській (Східній) Галичині, хоча, за всією справедливістю, в цій останній вони 

мали б мати характер русинський. Та про це годі й мріяти! Адже польський 

елемент – панівний, його підтримка є альфою і омегою сеймової політики, і кожне 

асигнування для русинських установ, русинських товариств розглядають як 

небезпечну втрату для повноти цього панування. Галицький сейм не вважає за 

потрібне рахуватися з потребами русинської народності навіть настільки, наскільки 

рахується з ними центральний уряд. Навпаки, в міру можливості він навіть гальмує 

дії уряду в інтересах русинського населення» [44, с. 522]. 

Таким чином, скориставшись своїми перевагами, а саме: наявністю великого 

землеволодіння, відносно невеликою кількістю української інтелігенції, задіяної у 

культурній та освітній сферах, поляки для цілковитого ствердження та міцного 

панування своєї народності на території Галичини уміло використали положення 

конституційних законів на свою користь. 

Оцінюючи реальність конституційного ладу Австрії та Австро-Угорщини, слід 

зазначити, що абстрактні норми австрійських конституцій, конституційних актів та 

конституційного законодавства лише формально забезпечували рівноправність 

народів та їх мов. Їх положення залишалися здебільшого декларативними, оскільки 
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норми крайових законів у Східній Галичині, що мали їх конкретизувати, 

перекручували їх зміст на догоду інтересів польських політичних сил. 

Цікавий приклад дискримінаційної політики щодо використання української 

мови приводить В. Я. Марковський. Зокрема, розпорядженням міністерства юстиції 

від 22 листопада 1852 р. № 16571 «До апеляційних судів у Львові та Кракові» 

дозволялося сторонам робити подання та заяви до суду різними мовами – 

німецькою, польською або руською. У цьому розпорядженні зазначалося, що 

подання, зроблені руською мовою, мають бути написані латинськими буквами. 

Однак розпорядження міністерства юстиції від 21 квітня 1861 р. № 3297 президії 

апеляційного суду і державної прокуратури у Львові відмінило вимогу 

попереднього розпорядження, натомість від усіх органів влади Галичини й 

Буковини навпаки вимагалося приймати руські подання та заяви, написані 

кирилицею. Незважаючи на нібито чітку заборону вживання латинського алфавіту 

для написання українського тексту, крапку в цьому конфлікті (так званій азбучній 

війні) вдалося поставити лише у 1882 р. [141, с. 52]. 

Уже в червні 1869 р., згідно з Розпорядженням міністрів внутрішніх справ, 

освіти і віросповідань, справедливості, скарбу, торгівлі та сільського господарства, а 

також національної оборони та громадської безпеки щодо службової мови для ц. к. 

(цісарсько-королівських) влад, урядів та судів у Королівстві Галіції та Володимирії 

разом із Великим Князівством Краківським у службі внутрішній і кореспонденції з 

іншими владами [281, s. 67–69], було визначено, що ц. к. влади і службовці, 

підвладні зазначеним міністерствам, також ц. к. крайова Рада шкільна і ц. к. Суд 

повинні вживати як у службі внутрішній, так і в кореспонденції з урядами 

невійськових влад, службовцями й судами в краю польську мову (§ 1) [281, s. 67], 

що остаточно визначило правовий режим української мови в Галичині. 

За твердженням австрійського історика В. Біля, у 1869 р. зроблено 

«вирішальний крок у напрямку полонізації – польська мова визнавалася, замість 

німецької, мовою державних відомств усієї Галичини» [174, с. 25]. Тобто офіційною 

мовою, якою мали користуватися всі органи влади в краю, в тому числі Галицький 
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крайовий Сейм та крайовий виділ, була польська мова, а використання української 

мови в зв’язку з цим обмежувалось. 

Факт правової нерівності та абсолютної незахищеності українців у судових 

органах Австро-Угорщини приводить О. В. Кондратюк. Зокрема, 18 листопада 

1890 р. на засіданні Галицького крайового сейму на ім’я урядового комісара при 

крайовому сеймі у Львові була подана інтерпеляція, де зазначалося: «Українська 

мова в установах і судах Східної Галичини просто ігнорується». (На підтвердження 

цієї тези наводилася низка фактів. Так, голова Золочівського окружного суду, 

якийсь Міхальчевський, розпорядженням від 22 липня 1890 р. наказав усі записи у 

ґрунтових книгах робити лише польською мовою, хоча відповідні заяви могли бути 

написані й українською. Суддю Підбузького повітового суду (тепер Львівської 

області) Реваковича притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він 

розпорядився робити записи у ґрунтових книгах і заяви українською мовою. Як 

зазначалося, Золочівський і Перемишльський окружні суди, незважаючи на те, що 

обслуговували переважно українське населення, писали протоколи, здійснювали 

судове слідство і виносили вироки лише польською, а Золочівська прокуратура 

жодного разу не склала обвинувальні висновки українською [105, с. 31–32]. 

Поступово, за допомогою внесених інтерпеляцій послами Галицького 

крайового сейму, польська мова поширилася як офіційна у різних сферах 

суспільного життя. Так, згідно звіту правничої комісії L. s. 3.261/97 від 12 лютого 

1897 р. про внесок посла Міхальського, Сейм Королівства Галіції і Володимирії 

разом з Великим князівством Краківським закликав ц. к. уряд, щоб «згідно з 

найвищою постановою від 4 червня 1869 р. і міністерств від 5 червня 1869 р. 

впровадив в урядах колійових та поштових і в жандармерії у службі внутрішній в 

краю польську мову як офіційну» [243, арк. 28]. Також, згідно звіту правничої 

комісії L.S. 1.370/1902 від 3 липня 1902 р. про внесок посла Стапінського, Сейм 

Королівства Галіції і Володимирії разом з Великим князівством Краківським 

закликав ц. к. уряд, щоб «згідно з найвищою постановою від 4 червня 1869 р. і 

розпорядженням міністерств від 5 червня 1869 р. впровадив найшвидше польську 

мову як урядову в службі внутрішній і у відносинах з іншими владами в краї до всіх 
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ц. к. урядів і влад державних Королівства Галіції і Володимирії разом з Великим 

князівством Краківським підлеглих міністерствам: внутрішніх справ, освіти і 

віросповідань, справедливості, скарбу, торгівлі та сільського господарства, а також 

національної оборони та громадської безпеки як в службі внутрішній, так і у 

відносинах з іншими владами в краю» [243, арк. 74]. 

Імператорським законом «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 

1907 р. [302, s. 39–42] чітко встановлювалося, що офіційною внутрішньою мовою 

Відділу крайового є польська мова. В кореспонденції з урядовими владами Відділ 

крайовий використовує польську мову. На подання сторін і листи повітового 

Представництва Відділ крайовий відповідає в мові, яка вживається в краї, в якому 

подання відповідно і лист внесені (§ 1) [302, s. 39]. Таким чином, норми закону від 

9 квітня 1907 р., встановивши правовий режим польської мови як офіційної мови на 

території Східної Галичини, який діяв аж до розпаду Австрійської імперії, фактично 

скасували функціонування української мови як офіційної мови в органах державної 

влади й судах, що призвело до обмеження мовних прав українців. 

Щоб привернути увагу до порушення мовних прав польськими урядовцями, 

свідомі українські громади зверталися до засобів масової інформації. Зокрема, в 

часописі «Діло» ч. 189 за 1910 р. громада м. Борщева повідомляє: «гидкий приклад 

нехтування нашої мови маємо в тутешньому повітовому суді, де всевладно без 

жодного контролю панує всепольський начальник п. Раад, невідступний приятель 

колишнього повітового маршалка Гарковського-Годієвського. З нагоди побудови 

нового судового будинку поміщено на дверях написи з прізвищами і характером 

урядників, а зробив це начальник дуже хитро: написи ці є польські, а лише характер 

урядника виписаний також по-руськи, однак карикатурно. Дві таблиці інформаційні 

є чисто польські. Також розклад судових чинностей, поміщений в шафках на 

коридорах першого і другого поверху, написаний по-польськи з тим винятком, що 

прізвище одного урядника Сохацького виписано руськими буквами. Така то 

рівноправність руської мови в галицьких судах» [154, с. 5]. 

Про факт відстоювання українцями своїх прав, який викликав обурення 

старости Печеніжина, повідомляється у його листі до Президії ц. к. Намісництва  



54 
 

  

L 10115/5: L . 510 від 16 січня 1912 р., складеним польською мовою, в якому 

зазначається: виконавчі органи всіх об’єднань, які знаходяться в повіті, подавали 

статистичні звіти польською і українською мовами, натомість 8 березня 1912 р. 

українські об’єднання повернули листи складені українською мовою з дописом, що 

польської мови не розуміють…» У той час, як до кожного листа має додаватися 

бланк відповідного звіту, в якому питання були подані польською й українською 

мовами, які після заповнення поверталися до староства, всі об’єднання мали 

листуватися польською мовою, а статистичні звіти складатися польською та 

українською мовами.  [244, арк. 52]. 

У період Першої світової війни українці Східної Галичини, окрім руйнувань 

та грабежів власного майна, спричинених війною, зазнавали жорстоких 

переслідувань та знущань з боку австрійської влади, а саме поляків – «виконавців 

австрійської державної влади в Галичині» [136, с. 17]. Українське населення, 

завдяки акції поляків, масово арештовували, вішали, мучили по таборах для 

інтернованих як прихильників Росії і ворогів Австро-Угорщини. Тільки один 

польський військовий суддя Заґурскі, який перед війною був адвокатом у Львові, 

сам виніс понад 100 смертних вироків щодо українців і сам був присутній при їх 

виконанні [136, с. 16–17]. 

Уже восени 1914 р. російські війська, зайнявши всю територію Східної 

Галичини, нав’язали власну репресивну політику щодо українського населення. 

Новопризначений генерал-губернатор Галичини та Буковини граф Георгій 

Бобринський запровадив у життя російську мову та встановив нову адміністрацію. 

Так, у повідомленні до населення окупованих територій зазначалося: «Воєнний 

Генерал-Губернатор Галичини доводить до відома всіх влад та урядів Східної 

Галичини і Буковини, з метою запобігання труднощів та непорозумінь у 

кореспонденції з російськими владами й урядами, будь-які листи, викладені не 

російською мовою повинні супроводжуватися перекладом в російській мові, які 

мають бути підписані відповідно органом чи особою, від якої виходить лист» [61, 

арк. 7]. В оголошенні Магістрату м. Станіславова від 15 квітня 1915 р. 

повідомлялося: «Згідно з розпорядженням Його Високоблагородія Коменданта 



55 
 

  

м. Станіславова, призиваються всі купці, власники чи керівники промислових 

закладів та інших підприємств, щоб до 1 травня 1915 р. розмістили над лавками та 

закладами емблеми і вивіски російською й польською мовами, а всі надписи 

німецькою та єврейською знищити. Винні особи будуть суворо покарані грошовими 

штрафами чи арештом» [62, арк. 13]. Усі повідомлення російської військової влади 

публікувалися двома мовами: російською та польською, а про мову українського 

населення, територія якого була захоплена російськими військами, навіть не 

згадувалося. 

У жовтні 1915 р. Українська рада народова звернулася до Генерал губернатора 

Галичини Германа Голарда зі скаргою про обмеження прав українського народу в 

Галичині, які були закріплені до Першої світової війни. У листі № 28107-915 від 

1 жовтня 1915 р. зазначалися наступні факти зловживань: «Окружний комісар і 

уповноважений уряду в Перемишлі публікують всі оголошення, які призначені для 

всього населення, наприклад, про структуру землі, про забезпечення їжею та ін., 

виключно польською мовою ігноруючи українську мову. Документи-посвідчення 

друкуються виключно польською та німецькою мовами, а українською мовою 

посвідчень не існує і не випускають, незважаючи на бажання сторін. Уряд 

Перемишля в офіційній кореспонденції з українською мовою українські 

повідомлення або нищить або відповідає на них незрозуміло. У багатьох населених 

пунктах повіту Перемишль міські ради розпущені і призначені урядові комісари, які 

повністю ігнорують українське населення. Такі випадки відбулися в містах: 

Перекопане, Шегіні, Тарновці, Сливниця та ін.» [245, арк. 2].  

У відповідь на рескрипт Президії ц. к. Намісництва від 5 жовтня 1915 р. щодо 

скарги Української ради народової, ц. к. Староство у Перемишлі у листі L. 256/pr. до 

Президії ц. к. Намісництва доповіло про вжиті заходи: «Оголошення публікуються в 

тутешньому старостві також і українською мовою. Бланки документів-посвідчень, за 

погодженням з тутешньою військовою владою, надруковані польською та 

німецькою мовами. В даний час постановлено, що як тільки запас бланків 

посвідчень вичерпається, то наступне видання буде здійснене українською мовою. 

Уряд міста Перемишля в офіційній кореспонденції використовував тільки польську 
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мову, у зв’язку з скаргою було доручено використовувати українську. Щодо заяви, 

що в комісії цензури урядовці не володіють українською мовою, мусимо зауважити, 

що в тій комісії урядують тільки військовослужбовці, а староста не бере в тому 

участь. Що стосується скарг на відсутність українців в урядах громад доповідаємо, 

що у всіх громадах де були створені ради, українців не було або вони не 

заслуговували довіри уряду» [245, арк. 8]. 

Натомість російська влада розгорнула активну антиукраїнську діяльність, 

направлену на нищення всього, що стосувалося українців. Було закрито «Просвіту», 

і практично всі українські установи, бібліотеки, школи. Почалися арешти місцевої 

інтелігенції. Про переслідування українського громадського і релігійного життя 

промовисто свідчить офіційний звіт жандармського полковника Мезенцева, згідно з 

яким упродовж кількох місяців у Галичині проведено 1200 арештів і понад 

100 обшуків, 578 осіб (серед них 34 греко-католицькі священики) вислали у глиб 

Росії. Почався грабунок монастирів, банків, музеїв, книгарень, бібліотек. Було 

демонтовано обладнання багатьох видавництв, зокрема друкарні Наукового 

товариства імені Шевченка у Львові [103, с. 618–619]. 

Ситуація змінилася лише з утворенням ЗУНР. У першому конституційному 

проекті для українських земель Австро-Угорщини, розробленому колишнім 

депутатом австрійського парламенту, професором Львівського університету 

С. C. Дністрянським у кінці жовтня 1918 р., який мав назву «Устрій Галицької 

Держави» і був створений з метою «покликання в життя Галицької Держави», серед 

основних принципів конституційного ладу, зазначалося: «громадяни Галицької 

Держави наділені основними правами та свободами, зокрема правом вільного 

«плекання своєї народності та мови» [236, с. 229–241; 216, с. 61–64]. 

13 листопада 1918 р. на засіданні Української Національної Ради були 

визначені конституційні засади новоствореної української держави, шляхом 

ухвалення «Тимчасового основного закону про державну самостійність українських 

земель бувшої австро-угорської монархії» [225]. В законі, зокрема, проголошено про 

створення української держави, до території якої ввійшла «українська суспільна 

етнографічна область у межах колишньої австро-угорської монархії», а саме 
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українська частина колишніх австрійських коронних країв Галичини і Володимирії 

та Буковини, а також українські частини колишніх угорських столиць: Спиш, 

Шариш, Земляни, Уг, Берег, Угоча і Марморош [225, с. 3]. 

У той же час, польські урядовці, попри легітимність української влади, 

розпочали запеклу боротьбу проти новоствореної української держави. Зокрема, в 

грудні 1918 р. під час польської окупації, у львівській Ставропігії, Просвіті, 

«Дністрі» та в «Ділі» проведено 18 ревізій. Друкарню «Діла» та «Українського 

слова» частково було знищено. За весь час польської інвазії «Діло» вийшло лише 

два рази. Натомість почав виходити український соціалістично-демократичний 

часопис «Вперед», який за наказом коменданта Розвадовського мав друкуватися 

двома рівнорядними текстами: два тексти написані українською мовою, але один 

звичайним правописом, а другий латинськими (польськими) буквами. Всі українські 

книгарні було зачинено. Ані українські, ані польські школи не функціонували. 

Українські написи та вивіски на крамницях були знищені. Щодня поляками 

проводилися ревізії у будинках, де проживали українці. Здійснювалися арешти та 

інтернування відомих українських діячів [153, с. 1]. 

Незважаючи на тривалий збройний конфлікт із Польщею, Українською 

Національною Радою для врегулювання мовних відносин та визначення правового 

режиму державної мови ЗУНР 15 лютого 1919 р. офіційно був прийнятий закон 

«Про вживання мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних влад і 

урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній Області 

Української Народної Республіки». Згідно із § 1 встановлювалося, що державною 

мовою на Західній Області Української Народної Республіки є українська мова. Нею 

«мали користуватися у внутрішньому та зовнішньому урядуванні всі державні влади 

та уряди, публічні інституції та державні підприємства» (§ 2). Для здійснення 

внутрішньої політики важливим моментом у прийнятому законі був зміст § 3, який 

дозволяв законно визнаним національним меншинам вільне вживання як усно, так і 

письмово їх рідної мови в урядових відносинах [80, с. 12]. 

Уряд ЗУНР, у зв’язку із закріпленням у наведених положеннях закону 

правового режиму мов національних меншин як офіційних, наполягав на тому, щоб 
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в українській державі була лише одна державна мова – українська, оскільки українці 

є титульною нацією, що реалізувала своє право на самовизначення шляхом 

створення власної незалежної самостійної держави на історичній українській 

території, заселеній переважно українським народом. Єдина державна мова мала 

сприяти реалізації суверенітету української держави. 

На думку української влади, тільки державною мовою могли порозумітися всі 

громадяни на спільних засіданнях, сеймах, у парламенті. Так, як це відбувається в 

усіх державах світу [178, с. 3]. 

Згідно із законом від 15 лютого 1919 р. всі органи державної влади, державні 

підприємства та публічні інституції зобов’язані були вживати в кореспонденціях 

між собою та у внутрішньому урядуванні державну мову. Дане положення було 

обґрунтовано й конкретизовано в «Проекті закону про урядову мову» ЗУНР, де 

зазначалося, що такий принцип вважався справедливим ще й тому, що Українська 

Республіка, утримуючи весь урядовий апарат, всі уряди та владу, безсумнівно мала 

право домагатися, щоб всі урядовці та державні службовці знали та 

використовували у внутрішньому урядуванні українську мову [178, с. 3]. 

У цьому ж законопроекті зазначалось, що відносно національних меншин 

Українська Народна Республіка прийняла рішення використовувати принцип повної 

автономної та особистої свободи, а також гарантувала рівні права для всіх громадян. 

Держава, беручи до уваги віросповідання й національність, надала статус 

національних меншин представникам польського, єврейського та німецького 

народів, які проживали на території ЗУНР, при цьому, їм було дозволено звертатися 

до державних органів влади їх рідною мовою. Водночас, на державну владу 

покладався обов’язок знання мов цих національних меншин, а також обов’язок 

давати відповіді на звернення осіб їх рідною мовою [178, с. 3]. Проте навіть за таких 

сприятливих умов поляки не визнавали положень закону і не змінювали своїх 

позицій щодо української мови. 

Такі положення законопроекту були дещо утопічними, оскільки вимагали від 

державних службовців на момент вступу його в дію знання польської, єврейської і 

німецької мов. 
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Водночас лояльна політика української влади щодо інтересів усіх 

народностей, які проживали на території ЗУНР, пояснювалася прагненням уряду 

довести, що український народ «доріс до самостійності», а «якщо б українська влада 

розпочала загарбницьку політику проти іншого народу, або хоча б неприхильно 

поставилася до якогось з них, то це дало б привід до думки, що українці незрілі до 

того, щоб управляти своєю територією» [155, с. 2]. 

Поруч із конституційними законами урядом ЗУНР приймалися також 

підзаконні акти, які регулювали мовні відносини в державі. Це, зокрема, 

розпорядження Державного Секретаря Судівництва «В справі написів та урядових 

печаток» від 18 грудня 1918 р., в якому закріплювалася норма про те, що «Урядовий 

напис зверху має містити герб Західної Української Народної Республіки (золотий 

лев на синьому полі повернутий праворуч), а довкола герба напис в українській 

мові: Вищий, окружний, повітовий Суд Західної Української Народної Республіки» 

(§ 1). Окрім того, «По всіх судах мають бути впроваджені орієнтовні написи на 

українській та польській мові» (§ 2), «Урядова печатка судів має круглу форму і 

містить довкола державного герба (лев, обернений праворуч) урядову назву Судів в 

українській мові» (§ 3) [192, с. 16]. У розпорядженні Державного Секретаря 

внутрішніх справ «В справі назв державних урядів, в справі службового приречення 

урядників адміністраційних, та в справі емблем, написів і печатий в службі 

адміністраційній» від 20 грудня 1918 р. зазначалося: «Урядовий напис на державних 

будівлях має містити герб Західноукраїнської Народної Республіки, а довкола 

герба – назву уряду в українській мові. На державних школах з польською та 

німецькою мовою викладання, урядова емблема може містити довкола державного 

герба напис в польській та німецькій мові» (арт. 6), «По всіх урядах мають бути 

впроваджені орієнтовні написи в українській мові, а в разі потреби також у других 

крайових мовах» (арт. 7), «Урядова печатка має круглу форму і містить довкола 

державного герба урядову назву в українській мові» (арт. 8) [194, с. 21] тощо. 

У період активної боротьби ЗУНР проти Польщі за власну державність у 

червні 1920 р. Червона армія здійснює військовий наступ на галицькі землі. В 

результаті польсько-радянської війни із 52 повітів української Галичини, що 
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входили до складу ЗУНР, радянськими військами було окуповано повністю 

14 повітів і чотири повіти окуповано частково, тобто одна третина території 

Галичини [26, с. 56–57]. 

На окупованих територіях 15 липня 1920 р., за сприяння радянських військ, 

було проголошене нове державне утворення в межах Східної Галичини – Галицька 

Соціалістична Радянська Республіка (ГСРР) зі столицею в м. Тернополі, а також 

створений Тимчасовий робітничо-селянський уряд Галичини – Галревком на чолі з 

В. Затонським. На думку наркома закордонних справ Росії Г. Чичеріна, «створення 

Галицького ревкому» було доцільним «для проведення радянської політики в 

Галичині, організації там повстань, зосередження радянських військ на Галицькому 

фронті і підготовки майбутнього злиття з Україною [238]. 

Протягом недовготривалого існування Галицької Соціалістичної Радянської 

Республіки (15 липня – 21 вересня 1920 р.), для організації внутрішнього життя 

Республіки Галревкомом було прийнято низку нормативно-правових актів: 

декларацій, декретів та постанов. Зокрема, для врегулювання мовних відносин у 

ГСРР у серпні 1920 р. був прийнятий Декрет № 4 Галревкому «Про скасування 

обов'язкової державної мови». Даним Декретом Галревком скасував обов'язкову 

державну мову і проголосив рівноправність мов та національностей в Галичині. 

Згідно з ним всі документи мали друкуватися всіма крайовими мовами: 

українською, польською та єврейською. Унаслідок цього української мова втратила 

статус державної, що викликало велике невдоволення галицьких українців [26, 

с. 80–81]. 

Разом із тим, де-факто В. Затонський (голова Галревкому, тобто прем’єр уряду 

та завідуючий відділом зовнішніх справ і земельних справ) не діяв згідно з Декретом 

№ 4 й здійснював урядування російською мовою, яка не була і не визнавалася 

офіційною мовою в Східній Галичині, хоча сам говорив дуже добре українською. 

Його зовсім не турбував той факт, що населення краю російської мови не розуміло. 

Призначені ним комісари, переважно поляки й євреї, у своїх комісаріатах чи 

відділах впроваджували польську мову як урядову. Отже, попри заяви уряду про те, 

що більшовики прийшли визволити Галичину від панського гніту у своїй 
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«самостійній» радянській Галицькій республіці, реальних кроків щодо визнання й 

реалізації національних і, зокрема, мовних прав українців зроблено не було [26, 

с. 81]. 

З моменту польської окупації Східної Галичини, основною проблемою 

польської політики стало визначення правового статусу українського населення. На 

думку І. Гловацького, це обумовлювалось певними обставинами, зокрема: українців 

у Польщі серед національних меншин було найбільше. Вони проживали компактно, 

в основному на теренах Західної України, що перебувала у безпосередній близькості 

до кордонів більшовицької Росії та Радянської України – головного, на думку влади, 

потенційного ворога Польщі. Українське населення, на відміну від інших 

національних меншин, відзначалося високим рівнем національної самосвідомості та 

прагненням до політичного й національного визволення, творення незалежної й 

суверенної держави [40, с. 39]. Зокрема, у 1921 р. поляки складали 69,2%, українці – 

14,3%, євреї – 7,8%, білоруси – 3,9%, німці – 3,9%. Разом меншини становили 

29,8%, тобто близько третини населення Польщі [40, с. 17]. 

28 червня 1919 р. на Паризькій мирній конференції Польща зобов’язалася 

перед державами Антанти гарантувати українському населенню культурну 

автономію й отримала вагому міжнародну підтримку [69, с. 106–107]. У цей же день 

у Версалі Польща підписала трактат з основними союзними державами: 

Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Францією, Італією та 

Японією [295, s. 1933–1946]. 

Згідно з артикулом І Розділу І Версальського трактату, Польща 

зобов’язувалась дотримуватися постанов зазначеного розділу та гарантувала, що ані 

жодний закон, ані жодне розпорядження, ані жодна урядова діяльність не 

суперечитиме прийнятим постановам [295, s. 1936]. 

Польський уряд зобов’язувався забезпечити всім мешканцям, незалежно від 

походження, національності, мови, раси чи релігії, повну і цілковиту охорону життя 

та свободи (арт. 2) [295, s. 1937]. Польща зобов’язувалася не робити ніяких 

перешкод у реалізації права вибору, передбаченого в укладених договорах, або в 

тих, які мали бути укладені основними союзними державами з німцями, 
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австрійцями, угорцями та росіянами, що дозволяло зацікавленим особам набувати 

польське громадянство за власним бажанням (арт. 5) [295, s. 1938]. 

Усі польські громадяни незалежно від раси, мови чи релігії визнавалися 

рівними перед законом і могли користуватися всіма громадянськими та 

політичними правами. Гарантувалося, що не буде встановлено жодного обмеження 

щодо вільного вживання польськими громадянами будь-якої мови в приватних чи 

комерційних стосунках, релігійних справах, пресі або в публікаціях будь-якого роду 

чи на публічних зібраннях. Незважаючи на визнання польської мови як офіційної, 

інші мови мали бути визнані для польських громадян мовами судівництва (арт. 7) 

[295, s. 1938]. 

На основі положень Версальського договору, поляки, оголосивши про 

готовність зі своєї сторони поважати права українців та інших національних 

меншин, які проживали в Польській державі, формально втілили свої зобов’язання в 

Конституції Речі Посполитої Польської, прийнятої 17 березня 1921 р. [307, s. 633–

658]. 

Конституція 1921 р. (березнева) закріплювала демократичний державно-

правовий режим, який мав гарантувати громадянам реалізацію та охорону їх прав. 

Слід зазначити, що в Польській державі до прийняття Конституції 1921 р. були 

введені в дію ще два конституційні акти. Зокрема, 29 листопада 1918 р. Юзефом 

Пілсудським затверджено декрет «Про організацію найвищої влади Польської 

Республіки», який набрав чинності цього ж дня [265, s. 103–104] і який увійшов в 

історію як перша Конституція відродженої Польської держави, а 20 лютого 1919 р. 

Законодавчим Сеймом прийнято ухвалу «Про доручення Юзефу Пілсудському 

подальшого здійснення повноважень Начальника Держави» [296, s. 365–366], так 

звана «Мала Конституція». Жоден із цих конституційних актів не відображав у своїх 

положеннях державних гарантій основних прав та свобод громадян Другої Речі 

Посполитої, в тому числі й мовних прав [162, с. 56]. 

Березнева Конституція Другої Речі Посполитої, в розділі V «Загальні права та 

обов’язки громадян», зокрема в арт. 109 закріпила, що кожен громадянин має право 
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на збереження своєї національності, розвиток своєї мови та національних 

властивостей, тобто традицій [307, s. 653]. 

Для реалізації своїх загарбницьких планів 30 січня 1920 р. польським урядом 

був прийнятий закон про скасування Галицького Крайового Сейму та Крайового 

Виділу [308, s. 112–113]. Згідно із законом всі права та обов’язки Сейму переходили 

Польській державі (арт. 2) [308, s. 112]. Крім цього, з прийняттям зазначеного 

закону, всі крайові та державні закони, розпорядження, патенти та інші правові 

приписи колишнього Королівства Галичини та Володимирії з Великим Князівством 

Краківським втрачали свою силу (арт. 8) [308, s. 113]. У березні 1920 р., скасувавши 

саму назву краю, Галичину стали іменувати «Східною Малопольщею», а Волинь і 

Полісся – «східними кресами» [167, с. 392–393]. 

На думку О. Субтельного, найкраще передавав напружені стосунки, що 

існували у Східній Галичині між українською більшістю й новою польською 

адміністрацією протягом періоду 1919–1923 рр., вираз «взаємне невизнання» 

[219, с. 369–371]. 

3 грудня 1920 р. польським урядом був прийнятий закон, згідно з яким на 

колишніх землях Королівства Галичини і Володимирії та Великого Князівства 

Краківського утворювалися воєводства: Краківське, Львівське, Станіславівське та 

Тернопільське (арт. 1) [299, s. 2064–2065], а розпорядженням Ради міністрів від 

14 березня 1921 р. організовано тимчасову адміністративну владу на територіях 

зазначених воєводств [282, s. 514–525]. Поділивши Східну Галичину на воєводства, 

Польща фактично самовільно ліквідувала кордони між Східною Галичиною та 

Польщею, не узгоджуючи такі дії з державами Антанти. 

З утворенням воєводств одразу постало питання офіційної мови на території 

колишньої Галичини, яке було підняте Воєводами Львівським, Станіславівським та 

Тернопільським. Якщо брати до уваги норми Версальського договору та 

Конституції 1921 р., які гарантували розвиток власної мови всім національностям у 

межах Другої Речі Посполитої, то офіційною мовою в зазначених воєводствах мала 

бути українська. Проте цікавий факт, який свідчить про суперечливу політику 
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польської влади як по відношенню до міжнародних зобов’язань, так і норм 

Конституції 1921 р., можна прослідкувати в листі Міністра внутрішніх справ 

№ Pr. 319 від 20 січня 1922 р. до пана Воєводи в Станіславові у справі офіційної 

(зовнішньої) мови в колишній Галичині. Як зазначається у листі, Міністерство, 

уточнивши всі позиції в тій справі, доводить до відома Воєвод наступне: питання 

офіційної мови на колишніх австрійських теренах було принципово врегульовано 

австрійським законодавством, згідно з яким держава визнала рівноправність всіх 

мов, уживаних у краю в школі, уряді та публічному житті. Можливість реалізації 

даного законодавства в польській державі була проаналізована на підставі рішень 

Державного суду та Адміністративного суду (рішення Державного суду від 

25. 04. 1882, L:54; від 03. 07. 1888, L:111; від 12. 07. 1870; від 12. 07. 1886, L:121; від 

18. 01. 1888, L:5; та рішення Адміністративного суду від 05. 11. 1894; від 

15. 04. 1885, L:1031; від 01. 05. 1890, L:1280 і ін.), згідно з якими надано дуже велике 

поле для інтерпретації щодо регулювання законодавчо гарантованих прав у 

питаннях мови. Відповідно до цього, справу офіційної мови автономних влад у 

Малопольщі регулює закон від 9 квітня 1907 р. Тому на підставі зазначеного 

Міністерство рекомендує пану Воєводі притриматися по відношенню до української 

мови «статусу-кво», так як не було ані правових, ані істотних підстав та причин 

запроваджувати у зв’язку з цим зміни, допоки Сейм не постановить інакше [50, 

арк. 7]. 

Тобто, ні міжнародні угоди, ні конституційні норми фактично не діяли в 

державі, і, що важливо – залишалися дійсними норми закону від 9 квітня 1907 р., а 

це суперечило арт. 8 закону від 30 січня 1920 р., який зазначав, що всі нормативно-

правові акти колишньої Галичини втрачають свою силу. Такий стан речей 

відповідно повертав українців до тогочасних реалій – до боротьби за реалізацію 

мовних прав. 

Проте під тиском міжнародної громадськості в 1922 р. польська влада 

змушена була прийняти рішення щодо врегулювання українсько-польських 

відносин. У вересні 1922 р. в часописі «Діло» був опублікований проект воєводської 

автономії для Східної Галичини, запропонованої польським урядом. Проект містив 
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параграфи, які стосувалися врегулювання мовного питання. Так, згідно із § ХХІІ 

органи державної влади і суд могли користуватися в своєму внутрішньому 

урядуванні польською мовою, а в зазначених трьох воєводствах: Львівському, 

Станіславівському та Тернопільському, у відносинах зі сторонами, письмовій 

кореспонденції, прийнятті зізнань, протоколів та веденні справ мали користуватися 

їх рідною мовою, тобто українською. Державні закони, воєводські та всякі інші 

урядові оголошення повинні були публікуватися польською й українською мовами. 

Органи самоврядування, кожен зокрема, могли визначати свою внутрішню і 

зовнішню мову урядування, однак вони зобов’язані були приймати листи й давати 

відповідь на них в другій національній мові. Кожна національна курія для шкіл своєї 

національності самостійно вирішувала питання мови викладання та навчання інших 

мов у школах (§ ХХІІІ). При призначенні державних урядів та посадовців на 

території згаданих воєводств повинна була звертатися особлива увага на те, щоб 

національний склад урядовців відповідав потребам двох національностей (§ ХХІV). 

При призначенні посадовців у міністерствах і центральних урядах гарантувалася 

кількість посад для представників української національності, яка мала відповідати 

потребам українського населення. В міністерстві віросповідань і освіти мали бути 

утворені окремі департаменти для справ греко-католицької церкви і для справ 

українського шкільництва, зайняті урядовцями української національності (§ ХХV) 

[172, с. 3–4]. 

26 вересня 1922 р. польським Сеймом був прийнятий закон «Про підстави 

загального воєводського самоврядування і зокрема воєводств Львівського, 

Тернопільського і Станіславівського», який був опублікований в часописі «Діло» 

[1]. Слід зазначити, що текст закону щодо врегулювання національних відносин 

відрізнявся від тексту оприлюдненого напередодні проекту. Зокрема, в ст. 23 

зазначалося, що органи влади і державні суди, які вживали у внутрішньому 

урядуванні польську мову, зобов’язані були відповідати на заяви сторін їхньою 

мовою, тобто польською або українською, а також мали приймати у письмовому 

вигляді та вносити до протоколу під час судового розгляду усні зізнання двома 

мовами. Органи самоврядування мали самостійно визначати мову внутрішнього 
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урядування. Мова викладання у школах, які утримувалися однією з палат 

воєводського сеймику, визначалася тією ж самою палатою (ст. 24). Воєводські 

закони та різні урядові рішення повинні були оголошуватися польською і 

українською мовами в урядовому воєводському часописі. Закони, розпорядження та 

інші державні акти, які мали загальнообов'язкову силу й оприлюднювалися у 

віснику законів Речі Посполитої, мали друкуватися до відома воєводств у 

воєводському урядовому часописі українською мовою (ст. 26) [1, ч. 24, с. 3]. 

У тексті закону, в першу чергу, був обмежений зміст статей, що стосувалися 

національних прав, а також були відсутні важливі положення проекту, а саме 

параграфів ХХІV та ХХV, які гарантували призначення урядовців української 

національності на посади в центральних та місцевих органах державної влади. Крім 

цього, статтями закону не передбачалося створення при міністерстві віросповідань 

та освіти департаментів для врегулювання справ греко-католицької церкви та 

українського шкільництва, очолювані українцями, про що було заявлено в проекті 

закону. 

Відсутність таких важливих положень порушувала, насамперед, арт. 7 

Версальського трактату про права громадян користуватися громадянськими та 

політичними правами, зокрема право доступу до державної служби, а також арт. 96 

Конституції 1921 р., в якому гарантувався рівний доступ до публічної влади для всіх 

громадян Польської держави. Недопущення українців до воєводських та 

центральних органів державної влади одразу ставило під сумнів гарантії мовних 

прав українців Галичини. Зокрема, в ст. 24 закону про воєводства передбачалося, що 

мова викладання у школах визначалася однією з палат воєводського сеймику, але 

враховуючи той факт, що його склад був, в основному, польським, то відповідно 

питання мови викладання вирішувалося на користь польської мови. Таким чином, 

польський уряд законом про воєводства, в дійсності, не мав на меті змінити 

правовий режим українських земель та реалізувати права і свободи українського 

населення. Він зробив це радше тільки для задоволення вимог міжнародної 

громадськості, а не для залагодження польсько-українських конфліктів. 
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У 1923 р., після того як польський уряд знову запевнив західні держави у 

наданні автономії Східній Галичині, у дозволі користуватися в органах адміністрації 

поряд із польською й українською мовою та відкритті для українців університету, 

Рада послів визнала суверенітет Другої Речі Посполитої над Східною Галичиною. 

Це рішення було для західних українців кроком назад, оскільки, на їх погляд, воно 

залишало їх на милість їхнього найгіршого ворога [219, с. 371]. 

Новий наступ на мовні права українців був реалізований 31 липня 1924 р., 

коли Сеймом Другої Речі Посполитої був прийнятий Закон «Про державну мову і 

мову урядування державних та самоврядних адміністративних влад» [303, s. 1094–

1095]. Згідно із арт. 1 встановлювалося, що державною мовою Речі Посполитої є 

польська мова. Зазначалося, що державною мовою повинні користуватися всі 

державні органи та органи місцевого самоврядування як у внутрішній, так і в 

зовнішній службі. Цивільні влади та адміністративні уряди І та ІІ інстанції, а також 

органи самоврядування та їх заклади повинні приймати подання й усні заяви в 

справах, які до них належать, від польських громадян української, білоруської та 

литовської національності також в їх рідній мові у межах їх воєводств (арт. 2) 

[303, s. 1094]. 

24 вересня 1924 р. Рада Міністрів Другої Речі Посполитої прийняла виконавче 

розпорядження до закону від 31 липня 1924 р. про державну мову і мову урядування 

державних та самоврядних адміністративних влад, норми якого містили доповнення 

до зазначеного закону. Зокрема, до арт. 1 було уточнено, які органи державної влади 

та органи самоврядування повинні користуватися державною мовою 

(§ 1) Центральна влада та державні органи, влада та військові органи, уряди 

залізниць, пошт, телеграфів та телефонів на всій території Речі Посполитої 

вживають як в службі внутрішній, так і в зовнішній виключно польську мову [283, 

s. 1301]. До арт. 2 уточнено, які органи І та ІІ інстанції адміністративних органів 

повинні приймати подання та усні заяви (§ 2). Здійснення прав польськими 

громадянами української, білоруської та литовської національностей – внесення 

подань та усних заяв до влад та урядів рідними мовами може бути застосовано в 

межах своїх воєводств до цивільних влад та адміністративних урядів ІІ та І інстанції 
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(воєводські уряди, казначейські палати, шкільні кураторії, земельні уряди, гірничі 

уряди, староства, казначейські уряди і каси, шкільні інспектори, інспектори праці і 

т. д.), а також до влад та органів самоврядування (сеймики та відділи воєводські, 

повітові, ради міські й магістрати міст, ради та уряди громади і т. д.), їх закладів. Усі 

листи та подання, не виключаючи законних заходів, спрямованих до влад та урядів, 

зазначених у § 1 розпорядження, або до влад та урядів за межами воєводств, якщо 

вони були внесені за посередництвом місцевих влад і урядів адміністративних та 

органів самоврядування, повинні бути складені державною мовою [283, s. 1301]. 

Закон від 31 липня 1924 р. та Розпорядження від 24 вересня 1924 р. визначили 

права та обов’язки громадян держави у сфері застосування державної мови, тобто 

польської, а також права та обов’язки громадян держави щодо сфер використання 

недержавної мови, зокрема української. Мовні права українців фактично були 

обмежені тільки можливістю подавати звернення українською мовою до місцевих 

органів влади та органів самоврядування, де службові особи зобов’язані були 

прийняти такі звернення і дати відповіді на звернення громадян тією ж мовою, але з 

певними обмеженнями. Українці могли отримати відповідь на своє подання (заяву) 

українською мовою тільки за рішенням міської влади, яка самостійно постановляла 

чи можна давати відповіді на звернення громадян (подання, заяву) рідною мовою. 

Відповідно такі рішення порушували конституційний принцип рівності громадян 

держави перед законом, а також суперечили нормам конституційних актів Другої 

Речі Посполитої. 

Для придушення національної свідомості українського населення польський 

уряд вдався до терору та залякування українців. Як зазначає І. Шевчук, порушення 

конституційних громадянських та політичних прав українців набули такого 

масового характеру, що попри демократичні засади, закріплені в березневій 

конституції, Польща діяла на цих територіях як антидемократична, поліцейська 

держава [250, с. 38]. У період з 1926 по 1935 рр. польським урядом було видано 

276 нормативних актів, які мали силу закону. Більшість з них містили норми, які 

обмежували права громадян та дозволяли державним органам застосовувати 

репресії [250, с. 39]. 
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У другій половині вересня 1930 р. польська влада розпочала так звану акцію 

«пацифікації» (умиротворення) щодо українського народу, серед якого 

поширювалося незадоволення політикою Другої Речі Посполитої, яке проявлялося 

різними акціями у вигляді нищення та підпалів майна поляків. Польська влада 

вирішила, що через винних у підпалах осіб (невстановлених) відповідальність мав 

понести весь український народ, навіть ціною гарантованих їм прав. Із самого 

початку акція полягала у проведенні каральних експедицій з метою перевірки і 

виявлення винних. Однак, почавши з перевірок будинків, акція набула характеру 

нечуваних репресій, а не розслідувань з метою викриття злочинців. 

Факти знущань над українцями, у зв’язку з проведенням пацифікації на 

теренах Львівського, Станіславівського і Тернопільського воєводств в місяцях 

вересні, жовтні та листопаді 1930 р., викладено у листі до польського Сенату 

сенаторами від Українського клубу із доказами таких дій. Зокрема, повідомлялося: 

«До Сокальського повіту прибула каральна експедиція 27 вересня 1930 р. і 

розпочала ревізію в місті Сокаль. Ревізія проводилася в основному в українських 

учнів та учителів. Багато осіб арештовано. З арештованих випущено побитих учнів: 

Ковалика, Майбука, Сосновського, Блізняка, Беднарчука, Крука і Здріля. Бито їх 

гвинтівками і палками по п’ятах. Окрім того, проведено ревізію у ксьондза Лукаша 

Салука, Олесандра Грицюка, Івана Чабана і в бурсі для учнів» [55, арк. 80]; «Повіт 

Тернопіль. 21 вересня 1930 р. поліція проводила ревізію в філії товариства 

«Просвіта» в Тернополі. Філія містила дуже велику публічну бібліотеку, яка 

налічувала біля 400 тис. томів. Бібліотеку з усім її вмістом поліція перетворила на 

купу непотрібного сміття. Після цього каральна експедиція провела ревізію в 

кооперативах та читальнях: «Єдність», «Надія», «Будущність», «Селянська спілка», 

«Народний Дім», «Самопоміч» і т. д. Кооперативи та читальні дуже постраждали»; 

«Повіт Збараж. В містечку Нове Село під Підволочиськом каральна експедиція 

підійшла до помешкань приватних людей в першій годині ночі з 25 на 26 вересня. 

Проведеною ревізією, спричинено великої шкоди. Ревізія відбулася в адвоката д-ра 

Данила Синика, лікаря д-ра Андрія Кокодинського, кандидата нотаріального Льва 

Голінатого, інженера агронома Андрія Тарянського і кандидата адміністративного 
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Василя Грицина. Всіх названих побито. Знищено кооператив та читальню 

«Просвіти» [55, арк. 83]. 

Загалом, за період пацифікації в Станіславському повіті було заарештовано 

235 осіб, серед яких священики, інтелігенти, лікарі, селяни, професори, учні та 

студенти гімназій, семінарій і т. ін. Зокрема, в Городенківському повіті арештовано 

32 особи, Коломийському – 47, Косівському – 30, Рогатинському – 52, 

Сколівському – 4, Станіславівському – 27, Жидачівському – 12, Богородчанському –

3, Долинському – 3, Калуському – 13, Стрийському – 4, Тлумацькому – 8. Усіх осіб 

віднесено до членів УНДО та інших українських товариств [55, арк. 28]. 

Зростаюча поляризація політичних сил і настроїв, загострення політичних 

суперечностей у керівництві держави, претензії та амбіції політичних партій 

стосовно реалізації власних політичних програм мали негативний вплив на 

функціонування державно-політичної системи [162, с. 132]. У 1934 р. Польща 

відмовилася від свого зобов’язання перед Лігою Націй забезпечувати права 

національних меншин. Ця політика уряду свідчила про його перехід на вкрай праві 

позиції [219, с. 373]. 

Доказом цього стало прийняття 23 квітня 1935 р. нової Конституції Другої 

Речі Посполитої [300, s. 497–508], основною відмінністю якої від попередніх стало 

повне обмеження парламентської демократії та наділення надзвичайними 

повноваженнями Президента держави.  

Зосередивши в руках Президента всю повноту державної влади, Конституція 

1935 р. практично обмежила доступ суспільства до реальної участі в політичному 

житті держави, що призвело до обмеження громадянських прав і свобод, у тому 

числі й мовних прав українців у Другій Речі Посполитій. 

Правляча верхівка на чолі з Ю. Пілсудським ігнорувала положення 

конституції. Підконтрольний диктаторові уряд своїми підзаконними актами 

звужував або нівелював закріплені в ній демократичні норми. Особливо значні 

порушення відбувалися на Східній Галичині, де польська влада встановила режим 

поліцейського терору та насильства, спрямованого проти українського населення та 

його боротьби за національні права. Великодержавний шовінізм став національною 



71 
 

  

політикою Польщі щодо національних меншин і знайшов свій вираз у порушенні та 

обмеженні їх політичних і національних прав [250, с. 38]. З 1938 р. почалися 

погроми українських громадських установ польськими шовіністичними 

організаціями. Розпочалася інтенсивна примусова полонізація українського 

населення. По містах проводили інтенсивну полонізацію [69, с. 109]. 

Про обмеження мовних прав українців в Другій Речі Посполитій, які мали 

місце у нормотворчій та юридичній діяльності органів влади свідчать ряд фактів. 

Так, у листі Міністра Внутрішніх справ до пана Воєводи в Станіславові 

L:376/Pr/а в справі форми печаток від 16 березня 1925 р. зазначається, що згідно з 

арт. 1 закону про державну мову і мову урядування державних та самоврядних 

адміністративних органів написи на печатках повинні складатися виключно 

державною мовою. Однак з огляду на проект нового закону про емблеми та кольори 

Речі Посполитої та з міркувань економії не потрібно здійснювати безпосередньо 

заміну печаток органам самоврядування двомовними написами (в державній мові та 

місцевій) або також виключно в місцевій мові. Печатки такого зразка належить 

обміняти поступово в міру їх використання. Виняток становлять печатки громад із 

написом німецькою мовою, які повинні негайно бути вилучені з обігу та замінені 

новими з написом державною мовою [50, арк. 130]. 

31 грудня 1925 р. Міністерство внутрішніх справ прийняло Інструкцію в 

справі виконання мовного закону, в якій закріплювалися положення щодо 

врегулювання мовних відносин у державі, зокрема: п. 1. Питання відповідей у 

недержавній мові регулюється законом від 31 липня 1924 р. та розпорядженням 

виконавчим від 24 вересня 1924 р.; п. 8. Відповіді на усні запити та повідомлення 

сторін в недержавній мові належить (з огляду на недостатньо виразну директиву 

арт. 3 мовного закону) принципово надавати державною мовою; п. 9. Листи і 

подання, внесені недержавною мовою і непередбаченими в мовному законі від 

31 липня 1924 р., необхідно повернути без розгляду і повторно подати державною 

мовою; п. 10. Листи внесені до керівництва громади (війта, урядового комісара і 

т. д.) до державних влад адміністративних урядів у недержавній мові повинні бути 

без вирішення повернуті з метою складання їх державною мовою, якщо однак 



72 
 

  

справа була предметом листа, який вимагатиме негайного вирішення, його 

необхідно прийняти, але одночасно навчити відповідно керівництво громади або 

якщо необхідно притягнути до відповідальності за невиконання обов’язків. 

Інструкцію отримали пани Воєводи у Львові, Станіславові та Тернополі [53, 

арк. 43]. 

У листі Воєводи Станіславського повіту до панів Старост L:87/Tajne/26 від 

16 січня 1926 р. у справі державної мови і мови урядування державних органів і 

органів самоврядування зазначається: «Згідно з постановою арт. 1 закону від 

31 липня 1924 р. про державну мову і мову урядування державних органів і органів 

самоврядування польська мова як державна є мовою урядування всіх державних 

органів та органів самоврядування за винятком зазначених у законі. З цієї причини 

також і написи на державних установах, як і написи інформаційні всередині установ, 

повинні бути виконані державною мовою. Звертаю на особливу увагу панів Старост 

і рекомендую користуватися виключно державною мовою при складанні написів, 

орієнтацій них таблиць і т. д. ззовні та всередині установ, і на правах старости 

видати відповідні розпорядження урядам громади. Існуючі дотепер написи 

українською мовою необхідно тимчасово зберегти і замінити їх на написи 

державною мовою» [53, арк. 46]. 

 

2.2 Нормативне закріплення правового режиму української мови в актах 

Галицького крайового Сейму та крайового уряду Східної Галичини 

 

15 квітня 1861 р. розпочав свою діяльність Галицький крайовий сейм, 

основним завданням якого було обрання послів до віденської Державної Ради. 

Згідно з прийнятим 26 лютого 1861 р. імператором Францом Йосифом І так званим 

«лютневим патентом» законодавча влада сконцентровувалася у Державній раді в 

особі австрійського парламенту, який складався з Палати Послів, яка обиралася 

крайовим сеймом, та Палати Панів, члени якої призначалися імператором 

[276, s. 25]. 
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Так, у період першої каденції Галицького сейму до нього було обрано 

50 послів-українців, з них троє представляли вірилістів (вірилісти – представники 

духовенства всіх трьох обрядів: греко-католицького, римо-католицького й 

вірменсько-католицького) та 47 послів – ІV курії (вибори послів до Галицького 

крайового сейму відбувалися з числа виборців чотирьох курій: І курія великої 

земельної власності, ІІ курія торгово-промислових палат, ІІІ – міська курія, ІV – 

курія малої земельної власності – сільської) [248, с. 82–83]. 

Визначальним на першому засіданні Галицького крайового Сейму стало мовне 

питання, яке одразу продемонструвало наявність непорозумінь між польськими та 

українськими послами. Частина поляків особливо боляче відреагувала на активну 

діяльність українців у Сеймі й заявила гострий протест. Однак на відміну від 1848 р. 

українці стали більш національно свідомими й не бажали поступатися своїми 

конституційними національними правами та наполегливо вимагали їх реалізації. 

Зокрема, важливою заявою українців, яка найбільше обурила поляків, стала 

вимога зачитувати під час засідань протоколи та промови маршалка двома мовами, 

тобто польською й українською, а примірник стенограм сесій друкувати 

українською мовою. Поляки, в свою чергу, не бажали виконувати цю вимогу, 

«кваліфікуючи українську мову як діалект («narzecze») польської» [248, с. 85], і не 

вважали за необхідне її визнавати. В ході гострих суперечок 19, 20 та 21 квітня 

українцям так і не вдалося досягнути бажаного. 

Як зазначає В. Я. Марковський, незважаючи на те, що Галицький крайовий 

Сейм як орган місцевого самоврядування Галичини мав обмежену компетенцію, а 

його рішення обов’язково мали бути затверджені імператором Австрії (з 1867 р. 

Австро-Угорщини), ним було розроблено та прийнято низку нормативно-правових 

актів, що визначали правовий режим польської та української мов у публічній сфері 

відносин. Зокрема йдеться про застосування цих мов у роботі Галицького крайового 

сейму, видання офіційних вісників законів цими мовами, а також використання мов 

у роботі місцевих (на території Галичини) органів влади [144]. 

Мовні дебати були відновлені на третій сесії Галицького крайового сейму, яка 

розпочалася 30 листопада 1865 р. Засідання відкрилося з пропозиції поляків 
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зафіксувати польську мову як мову ведення сесії, на що одразу відреагували 

українські посли. Так, посол Т. Павликів зауважив: «Ми не знаходимося на 

польському Сеймі, і в нас немає польського Виділу, це є Галицький Сейм і 

Галицький Виділ. Якщо б Сейм називався не галицький, а польський, то ніхто б 

нічого не заперечував, щоб польська мова була офіційною, урядовою, сеймовою. 

Але ми живемо на галицькій землі. Ми з радістю признаємо Вашу народність і 

хочемо, щоб і наша народність признавалася Вами» [289, s. 57]. Посол 

Ю. Лаврівський, у свою чергу, обґрунтовував правові підстави запровадження 

української мови як в Галицькому крайовому Сеймі, так і в виконавчому органі 

Сейму – Крайовому виділі, як «рівне право обох народностей» [289, s. 59]. 

Особливо ускладнилася ситуація 16 січня 1866 р., коли посол А. Петрушевич 

вніс пропозицію про обов’язковість перекладу всіх внесень і документації Сейму 

українською мовою. У відповідь граф О. Борковський на наступному засіданні, що 

відбулося 19 січня, прямим текстом запропонував зафіксувати в регламенті, що 

«мовою Сейму як цілості є польська мова». Коментуючи ситуацію, князь Л. Сапіга 

писав: «Русини [українці]…поставили внесок про вживання української і польської 

мов не лише під час дебатів, а й в ухвалах так, аби в ухвалах урядовими вважалися 

обидва тексти…бо так є в інших сеймах монархії» [248, с. 90]. Поляки натомість 

бажали, щоб в ухвалах польський текст вважався оригінальним, а український – 

тільки перекладом. 

Починаючи з листопада 1865 р. і до квітня 1866 р. в Галицькому крайовому 

Сеймі постійно точилися дебати навколо мовного питання між польськими та 

українськими депутатами. На передостанньому засіданні, яке відбулося 27 квітня 

1866 р., Крайовим виділом було запропоновано схвалити практику давати відповіді 

на українські звернення українською мовою та друкувати протоколи і звіти 

виконавчого органу Галицького Сейму двома мовами, тобто польською та 

українською. Пропозиція Крайового відилу була підтримана графом 

А. Голуховським та ще 76 послами. Однак по оголошенню результатів голосування 

ним був зроблений ще один внесок, в якому зазначалося, що при відсутності 
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протоколів та звітів в україномовному варіанті Сейм буде ухвалювати тільки 

польський варіант. 

27 квітня 1866 р. на засіданні Галицького крайового Сейму був визначений 

остаточний режим української мови. Під тиском А. Голуховського польська 

більшість була вимушена погодитися та затвердити правовий режим української 

мови як офіційної мови Галицького крайового сейму. В результаті гострих дискусій 

ухвалою Сейму від 27 квітня 1866 р. був прийнятий парламентський регламент, в 

якому містилися положення щодо використання мов у роботі Галицького крайового 

сейму, зокрема: а) Маршалок сейму веде засідання польською, але на подання та 

заяви, подані українською мовою, повинен відповідати українською, на всі інші – 

польською; б) протоколи нарад сейму для депутатів друкуються польською і 

українською мовами; в) заяви та звернення в галицькому парламенті можна 

складати як польською, так і українською мовою; г) законопроекти, звіти та довідки 

комітетів сейму роздавалися як польською, так і українською мовою. Під час 

розгляду законопроектів в сеймі текст проектів має бути польською мовою; д) Сейм 

ухвалює закони польською мовою; е) Виділ крайовий веде діловодство та 

документацію польською мовою. Для відповідей сторонам Виділ крайовий 

використовує українську мову – для відповідей на звернення та заяви, подані 

українцями, і польську мову – на всі інші звернення та заяви [144]. Водночас на 

законодавчому рівні було врегульовано питання щодо порядку офіційного 

оголошення законів, який передбачав, що «В королівстві Галичини та Володимирії з 

Великим князівством Краківським закони крайового Сейму, його ухвали та 

розпорядження Виділу крайового видаються в віснику законів і розпоряджень краю 

польською мовою, крім того, у перекладі: німецькою та українською мовами» [144]. 

Слід зазначити, що регулювання правового режиму української мови в 

Галицькому Сеймі було надзвичайно важливим для реалізації національних прав 

українців, однак, на думку дослідника діяльності Галицького Сейму І. Чорновола, 

мова (язичіє) українських послів перших чотирьох каденцій (у той час – переважно 

москвофілів) справляла прикре враження через особливу схильність промовців до 

«церковно-слов'янщини і російщини», що неодноразово викликало нарікання 
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поляків [248, с. 42]. Язичіє, яке являло собою штучну суміш старослов’янської, 

російської, української та польської мов, було важкозрозумілим, що ставало 

перепоною в порозумінні між депутатами Галицького сейму. Зокрема, депутат 

Л. Скжинський на сесії Галицького крайового Сейму зазначив:: «… Я знаю руську 

мову і розумію людей, що нею розмовляють; говорю до них по-польськи, а вони до 

мене по-руськи і розуміємося; але цих панів тут зовсім не розумію, і коли б 

адміністрували їхньою мовою, то мусіли мати перекладачів, або їздити до Москви і 

Петербурга по інтерпеляції» [290, s. 76]. 

Нове загострення українсько-польських стосунків у Галицькому крайовому 

Сеймі, в основу яких знову лягло мовне питання, відбулося у 1867 р., у так званий 

період «конституціоналізму». Після прийняття австрійським урядом пакету 

конституційних законів, у Галичині у 1867 р. відбулися нові вибори до Галицького 

крайового Сейму та депутатів до австрійського парламенту. Характерним для 

виборів стало активне бажання поляків нейтралізувати українських політиків, що в 

результаті призвело до зменшення, перш за все, кількості українських представників 

греко-католицького духовенства – основних опонентів польських політиків: якщо у 

1861 р. їх було 20, то у 1867 р. – лише 8. Селянська репрезентація зменшилась до 

25 послів [248, с. 108]. 

Зменшення представників українського народу у Галицькому крайовому 

Сеймі зумовило у 1867–1869 рр. загострення сутичок між українськими і 

польськими послами з приводу національних та мовних прав українського 

населення. 

Зокрема, 2 вересня 1868 р. українсько-польське мовне питання знову стає 

актуальним, коли на засіданні Галицького крайового Сейму були подані до розгляду 

законопроекти польських депутатів, що стосувалися вживання мови в судах та 

адміністративних органах влади Галичини. Ці законодавчі ініціативи не отримали 

підтримки українських депутатів, оскільки, на їхню думку, були такими, що 

порушували приписи Конституційного закону 1867 р. щодо рівноправності 

української та польської мов у галицькому краї. У відповідь на протест українських 

депутатів польська більшість, у свою чергу, не підтримала законопроект про статус 
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польської та української мов, підготовлений українським депутатом Юліаном 

Лаврівським. Кожна із сторін наполягала на своєму: українці активно відстоювали 

рівноправність громадян української національності у сфері мовних відносин. За 

українським проектом польська та українська мови мали бути рівноправними 

офіційними мовами Східної Галичини. Польська більшість уважала принциповим 

визначення польської мови як офіційної мови в усіх сферах суспільного життя 

галицького краю, українська ж мова мала залишатися в статусі крайової (мови 

національної меншини) й могла використовуватися в окремих випадках тільки на 

вимогу українського населення, що в результаті й було реалізовано поляками. 

У 1869 р. в Галицькому крайовому Сеймі актуальним стає питання угоди між 

поляками та українцями, ініційоване з української сторони послом Ю. Лаврівським, 

а з польської – князем А. Сапігою. Зміст угоди полягав у тому, що українська 

депутація погоджувалася відмовитись від утворення окремої української автономії 

за умови задоволення польською стороною вимоги захисту та реалізації 

національних прав українського населення Галичини. Так, на засіданні 26 жовтня 

1869 р. посол Ю. Лаврівський поставив на голосування три документи. Головним 

був перший, котрий складався із 32 пунктів, в яких, зокрема, пропонувалося: 

забезпечити українській мові рівноправність із польською; заборонити втручання 

влади у суперечки про український правопис та процес унормування української 

мови [розвиток літературної української мови]; українізувати Академічну гімназію у 

Львові; утворити українські паралельні класи у гімназіях у Бережанах, Перемишлі, 

Самборі, Станіславові та Тернополі; відкрити українські учительські семінарії у 

Львові, Перемишлі й Станіславові; відкрити українські кафедри на правничому й 

філософському факультетах Львівського університету та впровадити викладання 

українською мовою у Львівській технічній академії; запровадити обов’язкове 

вивчення обох крайових мов, а також німецької; надати право визначення мови 

навчання в початкових школах тим, хто їх утримує; утворити при Крайовій шкільній 

раді комісії українських підручників; зачитувати сеймові протоколи (з чого 

починалося кожне засідання Сейму) обома мовами; закріпити за українськими 

депутатами мандатів двох членів Крайового відділу (повноцінного члена і його 
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заступника); включити до бюджету автономії видатки на український театр у Львові 

[248, с. 127]. 

Однак упродовж усіх сеймових засідань запропоновані українцями питання не 

дістали позитивного вирішення, а стали лише причинами постійних непримиримих 

конфліктів між українськими та польськими послами. Такий стан речей викликав 

велике невдоволення імператора, який 21 травня 1870 р. прийняв рішення про 

розпуск Сейму. 

У наступних каденціях Галицького крайового Сейму спостерігалося поступове 

зменшення кількості українських послів. Зокрема, у період першої каденції – 1861–

1866 рр. українську репрезентацію представляло 50 послів, а в наступних 

спостерігаються такі цифри: 1867–1869 рр. – 36 послів [248, с. 107–108],              

1870–1876 рр. – 36 [248, 135–136], 1877–1882 рр. – 18 [248, с. 163], 1883–1889 рр. – 

15 [248, с. 166], 1889–1895 рр. – 21 [248, с. 193], 1895–1901 рр. – 18 [248, с. 212], у 

1908 р. – 20, а у 1913 р. – 32 представники українського населення [174, с. 27]. Таке 

становище пояснюється, насамперед, антиукраїнською політикою польської 

правлячої верхівки під час проведення виборів до Сейму. 

Поруч із зменшенням кількості українських послів почали спостерігатися 

прояви пасивності українського населення. Селяни, втративши віру в реалізацію 

вимог українців, зрікалися своїх голосів на велику радість поляків, а ті, які 

залишалися, як зазначає І. Чорновол, й «мимоволі опинялися у силовому полі 

польськости і таким чином підсилювали польський образ Галицького сейму» [248, 

с. 165]. Ще одним важливим моментом у послабленні позицій українців була 

розмежованість усередині української репрезентації, а саме між москвофілами та 

народовцями. 

Унаслідок цього, за словами М. Грушевського, у Галицькому сеймі 

сформувалася цілковито пануюча польська більшість, що становила близько 90% 

усього складу депутатів [44, с. 529]. 

Своєю чергою виконавчий орган Галицького крайового сейму, так званий 

крайовий виділ (уряд), – також приймав нормативно-правові акти, які регулювали 

мовні відносини, в сферах культури й освіти, судівництва тощо. Як і Галицький 
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крайовий сейм, галицький крайовий уряд складався, в основному, з польських 

представників, які дбали переважно про польські інтереси. 

Уже згаданим законом «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 

1907 р., де у § 1 зазначалося, що внутрішньою урядовою мовою крайового Виділу є 

польська мова. Крайовий Виділ у кореспонденції з органами державної влади 

вживає польську мову. На подання сторін і на листи повітових представників 

крайовий Виділ відповідає тією мовою, яка вживається в краї або якою поданий 

лист [302, s. 39]. 

Починаючи з 1907 р., у крайовому парламенті Галичини – сеймі службовою 

мовою (тобто офіційною мовою спілкування та документації сейму) була лише 

польська мова. Щоправда, порядок денний, пропозиції, зауваження, переговори, 

публікація крайових законів передбачали використання української мови. Українці 

мали також право звертатися з різноманітними запитами та побажаннями до 

крайових комісій рідною мовою [174, с. 25]. В результаті дії зазначеного закону 

українці залишалися обмеженими в правах щодо користування рідною мовою, 

натомість польська залишилася де-факто в статусі офіційної аж до розпаду Австро-

Угорщини. 

 

2.3 Мова оприлюднення нормативно-правових актів в офіційних 

друкованих виданнях Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі 

Посполитої 

 

Важливим елементом у гарантуванні політичних прав громадян, зокрема й 

мовних, є гарантування громадянам держави права публікування нормативно-

правових актів, які приймаються та видаються в державі, не тільки державною 

мовою, а й мовами корінних народів та національних меншин з метою їх кращого 

розуміння та ефективного виконання. Питання мови нормативно-правових актів не 

оминули увагу органів державної влади в Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, а також 

в Республіці Польщі та були втілені в правових актах цих держав, зокрема в 

циркулярах, законах, розпорядженнях тощо. 
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В австрійській імперії право поділялося на «законне» (писане) і звичаєве 

(Gewohnheitsrecht). Органи законодавчої влади приймали закони і постанови. Закони 

поділялися на: 1) патенти, тобто ті закони, які видавав сам монарх; 2) декрети 

надвірні, тобто закони, що видавалися без титулярності монарха; 3) розпорядження 

цісарські (Verordnungen); 4) письмові кабінетні приписи (Allhost Kabinetsschreiden). 

Усі законодавчі акти оприлюднювали. Закони, видані монархом, розсилали до 

губерній, а ті, в свою чергу, – до округів, а округи – до доміній. Патентом від 

4 березня 1849 р. закони оприлюднювалися у «Віснику законів державних» 

(Reichgesetzblatt), а з жовтня 1849 р. – у «Віснику законів крайових» 

(Landesregierungsblatt), який видавався десятьма мовами й розсилався по всіх краях 

імперії. «Вісник законів крайових» видавали у кожній провінції мовою, якою 

розмовляли в краї [166, с. 64]. 

Цісарським патентом № 260 від 27 грудня 1852 р. було встановлено, що 

«німецька мова є мовою оголошуваних законів у Віснику законів держави, 

німецький текст закону, який є виключно автентичним і постановляє, що вказаний 

вісник виходить лише німецькою мовою, а переклад крайовими мовами має бути 

надрукований в крайових урядових вісниках» [287, s. 21]. 

Згідно з імператорським декретом від 16 квітня 1854 р. Губернаторства були 

реорганізовані та перейменовані на Намісництва, а губернатори ставали 

намісниками. Намісництво здійснювало нагляд за виконанням усіх законів і 

розпоряджень уряду, видавало періодичне видання українською мовою – «Вісник 

крайових законів і розпоряджень для Королівства Галичини і Володимирії разом з 

Великим Князівством Краківським», яке виходило в 1854–1918 рр. також польською 

і німецькою мовами (Landesgesetzblatt, Dziennik ustaw krajowych). 

Патентом від 17 лютого 1863 р. було продовжено видання крайових законів та 

розпоряджень крайовими мовами [166, с. 64]. Конституція 1867 р. в арт. 19 

закріпила ці норми щодо видання «Вісника державних законів», указів та 

розпоряджень, санкціонованих монархом, мовами країв [314, s. 494]. 

10 червня 1869 р. австрійським урядом був прийнятий закон «Про оповіщення 

законів і розпоряджень через Вісник державних законів» [73, с. 623–626], 
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положеннями якого закріплювався порядок оприлюднення законодавчих актів 

держави. Так, за згодою двох палат Державної ради встановлювалося, що у Віснику 

державних законів, призначених для королівств і країв, представлених у Державній 

раді, до обов’язкового оповіщення належали: а) закони, прийняті за участю 

Державної ради; б) державні договори, призначені для публічного оголошення; 

в) розпорядження, видані на підставі державних законів (§ 1). Вісник державних 

законів мав видаватися міністерством внутрішніх справ на всіх крайових мовах 

королівств і країв, представлених у Державній раді. Німецьке видання Вісника 

державних законів містило автентичний текст повідомлень, призначених для нього. 

Видання в інших крайових мовах містили переклад автентичного тексту. Всі 

видання Вісника державних законів згідно з правилами повинні були своєчасно 

видаватися та розсилатися (§ 2). Вісник державних законів мав назву «Вісник 

законів державних для королівств і країв в Думі державній представлених» 

(переклад на т. зв. язичіє) (§ 3) [73, с 623]. Крім того, видання кожної частини 

Вісника державних законів і повідомлень, які в ній містилися, мали бути 

обов’язково оголошені в урядовій частині Віденської газети і в крайових 

щоденниках, призначених для урядових повідомлень (§ 6). При кожній політичній 

повітовій (громадській) владі мав бути в наявності Вісник державних законів 

представлений в урядовій місцевості крайовою мовою, а в урядові години мав бути 

дозволений доступ кожному бажаючому для ознайомлення з ним (§ 8). Громади 

зобов’язані були придбати собі один примірник Вісника державних законів в одній з 

крайових мов (§ 9) [73, с. 625]. 

Порядок публікування «Вісника державних законів» державною мовою та 

крайовими мовами, а «Вісника крайових законів» в Східній Галичині – польською 

мовою залишався чинним та незмінним до розпаду Австро-Угорщини, тобто до 

1918 р. 

З утворенням Західноукраїнської Народної Республіки, українська влада 

окремим правовим актом врегулювала питання мови нормативно-правових актів. 

Законом «Про вживання мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних 

влад і урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній Області 
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Української Народної Республіки» від 15 лютого 1919 р. Українська Національна 

Рада встановила, що державною мовою ЗОУНР є українська мова (§ 1). Українська 

мова визначалася мовою нормативно-правових актів української держави. Водночас 

§ 3 закону про державну мову національним меншинам гарантувалися права на 

вільне користування рідними мовами у повсякденному та державному житті [80, 

с. 12], а також в офіційних відносинах із владою. Залишалося чинним і рішення 

Державного секретаріату від 10 листопада 1918 р., що всі закони, урядові акти та 

інші правові документи, які мають загальнодержавне значення, слід публікувати 

чотирма мовами – українською, польською, єврейською і німецькою [33, с. 230]. 

Утім, польською, єврейською та німецькою мовами публікувалися переважно 

оголошення та розпорядження місцевих органів влади, наприклад, магістратів, 

міського господарського уряду тощо, які, в основному, стосувалися вирішення 

питань місцевого значення. Наприклад, оголошення магістрату м. Станіславова про 

необхідність сплати податків (16 листопада 1918 р.) [92, с. 239]; оголошення 

магістрату м. Станіславова про реєстрацію чоловічого населення в Окружній 

Військовій Команді м. Станіславова (20 листопада 1918 р.) [92, с. 240]; оголошення 

міського господарського уряду про можливість купівлі борошна у Станіславові 

(квітень 1919 р.) [92, с. 242], оголошення до мешканців Коломиї про наведення 

порядку в громадських місцях (15 грудня 1918 р.) [92, с. 246]; Розпорядження 

Державного Секретаріату і старости Коломийського повіту про продовження 

мораторію у фінансових справах боржників ЗУНР (12 грудня 1918 р.) [92, с. 248]; 

оголошення магістрату м. Станіславова про умови квартирування у м. Станіславові 

(січень 1919 р.) [92, с. 249]; оголошення міського господарського уряду про 

можливість купівлі пшеничного борошна у крамницях м. Станіславова (квітень 

1919 р.) [92, с. 250]; оголошення військової команди м. Станіславова про ліквідацію 

уніформи австрійських державних і залізничних службовців та робітників, які не 

перебувають на службі в ЗУНР (11 квітня 1919 р.) [92, с. 252] тощо. 

У короткий період існування ЗУНР усі Вісники державних законів і 

розпорядків за період 1918–1919 рр., зокрема, Збірник законів, розпорядків та 

обіжників, проголошених Державним Секретаріатом Західноукраїнської Народної 



83 
 

  

Республіки (1918 р.), Вісник державних законів і розпорядків Західної Області 

Української Народної Республіки (1919 р.), Вісник Державного Секретаріату освіти 

і віросповідань (1919 р.), Вісник Державного Секретаріату шляхів (1919 р.), Вісник 

Державного секретаріату військових справ (1919 р.), були опубліковані українською 

мовою. Підтвердження тому, що українська влада реалізувала розпорядження від 

10 листопада 1918 р. про оприлюднення нормативно-правових актів у Вісниках 

законів мовами національних меншин, зокрема польською, єврейською та 

німецькою, знайдено не було. Ураховуючи короткий період існування ЗУНР, а 

також складну ситуацію, в якій здійснювалася діяльність української влади, в тому 

числі й законотворча та видавнича, можна зробити висновок, що це питання так і 

залишилося не реалізованим. 

У період перебування Східної Галичини в складі Другої Речі Посполитої 

питання мови нормативно-правових актів також було предметом правового 

регулювання. Так, арт. 25, закону «Про засади самоврядування, зокрема в 

воєводствах Львівському, Тернопільському та Станіславівському» від 26 вересня 

1922 р. було передбачено, що «воєводські закони і всі державні оголошення будуть 

публікуватися в польській та руській мовах в урядовому віснику воєводства. Закони, 

розпорядження та інші державні акти набирали загальнообов’язкової сили після 

опублікування у Віснику законів Другої Речі Посполитої і мали бути подані до 

відома воєводств львівського, тернопільського та станіславівського у віснику 

воєводств в перекладі на руську [українську] мову, по можливості в той самий час» 

[309, с. 634]. Однак, цей законодавчий акт, який мав вступити в дію упродовж двох 

років, так і не набрав чинності. 

Ще одна спроба врегулювати дане питання була втілена в нормах закону «Про 

державну мову урядування державних та самоврядних адміністративних влад», 

прийнятого Польським Сеймом 31 липня 1924 р., в якому зазначалося, що 

воєводські закони та урядові державні оголошення адміністративних влад, які 

публікувалися в Віснику Урядовому воєводства, мають бути надруковані поруч із 

текстом державною мовою, розміщеного на першому місці, також і тією мовою, 

якою поруч із державною буде складений протокол воєводського сеймику. В разі 
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невідповідності змісту текстів (державною та недержавною мовою) автентичним 

уважатиметься текст, викладений державною мовою (арт. 5) [303, s. 1094]. 

Однак, протягом усього періоду існування Республіки Польщі мовою всіх 

видань нормативно-правових актів була польська мова. Дбати про права своїх 

громадян у ракурсі оприлюднення законів та розпоряджень мовою «громадян 

республіки руської національності» та інших народностей, польська влада не 

ставила собі за мету. Норми польського законодавства, щодо прав національних 

меншин залишалися зазвичай тільки деклараціями, оскільки не мали дієвих 

механізмів їх реалізації. Тому всі Вісники законів Другої Речі Посполитої в період 

1919–1939 рр. були видані тільки державною мовою – польською. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Правовий режим української мови у Східній Галичині вперше знайшов своє 

нормативне закріплення в австрійському конституційному законодавстві: 

конституції від 25 квітням 1848 р., ухваленій Фердинандом І; «октройованій 

конституції» від 4 березня 1849 р., затвердженій імператорським указом від 

4 березня 1849 р. № 150 (так звана Оломунецька конституція Австрійської держави); 

крайовій конституції Галичини, затвердженій Імператорським патентом від 29 

вересня 1850 р.; «Основним державним законом про загальні права громадян 

Держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді» від 21 грудня 1867 

р., прийнятим австрійським парламентом.  

Конституційні акти Габсбурзької імперії 1848, 1849, 1850, 1867 рр. установили 

засади правового регулювання складних міжнаціональних відносин у державі, які 

були результатом демократизації політичного життя громадян імперії та водночас 

відігравали важливу роль у розвитку національної свідомості української нації й 

сприяли подальшій боротьбі за національне відродження. Зокрема, відповідно до 

норм Конституційних актів 1848 й 1849 рр. усі народи імперії визнавалися 

рівноправними й отримали «непорушне право збереження, плекання та пильнування 

своєї нації (народності) та мови». 
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2. Для досягнення мети дослідження було розглянуто та проаналізовано 

значну кількість документальних джерел, зокрема нормативно-правові акти 

центральних та місцевих органів влади, прийняті в період 1848–1939 рр., за 

допомогою яких був відтворений процес еволюції правового режиму української 

мови в Східній Галичині. Серед основних джерел, які визначали характер правового 

режиму української мови у різних сферах життя та втілювали мовну політику в 

Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР та Республіці Польща, слід назвати наступні: 

Австрійська Конституція 1848 р., «Октройована» Конституція 1849 р., Крайова 

Конституція для Галичини 1850 р., Основний державний закон про загальні права 

громадян Держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді 1867 р., 

Розпорядження міністрів … щодо урядової мови ц. к. влад, урядів та судів у 

Королівстві Галичини і Володимирії разом із Великим Князівством Краківським 

1869 р., Закон про урядову мову автономних влад 1907 р., Закон про вживання мови 

у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних влад і урядів, публічних 

інституцій і державних підприємств на Західній Області Української Народної 

Республіки 1919 р., Закон про основи шкільництва на Західній Області Української 

Народної Республіки 1919 р., Конституція Речі Посполитої Польської 1921 р., Закон 

«Про державну мову і мову урядування державних та самоврядних 

адміністративних влад» 1924 р., Закон «Про мову урядування судів, урядів 

прокурорських та нотаріатів 1924 р. тощо. 

3. Усупереч конституційним нормам, які закріплювали правовий режим 

польської й української крайових мов як офіційних мов, уживаних у Східній 

Галичині, Розпорядженням міністрів … щодо урядової мови ц. к. влад, урядів та 

судів у Королівстві Галичини і Володимирії разом із Великим Князівством 

Краківським 1869 р. сфера функціонування української мови була суттєво 

обмежена. А відповідно до «Закон про урядову мову автономних влад» від 1907 р. 

офіційною мовою у Східній Галичині було визнано лише польську мову. 

4. Важливе значення для закріпленні правового режиму української мови як 

крайової відіграли нормативно-правові акти створеного в 1861 р. Галицького 

крайового Сейму, а також галицького крайового уряду. Визначальним у діяльності 
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як Галицького крайового Сейму, так і галицького крайового уряду, які за своїм 

складом були в основному польськими, було гостре протистояння у вирішенні 

мовного питання між українцями та поляками. Однак упродовж усіх сеймових 

засідань це питання так і не знайшло свого позитивного вирішення, оскільки 

діяльність як Галицького крайового сейму, так і галицького крайового уряду, які 

представляли інтереси австрійських міністерств й відомств та польської 

аристократії, була цілковито спрямована на зміцнення політичного, культурного та 

національного панування польського населення, шляхом полонізації українського 

населення.  

5. Правовий режим української мови як єдиної державної вперше було 

встановлено у конституційних актах ЗУНР, що підкреслило важливість цього 

питання для реалізації національних прав та політичного самовизначення 

українського народу. 

6. У серпні 1920 р. в утвореній радянською владою на території Східної 

Галичини Галицької Соціалістичної Радянської Республіки на основі Декрету № 4 

Галревкому «Про скасування обов'язкової державної мови» проголошується 

рівноправність польської, української, єврейської і німецької мов, тобто українська 

мова, яка є мовою корінного народу Східної Галичини, фактично дорівнюється до 

мов національних меншин. 

7. У Другій Речі Посполитій нормами Березневої Конституції 1921 р., яка 

стала свідченням демократичних процесів у країні на час її прийняття, 

проголошувалося, що національним меншинам гарантувалося право на збереження 

своєї народності та плекання своєї мови і народних особливостей. Українська мова, 

як і в часи перебуванні Галичини в складі Австро-Угорщини, визнавалася мовою 

національної меншини, тобто неофіційною мовою. На підставі підзаконних 

нормативних актів українська мова фактично була витіснена із публічної сфери 

життя суспільства Східної Галичини. 

8. Прийнята в 1935 р. Квітнева Конституція стала вираженням політики 

гноблення, колонізації та полонізації національних меншин, що проживали на 

загарбаних Польщею українських територіях. Гарантії щодо реалізації основних 
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прав та обов’язків громадян Другої Речі Посполитої залишалися за чинною 

Конституцією 1921 р. Проте в умовах антиукраїнської політики Другої Речі 

Посполитої польську мову було визнано єдиною державною мовою, а за 

українською мовою закріплювалося значення «матірної», тобто рідної мови як 

засобу приватного спілкування українського населення Східної Галичини. 

9. Важливим елементом у гарантуванні політичних прав галицьких українців, 

зокрема мовних, було гарантування публікування українською мовою нормативно-

правових актів, що приймалися в державах, до складу яких входила Галичина. 

Питання мови нормативно-правових актів знайшли відображення у правових актах 

Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, а також Другої Речі Посполитої, зокрема в 

законах, циркулярах, розпорядженнях тощо. 

Відповідно до нормативних актів австрійського уряду Вісники державних 

законів із 1848 до 1918 р. публікували тексти нормативно-правових актів як 

державною, так і крайовими мовами, в тому числі українською. 

Рішенням Державного секретаріату ЗУНР від 10 листопада 1918 р. 

передбачалося, що всі закони, урядові акти та інші нормативно-правові акти, які 

мають загальнодержавне значення, слід публікувати чотирма мовами – українською, 

польською, єврейською і німецькою. Втім, через важку військово-політичну 

ситуацію в ЗУНР, ці норми так і не втілилися в життя. Законодавчі акти 

публікувалися у вісниках законів виключно українською мовою, і тільки на 

місцевому рівні оголошення та рішення місцевих органів влади публікували 

чотирма мовами: українською, польською, єврейською та німецькою. 

У Республіці Польща мовні права українців не реалізувалися, оскільки на 

практиці міжнародні зобов’язання було зігноровано й встановлено повне панування 

польської мови. Офіційні видання нормативних актів – Вісники Речі Посполитої 

Польської публікувалися виключно державною мовою, тобто польською. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ, СУДОЧИНСТВІ, ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

ТА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 

(1848–1939 РР.) 

 

3.1 Правовий режим української мови в органах державної влади та 

судочинстві Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР та Другої Речі Посполитої на 

території Східної Галичини 

 

Правовий режим української мови в органах державної влади та судочинстві у 

Східній Галичині, під час перебування цієї території у складі Австрії й Австро-

Угорщини, визначався конституціями, конституційними актами, конституційними 

законами, а також імператорськими патентами, декретами, уставами, 

розпорядженнями й листами міністрів і посадових осіб, нормативними актами 

Галицького крайового Сейму, крайового уряду Східної Галичини та органів місцевої 

державної влади. 

Упровадження української мови як офіційної у Східній Галичині, на думку 

австрійського уряду, мало сприяти зменшенню напруги між польським та 

українським народами. Однак, незважаючи на лояльну політику імператора до 

національних меншин галицького краю, поляки отримали від австрійського уряду 

привілеї щодо розвитку своєї нації, особливо на теренах Східної Галичини. 

Найгостріше проблема порушення мовних прав українців Східної Галичини 

відчувалася у сфері судочинства. Для врегулювання мовних відносин у цій сфері 

австрійським урядом була прийнята низка нормативно-правових актів. Зокрема, 

22 листопада 1852 р. Міністерством юстиції Австрії видано розпорядження, згідно з 

яким апеляційним судам Львова дозволялося приймати позовні заяви трьома 

мовами – німецькою, польською або українською. Щоправда, у судочинстві та 

діловодстві, а також, при обміні кореспонденцією з органами управління суди 

зобов’язані були послуговуватися виключно німецькою мовою. Протоколи допитів 
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свідків мали складатися однією з крайових мов, тобто українською або польською 

[90, с. 9]. Згідно з розпорядженням Міністерства юстиції від 28 січня 1856 р. голові 

апеляційного суду дозволялося у випадках, коли обвинувачений не володів 

німецькою мовою, усно рідною мовою повторювати суть обвинувачення [287, s. 65]. 

Найвищим імператорським рішенням від 1 грудня 1857 р. установлювалося, що 

прокурори та захисники повинні свої висновки оголошувати німецькою мовою. 

Таким чином, для більшості українського населення мова судочинства переважно 

була не зрозумілою, що на практиці призводило до порушення конституційних прав 

українського населення. 

У 1859–1860-х рр. результатом поразки зовнішньої політики Австрії стало 

загострення внутрішніх національних суперечностей. Для розв’язання національної 

проблеми імператор вирішив на австрійських коронних землях зробити спробу 

«повернутися до конституціалізму». Відтак, слід погодитися з думкою С. Партача, 

що друга половина ХІХ ст. була часом конституційних експериментів, 

безперервного переходу від однієї концепції мовної політики до іншої. Зокрема, в 

грудні 1859 р. глава уряду барон Йоган Бернард Рехберг видав розпорядження, 

відповідно до якого крайові уряди в Галичині мали спілкувалися зі сторонами не 

тільки німецькою, але й польською та українською мовами. Муніципалітетам 

(громадам) та районним судам було дозволено використовувати одну з трьох мов. 

Крім цього, кожен чиновник повинен був знати крайову мову [275, s. 25]. 

Розпорядженням Міністерства юстиції Австрії від 24 березня 1860 р. для 

трибуналів І інстанції встановлювалося, що при розглядах кримінальних справ 

проти обвинувачених української та польської національності, які не розуміють 

німецької мови, не чинити ніяких перешкод у вживанні української та польської 

мови у висновках прокурорів та захисників. Причому, заборонялося у спілкуванні з 

обвинуваченими українцями вживати польську мову, а у спілкуванні з 

обвинуваченими поляками – українську мову. Якщо з яких-небудь причин 

виголошення висновків прокурорів та захисників було неможливим рідною мовою 

обвинуваченого, який іншої мови не розумів, необхідно було вживати виключно 

німецьку мову [175, с. 1]. Серед таких причин, як показує судова практика, 
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основною було незнання або презирливе ставлення поляків-посадовців до 

української мови. 

Таким прикладом є лист ц. к. першого прокурора державної прокуратури у 

Львові п. Барта до редакції часопису «Діло», який у листі аргументував нехтування 

прав української мови ц. к. державною прокуратурою у Львові під час 

«студентського» процесу. Виправдовуючи становище, п. Бар звернув увагу на два 

приписи, а саме: найвище рішення від 1 грудня 1857 р., оголошене рескриптом 

Міністерства юстиції 6 грудня 1857 р., ч. 27499, яке постановило, що висновки 

прокурорів і захисників при кінцевих розглядах у кримінальних справах повинні 

виголошуватися офіційною мовою – німецькою; та другий припис – вже згадуване 

мовне розпорядження всіх міністерств від 5 червня 1869 р., ч. 2354, яке замість 

офіційної мови – німецької, запровадило польську мову. З огляду на це, п. Барт 

стверджував, що речник ц. к. державної прокураторії в своїх висновках у 

кримінальних справах на основі законних приписів повинен користуватися 

офіційною мовою, тобто польською. При цьому, він наголошує, що «крім 

зазначених приписів не видано для державних прокураторій ніяких інших 

розпоряджень». Однак, в дійсності, як зазначається редакцією часопису «Діло», між 

двома цитованими розпорядженнями від 1857 і 1866 рр. було видано низку 

розпоряджень, про які п. Барт промовчав, так як вони свідчили проти його 

аргументів на користь прав української мови. Зокрема, мовним розпорядженням від 

22 жовтня 1852 р., ч. 16571 п. 3, затверджено, що розгляд кримінальних справ проти 

обвинуваченого, який не знає німецької мови, а володіє однією з крайових мов, 

повинен відбуватися тією мовою, якою він володіє. Водночас розпорядження від 

1 грудня 1857 р., пояснюючи п. 3 розпорядження від 22 жовтня 1852 р., обмежило, 

використання крайових мов і постановило, що висновки прокурорів та захисників на 

судовому розгляді мають виголошуватися офіційною мовою, тобто німецькою, і 

тільки у випадку, коли обвинувачений не розумів її, голова суду сам чи за 

допомогою перекладача мав довести до відома ті висновки. Підтвердженням цього є 

розпорядження від 24 березня 1860 р., ч. 4244 (зміст розпорядження подано вище). 

Окрім того, розпорядженням Міністерства юстиції від 9 липня 1860 р., ч. 10.340, до 
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президій вищих крайових судів та прокуратур у Львові і Кракові, у діловодстві та 

листуванні судів і прокуратур зі сторонами на території Галичини було закріплено 

повну рівноправність німецької, польської та української мов. У п. 2 даного 

розпорядження зазначалося, що судочинство в кримінальних справах проти 

українських обвинувачених повинно здійснюватися лише українською мовою. 

Щодо другого розпорядження, на яке посилався п. Барт, зокрема розпорядження 

всіх міністерств від 5 червня 1869 р., ч. 2.354, яке у внутрішньому урядуванні ц. к. 

влад, урядів та судів у Галичині замість офіційної мови, тобто німецької, 

запровадило польську мову, то слід звернути увагу на зміст § 2 цього 

розпорядження. Згідно з ним, державна прокуратура в краю повинна вживати 

польську мову в службових стосунках з державними органами влади і судами, не 

порушуючи існуючих приписів про вживання мови на судових засіданнях. Тобто 

даний параграф не стосувався мови судочинства [175, с. 1–2]. Розглянуті факти 

свідчать про порушення польськими чиновниками законних приписів тільки задля 

того, щоб не визнавати законних мовних прав українського населення. 

З метою реформування судової системи в Австро-Угорщині 21 грудня 1867 р. 

імператором були прийняті два конституційні закони: «Основний державний закон 

про створення Державного суду» [315, s. 495–497] та «Основний державний закон 

про судову владу» [316, s. 497–499]. 

Згідно з «Основним державним законом про судову владу» від 21 грудня 

1867 р. в Австро-Угорщині було створено триступеневу систему судів: одноособові 

повітові суди, окружні (крайові) суди, колегіальні вищі крайові суди [6, с. 58]. Для 

всієї Галичини і Буковини був створений у Львові один вищий крайовий суд як 

друга інстанція для крайових судів і третя й остання – для повітових судів, але лише 

з цивільних справ. Найвищою судовою інстанцією для судів всієї держави був 

Верховний судовий і касаційний трибунал (Der oberste Garichts und Kassationshof) у 

Відні, створений цісарським патентом від 7 серпня 1850 р. [6, с. 59]. Наявність 

вищого крайового суду у Львові надавала можливість використовувати українську 

мову в межах його територіальної юрисдикції [4, с. 715]. 
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Згідно з імператорським Основним законом Австро-Угорщини «Про 

здійснення урядової та виконавчої влади», від 21 грудня 1867 р. [317, s. 500–502] всі 

державні службовці в рамках своїх офіційних повноважень були відповідальними за 

дотримання основних державних законів та за дотримання державних законів 

крайовими урядами. Цей обов’язок покладався на державних службовців органів 

виконавчої влади (арт. 12) [317, s. 501]. 

Утім, ураховуючи той факт, що намісником краю і посадовцями органів 

виконавчої влади Східної Галичини переважно призначалися польські аристократи, 

які працювали на задоволення інтересів польської правлячої верхівки, формальна 

рівність польського та українського народу на теренах Східної Галичини, 

проголошена в арт. 19 Основного державного закону про загальні права громадян 

держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді від 21 грудня 

1867 р., для українського народу фактично не реалізовувалася в житті. Мовою 

органів державної влади та судочинства в Східній Галичині залишалася польська 

мова. 

Формально повернення австрійського уряду до політики полонізації 

українського населення Східної Галичини було закріплено 5 червня 1869 р., коли 

міністрами внутрішніх справ, освіти і віросповідань, юстиції, фінансів, торгівлі та 

сільського господарства, а також національної оборони та громадської безпеки було 

видано спільне «Розпорядження щодо урядової мови для ц. к. (цісарсько-

королівських) влад, урядів та судів в Королівстві Галіції і Володимирії разом з 

Великим Князівством Краківським у внутрішній службі та в кореспонденції з 

іншими владами» [281, s. 67–69], згідно з яким встановлювалося, що у всіх крайових 

міністерствах та в судових органах у внутрішньому користуванні та при веденні 

кореспонденції мала використовуватися польська мова (§ 1) [281, s. 67]. 

Деякі виключення щодо вживання української мови у сфері судочинства були 

передбачені лише розпорядженням Міністерством юстиції від 11 серпня 1869 р., 

оголошеним циркуляром президії вищого крайового суду у Львові від 19 серпня 

1869 р., ч. 8222. Зокрема, в ньому зазначалося: «Написи на судових будинках і на 

поодиноких судових відділах та в середині судових установ мають бути поруч з 
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польською та німецькою також українською мовою там, де населення повіту 

повністю або частково є українським». Водночас «Кожне внесене подання до суду, а 

також кожне прохання усно заявлене перед судом, належить вирішити тією мовою, і 

відповідь видати стороні тією мовою, в якій внесене подання або усне прохання. 

Тією ж мовою належить робити необхідні витяги з актів, а в окружних 

(колегіальних) судах по можливості вести наради над предметом». Окрім того, 

«Табулярну постанову, видану на табулярне прохання тією мовою, якою воно 

внесене, належить вписати до ґрунтової книги тією самою мовою [122, с. 14] (до 

табули) і тією самою мовою видати посвідчення (контестацію) на відповідну 

грамоту». Також «Роз’яснення ц. к. судів чи урядові оголошення (інсерати) в 

справах сторін належить розміщувати в галицькому крайовому урядовому часописі 

однією або кількома мовами; однак на кожен випадок оголошення має бути і тією 

крайовою мовою, якою дається відповідь для сторони». Поряд із цим «В справах не 

спірних (спадкових, опікунських) належить прийняти за правило, що різні накази, 

рішення та постанови, які видає ц. к. суд до сторони, потрібно видавати рідною 

мовою відповідної сторони». «Коли в якійсь спірній справі (в процесі) підготовлено 

спірні листи чи відповіді однією мовою, то необхідно вироки та його висновки 

видати тією ж мовою; а коли сторони вживали дві різні мови як свої рідні, то вирок і 

висновки належить видати двома мовами». «В справах карних необхідно 

обвинувачених, потерпілих, свідків і знатоків вислуховувати їх рідною мовою, 

розгляд справи вести рідною мовою обвинуваченого і тією ж мовою видавати 

вироки з висновками. Коли є більше обвинувачених різних національностей, то 

розгляд справи належить вести тією мовою, яка для всіх є більш зрозумілою і тією 

самою мовою видати вирок з висновками; коли ж всі не розуміють однієї мови, 

необхідно вислуховувати кожного рідною мовою і тією ж мовою видати для 

кожного вирок. Протокол засідання пишеться, так як він служить для внутрішнього 

використання, польською мовою, причому, дослівний запис зізнань, належить 

вписувати до протоколу розправи тою мовою, якою їх складено» [122, с. 15–16]. 

Відтак, норми цього розпорядження, які передбачали складання протоколів 

судового засідання та протоколів допиту обвинувачених польською мовою, 
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фактично відкривали шлях до зловживань поліцейських чиновників та суддів, 

оскільки для більшості малограмотних українських селян текст цих протоколів, 

складених польською мовою, залишався малозрозумілим. Це позбавляло їх 

можливості належним чином реагувати на перекручення показань свідків, 

потерпілих та обвинувачених. 

Так, унаслідок скарг українських сторін та завдяки заходам української 

парламентської репрезентації в 1910 р. з’явився до ч. 6586 циркуляр Президії 

Львівської апеляції із вказівкою, щоб всі суди, без виключення, замовили необхідну 

кількість друкованих формулярів для ведення кримінальних справ українською 

мовою, забороняючи на майбутнє одночасно використовувати польські формуляри в 

справах українських сторін. На виконання цього розпорядження деякі суди почали 

послуговуватися українськими формулярами. Очевидно суддя українець уважав це 

своїм обов’язком або такого забажала сторона української національності. Однак 

уведення українських формулярів у загальне використання всіма судами 

ігнорувалося з боку польських суддів, які на підставі попереднього досвіду 

«легковаження» мовних приписів знали, що уряд не застосує жодних покарань, і 

тому не виконували зазначене розпорядження Президії апеляції в справі українських 

формулярів. Але тільки доти, поки не примусить їх до цього рішучий тиск 

українського суспільства, свідомого до захисту своїх прав всіма можливими 

засобами [199, с. 5]. 

Ще один факт ігнорування мовних приписів з боку судових урядників 

польської народності трапився в Городенці, де кримінальний суддя відмовив 

бажанню правозахисника – кандидата адвокатури М. Кондрата, звинуваченого 

українця, щоб протокол засідання був складений рідною мовою сторони, тобто 

українською. Очевидно, що поведінка судді була протизаконною, так як обов’язок 

складання протоколів українською мовою у справах, коли обвинувачений належить 

до української національності (навіть без його бажання) не тільки випливав із 

загального розпорядження Міністерства юстиції від 9 липня 1860 р., ч. 10.340, яке 

врегульовувало справу зовнішньої офіційної мови у східно-галицьких судах, але й 

було затверджене особовим рескриптом Президії Львівської апеляції від 7 квітня 
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1908 р., ч. 33410/7. Воно також було в загальному комунікаті Президії вищого суду 

крайового, розміщеному в урядовій «Gazet-і Lwowskій» від 26 лютого 1909 р., де 

Президія апеляції відзначала неправильним інтерпеляцію, що цілий кримінальний 

протокол належить до внутрішнього урядування і як такий має бути також і в 

українських справах виконаний виключно польською мовою. Окрім цього, в 1910 р. 

з’явився ще один циркуляр, ч. 6586, президента Тхоржніцького із розпорядженням, 

щоб усі суди без виключення замовили потрібну кількість друкованих формулярів 

для кримінальних справ в українській мові, забороняючи на майбутнє 

використовувати польські формуляри в справах українських сторін [18, с. 2]. Як 

бачимо, верховна судова влада притримувалася лояльної позиції щодо мовних 

питань у судах і кожна справа, яка потрапляла до розгляду через міністерство та 

президію апеляції, була розглянута, а відповідальних було покарано, але такі 

випадки траплялися тільки тоді, коли українська сторона піднімала дане питання. 

4 березня 1873 р. ц. к. Міністерством юстиції було видано розпорядження, в 

якому йшла мова про те, щоб суди в Галичині суворо дотримувалися постанов 

міністерського розпорядження від 5 червня 1869 р. та розпорядження ц. к. 

міністерства судівництва від 9 липня 1860 р. Зокрема, «Стосовно службових 

відносин судової влади зі сторонами належить прийняти за важливу підставу, щоб 

сторони (в окрузі Львівського ц. к. вищого крайового суду) вносили свої справи до 

судових властей крайовою (тобто польською або українською) чи німецькою 

мовою; вся судова влада зобов’язана в службових відносинах зі сторонами вживати 

мову, зрозумілу сторонам як в усних розглядах, так і письмових відповідях. Окрім 

цього, встановлювалося правило, від якого не можна відступати, про те, що 

сторонам залишається свобода: вживати у всіх поданнях до судової влади (і 

прокуратур) мову німецьку, польську або українську. Так само було дозволено 

захисникам сторін у поданнях, які вносяться до суду (і прокуратур), вживати 

німецьку, польську або українську мови – залежно від того, чи мова польська або 

українська є рідною мовою сторони, яку захищають. Протоколи зізнань свідків на 

судових розглядах, необхідно було записувати німецькою, польською або 

українською мовою – в залежності від того, якою є мова відповідної сторони. У 
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відповідях сторонам судова влада повинна вживати німецьку, польську або 

українську мову – в залежності від того, якою мовою було внесене подання, усна 

заява тощо. Якщо не було ні подання, ні усної заяви, ні протокольного перегляду, 

належало вважати, щоб рішення виносилося однією із згаданих мов, тобто рідною 

мовою відповідної сторони. Дана постанова зобов’язувала всі галицькі судові влади 

дотримуватися зазначених положень щодо відповідей, оречень, постанов, 

повідомлень, рішень тощо. На судових розглядах у справах спірних і не спірних 

можна було не тільки сторонам, але і їх захисникам уживати або німецьку, або 

польську, або українську мову – залежно від того, яка з них є рідною мовою для 

сторони, що її захищають. Відносно мови в судах, то громади були рівноправними» 

[122, с. 16–17]. 

Однак, зазначені норми розпорядження на практиці не гарантували реалізацію 

мовних прав українців, а залишалися тільки деклараціями на папері, подібно до 

положень 19 арт. конституційного закону від 21 грудня 1867 р. Австрійська влада, 

закріпивши міцні позиції польської мови як офіційної мови в Східній Галичині, не 

бажала змінювати заплановану політику полонізації українського населення 

галицького краю. 

У період Першої світової війни російська військова влада, зокрема Воєнний 

Генерал-Губернатор генерал-лейтенант граф Бобринський довів до відома усьому 

українському населенню окупованої території Східної Галичини «Обов’язкову 

постанову для міських судових влад, занятих російськими військами частин 

Галичини, затверджене Верховним Головнокомандуючим 24 лютого 1915 р.», в 

якій, згідно з п. 4 Постанови, мовою судочинства визнавалася російська мова, а 

також місцеві діалекти. Тимчасово допускалося вживання польської мови [62, 

арк. 3]. 

Окремим цісарським патентом від 29 вересня 1850 р. в усіх коронних 

австрійських землях було запроваджено нотаріат. Протягом перших 20 років свого 

існування нотаріуси функціонували при судах. Із запровадженням Нотаріального 

порядку (1871 р.) нотаріат почав діяти як самостійна, незалежна від судів установа. 

Нотаріуси призначалися міністром юстиції із кваліфікованих кандидатів. 
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Необхідними умовами для зайняття посади були: досягнення 24-річного віку, 

державна правова освіта, 4 роки правової практики, знання крайових мов, складені 

теоретичні іспити або ступінь доктора права [224, с. 349]. Нотаріальні дії 

здійснювалися нотаріусами польською та українською мовами, в тому числі двома 

мовами велося діловодство. Однак часто навіть «українські нотаріуси рідко писали 

до суду по-українськи» [17, с. 1], тобто переважно використовувалася польська 

мова, а українська – за бажанням особи. 

У період існування ЗУНР регулювання правового режиму української мови в 

органах виконавчої влади у Східній Галичині переважно здійснювалося 

нормативно-правовими актами, які приймалися Українською Національною Радою 

та Державним Секретаріатом (згодом – Рада Державних Секретарів). 

Найважливішим законодавчим актом для новоствореної української держави у 

визначенні правового режиму української мови був прийнятий Українською 

Національною Радою 15 лютого 1919 р. Закон «Про вживання мови у внутрішньому 

і зовнішньому урядуванні державних влад і урядів, публічних інституцій і 

державних підприємств на Західній Області Української Народної Республіки» 

[80, с. 12], згідно з яким за українською мовою закріплювався режим державної 

мови ЗУНР. 

Так, Державним Секретаріатом – вищим розпорядчим та виконавчим органом 

державної влади ЗУНР у період 1918–1919 рр. приймалися нормативно-правові акти 

українською мовою, які регламентували найважливіші ланки державного життя і 

публікувалися у Вісниках законів та розпорядків ЗУНР. Водночас, на основі 

положень закону Української Національної Ради від 15 лютого 1919 р., українська 

мова визначалася державною мовою виконавчих органів влади [92, с. 177]. Законом 

УН Ради «Про тимчасову організацію судів і судової влади» від 21 листопада 

1918 р. запроваджувалося судочинство українською мовою [92, с. 186]. 

Поряд із цим, що становлення органів державної влади в ЗУНР, зокрема 

виконавчої та судової, здійснювалося в надзвичайно складних умовах, зумовлених 

тим, що на території Східної Галичини весь адміністративний апарат складався в 

основному з поляків, «і то крайньо ворожо настроєних як до державності 
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українського народу на цій території, так і до самого українського народу» 

[210, с. 84]. 

Система органів виконавчої та судової влади ЗУНР, до формування 

українським урядом власної законодавчої бази, діяла на підставі нормативних актів 

австро-угорської держави, за умови, що вони не суперечили демократичним засадам 

Української Республіки. 16 листопада 1918 р. Українською Національною Радою за 

пропозицією Державного Секретаріату був прийнятий Закон «Про тимчасову 

адміністрацію областей Західноукраїнської Народної Республіки», за яким 

здійснювалася організація та діяльність системи органів виконавчої влади ЗУНР 

[81, с. 5–7]. Першим повітовим органом політичної адміністрації аж до 

впорядкування державно-правових відносин був український державний повітовий 

комісар (§ 4), який призначався і усувався Державним секретарем внутрішніх справ 

(§ 5). Суди, пошти, телеграфи, залізниці, соляні копальні і домени знаходилися поза 

компетенцією українських державних повітових комісарів. Тільки у випадку 

неправильного урядування чи зловживань владою в цих інституціях, на шкоду 

українській державності, державні повітові комісари зобов’язані були повідомити 

про це Український Державний Секретаріат, а в окремих випадках видати певні 

розпорядження (§ 12) [81, с. 6]. 

Згідно з Обіжником (те саме, що й циркуляр) від 1 грудня 1918 р. державний 

повітовий комісар визначався найвищим органом української влади в повіті, в 

обов’язки якого входив контроль за дотриманням законів держави, в тому числі й 

мовних, всіма громадянами, незалежно від національності, віросповідання та стану, 

а також контроль за збереженням ладу, спокою, безпеки життя і майна всіх 

мешканців, які проживали в повіті. Справами цивільної адміністрації повіту 

завідував виключно державний повітовий комісар, а в разі потреби він міг 

скористатися допомогою військового коменданта. Державний повітовий комісар 

зобов’язаний був подбати про те, щоб всі державні повітові уряди функціонували 

правильно та згідно з інтересами держави. Урядовці, які відмовлялися складати 

присягу на вірність державі, звільнялися повітовими комісарами [157, с. 9–10]. 
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15 лютого 1919 р. урядовий часопис «Републіка» опублікував статтю «Проект 

закону про урядову мову», в якій зазначалося, що, незважаючи на активну 

розбудову українського державного життя, поляки продовжували ігнорувати 

вказівки та розпорядження української влади щодо впровадження правового режиму 

української мови. Через відсутність спеціального закону про мову державних 

установ польські чиновники продовжували вперто використовувати «польську мову 

ужендову» у спілкуванні з українським населенням. У кореспонденції часто 

зустрічалися офіційні листи польською мовою або листи з польськими підписами, 

що викликало обурення української спільноти [178, с. 2–3]. 

Для усунення хаосу в мовних відносинах та вирішення на законодавчому рівні 

мовного питання, як зазначено в статті, урядом був розроблений проект закону «Про 

урядову мову», який мав врегулювати питання вживання української мови у 

внутрішньому і зовнішньому урядуванні, а також у діловодстві всіх державних 

органів влади, в тому числі й виконавчої та судової. Проект передбачав, що всі 

державні уряди зобов’язані вживати в кореспонденції між собою та у внутрішньому 

урядуванні державну мову [178, с. 3], тобто українську. УН Радою передбачалося 

питання вільного вживання національними меншинами рідних мов у зверненнях до 

державних органів влади, зокрема як виконавчої, так і судової. Водночас, на 

державну владу покладався обов’язок знання мов національних меншин, а також 

обов’язок давати відповіді на звернення осіб їх рідною мовою [178, с. 3]. У статті 

зазначено, що так як даний закон був запланований урядом як рамковий, який 

містив приписи щодо вживання мови у внутрішньому та зовнішньому урядуванні й 

у діловодстві всіх органів державної влади, в питанні щодо використання 

української мови в суді, з огляду на казуїстику, спричинену цивільною процедурою, 

закон цей був не всеохоплюючим, оскільки в процесі брали участь декілька осіб: 

сторони, свідки, слідчі, рідна мова яких могла бути різною. У зв’язку з цим 

Державний Секретаріат судівництва мав прийняти розпорядження, норми якого б 

врегульовували використання української мови в судових процесах [178, с. 3]. 

15 лютого 1919 р. Українською Національною Радою офіційно був прийнятий 

Закон «Про вживання мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних 
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влад і урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній Області 

Української Народної Республіки», в § 2 цього закону визначено, що українську 

мову мали вживати у внутрішньому та зовнішньому урядуванні всі державні влади й 

уряди, публічні інституції і державні підприємства, в тому числі й органи 

виконавчої та судової влади ЗУНР. У відносинах з державними владами та урядами 

визнавалося право вільного вживання рідних мов національних меншин (§ 3) [80, 

с. 12], а саме: поляків, німців та євреїв. 

Важливий приклад лояльної політики української влади до національних 

меншин у ЗУНР було наведено у статті «Precz z Rusinami!», опублікованій у газеті 

«Републіка» за 1919 р. Так, тоді як у Польщі звільняли з усіх посад українців, чехів 

та німців, в українській державі національним меншинам, без винятку, не тільки 

гарантувалися їхні права, а навіть надавалася можливість займати посади, у тому 

числі й в органах виконавчої та судової влади, за умови складання присяги на 

вірність ЗУНР. Але і в даній ситуації спостерігалися зловживання. Серед польських 

урядовців «навіть найбільші шовіністи залишалися на своїх місцях, бо склали 

присягу, користалися польською мовою, тому що по-українськи розмовляти не 

бажали» [279, с. 2]. 

З метою запобігання подібним зловживанням перед державними службовцями 

органів влади ЗУНР усіх рівнів ставилася вимога знання державної мови. Зокрема, 

відповідно до § 1 Розпорядження Державного Секретаріату внутрішніх справ від 

18 березня 1919 р. до служби в державних адміністративних урядах допускалися 

тільки громадяни Української Народної Республіки, які досконало володіли 

українською мовою у письмовій та усній формах [183, с. 46]. 

Судова система ЗУНР, як зазначалося, функціонувала на підставі закону, 

прийнятого 21 листопада 1918 р. «Про тимчасову організацію судів і судової влади» 

[82, с. 4–5]. 

Національний склад населення по судових округах ЗО УНР виглядав 

наступним чином: у Бережанському було українців – 66%, поляків – 23%, євреїв – 

10% (усього 418.538 чол.); Золочівському – 63,7%, 28,5%, 12,8% (472,787 чол.); 

Коломийському – 79,2%, 8,6%, 12% (438,188 чол.); Самбірському – 70,8%, 16%, 
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13,3% (470,775 чол.); Стрийському – 75,7%, 13,9%, 10,8% (364,973 чол.); 

Станіславському – 70,8%, 17%, 12,7% (669,976 чол.); Перемишлянському – 60,5%, 

28%, 10,7% (445,689 чол.); Тернопільському – 54%, 34,3%, 11,7% (364,355 чол.); 

Чортківському – 65%, 23,3%, 11,7% (364,355 чол.); Львівському – 58,6%, 26,3%, 15% 

(904,724 чол.); Буковинському – 68,3%, 18,1%, 15,6% (411,500 чол.); Сянік, 

Лемкіщина – 55%, 30%, 15% (269,697 чол.). Загалом: 5.745.420 чол., з них 

українців – 70,14%, поляків – 17,36%, євреїв – 12,5%. Відповідно до цих даних до 

окружних судів належало обрати суддів із розрахунку – 1 мандат від 40 тис. 

населення [33, с. 220]. 

На жаль, серед низки прийнятих українським урядом нормативних актів, які 

впорядковували організацію та діяльність судової гілки влади [74; 75; 76; 184; 185; 

186; 187; 191], так і не було прийнято спеціального нормативно-правового акта, 

який би врегульовував правовий режим мови у судочинстві, як це планувалося 

одразу після прийняття закону «Про вживання мови…». 

Правовий режим української мови в діяльності та діловодстві органів суду, 

прокуратури, жандармерії та Палати Адвокатів встановлював закон Української 

Національної Ради від 15 лютого 1919 р. «Про вживання мови у внутрішньому та 

зовнішньому урядуванні державної влади та урядів, публічних інституцій та 

державних підприємств на Західній Області Української Народної Республіки», в § 1 

якого лише проголошувалося, що державною мовою на Західній Області 

Української Народної Республіки є українська мова [196, с. 61]. 

У період існування ЗУНР закріплення правового режиму української мови як 

державної ніяким чином на практиці не змінило ситуацію щодо реалізації мовних 

прав українців у судочинстві. Якщо органи законодавчої і виконавчої влади були в 

основному за складом українськими, то органи судової влади фактично складалися, 

як і за часів австрійського панування, з поляків, із причини відсутності необхідної 

кількості фахівців української національності, що ставало на заваді реалізації 

мовних прав українців. 

Так, у національному відношенні із загальної кількості 1 150 суддів у Східній 

Галичині у 1908 р. 772 судді, або 63,8% були поляками. Українців тоді працювало 
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суддями 367 чоловік, або 31,8%. Але українці допускалися до роботи переважно в 

судах нижчих інстанцій. Так, серед 56 членів вищого крайового суду у Львові у 1908 

р. 42 (75%) були поляки, 13 (23,8%) українці і 1(1,7%) єврей [6, с. 62–63]. 

Окремим розпорядженням Державного секретаріату судівництва від 1 березня 

1919 р. «Про тимчасову організацію нотаріусів» [195, с. 27–28] було створено 

нотаріальну службу ЗУНР. Згідно із § 2 всі ц. к. нотаріуси ставали нотаріусами 

Української Народної Республіки і при підписах додавалися слова «нотаріус УНР». 

На нотаріальних печатках мав розміщуватися герб соборної Української Народної 

Республіки, а навкруги герба в українській мові зазначалося прізвище, ім'я, 

урядовий титул, осідок і судовий округ. Поруч із цим, дозволялося, щоб у печатках 

зазначалися дані нотаріуса мовами законно визнаних національних меншин (§ 4) 

[195, с. 27]. Урядова мова нотаріусів УН Ради і нотаріальних палат УН Ради також 

визначалася законом від 15 лютого 1919 р. У § 7 закріплювалося, що кожен нотаріус 

УН Ради обов’язково мав володіти українською мовою [195, с. 28]. 

У часи перебування Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої 

характерним є те, що правові норми, які містилися в нормативно-правових актах 

Польської держави, лише формально гарантували реалізацію мовних прав 

національних меншин, базувалися на положеннях міжнародних договорів, 

укладених Польщею з країнами-союзниками, зокрема норми Конституції Польщі 

1921 р. та законодавчих актів від 31 липня 1924 р.: «Про державну мову і мову 

урядування державних та самоврядних адміністративних влад», «Про мову 

урядування судів, урядів прокурорських та нотаріатів», «Про зміну деяких постанов 

про організацію шкільництва», про які мова йшла у підрозділі 2.1. 

Де-факто, в період існування Другої Речі Посполитої політика полонізації 

набуває нових більш жорстких форм. Розпочинаються масові репресії проти 

українського народу. Як зазначає І. Гловацький, фактично будь-які дії, які свідчили 

про незгоду з політичним курсом польської влади, ставали політичними злочинами. 

Причиною підозр щодо українця могли бути: його рівень культури, освіти, 

інтелігентності [39, с. 31] Навіть цілком природне прагнення українців навчати своїх 

дітей рідної мови поляки теж вважали політичним злочином [39, с. 32]. Судові 
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політичні процеси у Східній Галичині розпочалися в грудні 1918 р. і закінчилися 

14–15 вересня 1939 р. Особливо багато їх було у 1929–1934 рр. Таких процесів на 

території західноукраїнських землях відбулося: у 1929 р. – 31; 1930 р. – 27; 1931 р. – 

42; 1932 р. – 58; 1933 р. – 79. У цих процесах притягалося до кримінальної 

відповідальності обвинувачених: у 1929 р. – 200; 1930 р. – 122; 1931 р. – 296; 

1932 р. – 351; 1933 р. – 363 [39, с. 35]. Увесь цей час тривало переслідування 

українського населення та порушення мовних прав українського населення Східної 

Галичини. 

У вересні 1933 р. ОУН було здійснено шкільну акцію, спрямовану проти 

полонізації українського шкільництва та повернення в освіту української мови. 

Українські школярі активно підтримували заклики ОУН і влаштовували 

демонстративні бойкоти проти польської мови, викидали з класів польські герби та 

прапори, замінюючи їх на українську символіку. Серед населення поширювалися 

листівки ОУН: «Український народе!», «Молоді друзі, українські школярі!», 

«Українські батьки й матері» із закликами боротьби за українську мову, українську 

державу, за душу української дитини. З метою припинення таких дій польською 

владою приймалися відповідні рішення, зокрема у листі уряду Станіславського 

воєводи Nr.B.B.Taj. 23/255/33 від 2 жовтня 1933 р. до всіх повітових старост 

Станіславівського воєводства зазначалося, що в разі виникнення такого роду акцій 

необхідно повідомити про те, хто з місцевого населення має відношення до таких 

дій, як до них відносяться вчителі української національності, врешті повідомити, 

хто з громади є натхненником таких випадків. Усі зазначені обставини необхідно 

було подавати в урядових звітах із зазначенням, які категорії шкіл, де здійснено акт 

диверсії (українська, утраквістична, польська), а також чи не є ініціатором учитель 

(учителька) української національності. Залежно від рівня донесених обставин 

(людські настрої, поведінка школярів, позиція вчителів української національності) 

старости могли виступити з внесками про закриття даної школи, розпущення класу, 

звільнення вчителя тощо. Про кожен подальший випадок (знищення герба, 

демонстрації школярів) необхідно було негайно повідомляти урядові телефоном [56, 

арк. 7]. 
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Так, у листі коменданта воєводського слідчого уряду Станіславова до пана 

начальника Воєводського Відділу Безпеки Публічної в Станіславові повідомлялося 

про те, що вночі 14 вересня 1933 р. у Верині невідомі вломилися до початкової 

школи, де понищили державний герб, подерли портрети президента Речі 

Посполитої, Маршалка Пілсудського, Станіслава Золкієвського і польських королів. 

Злочинці також розкидали у класі листівки, підписані організацією українських 

націоналістів: «Молоді друзі, українські школярі!», «Українські батьки і матері», 

«Український народе!». З огляду на це, навчання в такому класі не повинно було 

відбуватися, натомість, Федір Паньків, керівник школи не закрив клас, а завів 

30 учнів і розпочав навчання, даючи можливість дітям побачити зневагу до 

портретів та державного герба. В ході розслідування з’ясовано, що на той час 

навчання в школі у Верині здійснювалося українською мовою, а в році 1933/34, 

згідно із розпорядженням Кураторії шкільного округу від 05. 07. 1933 р. 

Nr. 1:15985/33, школу змінено на утраквістичну. Установлено також, що Федір 

Паньків перебуває в тісних стосунках з Андрієм Даньчевським, заявленим як член 

ОУН. Під час ревізії помешкань у Верині на пеналах та зошитах деяких школярів 

знайдено зображення «тризубів», що є одним із доказів нелояльності по відношенню 

до польської держави. Разом зі звітом подається прохання про вивчення шкільною 

владою діяльності керівника школи у Верині Федора Паньківа [56, арк. 14]. 

У листі уряду Станіславівського воєводства, Nr. B.B.Taj 23/255/33, від 

9 жовтня 1933 р. до Міністерства Внутрішніх справ (Департамент політичний) у 

Варшаві доповідається: «В зв’язку із шкільною акцією ОУН на терені повіту 

Жидачівського здійснено 28 вересня ревізію в читальні «Просвіти» в Жураві, повіт 

Жидачів, де в шафі бібліотеки знайдено 7 штук відозв ОУН стосовно цієї акції. 

Читальню опечатано». «В зв’язку з розповсюдженням відозв ОУН на терені громад 

Журави і Ловчих, повіт Жидачів, арештовано винних і підбурювачів, а саме: Вітрука 

Івана, 1913 р. н., сина Василя і Марії, гімназиста; Поповича Йозефа, 1909 р. н., сина 

Антонія і Юлії, селянина, та Яскова Петра, 1911 р. н., сина Івана і Теклі, селянина – 

всі з Журави; Лулука Романа, 1912 р. н., сина Ілька і Явдохи з Ловчих. Перелічених 

29 вересня віддано до Суду окружного в Стрию разом із доказами про те, що у 
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Вітрука під час ревізії знайдено 13 відозв, у Яскова – пачку відозв і у Лулука – одну 

відозву, яку він читав іншим. Слідчий суддя постановив для всіх арешт». 

«28 вересня ц. р. був заарештований в Заблотівцях, повіт Жидачів, Захраків 

Михайло, 1915 р. н., син Савки і Анни, звинувачений у зневаженні державних 

емблем на початковій школі в Заблотівцях, повіт Жидачів». «Дня 5 жовтня прибув 

до початкової школи в Синовоцьк Високий, повіт Стрий, шкільний інспектор Хірч з 

начальником відділу шкільництва Кураторії Львівського шкільного округу 

Дворським. Метою перевірки були інциденти, які мали місце на терені цієї школи. 

На доречне запитання, школярі відповіли, що не будуть учити по-польськи ті 

предмети, які можуть викладатися українською. А на інші запитання, які задавав їм 

начальник Дворський в польській мові, діти відповідали, що по-польськи не 

розуміють. Коли начальник Дворський разом з інспектором Хірчем виходили з 6-го 

класу, деякі учні викрикнули кілька разів «ганьба». Начальник Дворський виключив 

зі школи Степана Маснія, сина війта, й учениць Фервонію Вариводу та Анну 

Федірко» [56, арк. 18]. 

Ще одним прикладом порушення мовних прав українців була справа шкільних 

плебісцитів, які запроваджувалися в Другій Речі Посполитій законом від 31 липня 

1924 р. та проводилися на підставі розпорядження Міністерства віросповідань і 

освіти від 7 січня 1925 р. Згідно з арт. 4 закону від 31 липня 1924 р. для відкриття 

середніх шкіл з українською мовою навчання вимагалися декларації від батьків 

150 учнів [305, s. 1213]. Про факти перешкоджань адміністративними органами 

влади та органами самоврядування реалізувати батьками українських дітей право на 

їх навчання в українській мові неодноразово заявляли посли Польського Сейму. 

В інтерпеляції посла Польського Сейму д-ра С. Барана Міністру Внутрішніх 

справ і Міністру віросповідань і освіти від 16 грудня 1937 р. наводяться факти щодо 

таких незаконних дій, зокрема: «Війт Муха в містечку Більшівці, повіт Рогатин, 

воєводство Станіславівське, відмовив легалізації підписів, так як зацікавлені не 

заплатили по 1 злотому за підпис, і виніс це питання на ухвалу міської ради»; «Війт 

Максиміліан Лілінг з громади Колежани і війт Стефан Трачевський з громади Біла, 

повіт Чортків, запросили оплати по 1 злотому за один підпис. В інших повітах 
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старости називали акцію шкільного плебісциту антидержавною акцією і робили 

подібні перешкоди, які зазначені вище, щоб не допустити до повідомлення 

декларацій»; «Староста Снятинський відсилав родичів в справі легалізації підписів 

до нотаріуса або до суду, що суперечить розпорядженню Міністра Внутрішніх справ 

від 19 лютого 1925 р. L. 1254. У свою чергу, війти громад: Задубрівці, Микулинці, 

Волчковці, повіт Снятинський відмовляли легалізувати декларації». «Війт Матеуш 

Нельсон із Свідової, повіт Чортків, воєводство Тернопільське, домовився з людьми з 

Мучавки, щоб вони прислали по нього бричку, а він приїде до них і на місці 

легалізує підписи на деклараціях. Коли бричка приїхала, війт наказав служниці 

сказати, що його немає дома. Коли двоє господарів з Мучавки, а саме: Ян 

Сушельницький та Антон Возний поїхали до нього з'ясувати день легалізації 

підписів, то отримали відповідь, що ніхто з них не має жодних доказів і він не може 

їм легалізувати підписи. Особисте свідчення двох свідків чи навіть солтиса були не 

достатніми». Посол С. Баран звернувся до Міністра Внутрішніх справ із запитами: 

1. Або Міністр Внутрішніх справ велить видати розпорядження до старост і війтів, 

щоб вони не робили жодних перешкод у легалізації підписів на деклараціях за зміну 

викладання в місцевій початковій школі. 2. Або Міністр внутрішніх справ за згодою 

з Міністром віросповідань і освіти накажуть видати розпорядження, щоб на терені 

воєводств: Тернопільського, Станіславівського, Львівського і Краківського, де закон 

про самоврядування надає солтису більше повноважень, ніж у частині колишньої 

російської території, в тому числі здійснювати легалізацію підписів. 3. Або Міністр 

Внутрішніх справ за згодою з Міністром віросповідань і освіти накажуть видати 

інструкцію, що виконавче розпорядження від 7 січня 1926 р., а не декрет Президента 

від 29 листопада 1930 р., не уповноважує адміністративні влади до формального 

контролю за деклараціями, бо такі повноваження закріплені виключно за шкільною 

владою. Зазначений декрет Президента вказує тільки про зміну мови викладання 

щосім років, а не про право внесення декларацій. 4. Або Міністр Внутрішніх справ 

велить проінструктувати підвладні йому адміністративні органи, що легалізація 

шкільних декларацій має бути безоплатна і в законний термін виконана. 5. Або 

Міністр віросповідань і освіти велить продовжити термін повідомлень про 
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впровадження української мови викладання до кінця лютого 1938 р. в тих школах, 

де з вини адміністративних чинників населення того терміну дотримати не змогло 

[58, арк. 5–6]. 

Результати перевірок зазначених обставин подано у листі воєводського уряду 

до начальника відділу національностей Міністерства Внутрішніх справ у Варшаві, 

S P.P. 7/1/38, щодо інтерпеляції посла С. Барана на виконання розпорядження від 

31 грудня 1937 р., nr. PN. 13/10/1, у яких донесено: в ході інтенсивної агітації та 

виданні керівництвом Рідної Школи окольників та інструкцій, українська акція 

плебісциту набрала на терені воєводства Станіславівського в 1937 р. масового 

характеру. Ця акція не обмежилася тільки тими місцевостями, в яких існують школи 

відповідно до постанов розпорядження Президента Речі Посполитої від 

29 листопада 1930 р., але й захопила ті території, на які не поширюються ці 

постанови. Коли в кількох місцевостях були організовані спеціальні плебісцитні 

комітети, в яких делегати погоджували з війтами питання підтвердження 

власноручних підписів на великій кількості декларацій, уряд воєводський з метою 

урегулювання тієї справи опирався на надіслані шкільною владою списки шкіл, які 

відповідають постановам розпорядження Президента Речі Посполитої – прислані 

старостам відповідні пояснення від 14 грудня 1937 р., nr. SP. P. Taj. 20/55/37, та 

приєднані у відповіді до цього звіту. Стосовно згаданих вияснень воєводського 

уряду: староста повіту Снятинського надавав відповідні доручення, запроваджені у 

нього, щодо справи шкільного плебісциту. Натомість, як з’ясовано, староста не 

відсилав родичів у справі легалізації підписів ані до нотаріуса, ані до суду і тому 

інтерпеляція посла С. Барана не є правдою. Війти громад Задубровців, Микулинців, 

Волчковців, повіту Снятинського вчинили відповідно до вказівок раніше згаданого 

уряду воєводського і відмовили посвідчувати власноручні підписи на деклараціях, 

даючи декларантам у тих справах відповідні доручення. Траплялися випадки, коли 

деякі бурмістри та війти, опираючись на ухвали міських та громадських рад, 

затверджених Відділом повітовим, забажали певних оплат (1–2 злотих), у зв’язку з 

легалізацією підписів на деклараціях. Випадок такий мав місце в Більшівцях, повіт 
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Рогатинський. Коли воєводський уряд отримав такі відомості, негайно було видано 

відповідне розпорядження, яким здійснення таких оплат зупинено [58, арк. 7]. 

В інтерпеляції посла Володимира Кузьмовича до Міністра віросповідань і 

освіти та Міністра внутрішніх справ, того ж року, повідомлялося про порушення 

прав українців у межах Кураторії Львівського шкільного округу. Як зазначає посол, 

метою плебісциту 1937 р. мало бути врегулювання стану державного початкового 

шкільництва відносно мови навчання, щоб він відповідав національностям певної 

території, аніж воно було зазвичай. Як зазначає посол, на території Львівського 

шкільного округу налічувалося 2 350 шкіл із польською мовою викладання, 420 – з 

українською мовою та біля 280 – шкіл з двомовним викладанням, переважно з 

польською. Фактично тільки 140 шкіл мали україномовний характер і 2 200 – 

утраквістичний (польсько-українські). Є очевидним, що той стан об’єктивно не 

відповідає відносно національностей на цій території та істотним потребам 

суспільства, зокрема українського. Кураторія Львівського шкільного округу, 

опираючись на арт. 3 закону від 31 липня 1924 р. та § 13 розпорядження 

Міністерства віросповідань і освіти від 1 січня 1925 р., вказала, що двомовне 

викладання може бути замінене на українське у випадку, коли буде 20 дітей, для 

яких важлива українська мова навчання. Посол Кузьмович наводить приклади 

порушень щодо реалізації цього права, зокрема: «По проведенню шкільного 

плебісциту в 1925 р. у 45 громадах повіту Радехівського і по внесенню 2 302 

декларацій на 3 207 українських дітей надійшли з Кураторії постанови, які потім 

майже всі були оскаржені в Міністерство віросповідань і освіти. Відомо ще про 

звернення з 21 громади. До 6 квітня 1936 р. до дня розгляду тієї справи відповідей з 

Міністерства віросповідань і освіти не було»; «Найвищий адміністративний суд 

відмовився розглядати скаргу громадянина Василя Коваля з Чернилова, Яворівський 

повіт, Львівського воєводства, а рішення в справі школи в Чернилові від 29 грудня 

1932 р., L. Re j. 3855/29, скасував, мотивуючи тим, що дітей шкільного віку, для 

яких важливе навчання українською мовою, було більше ніж 20, за яких не внесено 

будь-яких декларацій, тому немає жодних законних підстав до залишення в тій 
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школі двомовного викладання. Згідно з рішенням Найвищого адміністративного 

суду, родичі тих дітей повинні обрати навчання державною мовою [58, арк. 14]. 

Значна кількість українського міського і сільського населення не визнавалися 

громадянами держави і, тим самим, позбавлялася значної частини громадянських та 

політичних прав. Усупереч постановам 1, 3 і 4 Версальського трактату людей, 

народжених на українських землях, що входили до складу Польщі й постійно там 

проживали, не визнавали громадянами. Свідомо не надавалося громадянство 

українській інтелігенції, з метою позбавити український народ інтелектуальної 

еліти. В судах не визнавали української мови, суд звертався до українців 

незрозумілою для них мовою, в результаті чого страждали інтереси особи. 

Українських правників, які мали відповідну кваліфікацію і знали українське право, 

із судів було усунено. Їх замінювали поляками, дуже часто фахівцями, які не мали 

судової практики та юридичної освіти. Все це викликало страшний занепад 

судівництва [70, ч. 50, с. 1–2]. 

Подібна ситуація складалася і в органах виконавчої влади Другої Речі 

Посполитої. В польській пресі та й в самому сеймі міністри не раз зазначали, що 

«адміністрація на так званих «східних кресах», тобто українських землях є цілком 

скандальною». Чиновниками різних установ на цих територіях з корінної Польщі 

призначали щонайгірший елемент. Вираз «кресові кацики» став на українських 

землях звичайним по відношенню до порядкуючих польських адміністраторів. 

Ненормальні та жахливі відносини на українських землях також складалися з вини 

такої «бездарної адміністрації» [70, ч. 51, с. 2]. 

Для здійснення планів полонізації українського населення 31 липня 1924 р. 

польською владою були прийняті закони, які врегульовували мовні відносини у 

державно-владній сфері. Зокрема, вже згаданий раніше, Закон «Про державну мову і 

мову урядування державних та самоврядних адміністративних влад» [303, s. 1094–

1095], який постановив, що державною мовою Другої Речі Посполитої є польська 

мова (арт. 1). Державною мовою мали користуватися всі органи влади як у 

внутрішній, так і в зовнішній діяльності та діловодстві [303, s. 1094]. 



110 
 

  

Користування українською мовою дозволялося лише в окремих випадках. 

Органи державної влади І та ІІ інстанції й органи місцевого самоврядування і їх 

заклади мали приймати подання та усні свідчення в справах, які належали до їх 

компетенції, від польських громадян української, білоруської та литовської 

національностей їхньою рідною мовою, зокрема від українців у межах Львівського, 

Тернопільського, Станіславівського, Волинського та Поліського воєводств (арт. 2). 

На подання сторін, унесених неурядовою мовою, органи державної влади І та ІІ 

інстанції разом із магістратами міст, повітові та воєводські відділи і їх заклади мали 

давати відповіді в межах Львівського, Тернопільського та Станіславівського 

воєводств двома мовами: державною та мовою подання (артикул 3) [303, s. 1094]. 

31 липня 1924 р. польською владою був прийнятий Закон «Про мову 

урядування судів, урядів прокурорських та нотаріатів» [304, s. 1206–1207], який 

також встановлював правовий режим польської мови як державної в зазначених 

сферах. Згідно з артикулом 1 внутрішньою та зовнішньою мовою урядування судів, 

прокуратур та нотаріату була польська мова як державна. 

Арт. 2 Закону зазначав, що за польськими громадянами української, 

білоруської та литовської національності залишалося право вживання в судах і 

прокуратурах їхньої рідної мови в наступних випадках: коли друга сторона чи її 

представник або суд присяжних не розуміли державної мови (в разі потреби суд міг 

викликати перекладача і повинен був стежити, щоб сторона, яка не розуміє мову, що 

використовується в суді, не зазнавала шкоди в своїх захищених правах); у разі 

внесення до судів та прокуратур складених рідною мовою скарг, письмових запитів, 

подань та інших листів, а також скарг, заяв та інших процесуальних документів за 

підписом адвоката або іншого представника. Сторона, яка подавала лист рідною 

мовою, зобов’язана була також внести додатково його переклад державною мовою 

протягом 14 днів з моменту отримання листа. В тому випадку, коли попереднє 

подання, як і акти, прийняті судом на його підставі (вироки, рішення, ухвали тощо), 

були позбавлені юридичної сили, суд виносив про це рішення; днем прийняття 

рішення вважався день отримання перекладу. Суд міг відмовити у прийнятті листа 

через неправильність перекладу. Якщо розгляд подання здійснювався за межами 
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території, де вживалася рідна мова в судах першої інстанції, то його необхідно було 

перекласти державною мовою і переклад долучити до листа. Якщо з важливих 

причин суд вважав за необхідне прийняти рішення, то свідчення або зізнання, 

складені рідною мовою, мали бути повністю чи частково вміщені в протоколі або в 

доповненні до протоколу рідною мовою поруч із державною. В кримінальних 

розслідуваннях свідчення та показання обвинувачених, складені рідною мовою, 

належало протоколювати як державною мовою, так і мовою, якою вони були 

складені. Обвинуваченому належало право вимагати, щоб до акта оскарження, 

підготовленого державною мовою, був доданий офіційний переклад рідною мовою; 

це завдання мало бути виконано до завершення розслідування. Сторони, які 

виступали в якості обвинувачених, мали право просити, щоб до вироків, постанов 

(рішення, ухвали), складених державною мовою, був доданий офіційний переклад 

рідною мовою сторони; це завдання мало бути виконано до оголошення рішення 

[304, s. 1206]. 

Арт. 3 Закону зазначав, що положення, закріплені в арт. 2 мали виконуватися в 

судах та в прокурорських урядах, а саме: а) в судах і прокурорських урядах, 

установлених в окрузі Львівського апеляційного суду, та у Волинському і 

Поліському воєводствах польським громадянам русинської народності… [304, 

s. 1206]. У судах, визначених арт. 3, зокрема пунктами а) та б), адвокати та інші 

захисники сторони української чи білоруської національностей у справах, в яких 

захищалися сторони їхньої народності, мали право вживати рідну мову, за винятком 

виступів (висновків) до судового розгляду, які вільно виголошувалися рідною 

мовою тільки в судах, діючих в окрузі Львівського апеляційного суду. У випадках 

коли, згідно арт. 2, необхідно було додати офіційний переклад рідною мовою, на 

прохання сторони слід було скласти акт оскарження, вироку, рішення (ухвали) 

двома мовами: державною та українською (арт. 4). На прохання польських громадян 

української національності вироки, рішення (ухвали) та інші документи Найвищого 

Суду могли укладатися двома мовами, тобто державною та українською в справах, в 

яких даний суд був компетентним щодо вироків, ухвал тощо судів округу 
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Львівського апеляційного суду; даний запит мав бути представлений до прийняття 

рішення Найвищим Судом (арт. 5) [304, s. 1207]. 

Водночас положеннями арт. 7 Закону врегульовувалося мовне питання в 

нотаріальних органах й зазначалося, що припис арт. 1 Закону є обов’язковим також і 

для органів нотаріату. Тобто, встановлювалося, що державною мовою нотаріусів 

була польська мова. Проте в арт. 7 передбачалося, що нотаріус повинен був 

розробити юридичні акти для використання між живими і на випадок смерті рідною 

мовою сторони, якщо вона має право вживати дану мову згідно з артикулом 3 у 

судах першої інстанції, розташованих в окрузі, де нотаріус має власний 

зареєстрований офіс та ліцензію на здійснення діяльності [304, s. 1207]. 

Однак положення законодавчих актів, які передбачали використання 

української мови в органах виконавчої та судової влади, виявилися на практиці 

подібно до положень австрійських законів суто декларативними. Розробник мовних 

законів, так званих законів lex Grabski, міністр освіти Станіслав Грабський, 

закріпивши за польською мовою статус державної, досягнув бажаних результатів 

для польської влади – вживання української мови було максимально обмежене в 

адміністраціях, судах та школах Східної Галичини. 

Прикладом порушення мовних прав українців є викладений факт у листі 

Голови апеляційного суду у Львові до голови окружних судів та суддям, які 

здійснювали керівництво Гродськими і Трудовими судами Львівського 

апеляційного округу, Prez: 12.547/37, від 11 травня 1937 р. у справі виконання 

закону про мову урядування в судівництві від 31 липня 1924 р., зокрема: суддя 

Гродський у цивільному процесі склав протокол зізнань свідків і навіть записав 

задані тим свідкам запитання українською мовою польськими літерами. Даний 

випадок, як зазначає Голова апеляційного суду у Львові, змушує нагадати, що 

кардинальним обов’язком суддів є урядування згідно з зобов’язуючими законами 

(арт. 119 USP), а «ламання» мовних приписів ганьбитиме основне право Держави, 

виражене в законодавчому обов’язку суддів, здійснювати урядування польською 

мовою як державній, як і у випадках приниження прав у мовній сфері громадян 

української національності. Основним принципом, закріпленим в арт. 1 мовного 
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закону від 31 липня 1924 р., є визнання польської мови як державної мови 

внутрішнього і зовнішнього урядування судів [59, арк. 9]. 

Як зазначає І. І. Шевчук, керівництвом органів державної влади та судових 

органів уживалися заходи, спрямовані на усунення української мови з усіх сфер 

життя суспільства. Цікавими є в цьому плані листи Голови Суду Апеляційного у 

Львові, розіслані всім судам львівського округу апеляційного протягом 1935–

1938 рр., в яких відповідним посадовим особам давались вказівки щодо строгого 

виконання та нагляду за виконанням актів, що забороняли вживання української 

мови у судових процесах, у діловій кореспонденції, а також у провадженнях судів та 

інших органів влади, зокрема, в актах місцевих органів влади та самоврядування, 

при видачі довідок і витягів з офіційних документів тощо [250, с. 163]. 

У зазначеному вище листі Голови Суду Апеляційного у Львові від 11 травня 

1937 р. за № 12.547/37, адресованому Головам Судів Окружних та суддям, які 

здійснюють керівництво Судами Гродськими і Трудовими Львівського Округу 

Апеляційного «В справі застосування на практиці Закону про мову судочинство» від 

31 липня 1924 р., підкреслювалось, що на території Львівського округу 

апеляційного українці, як і громадяни Польщі іншої національності, не мають права 

вживати в суді (усно та письмово) свою рідну мову, окрім випадків, коли обидві 

сторони української національності. Але навіть у тому випадку, коли сторони і 

свідки української національності, у суду не виникає обов’язку звертатись до них 

українською мовою. Виключенням є випадок, коли суд буде переконаний, що 

сторона чи свідки не розуміють польської мови. Той факт, що вони не розуміють 

польської мови, суд повинен уважно перевірити, опитавши сторони та свідків. 

Вироки у такому разі оголошуються польською мовою і оформляються письмово 

польською та українською мовами. Протоколи судових засідань мають вестись 

польською мовою. Показання свідків, які давались українською мовою, мають бути 

занесені до протоколу повністю або скорочено польською мовою або українською, 

паралельно з їх перекладом польською мовою. При скороченому записі, суд повинен 

був потім в ухвалі подати ті важливі відомості, які лягли в основу рішення [59, арк. 

9]. Відповідно до цих приписів, у випадку, коли відомості, надані свідками, мають 
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винятково важливий характер, протокол по справі повинен був вестись українською 

мовою, але польськими літерами. Зізнання підозрюваних і показання очевидців у 

протоколах досудового слідства мають бути записані як польською, так і 

українською мовами. Якщо в суді підозрюваний давав показання українською 

мовою, посилаючись на незнання польської, і відмовлявся від зізнання, яке він 

зробив на досудовому слідстві польською мовою, такі показання не слід було 

вважати правдивими. Вживання інших мов у суді поряд із польською вважалось 

винятком, а не правилом. Лист також зобов’язував всіх причетних посадовців, у 

тому числі і прокурорів, здійснювати нагляд за виконанням вказівок Міністерства 

Справедливості [59, арк. 10]. Фактично цим листом порушувались ст. 2, 3, 4, 5 

Закону «Про державну мову і мову урядування…» від 31 липня 1924 р., зміст яких 

наведено вище [250, с. 164–165]. 

Проте в листі Голови суду апеляційного у Львові до голів окружних судів і 

суддів, здійснюючих керівництво Гродськими судами в Львівському апеляційному 

окрузі, Prez: 18.894/38, у справі складання присяги українською мовою зазначається, 

що з огляду на різну практику судів щодо складання присяги українською мовою 

свідки української національності, які згідно із арт. 2 п. 1 мовного закону від 

31 липня 1924 р. можуть використовувати в суді свою рідну мову, складатимуть 

присягу українською мовою [59, арк. 11]. 

Пізніше міністр освіти С. Грабський вихвалявся: «...Відзначаю із 

задоволенням: українська мова під владою Польщі втрачає право. Українські написи 

зникли з державних установ і інстанцій. Адміністративні власті не повинні 

відповідати на запити, написані українською мовою. Судові процеси не ведуться 

українською мовою… Села з українською більшістю не можуть вже вимагати в 

школах навчання українською мовою» [40, с. 31]. 

Про факти полонізації державних установ та шкільних закладів можна 

прослідкувати в наступних прикладах: «В листі старости повіту в Рогатині, 

L. 43.678/24, від 2 грудня 1924 р. у справі державної мови і мови урядування 

державних органів і органів самоврядування до Президії Воєводи в Станіславові 

доводиться до відома, що на виконання рескрипту від 24 жовтня 1924 р., 
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L. 11522/ І. а, 70% громад тутешнього повіту прийняли ухвали вживати українську 

мову згідно з приписами арт. 4 п. ост. та арт. 5 п. 1 і арт. 6 закону від 31 липня 

1924 р., а також § 4 п. 2 і § 5 розпорядження Ради Міністрів від 24 вересня 1924 р.; 

30% громад ухвалило використання тільки польської мови, а дві громади не 

прийняли жодних ухвал. Представництво повітове ухвалило вживати тільки 

польську мову. Листи з уряду органів самоврядування тутешнього повіту (§ 3 п. ост. 

зазначеного розпорядження) редагуються тільки польською мовою» [50, арк. 44]; «В 

листі старости повіту в Жидачеві, L. 450/Pr, від 20 грудня 1924 р. у справі державної 

мови і мови урядування державних органів і органів самоврядування до Президії 

Воєводи в Станіславові повідомляється, що на виконання рескрипту від 24 жовтня 

1924 р., L. 11522/ І. а., та від 23 листопада 1924 р., L. 13052/ Pr. а, всі громади та 

органи самоврядування подали докладні відомості щодо виконання закону про 

державну мову і прийняли рішення Рад громади, згідно з якими в 19 громадах (у 

т. ч. 4 містечках) ухвалено польську мову як урядову, в 27 – польську та українську, 

в 16 – українську, а в 13 – польську і матірну. В громадах з мішаними мовами 

ухвалено урядування з українською мовою або матірною, видання оголошень двома 

мовами, звернення до органів державної влади польською мовою і тільки до інших 

громад – українською мовою або матірною. У повітовому відділі внутрішньою і 

зовнішньою мовою ухвалено польську мову, тільки у зверненнях до громад на листи 

українською мовою ухвалено відповідати двома мовами» [50, арк. 66]. 

«В розпорядженні Кураторії округу шкільного Львівського, L: 2824/Pr., від 

13 вересня 1923 р. до всіх повітових шкільних рад про внутрішню мову урядування 

в публічних і приватних початкових школах, зазначається: згідно з Розпорядженням 

від 14 грудня 1890 р., L. 787. pr. Радою шкільною крайовою прийнято приписи щодо 

державної мови, про те, що всі шкільні акти в початкових школах повинні 

складатися польською мовою. Згідно з розпорядженням, на основі крайового закону 

від 22 червня 1869 р. № 24 і крайового розпорядження, залишено в силі крайовий 

закон від 9 квітня 1907 р. Шкільним інспекторам рекомендовано нагадати 

керівникам усіх публічних початкових шкіл про обов’язкове подання всіх урядових 

шкільних актів, зокрема каталогів, збірників лекцій, екзаменаційних протоколів, 
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протоколів наукових конференцій і т. п., які передбачені § 146 Правил для 

початкових шкіл, виключно польською мовою. Всі шкільні печатки мають бути 

польською мовою. Подання та прохання, подані учителями до керівних органів 

влади, аналогічно подаються польською мовою як державною мовою тих влад. Те 

саме стосується кореспонденції шкільних державних урядів з приватними 

сторонами. Керівництво приватних шкіл зобов’язане в своїй урядовій 

кореспонденції з владою користуватися виключно польською мовою» [51, арк. 6]. 

«В окольнику Кураторії округу шкільного Львівського до всіх шкільних 

повітових рад, L. 3316/pr, від 30 жовтня 1923 р. у справі офіційної мови 

зазначається, що на запит Рад шкільних повітових і урядів шкіл Кураторія округу 

шкільного Львівського з'ясувала, що всі загальні школи в Другій Речі Посполитій  

існують законно на підставі засад і приписів шкільних, у повному значенні школи 

польські. Інших шкіл, які не відповідають ідеї польської державності, – в Польській 

державі існувати не буде. Уряд польський дає громадянам польським інших 

національностей можливість розвитку своєї мови, своєї рідної культури, віри і 

традицій, однак мусить стояти на захисті польського стану і не допустити, щоб дух 

загальної школи і її державна приналежність були під будь-якими сумнівами. 

Наслідком цього принципу є зображення польськості всередині і ззовні школи, тому 

в справах урядових, службових та ін. необхідно вживати виключно польську мову 

як державну. Зазначені основи закладені в розпорядженні Кураторії округу 

шкільного Львівського від 13 вересня 1923 р., L. 3824/pr. Тому кожен уряд школи, 

який законно здійснює свою діяльність, дає відповіді учням, сторонам чи уряду, 

різні посвідчення, свідоцтва, повідомлення і т. д. на підставі шкільних актів або 

інших документів як представник польської шкільної влади, тому немає ніяких 

сумнівів, що всі ці державні документи мають відповідати оригіналам і бути 

складені в польській мові [51, арк. 29]. 

Вагомий внесок у боротьбу за права українського народу, в тому числі й мовні 

права, зокрема в кримінальному судочинстві, був здійснений українськими 

адвокатами Східної Галичини. Так, у період з 1848 по 1923 рр., на думку М. Петріва, 

відбувалося становлення українських адвокатів не тільки як професіоналів, але і як 
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патріотів та захисників прав української нації. Слід відзначити діяльність 

українських правників Івана Борисикевича, Василя Ковальського та Антона 

Павецького [163, с. 5]. У цей період українські адвокати брали активну участь у 

заснуванні та роботі українських політичних партій, громадських та економічних 

установ. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. значне зростання популярності 

адвокатського фаху зумовило стрімке збільшення кількості адвокатів у краї загалом, 

і у Львові зокрема. Якщо у 1876 р. в Галичині було лише 229 правозахисників, у 

1890 р. – 431, в 1900 р. – 758, то в 1906 р. уже налічувалося 1 270 адвокатів. 

Найбільше галицьких адвокатів працювало в столиці краю – у Львові. У 1876 р. у 

місті було 76 адвокатів, у 1889 р. – 94, а впродовж наступного десятиліття їх 

кількість збільшилась майже вдвічі. У 1898 р. у Львові діяло вже 159 адвокатських 

контор, а в 1901 р. – 175 [148, с. 27]. У повітових центрах чисельність адвокатів була 

набагато меншою. Наприклад, у 1889 р. в Тернополі їх працювало 19, у 

Станіславові – 16, у Коломиї – 13, у Золочеві – 5, і в Сокалі, Бродах, Бережанах, 

Бучачі, Снятині – по 3 правозахисники. За національними ознаками галицької 

адвокатури у 1880-х роках у краї працювало лише 2 українських адвокатів. Станом 

на 1903 р. з усіх 496 правозахисників Галичини налічували вже 33 українці. 

Зіставивши цифри із загальною чисельністю українського населення в краї, то на 

одного українського адвоката припадало 75 758 українців, тоді як на одного 

польського – 4 462 мешканців [148, с. 28]. У наступні роки чисельність українських 

правників зростала: у 1911 р. у Галичині діяло 57 адвокатів-українців: 8 – у Львові 

(К. Левицький, Т. Соловій, В. Старосольський, М. Шухевич, П. Максимович, І. Кос, 

В. Охримович, К. Підляшецький), по 4 – у Тернополі та Станіславові, по 2 – у 

Борщові, Золочеві, Коломиї, Надвірній, Перемишлі, Раві-Руській, Стрию, по 

одному – в Бережанах, Богородчанах, Бурштині, Городку, Городенці, Делятині, 

Долині, Дрогобичі, Збаражі, Зборові, Калуші, Комарно, Копичинцях, Косові, Кутах, 

Ліську, Самборі, Старому Самборі, Сколе, Солотвині, Сокалі, Товмачі, Турці, 

Чорткові, Щирці, Яблонові, Ясло [148, с. 28]. 
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У часи створення Західноукраїнської Народної Республіки в 1918 р. адвокати 

були в числі перших керівників нової держави [163, с. 4], зокрема К. Левицький, 

І. Голубович, Л. Цегельський та ін. Уже в умовах існування Другої Речі Посполитої 

відбувається створення організації українських адвокатів, яка діяла в Східній 

Галичині в період з 1923 р. до 1940 р. під назвою «Союзу Українських Адвокатів у 

Львові» (СУА), засновниками якого виступили адвокати: Степан Федак, Макс 

Левицький, Володимир Охримович, Михайло Волошин, Євген Давидяк, Маріян 

Глушкевич, Ізидор Голубович, Ярослав Олесницький, Лев Ганкевич та інші 

[163, с. 10]. Розпочалося видання першого професійного часопису адвокатів 

українською мовою «Життя і Право», продовжувалася праця над розвитком 

української правничої термінології. Тривала активна боротьба адвокатів за право 

вживання української мови в судочинстві, зокрема в багатьох політичних процесах, 

які відбувалися проти українців та українських громадських організацій в той час 

[163, с. 4]. 

Політичні процеси міжвоєнного періоду в Другій Речі Посполитій 

проводилися проти українців, які були учасниками визвольних змагань у 1918–

1920 рр.; саботували польський перепис населення Східної Галичини у 1921 р.; 

вчиняли диверсії та терористичні акти у 1921–1930 рр., 1930–1939 рр. тощо. До 

прикладу, із серпня 1930-го по березень 1931 р. у Львівському апеляційному окрузі 

розпочато 369 політичних процесів, не пов’язаних із саботажами, з приводу яких 

тривала акція «пацифікації» (умиротворення) в 30-х роках [204, с. 84]. 

Як зазначив І. Гловацький, починаючи з 1918 р., галицькі адвокати цілком 

виправдовували слова: «Адвокат – це голос нації». Особливо великі обов’язки 

покладалися на адвокатів у здійсненні функцій боротьби за «права нації, права 

мови» [39, с. 78]. Саме у часи Другої Речі Посполитої під час політичних судових 

процесів найбільше проявлялася діяльність адвокатів щодо захисту мовних прав 

українців. Завдяки професійній правовій допомозі обвинувачені українці та їх 

адвокати мали право вимагати оголошення актів обвинувачення українською 

мовою, засуджені українці та їх адвокати мали право на подання касаційної скарги 

польською та українською мовами, іноді адвокати змушені були промовляти власні 
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промови двома мовами як польською – для суду присяжних, так і українською – для 

української сторони, захисником чи представником якої вони виступали [39, с. 76–

77]. 

 

3.2 Правовий режим української мови в органах місцевої влади та 

самоврядування Східної Галичини 

 

Важливою ланкою у реалізації мовної політики державної влади, поруч із 

законодавчими та виконавчими органами, виступали органи місцевої влади та 

самоврядування. Одним із перших нормативних актів, який закріпив організацію 

органів крайового управління, стала австрійська Конституція 1849 р., яка прийшла 

на зміну короткотривалій конституції 1848 р. У ст. 29 конституції зазначалося, що 

кожен громадянин держави і кожна територія належать членам гміни [166, с. 15], 

тобто самоврядної громади. Уряд кожного краю очолював начальник, який 

призначався намісником. У краях, складених з двох чи більше обводів, призначався 

крайовий староста (ст. 102). Намісник або крайовий староста (губернатор), мали 

вирішувати безпосередньо усі справи, які належали до компетенції міністерств 

внутрішніх справ, вірувань, освіти та ін. У справах університетів, політичних 

інститутів вони мали порозумітися попередньо з міністерством (ст. 107) [166, с. 22–

23]. Кожний край мав право організовувати власні сеймові громади (с. 110) [166, 

с. 23]. У межах обводів створювалися сейми, до компетенції яких входило 

вирішення різноманітних питань внутрішнього життя. Гміни розпоряджалися усіма 

справами, що стосувалися громади, а також здійснювали самоврядування у тих же 

справах, але в межах, окреслених у державних постановах щодо статуту гмінного 

(ст. 130) [166, с. 26]. 

Новий етап у формуванні органів самоврядування в Австрії розпочався на 

початку 60-х років ХІХ ст., коли внутрішнє життя держави потребувало 

кардинальних змін. Паралельно з державно-управлінськими структурами – 

намісництвом, староствами, мандаторами – формувалися місцеві органи влади й 

самоуправління: крайові сейми і повітові сеймики (ради). Юридичною підставою 
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створення крайових сеймів послужили Крайовий статут і сеймова виборча 

ординація для Королівства, оголошені цісарським патентом у лютому 1861 р. Статус 

повітових представництв, міських і сільських громад (гмін), окремих великих міст, а 

також панських маєтків («двірських обшарів») визначався окремими законами 

[224, с. 341]. 

У 1862 р. австрійським урядом видано загальнодержавне положення про 

місцеве самоврядування, а на його основі 1866 р. опубліковано Галицьке крайове 

положення про громади. Згідно з цим положенням засновувалися повітові громади 

(гміни), які територіально збігалися з адміністративними повітами. Органом 

повітової громади були повітова рада як керівний і наглядовий орган і повітове 

відділення як виконавчий орган. Повітова рада складалася із 26-ти членів, вибраних 

жителями повіту по чотирьох куріях: 1) курії великих землевласників платили понад 

200 зол. рин. податку; 2) курії великої буржуазії, які платили 250 зол. рин. податку; 

3) курії міст; 4) курії сільських громад. Однак вибори організовували так, що і від 

курій міст, і від курій сільських громад до складу повітової ради могли потрапити 

тільки поміщики та міська буржуазія і вища сфера інтелігенції [166, с. 42]. З огляду 

на це, повітова рада складалася з депутатів, майже виключно польської 

національності [6, с. 50]. Однак антидемократична система виборів надала перевагу 

польському шляхетству, яке тримало у своїх руках усю повноту влади. Крайова 

адміністрація, на чолі якої стояв крайовий начальник, призначений імператором і 

підлеглий йому та його міністрам, складалися в основному з польської шляхти. 

Крайовим начальникам підпорядковувалися поліція, курії, повітові органи 

управління, управи міст [166, с. 44–45]. 

Спеціально правовий режим мови в органах самоврядування законодавством 

не визначався, але на основі норм конституції ці органи мали здійснювати 

урядування та вести діловодство крайовими мовами, тобто польською та 

українською. Зокрема, як зазначив К. Левицький у праці «Про права руської мови» у 

виключно українських громадах, або в таких, де була переважна більшість українців 

уряд громади (магістрат) мав здійснювати урядування українською мовою, а саме: 

вести урядові книги, розпорядження, кореспонденцію з органами влади та приймати 
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різні грамоти від імені громади. Рада громади на правах самоврядування мала 

забезпечити, щоб її уряди та старшина громади у всіх відносинах використовували 

українську мову як усно, так і письмово. Щодо громад, де українці становили 

меншість, вони мали право використовувати українську мову на засіданнях Ради 

громади, у зверненнях до урядів та влад громади та вимагати щоб протоколи, 

свідоцтва, посвідчення та відповіді були українською мовою. Публічні оголошення 

та написи на вулицях, дорогах, торгах та ярмарках теж мали бути українською 

мовою. За межами громади українці також мали право вживати українську мову, 

зокрема у Виділі повітовому, Раді повітовій, Виділі крайовому та крайовому сеймі у 

Львові [122, с. 22–23, 25]. Але оскільки українці в місцевих органах влади і органах 

самоврядування були у меншості, мовою урядування та діловодства органів місцевої 

влади та самоврядування майже скрізь була польська мова. 

У 1867 р. після утворення Австро-Угорщини, коронні краї її австрійської 

частини поділялися на повіти з окремими повітовими органами влади, а кожен повіт 

ділився на певне число територіальних громад з окремими громадськими органами 

влади. Окрім того, в Галичині зберігалися ще так звані двірські обшари (панські 

маєтки) [41, с. 83]. Тобто система органів влади складалася з двох паралельних 

структур: призначуваних органів державної австрійської влади та виборних органів 

місцевого самоврядування й відповідала адміністративному устрою держави (краям, 

повітам, територіальним громадам). 

На чолі кожного краю стояли намісники, які підпорядковувалися міністрові 

внутрішніх справ. Намісникові підпорядковувалися староства під керівництвом 

старост, які здійснювали управління повітами. В Галичині налічувалося 79 староств, 

а також два «столичні» міста Львів і Краків, президенти яких були наділені 

компетенцією старост. Старостам підпорядковувались влади гмінські, які 

виконували їх доручення в межах громад [41, с. 88]. 

Відповідно до норм «Основного державного закону про загальні права 

громадян Держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді», 

виданого Державною Радою 21 грудня 1867 р., зокрема в арт. 19, визнавалася 

рівноправність крайових мов, тобто української і польської. Губернатор та органи 
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місцевого самоврядування Східної Галичини зобов’язувалися визначити порядок 

функціонування цих мов в органах місцевої влади та самоврядування з метою 

запобігання загострення міжнаціональних відносин та применшення значення 

української мови. 

Відповідно до норм закону подання до всіх органів державної влади та 

самоврядування могли вноситися однією з крайових мов, а органи влади мали 

давати відповіді тією самою мовою. Утім, на практиці ці норми не реалізовувалися, 

оскільки в багатьох краях урядовою мовою визначалася німецька мова, а в Східній 

Галичині – польська. З цього приводу майже у всіх краях Австрії велася завзята 

боротьба дискримінованих народностей за реалізацію їх мовних прав [41, с. 94]. 

Утім, як уже зазначалося раніше, відповідно до розпорядження від 5 червня 

1869 р. про державну мову для галицького краю мовою діловодства й листування, в 

тому числі й органів самоврядування визнавалася польська мова. 

Становище змінилося лише з прийняттям 9 квітня 1907 р. крайового закону 

«Про урядову мову автономних влад» [302, s. 39–42]. В § 1 закону було визначено, 

що внутрішньою офіційною мовою крайового Виділу є польська мова. Зокрема, 

у § 2 вказувалося, що внутрішньою офіційною мовою повітового представництва 

(Рада повітова та Виділ повітовий) і представництва громади (Рада громади та 

Старшина громади) є та мова, яку повітове та громадське представництво зазвичай 

вживають як офіційну мову, тобто польську. Змінити офіційну мову на одну з 

крайових мов можна було на підставі ухвали Ради повітової або Ради громади, 

прийнятої на засіданні, скликаному для цієї мети і тільки за присутності трьох 

четвертих членів простою більшістю голосів. На засіданні повітового 

представництва та представництва громади кожен його член міг висловлюватися 

будь-якою мовою, яка вживалася в повіті та в громаді [302, s. 39–40]. 

Повітове представництво та представництво громади зобов’язувалося 

відповідно до § 3 закону приймати та розглядати листи і подання, незважаючи на те, 

якою мовою воно написане: польською, українською чи німецькою. Згідно із § 4, 

офіційною зовнішньою мовою спілкування повітового представництва та 

представництва громади в кореспонденції зі сторонами та іншими автономними 
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владами й урядовими владами була та мова, яку повітове представництво та 

представництво громади зазвичай вживали. Змінити мову можливо було в спосіб, 

передбачений в § 2. Кожна ухвала Ради повітової, відповідно Ради громади, яка 

визначала офіційну мову повітового та громадського представництва, мала бути 

оприлюднена в повіті та в громаді. Якщо це стосувалося громади, то така ухвала 

мала бути представлена повітовому Виділу та Староству, а якщо повіту – Виділу 

крайовому і Староству, з доказом того, що дана ухвала не суперечить положенням 

даного закону. Якщо прийнята ухвала засвідчувала про недотримання положень 

закону, то Виділ повітовий скасовував ухвалу Ради громади, а Виділ крайовий 

відповідно скасовував ухвалу повітової Ради. В цьому відношенні було створено 

службу органів державної влади, яким надавалося право нагляду над повітовим 

представництвом та представництвом громади (§ 5) [302, s. 40]. У § 7 закону 

врегульовувався правовий режим мов у двірських обшарах (панських маєтках). Так, 

мовою, якою здійснювалося урядування в обшарах і яка використовувалася в 

кореспонденції з органами влади та сторонами, була та мова, яку визначав 

управитель обшари: польська, українська чи німецька. Якщо двірська обшара 

знаходилася під управлінням кількох управителів, то мовою урядування була та 

мова, якою користувалася та частина управителів, на яку припадала більш ніж 

половина річної квоти податків, безпосередньо виплачених з обшару двірського 

[302, s. 41]. 

Роз’яснення положень даного крайового закону для українського населення 

було опубліковане в календарі «Просвіта» у статті «Що повинно бути в кождій 

руській громаді?», де зазначалося, що в кожній руській громаді, і в громаді з 

руською більшістю відповідно мала бути руська Рада громадська і руська Старшина 

громадська. Для цього в обов’язок кожного русина входила участь у голосуванні до 

громадської ради тільки за певних і чесних людей, яким громадські та народні 

справи були не байдужими і які твердо вміли постояти за права громадян та 

руського народу. Важливість виборів до громадської ради полягала в тому, що закон 

від 9 квітня 1907 р. наділяв громадську раду і громадські старшини досить 

широкими повноваженнями, а розвиток громади значною мірою залежав від 



124 
 

  

особистого складу органу самоврядування. Особлива увага приділялася обранню 

начальника громади, який повинен був бути свідомим руським патріотом. Урядовою 

мовою руської громади і громади з руською більшістю мала бути руська мова. 

Відповідно до положень крайового закону 1907 р. громадська рада самостійно 

вирішувала, яка має бути урядова мова в громаді, і таке рішення не потребувало 

затвердження вищих органів влади. Для цього необхідно було дотриматися певних 

формальностей: начальник громади повинен був скликати засідання громади і 

зазначити, що дане засідання скликане для вирішення питання урядової мови в 

громаді. Про це засідання потрібно було повідомити всіх радних та їх заступників. 

Для легітимності рішення при вирішенні питання про урядову мову необхідна була 

присутність не менше трьох четвертих всіх радних, з яких більша половина мала 

проголосувати за руську мову як урядову. Таке рішення вписувалося до книги ухвал 

громадської ради та повідомлялося старості й повітовому виділу, додаючи, при 

цьому, витяг з ухвали. З того моменту громада могла здійснювати урядування 

українською мовою. Ефективність реалізації норм закону переважно залежала від 

можливості громади проконтролювати точне виконання прийнятого громадою 

рішення начальником громади і писарем [255, с. 74]. 

Однак, незважаючи на прийняті норми, мовна ситуація залишалася 

незмінною: керівництво органів самоврядування в чисто українських громадах чи з 

переважною більшістю українського населення, за своїм складом, були в основному 

польським і відповідно мовою урядування, якою зазвичай користувалися, була 

польська мова. За таких умов прийняття рішення про зміну мови та його реалізація 

(із врахуванням неписьменності значної частини русинів) були фактично 

неможливими. Тому польська мова залишилася мовою органів самоврядування в 

Східній Галичині аж до розпаду імперії Габсбургів. 

На думку В. Вериги, автономія і конституція стали в дійсності засобом 

збільшення сваволі та знущань польської адміністрації над українським населенням. 

В уряді намісництва у Львові не було ні одного представника українців; на керівних 

становищах не було українців ані в повітових, ані в крайових урядах. На 

79 старостів не було ні одного старости-українця навіть на українських землях 
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Східної Галичини. У повітах, де українці становили більше 90% населення, 

урядовою мовою була польська мова, влада листувалася з населенням польською 

мовою; дуже часто не було ні однієї української середньої школи; старостою, 

начальником суду, головою повітової ради або навіть «представниками народу» у 

Львівському сеймі чи Віденському парламенті (райхсраті) були не українці. Всі 

державні посади контролювала польська адміністрація, тому українцеві стати 

державним службовцем або посадовцем органів місцевого самоврядування було 

досить проблематично [27, с. 15–16]. 

У 1912 р. у зв’язку з протестами українських політичних діячів та 

громадськості був проведений цілеспрямований облік-перепис службовців 

української національності в державних органах Східної Галичини. Результати 

показали, що серед начальників адміністративних округів-повітів було лише 

5 українців – у Львові, Городку, Снятині, Збаражі, Ніско, а серед окружних 

комісарів – тільки 6 українців, у тому числі один – у Львові, два – у Ясло, по 

одному – в Заліщиках і Снятині. Лише 25 українців нараховувалося серед 

бухгалтерських службовців Львова, 12 – серед канцелярських, 9 – серед технічних. 

Щоб упорядкувати таке очевидно ненормальне становище, у серпні 1912 р. 

офіційним урядовим розпорядженням органи місцевої влади та державні установи 

були зобов’язані приймати українців на будь-які посади в усій Галичині та у Львові, 

зокрема [174, с. 18]. 

Однак кардинальних змін у національному складі органів самоврядування до 

розпаду Австро-Угорщини так і не відбулося. Крайове та місцеве самоврядування в 

галицькому краї, подібно до місцевих органів законодавчої й виконавчої влади, 

залишалися в руках польської шляхти. Їх основне покликання полягало в служінні 

інтересам заможних верств населення, зокрема інтересам польської олігархічної 

верхівки. Переважно з цих причин, право використовувати українцям рідну мову 

нарівні з іншими народами в органах самоврядування не реалізовувалося. 

Гарантована конституцією рівноправність української мови з польською залишалася 

фактично декларацією. Хоча органи самоврядування у врегулюванні мовного 
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питання певною мірою були більш демократичними, ніж урядові органи, проте вони 

однаково захищали і підтримували різними способами усталені в краю порядки. 

У новоствореній ЗУНР правовий режим мови в органах місцевого 

самоврядування та в органах місцевої влади визначався нормами Закону про 

державну мову від 15 лютого 1919 р., згідно з яким мовою діловодства та 

листування визначалася державна українська мова (§ 1). Законно визнаним 

національним меншинам залишалася свобода вживання їх рідною мовою в урядових 

відносинах з державною владою та урядами, публічними інституціями і державними 

підприємствами (§ 3) [80, с. 12]. 

Аналізуючи правове становище українців у Східній Галичині у складі Другої 

Речі Посполитої, слушно згадати думку дослідниці польського періоду О. Юхимюк, 

яка зауважила, що проблеми української національної меншини в міжвоєнній 

Польщі стали одними з найважливіших і найважчих у внутрішній політиці. Це 

стосувалося, насамперед, намагання українців реалізувати свої національні права 

через органи місцевого самоврядування, а сам правовий інститут місцевого 

самоврядування розглядався ними як засіб вирішення міжнаціональних конфліктів 

[256, с. 3]. 

Важливо відзначити, що подібно австрійським конституціям Конституція 

1921 р., арт. 67 [307, s. 646], та Конституція 1935 р., арт. 75 п. 2 [300, s. 507], 

надавали органам самоврядування право видавати зобов’язуючі норми для 

вирішення питань місцевого самоврядування, зокрема й мовні. 

Отже, першим нормативно-правовим актом, який заклав основи діяльності 

органів самоврядування в Другій Речі Посполитій, стала прийнята 17 березня 

1921 р. польська Конституція, де в артикулах 3, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 109 та 113 

врегульовувалися питання, які входили в їх компетенцію. Зокрема, артикулом 3 

встановлювалося, що Річ Посполита Польська будує свій устрій на засадах 

широкого територіального самоврядування, наділяючи його представництво 

відповідними законними повноваженнями, особливо в межах адміністрації, 

культури та господарства [307, s. 634]. Питання місцевого самоврядування 

вирішували виборні ради, в тому числі й приймання нормативних актів місцевого 
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характеру, регулювання мовних відносин. У руслі австрійської традиції 

виконавчими органами воєводського та повітового самоврядування мали стати 

органи, утворені з представників, обраних радами, і представників органів 

державної адміністрації, які мали здійснювати керівництво ними (арт. 67) 

[307, s. 646]. 

В арт. 109 Конституції 1921 р. зазначалося, що кожен громадянин має право 

берегти свою народність, розвивати свою мову та народні звичаї й традиції. 

Окремим державним законом національним меншинам польської держави мало 

бути забезпечено повний і вільний розвиток їхніх національних культур за 

допомогою автономних зв’язків публічно-правового характеру в межах відносин, 

які стосувалися органів самоврядування. Держава залишала за собою право 

контролю за діяльністю в таких стосунках [307, s. 653]. 

Особлива ситуація склалася із гарантуванням Конституцією 1921 р. органам 

самоврядування їх повноважень, які декларувалися як «досить широкі», але їх зміст 

не конкретизувався. Багато норм зазначало, що вирішення певних питань залежало 

від законів, які мали бути прийняті Польським Сеймом. Окрім цього, ряд положень 

конституції, через можливість їх різного тлумачення, в подальшому були 

використані в напрямку обмеження компетенції самоврядних органів. 

Найбільш рішучі заходи в обороні прав національних меншин обстоювала в 

1922 р. Ліга Націй, яка вимагала від Польщі виконання укладених договорів, а саме: 

Версальського договору від 28 червня 1919 р., зокрема арт. 2, 7, 8, 9 [295, s. 1937–

139], які надавали гарантії органам самоуправління та закріплювали вживання 

кількох мов поруч із державною. Втім, як зазначив К. Левицький, «наслідком 

становища Унії Ліги Націй на Конгресі у Празі наступив голосний exodus (лат. – 

результат) делегатів держав малої Антанти. Це незвичайно знаменне signum 

temporis, (лат. – стандартний час), що народи, які в Австрії нарікали на своє 

поневолення, як дійшли до своїх держав, то там не допускають інші народи навіть 

до таких прав, які вони самі мали в давній Австрії…» [123, с. 12]. 

Для того щоб виявити свої добрі наміри щодо українців перед міжнародною 

спільнотою, 26 вересня 1922 р. Польський сейм прийняв важливий у цьому 
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відношенні нормативно-правовий акт – Закон «Про засади самоврядування, зокрема 

в воєводствах Львівському, Тернопільському і Станіславівському», який мав 

урахувати українські потреби [309, с. 630–635]. Його окремі положення стосувалися 

врегулювання діяльності органів самоврядування. Згідно з арт. 1 воєводства, 

створені законним шляхом, виступали самоврядними одиницями (арт. 65 

конституції 1921 р.). Вирішальне право в справах, які відносились до компетенції 

діяльності органів самоврядування, належало виборним воєводським сеймикам як 

найвищим органам воєводської автономії [309, с. 630]. Для створення та виконання 

сеймикових ухвал і для здійснення адміністрації в межах воєводського 

самоврядування утворювалися воєводські відділи як виконавчі органи (арт. 7) [309, 

с. 631]. У кожному з трьох воєводств сеймики складалися з двох палат, одну з яких 

складали посли руської курії. Обидві палати радилися і приймали постанови окремо, 

під керівництвом обраного ними голови або його заступника. В спільних справах 

рішення ухвалювалися шляхом згоди двох палат. А в справах, які торкалися тільки 

однієї національності, достатньо було ухвали тільки відповідної національної палати 

(арт. 10) [309, с. 632]. Згідно з арт. 12 Львівський двопалатний воєводський сеймик 

мав складатися із 100 членів, з них 50 представників польської палати та 50 – 

руської. Сеймики воєводські: Станіславівський та Тернопільський мали складатися 

кожний із 60 членів, з них відповідно 30 – поляки, 30 – українці. Воєводські виділи 

мали складатися з воєводи чи його заступника та 8 членів і заступників, обраних по 

половині окремо кожною палатою воєводського сеймику, а також з 4 членів і 

заступників, призначених воєводою з числа громадян двох курій (артикул 18) [309, 

с. 633]. Згідно з арт. 22 органи державної влади мали вживати у внутрішньому 

діловодстві польську мову, проте листування з органами самоврядування мало 

вестися мовами національних громад. Органи самоврядування самостійно визначали 

мову свого внутрішнього діловодства [309, с. 634]. 

Цікавим є факт, що до прийняття 26 вересня 1922 р. закону про воєводства в 

часописі «Діло» була опублікована стаття «Польський проект воєводської автономії 

для Східної Галичини», в якій проаналізовано основні положення майбутнього 

закону про воєводства [172, с. 3–4] і які суттєво відрізнялися від норм прийнятого 
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закону. Згідно з відомостями опублікованими в статті, передбачалося розширення 

прав польської меншості у Східній Галичині порівняно з українським населенням, 

чим викликало в українців гостру критику та обурення. Запланований закон не був 

розрахований на задоволення українських інтересів, які йшли в розріз з інтересами 

польської влади, а був спрямований, насамперед, «на створення modus vivendi з 

українцями, з метою задоволення культурних потреб, і, поруч з тим, на створення 

підстави до переговорів з Радою Ліги Націй» [2, с. 1]. 

Тобто польська влада не мала наміру впроваджувати даний закон у життя, 

оскільки його норми не були конкретизовані відповідними інструкціями та 

постановами і залишилися декларацією. Прийняття даного закону було здійснене з 

метою досягнення підтримки з боку сторони західних держав при вирішенні 

питання остаточного закріплення східних кордонів Польщі. Даний закон мав 

заспокоїти міжнародну спільноту та скласти враження про задоволення польською 

стороною всіх вимог українського населення. Але як тільки Польща отримала 

бажане, польський уряд активно почав здійснювати повну анексію та колонізацію 

західноукраїнських земель. 

Несприятливими щодо впровадження української мови в органах 

самоврядування були також положення Конституції Польщі 1921 р., відповідно до 

яких органи місцевого самоврядування були підпорядковані місцевим органам 

державної влади. Закон «Про засади самоврядування, зокрема в воєводствах 

Львівському, Тернопільському та Станіславському», який мав розмежувати 

компетенція органів державної влади й самоврядування, так і залишився 

нереалізованим [256, с. 81–82]. 

31 липня 1924 р. польським урядом був прийнятий важливий закон «Про 

державну мову і мову урядування державних та самоврядних адміністративних 

влад» [303, s. 1094–1095], який врегульовував мовні відносини в органах державної 

влади й самоврядування. Зокрема, арт. 1 визначив, що державною мовою Другої 

Речі Посполитої є польська мова, якою повинні користуватися всі органи державної 

влади та самоврядування. Органи самоврядування та їх заклади мали вести 

діловодство та листування з громадянами української, білоруської та литовської 
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народностей їх рідними мовами, зокрема з українцями в межах Львівського, 

Тернопільського, Станіславівського та Поліського воєводств (арт. 2). В межах цих 

воєводств магістрати міст, повітові та воєводські відділи і їх заклади мали давати 

відповіді на звернення громадян двома мовами – державною та мовою подання. 

Ради міст, виділених із повітів й підпорядкованих державній адміністрації, мали 

право самостійно вирішувати, яку з місцевих мов будуть використовувати поруч з 

державною. Органи сільського самоврядування могли давати відповіді мовою 

подання (арт. 3). У межах територій громадських та міських рад, повітових та 

воєводських сеймиків нарівні з державною мовою використовувалися мови 

нацменшин, які допускалися в поданнях відповідних воєводств. Органи 

самоврядування міст, підпорядковані державним адміністраціям, могли самостійно 

вирішувати, мовою якої нацменшини вести діловодство поруч із державною на 

підставі закону, виданого органом самоврядування (арт. 4). Оголошення органів 

самоврядування мали видаватися двома мовами: поруч тексту державною мовою, 

який розміщувався на першому місці, допускався текст оголошення мовою 

спілкування певної національної громади, але на підставі закону її органу 

самоврядування (арт. 5) [303, s. 1094]. Листування з іншими органами 

самоврядування здійснювалося не тільки державною мовою, а й мовами 

національних меншин, але тільки у воєводствах, де вживалася мова такої меншини 

[303, s. 1094–1095]. 

Закріплення в нормах розглянутого закону мовних прав українців у дійсності 

зовсім не означало їхню ефективну реалізацію. Питання вибору національної мови у 

воєводствах, повітах, а особливо в громадах з українським населенням або частиною 

українського населення, очолених в основному польськими чиновниками, 

вирішувалося зазвичай не на користь української мови. Чітке закріплення в законі 

правового режиму польської мови як державної було міцним аргументом польської 

влади проти вимог національних громад. 

Окрім того, як показали результати виборів до органів самоврядування 

1928 р., більшість мандатів у Східній Галичини отримали поляки. З цих причин 

мовне питання не могло бути вирішено на користь українців. Так, у в результаті 
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виборів до органів міського самоврядування у Львівському воєводстві з 

2 024 мандатів міських рад менших міст (за законом 1896 р.) українці здобули 

222 мандати (10 відсотків), євреї – 758 мандатів (37 відсотків), інші національності – 

21 мандат [256, с. 115]. Із 529 мандатів міських рад більших міст Львівського 

воєводства (за законом 1889 р.) обрано 62 українці, які були в складі міських 

правлінь. У містечках Львівського воєводства – Яричів Новий, Щирець, Винники, 

Наварія з переважною більшістю українського населення було по одному (найвище 

по два) члени правління української національності [256, с. 115–116]. У 27 повітах 

Львівського воєводства в 1928 році було призначено 387 членів повітових рад, з 

них: 59 осіб – української національності (16 відсотків), єврейської – 24 особи 

(7 відсотків), решта – польської національності. За соціальним складом: вільних 

професій – 58 осіб, чиновників – 58 осіб, священиків – 37 осіб, землевласників – 

81 особа, селян – 116 осіб, купців і промисловців – 35 осіб, робітників – 2 особи 

[255, с. 118]. У Львівському воєводстві в 252 волостях було в 1934 р. обрано 

4 292 депутатів волосних рад, із них 2 547 осіб польської національності 

(60 відсотків), 1 124 особи української національності (26 відсотків), 

«старорусинів» – 468 осіб, євреїв – 71 особа, німців – 36 осіб, чехів – 1 особа 

[256, с. 125]. 

Із прийняттям 23 квітня 1935 р. нової конституції Польщі, в державі офіційно 

було запроваджено політику «санації», відповідно до якої органи самоврядування 

були «одержавлені» [300, s. 497]. У розділі Х «Державна адміністрація» в кількох 

артикулах зазначалися повноваження органів самоврядування, зокрема артикул 72 

закріпив, що державна адміністрація є публічною службою, яка складається з: 

а) урядової адміністрації; б) територіального самоврядування; в) господарського 

самоврядування. З метою загального управління держава розподілялася на 

територіально-адміністративні одиниці: воєводства, повіти та міські й сільські 

громади. Поділ на воєводства здійснювався на основі законодавчого акта. Міські 

громади могли згідно з умовами зазначеними законом, створювати повіти чи 

воєводства (арт. 73). Держава розподілялася на адміністративні одиниці, які були 

призначені для виконання державно-адміністративних завдань у межах компетенції 
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місцевого самоврядування воєводств, повітів та громад [300, s. 506]. Органи 

самоврядування мали право в межах, визначених законом, приймати для свого 

округу норми, обов’язково затверджені наглядовою владою. Для виконання певних 

завдань органи самоврядування могли об’єднуватися. Таким об'єднанням закон 

надавав публічно-правовий характер. Нагляд за діяльністю органів самоврядування 

здійснював уряд через свої органи або через органи самоврядування вищого рівня 

(арт. 75) [300, s. 507]. Таким чином, визначення правового режиму української мови 

в органах самоврядування у Східній Галичині було віднесене до компетенції 

державних органів, що фактично позбавило можливості українців Східної Галичини 

впливати на регулювання режиму української мови в органах самоврядування. 

 

3.3 Правовий режим української мови в освітніх закладах та в засобах 

масової інформації Східної Галичини 

 

Урегулювання правового режиму української мови в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. у сфері освіти, зокрема в навчальних закладах Східної Галичини, 

було досить важливою складовою процесу становлення української нації. Мовні 

права українців у системі освіти неодноразово ставали предметом дискусій між 

українськими та польськими депутатами як австрійського парламенту, так і 

Галицького крайового Сейму. Не оминули увагою питання української мови в 

освітніх закладах й представники української влади ЗУНР. 

У період правління династії Габсбургів правовий режим української мови в 

сфері освіти регулювався конституціями, конституційними актами, 

конституційними законами, імператорськими нормативними актами, листами 

міністрів та посадових осіб, нормативними актами Галицького крайового Сейму, 

крайового уряду Східної Галичини та органів місцевої державної влади і 

самоврядування. Серед основних нормативних актів, які врегульовували мовні 

відносини в освітній сфері, найважливіше значення мали: Основний державний 

закон про загальні права громадян Держави для королівств і країв, представлених у 

Державній Раді, від 21 грудня 1867 р. [314]; Державний шкільний закон «Про 
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основи навчання в народних школах» від 14 травня 1869 р. [72], Розпорядження 

міністрів внутрішніх справ, освіти і віросповідань, справедливості, скарбу, торгівлі 

та сільського господарства, а також національної оборони та громадської безпеки 

щодо урядової мови для ц. к. влад, урядів та судів в Королівстві Галіції та 

Володимирії разом з Великим Князівством Краківським в службі внутрішній і 

кореспонденції з іншими владами від 5 червня 1869 р. [281], крайовий закон «Про 

мову викладання в школах народних і середніх Королівства Галіції і Володимирії 

разом з Великим Князівством Краківським» від 22 червня 1867 р. [297] та ін. 

Майже до 60-х рр. в Галичині панувала німецька мова і тільки в побуті 

вживали українську та польську мови. Статистичні урядові дані вказують, що в 

Галичині на той час українців було більше ніж поляків, а в школах Східної 

Галичини учні українці перевищували кількість учнів польської національності. 

Згідно з даними взятими з урядового джерела «Dodatek tygodniowy przy Gazecie 

lwowskiej» за 1857, 1858 і 1859 рр.: Львівський університет налічував у 1856/7 

навчальному році: німців – 78, угорців – 2, чехів – 2, поляків – 183, українців – 269, 

волохів – 4, вірменів – 4, євреїв – 22; у 1857/8 навчальному році: німців – 82, 

угорців – 1, чехів – 4, поляків – 172, українців – 258, волохів – 7, вірмен – 9, євреїв – 

35; у 1858/9 навчальному році: німців – 99, угорців – 1, чехів – 11, поляків – 170, 

українців – 249, волохів – 7, вірмен – 5, євреїв – 38. У гімназіях у 1856/7 

навчальному році навчалося: українців – 1154, поляків – 1095, інших – 443; у 1857/8 

навчальному році: українців – 1174, поляків – 1140, інших – 459; у 1858/9 

навчальному році: українців – 1162, поляків – 1112, інших – 459 [170, с. 2]. 

Арт. 19 Закону про загальні права громадян Держави для королівств і країв, 

представлених у Державній Раді, від 21 грудня 1867 р., було встановлено, що «ніхто 

не змушений вивчати чужої мови» [314, s. 494]. Поляки, в свою чергу, використали 

це положення для того, щоб звільнити себе від вивчення української мови. 

Як вже зазначалося, норми 19 арт. Основного державного закону від 21 грудня 

1867 р., які проголошували, що «всі народи держави мають рівні права і кожен 

народ має недоторканне право зберігати та розвивати свою національність і мову» 

[314, s. 494], були суто декларативними. Фактично на території Східної Галичини 
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продовжували діяти норми крайового закону «Про мову викладання в школах 

народних і середніх Королівства Галичини і Володимирії з Великим Князівством 

Краківським», прийнятого 22 червня 1867 р. [297], які закріплювали правовий 

режим польської мови як основної мови викладання, якою мали викладатися 

основні навчальні дисципліни. 

Виключенням були так звані народні школи. Зокрема, згідно з арт. І закону від 

22 червня 1867 р., право визначення мови викладання в народних школах належало 

тому, хто утримував школи. Якщо народна школа утримувалася за рахунок 

публічних коштів, то право визначення, яка з двох мов: польська чи українська має 

бути мовою викладання, вирішувала громада разом із шкільною крайовою владою, 

шляхом прийняття громадою рішення щодо цього питання, яке затверджувалося 

шкільною крайовою владою (арт. ІІ). В кожній народній школі, де частина учнів 

вживала польську, а частина – руську мову, та мова, яка не була мовою викладання, 

мала бути обов’язковим предметом навчання. Починаючи з третього класу всіх 

вищих народних шкіл, німецька мова була обов’язковою навчальною дисципліною 

(арт. ІІІ) [297, s. 21]. У середніх школах, які утримувалися за рахунок приватних 

коштів громади чи окремих осіб, мову викладання визначав той, хто надавав кошти 

для школи (арт. ІV) [297, s. 22]. 

В арт. V закону зазначалося, що в середніх школах, які частково або повністю 

утримувалися за рахунок публічних коштів, мовою викладання була польська мова, 

з деякими застереженнями, зокрема: а) українська мова залишається мовою 

викладання навчальної дисципліни «українська мова» в чотирьох нижчих класах 

академічної гімназії у Львові; b) про можливість запровадження вивчення 

польською та українською мовами окремих предметів вирішувала влада шкільна 

крайова за бажанням батьків не менше як 25 учнів; с) в класах з українською мовою 

викладання вивчення польської мови у середніх школах, а також вивчення 

української мови у класах з польською мовою викладання залежить від бажання 

батьків … [297, s. 22]. 

Звичайно, що вказані пункти кардинально не змінювали правовий режим 

української мови в школах краю. Окрім того, фактично ще одним засобом, який 
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перешкоджав запровадженню викладання навчальних дисциплін українською 

мовою в школах Східної Галичини, стала створена на основі організаційного 

статуту від 25 червня 1867 р. Рада шкільна крайова [288, s. 18–19], діяльність якої, в 

основному, була спрямована на полонізацію шкіл Східної Галичини. 

Уже в 1868 р. початкові й середні шкільні заклади в Східній Галичині були 

підпорядковані Раді шкільній крайовій і, відповідно до шкільного закону від 

22 червня 1867 р. про мову викладання, в народних та середніх школах відчули на 

собі вплив полонізаційної політики польської правлячої верхівки. 

З метою удосконалення системи освіти в Австро-Угорщині 14 травня 1869 р., 

за погодженням двох палат державної думи, імператором був виданий закон «Про 

основи навчання в народних школах», де в § 6 зазначалося, що питання про мову 

викладання і навчання вирішує крайово-шкільна влада, з урахуванням думки тих, 

хто утримує школу, і в межах, передбачених законом [72, с. 494]. 

Як бачимо, зазначені норми вирішення мовного питання покладали на крайову 

шкільну владу та заможних аристократів і міщан, які фінансували школи, тобто 

фактично на поляків. Таким чином, запровадження викладання українською мовою 

у школах визначалося не бажанням батьків учнів-українців, а волею польського 

шкільного керівництва. Така ситуація склалася також й через те, що 

загальноімперський закон 1869 р. не скасував норми крайового закону про мову 

викладання від 22 червня 1867 р., який продовжував діяти на території Східної 

Галичини. 

На момент організації Радою шкільною крайовою системи середніх шкіл в 

Галичині існувало 22 середні школи, з них 19 гімназій і 3 реальні школи. На Східну 

Галичину припадало 14 середніх шкіл (63,6%), з яких 8 державних гімназій, 

4 приватні гімназії у Бродах, Бучачі, Дрогобичі і Коломиї та 2 реальні школи. На 

Західній Галичині діяло 8 середніх шкіл, з них 7 гімназій і 1 реальна школа – всі 

державні (36,4%) [8, ч. 64, с. 2]. 

Статистичні дані, долучені до звіту Ради шкільної крайової за 1870 р., свідчать 

про кількість шкіл з українською мовою викладання в усій Галичині. Так, на 5 936 

громад при 5 708 886 жителів Рада шкільна крайова визначила: 88 шкіл 
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чотирикласових, 2 – тривіальні, 1 961 – трикласові систематизовані, 427 – 

несистематизованих, разом – 2 478 шкіл. У вищевказаній кількості шкіл 

нараховувалося: 1 055 шкіл із польською мовою викладання, 67 – з польською 

мовою за допомогою руської, та 1 293 – з руською мовою викладання [206, с. 27]. 

Однак фактична кількість навчальних закладів не відповідала реальній кількості 

українського населення. 

Як зазначив автор статті в Wanderer-t «Das Schulwesen in Galizien, von einem 

galizischen Schulmanne» («Шкільна система в Галичині») Дмитро Вінцковський, 

незважаючи на зазначену кількість народних шкіл, «школи народні в Галичині є 

найгірші в цілій Монархії». Автор вважає, що причинами упадку і неможливості 

розвитку освіти в Східній Галичини була, насамперед, «мала кількість народних 

шкіл (одна школа на 2 000 жителів), по-друге, незадовільний стан шкільних 

будинків або невідповідно побудовані школи, або і те і друге, по-третє, невеликий 

дохід народного вчителя (по учительських дотаціях на одного вчителя припадало в 

рік 175 р.), а також погане відвідування шкіл учнями. Так, наприклад, із 750 000 

зобов'язаних до школи дітей у 1869 р. лише 164 000 відвідувало школу» [253, с. 13]. 

У вже згадуваному розпорядженні від 5 червня 1869 р., виданому міністрами 

внутрішніх справ, віросповідання та освіти, справедливості, скарбу, торгівлі та 

сільського господарства, а також національної оборони та громадської безпеки, в § 1 

зазначалося: «…Рада шкільна крайова…буде використовувати в службі внутрішній, 

а також в кореспонденції…польську мову» [281, s. 67]. Ця норма розпорядження 

лише зміцнила позиції польської мови в освітній сфері Східної Галичини й 

фактично означала обмеження мовних прав українського населення. 

Згідно із законом від 2 травня 1873 р. «Про закладання і утримання публічних 

шкіл народних і обов’язку посилання до них дітей» [298, s. 181–192] народні школи 

стали «етатовими і поділялися на загальні та виділові» (арт. 2) [298, s. 181]. До 

народних шкіл належало вісім категорій навчальних закладів – восьмикласні 

(виділові), семикласні, шестикласні, п’ятикласні, чотирикласні, трикласні, двокласні 

та однокласні народні школи, які становили початкову систему освіти в Галичині. 
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Станом на 1900 р. в Галичині діяло 44 міські школи, 56 – шестикласних шкіл, 

104 – п’ятикласних, 196 – чотирикласних (з них 5 – українських), 60 – трикласних 

(20 – українських), 677 – двокласних (350 – українські), 2 819 – однокласних (1 519 – 

українських) [152, с. 39]. Водночас кількість українських шкіл переважала польські 

лише на найнижчому освітньому рівні – однокласних та двокласних шкіл, у той час, 

як шестикласних та п’ятикласних не було зовсім. 

Аналізуючи цифри у звіті Ради шкільної крайової за 1909/1910 н. р. слід 

відзначити, що ситуація з однокласовими та двокласовими школами за десять років 

зовсім не змінилася на краще. Так, в 1909/10 шкільному році в усій Галичині 

налічувалося всього 5 202 народні школи, з них: виділових – 98, шестикласних – 

101, п’ятикласних – 85, чотирикласних – 516, трикласних – 31, двокласних – 2 301, 

однокласних – 2 070 [8, ч. 57, с. 5]. Щодо кількості народних публічних шкіл з 

мовою викладання, то їх налічувалося: українських – 2 457 (45,57 %), польських – 

2 909 (53,96 %), німецьких – 25 (0,47 %). Разом – 5 391. Станом на 1912 р. діючих 

шкіл: українських – 2 336 (45,48 %), польських – 2 811 (54,03 %), німецьких – 25 

(0,47 %). Разом – 5 202. Різниця за ці роки становить 189 шкіл, які перестали діяти, з 

них 91 (3,70 %) – з українською мовою викладання і 98 (36,0 %) – із польською, 

німецькі школи всі залишалися чинними. В порівнянні з попереднім шкільним 

роком 1908/1909 зросла кількість діючих шкіл з українською мовою викладання – 

76, з польською – 123, німецькою – 1, що є доказом того, що Рада шкільна крайова 

дбала більше про організацію польських народних шкіл, ніж українських [8, ч. 57, 

с. 5]. 

Однак, як зазначив С. Баран, у дійсності в Галичині так звані українські 

народні школи були по суті утраквістичними – українсько-польськими, що було 

унікальним на території цілої Австрії, бо всі інші австрійські народності мали свої 

публічні народні школи без примусу навчання другої крайової мови [8, ч. 57, c. 5] 

Слід зазначити, що закони, які приймалися в Австро-Угорщині, формально 

створювали необхідні умови для розвитку шкільництва в Східній Галичині. Проте 

через протидію польської політичної верхівки та відсутність реальних механізмів 

реалізації їх норми переважно мали декларативний характер. Зокрема, кількість 
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українських шкіл, якість освіти, а також переважання польської мови як мови 

навчання не дають можливості говорити про створення ефективної системи 

початкової та середньої освіти для українського населення Східної Галичини. 

Зазначена в законі від 2 травня 1873 р. вимога про обов’язкове посилання дітей до 

школи створила ситуацію, коли українські школи були переповнені, й значна 

кількість українських дітей не могла отримати якісну освіту рідною мовою. Частина 

ж українських дітей більш заможних батьків змушена була навчатися у польських 

школах. Водночас знання польської мови полегшувало в подальшому продовжувати 

навчання в вищих навчальних закладах та врешті давало кращі можливості при 

вступі на державну службу, де знання польської мови гарантувало кращі 

перспективи. 

Серед всіх австрійських провінцій українське шкільництво Східної Галичини 

залишалося найменш розвинутим, а питання його розвитку й надалі проблемним та 

невирішеним. Так, за різними відомостями, в 1866/67–1870/71 навчальних роках у 

середніх школах навчалися 1 661 українець, а в 1876/77–1880/81 навчальних роках 

їх число зменшилося до 1 446 [8, ч. 68, с. 2]. Щодо кількості учителів, то в Галичині 

в 1900 р. налічувалося учителів поляків 2 773, українців (греко-католиків) – 1 316, 

учительок польок – 3 424, українок – 387. Українських шкіл (принаймні на папері) 

було більше як польських, оскільки українців у Галичині було більше ніж поляків. З 

кінцем 1902–1903 шкільного року в учительських семінаріях навчалося: 

1 742 поляки, 601 полька, 798 греко-католиків, 111 греко-католичок; на загальне 

число 3 405 учнів української народності було понад 800 учителів-українців, отже 

близько 25% [44, с. 274]. 

Важливою причиною неналежного втілення норм конституційного 

законодавства щодо національної мови викладання в освітніх закладах Східної 

Галичини була також недостатня кількість кваліфікованих учителів української 

мови. 

15 лютого 1905 р. австрійським імператором було прийнято закон «Про зміни 

деяких положень закону від 22 червня 1867 р. про мову викладання в школах 

народних і середніх Королівства Галичини і Володимирії з Великим Князівством 
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Краківським», яким внесено зміни до арт. V закону. Зміни передбачали, що Міністр 

віросповідань і освіти може внести рішення на розгляд Ради шкільної крайової, щоб 

у школах середніх із польською мовою викладання вивчалася українська мова, а в 

школах середніх з українською мовою викладання запроваджувалося вивчення 

польської мови як обов’язкової навчальної дисципліни. У школах середніх, де 

вивчення другої крайової мови було обов’язковим, вивчення другої мови, тобто 

української, не передбачалося, а запровадження польської мови, як мови навчання, 

залежало від заяв батьків [306, s. 477–478]. 

Унесені зміни до V арт. закону про мову викладання, попри деякі позитивні 

моменти щодо вивчення української мови, активно сприяли полонізації та звуженню 

переліку україномовних навчальних дисциплін. Так, згідно із звітом Ради шкільної 

крайової в 1910 році польська мова стала обов’язковою навчальною дисципліною в 

українській гімназії в Станіславі, а українська мова – обов’язковою навчальною 

дисципліною лише в п’ятьох польських гімназіях у містах Городку (біля Львова), 

Кам’янці Струмиловій, Перемишлі (І гімназія), Сокалі, Станіславі (ІІ гімназія) 

[8, ч. 64, с. 2]. 

Фактично ж у Східній Галичині не було жодної української народної 

публічної школи, а так звані українські народні школи, по суті, були школами 

утраквістичними – українсько-польськими. Це виключний факт на території Австрії, 

де всі інші народи імперії в своїх публічних народних школах не зобов’язані були 

вивчати другу крайову мову [8, ч. 57, с. 5]. 

На початку 1911–1912 навчального року загальна кількість шкіл у Галичині 

становила 87 (56 державних гімназій, 17 приватних гімназій із правом публічності та 

14 державних реальних шкіл). З них на Східну Галичину припадало 

56 (35 державних гімназій, 14 приватних гімназій та 7 реальних шкіл), а на Західну 

Галичину – 31 (21 державна гімназія, 3 приватні гімназії, 7 реальних шкіл). Якщо 

розглядати число шкіл за мовними показниками, то серед усієї кількості навчальних 

закладів налічувалося 7 українських (5 державних гімназій, 2 приватні гімназії), 

76 польських (50 державних гімназій, 12 приватних гімназій, 14 державних реальних 
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шкіл), одна німецька державна гімназія та три утраквістичні (польсько-українські) 

приватні гімназії [8, ч. 65, с. 3]. 

Викладені вище відомості свідчать про те, що тільки невелика кількість 

українських дітей могла отримати початкову освіту рідною мовою. 

25 лютого 1871 р. розпорядженням Ради шкільної крайової був прийнятий 

тимчасовий статут для вчительських семінарій [284, s. 25–31]. Учительські семінарії 

запроваджувалися на території краю як окремі заклади з метою підготовки вчителів 

для народних шкіл. 1 травня 1871 р. у Львові та Кракові були створені чоловічі й 

жіночі семінарії у Львові і Перемишлі. 1 вересня 1871 р. створені чоловічі семінарії 

в Новому Сончі, Жешуві, Тернополі та Станіславі і жіночі – в Кракові [284, s. 25]. 

Згідно із § 5 даного розпорядження Ради шкільної крайової в кожній семінарії, 

чоловічій чи жіночій, належало по можливості дбати про те, щоб кандидату чи 

кандидатці було надано право навчатися українською мовою [284, s. 27]. Утім це 

право реалізувалося не у всіх навчальних закладах. Мовою викладання в семінаріях 

чоловічих у Кракові, Новому Сончі та в Жешуві, а також у семінаріях жіночих в 

Кракові та Перемишлі мала бути для всіх навчальних предметів польська мова; в 

семінаріях чоловічих у Львові, Тернополі та Станіславові в семінаріях жіночих у 

Львові мало бути дві мови викладання – польська й українська. Предмети, які би 

викладалися в цих семінаріях польською чи українською мовою, визначала Рада 

шкільна крайова (§ 6) [284, s. 27]. 

Фактично не існувало жодної учительської семінарії з українською мовою 

викладання, тому що у всіх західно-галицьких державних учительських семінаріях 

мовою викладання була польська мова, а у всіх східно-галицьких державних 

учительських семінаріях – польсько-українська, причому після плану наук 

українською мовою мали вчити греко-католицьку релігію, українську мову і 

літературу, математику, історію природи і сільського господарства [8, ч. 63, с. 2]. 

Багато років український народ вів завзяту боротьбу за створення своєї вищої 

школи – українського університету у Львові. Як зазначив К. Левицький, 

університет – це школа, в якій виховується цвіт кожного народу, його освічена 
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верства або інтелігенція, тому кожен народ боровся за те, щоб мати свій власний 

університет [121, с. 18]. 

Львівський університет був заснований у 1661 р. королем Яном ІІ Казимиром і 

відновлений у 1817 австрійським урядом як університет Франца І. Він певною 

мірою враховував культурні потреби русинського населення Східної Галичини. Свій 

погляд на національне значення Львівського університету віденський уряд висловив 

у виданому в 1848 р. розпорядженні «Про викладання в гімназіях і вищих 

навчальних закладах в русинській частині Галичини». У цьому розпорядженні 

викладання німецькою мовою як у гімназіях, так і в університеті оголошували 

тимчасовим, – поки не знайдуться професори, здатні викладати предмети місцевою 

мовою, тобто українською (русинською) [44, с. 496]. У період з 1840–1860 рр. у 

львівському університеті було створено кафедри, де викладання велося українською 

мовою: кафедра української (русинської) мови й літератури на філософському 

факультеті; цивільного права, кримінального права і процесу – на юридичному; 

пастирського богослов'я – на богословському. Кафедра загальної історії (з 1891 р.) й 

друга кафедра української мови з долученням церковнослов'янської мови та 

української церковної літератури (з 1899 р.) – на філософському факультеті [44, 

с. 499]. Українською мовою викладали професори та доценти львівського 

університету В. Антонович, М. Грушевський, П. Стебельський, О. Колесса, 

К. Студинський, С. Дністрянський, І. Добрянський тощо. В 1850–1852 рр. 

викладання теології, догматики, катехитики і методики також здійснювалося 

руською мовою [48, с. 1]. 

Цісарським декретом від 4 липня 1871 р. було постановлено, що Львівський 

університет «має утворювати вільну область в розвитку навчання в польській та 

руській мові» [173, с. 2]. Однак пізніше цісарським декретом від 27 квітня 1879 р. у 

львівському університеті польську мову було запроваджено як основну мову 

викладання [124, с. 173] для внутрішнього управління, але тільки тією мірою, в якій 

польська мова допускалася в інших державних установах Галичини. Незважаючи на 

це, після прийняття декрету продовжувало діяти десять руських кафедр, зростала 



142 
 

  

кількість навчальних курсів, які викладали руською мовою, одночасно 

збільшувалось число слухачів та слухачок руської народності [48, с. 1]. 

Як зазначає М. С. Грушевський, польські правлячі кола й суспільство 

протидіяли культурній емансипації українців і в кожному їхньому культурному 

досягненні вбачали новий удар по своєму пануванню в краї. З цих міркувань вони 

рішуче протистояли заснуванню окремого русинського університету і збільшенню 

русинських кафедр, виявляючи в цьому питанні надзвичайну турботливість про 

інтереси державної скарбниці й безапеляційно заявляючи про недостатність 

культурних засобів у русинів, відсутність у них наукових викладацьких сил та їхню 

«байдужість» до науки [44, с. 506]. 

Перед світовою війною 1914 р. в Східній Галичині діяли вже 6 державних і 

15 приватних гімназій, понад 3 тис. народних шкіл. В Університеті кількість 

українських кафедр зменшилася до семи [227, с. 11]. У 1914 р. поляки мали в 

Галичині 59 державних гімназій, а українці – 6 державних повних, одну неповну і 8 

приватних, які утримували самі батьки. Всі 10 учительських семінарій були 

змішаними, тобто з польською й українською мовами викладання. Отже практично 

не було жодної української гімназії, яка б готувала вчителів, що могли викладати 

українською мовою. Катехитів (духовних навчальних закладів) було: 309 польських 

і 150 українських. Такий стан на теренах, де українці складали 72 відсотки усього 

населення, на думку І. Нагаєвського, був дуже несправедливий [152, с. 39]. 

Перша світова війна внесла корективи в австрійську національну політику. 

Австрійський уряд, намагаючись залучитися підтримкою українського населення 

Східної Галичини, почав робити помітні кроки з метою вирішення українського 

питання й, зокрема, підтримки української національної культури та мови. Так, з 

1914 р. контроль над українською початковою і середньою освітою почали 

перебирати українці. І вже на осінь цього року було заплановано відкрити десять 

нових українських середніх шкіл [129, с. 450]. Але через військові поразки та 

загострення політичної кризи в середині монархії проблема вирішення українського 

національного питання втратила свою актуальність. 
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Утвердження правового режиму української мови в освітній сфері 

новоствореної української держави – ЗУНР розглядалося як одне з першочергових 

завдань української влади. Після довгих років боротьби український народ нарешті 

отримав довгоочікувану можливість запровадження української мови викладання в 

освітніх закладах Східної Галичини. 

6 листопада 1918 р. Українською Національною Радою був створений 

Державний Секретаріат освіти і віросповідань, який очолив Олександр Барвінський. 

Його наступниками були доктор Аѓенор Артимович та Антін Крушельницький. До 

структури Державного Секретаріату освіти і віросповідань входили повітові шкільні 

Комісаріати на чолі з повітовими шкільними Комісарами. В лютому 1919 р. було 

організовано повітові шкільні ради, які здійснювали керівництво шкільною освітою 

у своїх повітах [27, с. 96]. 

З часу листопадового перевороту в 1918 р. в цілій Галичині навчалося 3 500 

українців, 14 500 поляків; шкіл із польською мовою викладання було 3 000, з 

українською – 3 500 [52, арк. 3]. 

Державним Секретарем освіти і віросповідань доктором А. Артимовичем 

21 січня 1919 р. було прийнято й розіслано до дирекцій всіх державних і приватних 

середніх і фахових шкіл та до державних повітових комісаріатів розпорядження «В 

справі тимчасових змін в області шкільництва». Розпорядженням передбачалося, що 

до моменту прийняття закону в справі шкільництва мовою викладання у всіх 

народних, виділових та середніх школах буде українська мова. Для національних 

меншин передбачалися школи з їх рідною мовою викладання відповідно до їх 

процентного відношення в державі. Діючим школам з неукраїнською мовою 

викладання, в разі складання їхніми учителями присяги на вірність держави, 

дозволялося продовжувати свою діяльність (п. 1). Мова внутрішнього діловодства 

шкіл мала відповідати мові викладання навчального закладу. У зовнішньому 

урядуванні та у відносинах з органами влади мала вживатися українська мова (п. 3) 

До часу прийняття нових планів навчання у всіх типах та категоріях шкіл 

продовжували діяти вже згадані норми австрійського законодавства з деякими 

змінами: а) у всіх школах з українською мовою викладання скасовувалося 
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обов'язкове вивчення польської мови. На випадок необхідності залишалася 

можливість навчання в середніх школах недержавних мов як не обов'язкового 

предмету; б) в народних школах скасовувалося вивчення німецької мови, натомість, 

вводилася на четвертому році навчальна дисципліна «українська мова» латиницею; 

в) в усіх державних та приватних школах із недержавною мовою викладання 

запроваджувалося вивчення української мови як обов'язкового предмету, в народних 

школах – із третього року навчання, а в усіх інших школах – з першого року 

навчання (п. 5) [60, арк. 2]. 

У процесі українізації шкільництва, який здійснювався органами державної 

влади активну участь брали також українські учителі народних шкіл. Так, 2 та 3 

лютого 1919 р. у Станіславові відбувся з'їзд делегатів українського народного 

учительства, на якому було репрезентовано учительство з 31 повіту, представленого 

117 делегатами. Серед проблем, які розглядалися на засіданні, актуальним було 

питання мови викладання у школах краю. Учасниками з'їзду прийнято рішення про 

вивчення української мови як обов'язкового предмету навчання в усіх школах та 

скасування в українських народних школах вивчення чужих мов [91, с. 3]. 

13 лютого 1919 р. Українською Національною Радою видано закон «Про 

основи шкільництва на Західній Області Української Народної Республіки» [77, 

с. 10–11], в якому зазначалося, що мовою викладання та мовою діловодства у всіх 

державних школах є українська мова. Одночасно, національним меншинам, які 

проживали на території держави, надавалося право здобувати освіту рідною мовою 

(§ 2) [77, с. 10]. 

Окремим законом від 14 лютого 1919 р. Українська Національна Рада 

уповноважила Державний Секретаріат освіти і віросповідань здійснити 

одержавлення українських приватних гімназій у Долині, Городенці, Копичинцях, 

Рогатині, Чорткові та Яворові, а також учительських жіночих семінарій у Коломиї, 

Львові й Тернополі (§ 1) [78, с. 11]. Дані навчальні заклади були створені ще до 

початку Першої світової війни завдяки зусиллям Українського педагогічного 

товариства та громадськості Галичини в тих містах, де відчувалася гостра потреба в 

таких школах, оскільки органи державної влади Австро-Угорщини дуже часто 
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ігнорували прохання українців щодо відкриття україномовних середніх навчальних 

закладів. Згадані вище гімназії та учительські семінарії отримували лише незначну 

субсидію від Галицького крайового сейму на своє функціонування, тому переважно 

фінансувалися за рахунок оплати учнів за навчання та приватних пожертв [92, 

с. 403–404]. Тобто законом надавалося право приватним закладам отримати статус 

державних, чого не прагнула забезпечити Австрійська імперія. 

Законом від 15 лютого 1919 р. «Про вживання мови у внутрішньому і 

зовнішньому урядуванні державних влад і урядів, публічних інституцій і державних 

підприємств на Західній Області Української Народної Республіки» та 

Розпорядженням Державного Секретаріату освіти і віросповідань від 24 лютого 

1919 р. запроваджувалася українська мова викладання у державних середніх школах 

[190, с. 25]. 

Згідно з Розпорядженням Державного Секретаріату освіти і віросповідань у 

справі тимчасових змін навчальних планів, прийнятого 23 лютого 1919 р., 

передбачалося скасування обов’язкового вивчення польської та німецької мов в усіх 

школах з українською мовою викладання. При цьому, була залишена можливість 

вивчення польської та німецької мови в середніх школах як не обов'язкового 

предмету. В усіх державних і приватних школах з недержавною мовою викладання 

вводилося вивчення української мови як обов’язкового предмету: в народних 

школах – з третього року навчання, а в усіх інших – з першого року навчання 

[85, с. 8]. 

Найбільш суттєві зміни в шкільній системі ЗУНР були здійснені в середніх 

шкільних освітніх закладах. Як відомо, в період панування австрійської влади у 

Східній Галичині діяли, в основному, польські середні школи та гімназії, в той час, 

як українських навчальних закладів були тільки одиниці. Тому у школах, які 

функціонували в повітах, одразу почали запроваджувати українську мову 

викладання, навіть не одержуючи вказівок від органів влади. Цей стихійний рух 

узаконив уряд, зокрема, Державний Секретаріат освіти і віросповідань 

Розпорядженням Державного Секретаріату освіти і віросповідань від 24 лютого 

1919 р. дирекції всіх державних середніх шкіл із неукраїнською мовою викладання 
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зобов’язувалися в місцевостях, де немає державних шкіл даного типу з українською 

мовою викладання, до 15 березня 1919 р. запровадити українську мову викладання 

(§ 1). Також даним розпорядженням установлювалося, що до кінця навчального 

1918/19 року вказаним закладам дозволялося користуватися, при необхідності, 

польською чи німецькою мовою викладання як допоміжною [190, с. 25]. 

В обіжнику до всіх шкільних Комісаріатів в справі польської і німецької мови 

Державним Секретаріатом освіти і віросповідань у відповідь на запити шкільних 

Комісаріатів повідомлялося, що в народних школах з українською мовою 

викладання від третього класу (третього ступеня) допускалося, за бажанням родичів, 

вивчення польської та німецької мови як не обов'язкового предмету в обсязі двох 

годин на тиждень [156, с. 30]. 

Також уряд попередив повітових комісарів, що там, де є національні меншини, 

належить зберегти щонайменше одну середню школу чи гімназію для них. Де до 

цього їх не було, потрібно було відкрити, щоб неукраїнське населення могло вчити 

дітей рідною мовою. Вчителі цих шкіл мали скласти присягу на вірність Українській 

державі. 

До речі, з цього дозволу негайно скористалися євреї, яких за часів австрійської 

і польської влади не визнавали як націю і які не мали жодної державної школи, а 

також німці. Єврейські гімназії були відкриті в Станіславі, Тернополі, Стрию і 

Коломиї, німецька – в Станіславі. Для поляків передбачили гімназії в Тернополі, 

Коломиї, Станіславові й Дрогобичі, одак вони не були відкриті, у зв’язку з відмовою 

вчителів їхніх шкіл і гімназій скласти присягу й бути лояльними щодо української 

влади [258, с. 117]. 

Ураховуючи те, що в Східній Галичині під час австрійського правління школи 

були переважно польськими, а учителі – поляками, українські школи мали велику 

потребу в досвідчених учительських кадрах. У зв’язку з цим Державний Секретаріат 

освіти і віросповідань звернувся до громадськості з проханням, щоб з початком 

шкільного 1919/20 року якнайбільше число здібних дітей селян та робітників 

відправляли на підготовчі курси до середніх, рільничих і промислових шкіл, які 

мали відкритися 1 травня 1919 р. у всіх повітових містах. На Державний Секретаріат 
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освіти покладався обов’язок подбати про підвищення рівня освіти українського 

громадянства; надання освіти представникам інтелігенції в сфері рільничого 

господарювання, торгівлі і промислу; забезпечення населення учителями 

відповідної кількості та якості; забезпечення держави «інтелігентним матеріалом на 

керівників і провідників суспільного життя» [71, с. 33]. 

Швидкому й ефективному процесу українізації системи шкільництва сприяло 

те, що за досить короткий час Державним Секретаріатом освіти і віросповідань та 

Українською Національною Радою було прийнято низку важливих законодавчих 

актів, які повинні були змінити на краще не тільки умови навчання, а також умови 

праці та оплати учителів. Серед них: закон «Про полегші при іспитах учителів 

середніх шкіл» від 14 лютого 1919 р. [79, с. 11]; розпорядок Державного 

Секретаріату освіти і віросповідань в справі службового приречення осіб 

учительського звання від 22 лютого 1919 р. [188, с. 20–21]; розпорядок Державного 

Секретаріату освіти і віросповідань в справі приватних шкіл від 22 лютого 1919 р. 

[189, с. 21]; розпорядження Державного Секретаріату освіти і віросповідань в справі 

тимчасових змін навчальних планів від 23 лютого 1919 р. [77, с. 8]; розпорядок 

Державного Секретаріату про одноразову надзвичайну допомогу для державних 

функціонарів та учителів від 8 березня 1919 р. [197, с. 31–33]; закон про зарплату 

народних і виділових учителів від 10 квітня 1919 р. [83, с. 41–42] та ін. 

Загалом, за часів ЗУНР українська влада відкрила понад 2 000 народних та 

30 середніх шкіл з українською мовою навчання. У цьому числі було 20 гімназій, 

3 реальні школи та 7 учительських чоловічих і жіночих семінарій [27, с. 96]. Щодо 

середніх навчальних закладів, то на території Західної області УНР діяли гімназії в 

Бережанах, Дрогобичі, Золочеві, Самборі, Сокалі, три класичні й одна реальна – в 

Станиславові, Стрию, Тернополі. Учительські семінарії працювали в Бережанах, 

Коломиї, Самборі, Сокалі, Тернополі, дві – в Станиславові [92, с. 403]. 

Ураховуючи складні політичні умови діяльності ЗУНР, слід зазначити, що 

органи державної влади, в тому числі Державний Секретаріат освіти і віросповідань 

та органи місцевого самоврядування доклали достатньо зусиль для забезпечення 

належної реалізації мовного законодавства в навчальних закладах на території 
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ЗУНР. До прикладу, згідно з Розпорядженням Повітової шкільної ради в м. Товмачі 

від 5 грудня 1918 р. визначалося, що внутрішньою державною мовою в школах є та 

мова, якою є мова викладання в даній школі (в українській – українська, в 

польській – польська, в єврейській – єврейська). Зовнішньою державною мовою в 

переписці з повітовими і крайовими владами для всіх шкіл без огляду на її 

національний характер є українська мова. Наказується як при навчанні в школі, так і 

в урядовій кореспонденції вживати терміни: Україна, український, а не руський. 

Щодо навчання польської та німецької мов: з усіх шкіл, в яких була українська мова 

викладання до 1 листопада 1918 р. – зовсім усувається польська мова як 

обов’язковий предмет. У тих школах, в яких впроваджено українську мову 

викладання, по 1 листопада 1918 р. повинна вивчатися польська мова як 

обов’язковий предмет для дітей, родичі яких це забажали, починаючи з третього 

року навчання. Українська мова як державна є обов’язковим предметом навчання, 

починаючи від третього року у всіх польських, єврейських та німецьких державних і 

приватних школах [86, с. 10]. 

Згідно з оголошенням Повітового шкільного інспекторату Станіславського 

повіту, ч. 307/308, від 12 січня 1919 р. про реорганізацію у школах м. Станіслава та в 

Княгинині, зазначалося, що у зв’язку з реорганізацією шкільництва будуть 

відбуватися нові записи до шкіл у Станіславові і в Княгинині 15, 16 і 17 січня 

1919 р. з 8 год. до 12 год. перед обідом, а саме: І. В Станіславові: а) lо шкіл з 

українською мовою викладання: 1) до чоловічої виділової і народної 

ім. М. Шашкевича в шкільному будинку по вул. Липовій ч. 32; 2) жіночої виділової і 

народної ім. Св. Ольги в шкільному будинку по вул. Гіллєра; б) до українських шкіл 

із врахуванням у цьому шкільному році дотеперішньої мови викладання, а також 

навчання єврейської мови та історії: 1) до чоловічої виділової і народної (раніше 

ім. Міцькевича) – в шкільному будинку по вул. Зедельмарієвській ч. 17; жіночої 

виділової народної (раніше ім. Ядвиги) – в шкільному будинку по вул. Шопена ч. 1. 

ІІ. В Княгинині: до шкіл з українською мовою викладання: 1) 4-класової чоловічої і    

4-класової жіночої в Княгинині-Гірці – в шкільному будинку по вул. Скарги ч. 13; 

2) 4-класової чоловічої і 4-класової жіночої – в Княгинині-Колонії по вул. Верта;       
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3) 4-класової мішаної – в Княгинин-місті в будинку Захоронки; 4) 4-класової 

мішаної – в Княгинин-Колонії «за мостом» по вул. Франца-Йосифа (дім 

Ляшкевича). Родичі, які бажають змінити школу, мають подати посвідчення з 

Управи попередньої школи з підтвердженням того, до якого класу їхні діти були 

записані [62, арк. 32]. Оголошення виконано трьома мовами: українською, 

польською та єврейською. 

У звіті Кураторії Львівського шкільного округу за 1921 р. про кількість шкіл у 

Другій Речі Посполитій подаються дані станом на 1 липня 1921 р., зокрема: школи з 

польською мовою викладання знаходяться у 84 повітах, а з українською мовою – в 

62 повітах, з яких 53 припадають на східну частину краю (округ Вищого крайового 

Суду у Львові), а 9 – на західну частину. В 9 західних повітах діє 115 українських 

шкіл. Інакша ситуація в 53 східних повітах, де населення є змішаним. У містах і 

містечках, де проживає поляків більше, ніж українців переважають школи з 

польською мовою, а по селах – з українською мовою викладання. В польських 

школах навчаються українські учні, а в українських – польські. З тієї причини у всіх 

початкових школах у тій частині краю дві мови крайові є обов’язковими 

предметами навчання, для того щоб молодь двох національностей мала можливість 

вивчати свою рідну мову. Загалом у 53 повітах переважають школи з українською 

мовою навчання: загальна кількість – 3 910 шкіл, з них з українською мовою 

навчання – 2 510, з польською – 1 382. У процентному відношенні кількість шкіл з 

українською мовою викладання становить: 90–100 % – в 3 повітах: Долина, Снятин, 

Турка; 80–90 % – в 10 повітах: Богородчани, Городенка, Калуш, Косів, Печеніжин, 

Рогатин, Стрий, Заліщики, Зборів, Жидачів; 70–80 % – в 16 повітах: Бібрка, Борщів, 

Броди, Дрогобич, Яворів, Кам'янка, Коломия, Надвірна, Перемишляни, Рава, 

Самбір, Сокаль, Станіслав, Старий Самбір, Тлумач, Золків; 60–70 % – у 8 повітах; 

50–60 % – в 10 повітах; 40–50 % – в 1 повіті; 30–40% – в 3 повітах; 20–30 відсотків – 

у решті повітів. Порівнюючи цифри в процентному відношенні двох 

національностей в зазначених повітах зауважено, що відсоток шкіл переважає на 

користь однієї національності, ніж іншої. До прикладу: в Снятинському повіті 

українська національність становить 80 %, польська – 20 %, процент українських 
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шкіл – 90 % в Заліщицькому – поляки – 29 %, українці – 71 %, українських шкіл – 

82 %; в Чортківському – поляки – 31 %, українці – 69 %, українських шкіл – 53 %. 

Цифри прикладів свідчать про те, що на території колишньої Східної Галичини не 

може в даних умовах існувати школа виключно однієї національності [52, арк. 22–

24]. 

Трансформація правового режиму української мови в освітніх закладах Другої 

Речі Посполитої, як зазначив О. Субтельний, стала результатом українсько-

польської конфронтації. Якщо українці бажали, щоб шкільна освіта сприяла 

розвитку національної свідомості й культури українського населення, то поляки 

сподівалися, що система шкільної освіти виховуватиме з українців відданих 

громадян Польської держави [219, с. 379]. 

Так, у законі «Щодо деяких постанов про організацію шкільництва» від 

31 липня 1924 р. зазначалося: «Шкільний устрій є єдиним для цілої держави. 

Законодавство про школи всіх типів приймається Сеймом і Сенатом, за винятком 

справ, які належать, згідно з державними законами, до компетенції органів 

самоврядування. Приватні школи для дітей української, білоруської і литовської 

національностей, так як для дітей всіх інших непольських національностей в Речі 

Посполитій з матірною мовою викладання, можуть утворюватися на тих самих 

підставах, що й приватні школи з польською мовою викладання. В межах воєводств: 

львівського, станіславівського, тернопільського, волинського, поліського, 

новгородського, віленського та повітів гродзинського і волковинського воєводства 

білостоцького, діють наступні принципи організації шкільництва (арт. 1). Основним 

типом державної школи на теренах зазначених в арт. 1, відповідно до принципу 

примирення та возз’єднання для гармонійного співіснування національно змішаним 

населенням польських територій, а не їх розподілу є загальна школа, яка 

виховуватиме добрих громадян держави дітей польської та непольської 

національностей у взаємній повазі національних властивостей (арт. 2). У державних 

загальних школах, розташованих у громадах, які становили 25% української, 

білоруської чи литовської народності, на вимогу родичів 40 дітей шкільного віку 

української, білоруської чи литовської національності, які належали до одного 
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шкільного округу, забезпечувалося навчання рідною мовою. Якщо в окремому 

шкільному окрузі не було 40 дітей шкільного віку, родичі яких бажали б навчання 

дітей рідною мовою українців, білорусів чи литовців – тоді мовою викладання в 

школі була державна мова, тобто польська; якщо в окремому шкільному окрузі 

родичі бажали, щоб їхні діти навчалися українською, білоруською чи литовською 

мовами, але поруч із цим, принаймні, було 20 дітей, родичі яких бажали навчати їх 

державною мовою, то навчання мало бути двомовним, де половина годин 

залишалася для навчання українською, білоруською чи литовською мовами. Якщо в 

окремому шкільному окрузі не було 20 дітей, родичі яких бажали, щоб навчання 

здійснювалося державною мовою, то мовою викладання в школі була українська, 

білоруська чи литовська, якщо в одному шкільному окрузі існують окремо школи з 

польською мовою викладання і з українською мовою викладання, то по мірі 

можливості вони мали об’єднуватися в одну загальну двомовну школу (арт. 3). В 

загальних 1, 2 і 3-класових школах як приватних, так і державних, з непольською 

мовою викладання, обов’язковим було вивчення державної мови. В загальних 4, 5, 6 

і 7-класних школах як приватних, так і державних з непольською мовою 

викладання, обов’язковим було вивчення державної мови, польської історії та науки 

про тогочасну Польщу польською мовою, що мало забезпечити достатні знання для 

переходу учнів на навчання до середніх загальнонаціональних шкіл із польською 

мовою викладання, а також до двомовних шкіл такого типу (арт. 4). Новостворені 

державні учительські семінарії в межах воєводств: Львівського, Станіславівського, 

Тернопільського, Волинського, Поліського, Новогродського і Віленського, мали 

бути двомовними: польсько-українськими та відповідно польсько-білоруськими 

(арт. 5). На офіційну вимогу родичів 150 учнів української чи білоруської 

народності, які відвідували середні загальнонаціональні школи з польською мовою 

викладання одного повіту чи адміністративно-відокремленого міста, 

забезпечувалося навчання їх рідною мовою, створювалася двомовна державна 

загальнонаціональна школа в одному з навколишніх повітів. Якщо в тій самій 

місцевості існувала загальнонаціональна середня школа виключно з польською чи з 

українською мовою викладання, то їх, по можливості, об’єднували в одну 
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загальнонаціональну двомовну школу (арт. 6). В загальнонаціональних середніх 

школах як приватних, так і державних з непольською мовою викладання 

обов’язковим було вивчення польської мови і літератури, історії та географії разом з 

наукою тогочасної Польщі польською мовою (арт. 7). В державних професійних 

школах, за бажанням родичів учнів української та білоруської народності в кількості 

40% всіх учнів даної школи, навчання здійснювалося двома мовами – польською та 

українською або польською та білоруською. Якщо такого бажання батьків не було 

виявлено, то навчання здійснювалося державною мовою (арт. 8). Відносно шкіл, які 

створювалися та утримувалися органами самоврядування з податків, оплачених 

населенням даного самоврядного округу, зазначалося, що якщо це були 

загальнонаціональні професійні, спеціальні чи середні школи, то на них 

поширювалися постанови щодо мови викладання професійних державних шкіл 

(арт. 8), а якщо це були загальні школи, то до них застосовували постанови про 

державні загальні школи (арт. 3) [305, s. 1213]. 

Закріплені в шкільному законі мовні права українського населення в 

навчальних закладах Східної Галичини, які ґрунтувалися б на проголошених 

принципах «примирення та возз’єднання для гармонійного співіснування, в першу 

чергу, поляків та українців, створення для цієї мети загальної школи, яка б виховала 

добрих громадян польської держави на основі їх взаємної поваги до національних 

властивостей», в дійсності, з польської сторони, виявилися лишень деклараціями, й 

не були нічим гарантовані. Саме для реалізації асиміляційної політики, зокрема в 

сфері освіти, польським урядом 31 липня 1924 р. був прийнятий закон «Щодо 

деяких постанов про організацію шкільництва», який визначив освітню політику в 

Республіці Польща. Так, в арт. 1 Закону встановлювалося, що шкільний устрій є 

єдиним для всієї держави. Повноваження щодо прийняття законодавства про школи 

всіх типів належали до компетенції Сейму та Сенату за винятком справ, які 

відносилися державними законами до компетенції органів самоврядування. У 

державних школах мовою викладання була польська мова. Приватні школи з рідною 

мовою викладання для дітей української, білоруської й литовської національності, 

як для дітей всіх інших непольських національностей в Другій Речі Посполитій 
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могли утворюватися на тих самих засадах, що і приватні школи з польською мовою 

викладання. В цьому контексті, окремі засади організації державного шкільництва 

були дійсними в межах воєводств: Львівського, Станіславівського, Тернопільського, 

Волинського, Поліського, Новгородського та Віленського разом з повітами: 

Гродзіньським та Вілковським [305, s. 1212–1214]. 

Прийнятий 31 липня 1924 р. Сеймом закон, який у подальшому здобув 

сумнозвісну назву «lex Grabski»» за ім'ям міністра освіти С. Грабського, фактично 

започаткував процес закриття українських шкіл та створення утраквістичних шкіл, 

тобто двомовних, які з часом перетворювалися з польсько-українських на польські. 

До прикладу, розглянемо навчальну програму першого класу гімназії у 

1925 р., за якою польською мовою викладалися наступні дисципліни: польська мова 

(4 год.), історія (2 год.), географія (2+1 год.), математика (4 год.), фізика (2 год.); 

українською мовою: українська мова (4 год.), латина (5 год.), рисунок (2 год.), 

гімнастика (2 год.); двома мовами: релігія (по 2 год. – різні обряди), письмо (1 год.) 

[204, с. 99]. Викладання польською мовою основних дисциплін надавало вагому 

перевагу перед українською мовою, що фактично надавало утраквістичним школам 

польського характеру. 

Станом на 1929 р. у Львівському, Тернопільському та Станіславівському 

воєводствах з числа народних шкіл налічувалося: 1911/12 навчальному році: у 

Львівському воєводстві: українських – 936, польських – 1052, інших – 10 шкіл; у 

Тернопільському воєводстві: українських – 704, польських – 376, інших – 2 школи; у 

Станіславівському воєводстві: українських – 732, польських – 162, інших – 8 шкіл. 

Разом: українських – 2420, польських – 1590, інших – 20 шкіл. У 1921/22 

навчальному році: у Львівському воєводстві: українських – 978, польських – 1363, 

інших – 39 шкіл; у Тернопільському воєводстві: українських – 643, польських – 608, 

інших – 12 школи; у Станіславівському воєводстві: українських – 816, польських – 

311, інших – 38 шкіл. Разом: українських – 2437, польських – 2282, інших – 89 шкіл. 

В 1927/28 навчальному році: у Львівському воєводстві: українських – 305, 

польських – 1361, інших – 41 шкіл; у Тернопільському воєводстві: українських – 

174, польських – 677 шкіл; у Станіславівському воєводстві: українських – 265, 
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польських – 284, інших – 36 шкіл. Разом: українських – 745, польських – 2325, 

інших – 77 шкіл. Утраквістичних шкіл: у Львівському воєводстві – 645, у 

Тернопільському – 455, у Станіславівському воєводстві – 526 шкіл. Разом – 1635. В 

1934/35 шкільних роках в цілій державі налічувалося 457 українських шкіл, 23 299 – 

польських і 2 754 – утраквістичних шкіл [21, ч. 7, с. 89]. 

Створена в період існування ЗУНР система українських освітніх закладів 

піддавалась централізації і полонізації. Централізація здійснювалася шляхом 

ліквідації впливу громадських організацій на шкільну адміністрацію, запровадження 

обов’язкового вивчення польської мови та викладання польською мовою, при 

одночасному зменшенні навчальних дисциплін, які викладалися українською,  

заміни українських вчителів поляками, які не володіли українською. В такий спосіб 

польська адміністрація намагалася усунути українську мову не лише з окремих 

українських шкіл, а й з цілих повітів [256, с. 58]. 

Вражаючі цифри негативних наслідків шкільного закону від 31 липня 1924 р. 

щодо українського шкільництва подає І. Гловацький, – якщо станом на 1925 р. у 

Галичині було 2 176 українських шкіл, то вже в 1930 р. україномовних шкіл 

залишилося 123 [40, с. 27]. Лише за неповних три роки (з 1923 по 1926 рр.) у 

Західній Україні було закрито 1 337 українських шкіл, а на їх місці відрито 

358 польських і 1 019 утраквістичних. Усього в українських школах у 1927–1928 рр. 

навчалося 59,3 тис. дітей. Якщо у Західній Україні у 1921 р. було 3 662 українські 

школи, то в 1935 р. їх залишилося лише 184. У Станіславському воєводстві у 86,9% 

шкіл навчання велося польською мовою, незважаючи на те, що польське населення 

там складало лише 15%. У 1937–1938 рр. у всій Польщі лише 461 загальна школа та 

24 гімназії й ліцеї були україномовними; діяло також 3 064 утраквістичних 

загальних та 2 середні школи [40, с. 29]. Як зазначив О. Субтельний, на рівні 

середньої освіти становище українців було також безрадісним: у 1931 р. одна 

польська гімназія припадала на 16 тис. поляків, але одна українська – аж на 230 тис. 

українців [219, с. 379]. Незважаючи на протести українців, «закон Грабського» діяв 

до 1939 р. Це привело до того, що у 1937/38 н. р. у всій Польщі була тільки 461 (у 

т. ч. 41 приватна) початкова школа та 24 гімназії і ліцеї (у т. ч. 19 приватних) з 
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українською мовою навчання. Утраквістичними (двомовними) були 3 064 початкові 

та 2 середні школи [255, с. 59–60]. 

Водночас, українці зазнавали дискримінації також і в сфері вищої освіти. 

Польський уряд не бажав виконувати своїх обіцянок відносно відкриття 

українського університету, постійно створював різноманітні перешкоди для 

українців, які прагнули здобути вищу освіту. Тому, в 1920 р. українці заснували у 

Львові «таємний» університет. Створений без дозволу властей, він являв собою по 

суті імпровізовані курси, на яких викладання велося конспіративно. У період свого 

розквіту цей університет налічував 54 професори, три факультети, 15 кафедр і 

близько 1 500 студентів. Після того як у 1925 р. уряд закрив його, багато 

українських студентів виїжджали для продовження навчання за кордон, особливо до 

Чехословаччини. В результаті освічені українці ставали войовничими виразниками 

антипольських настроїв і радикальних політичних поглядів [219, с. 379]. 

Надзвичайно важливим для реалізації мовних прав українців Східної 

Галичини було видання українською мовою часописів, газет, книжок тощо. 

Заснування та розвиток видавничих підприємств разом із українською пресою на 

території Східної Галичини стало одним із найважливіших складових елементів у 

процесі культурно-національного відродження української нації. Як зазначив 

М. Мудрий, із середини ХІХ ст. активним чинником, зокрема організатором 

суспільно-політичного життя в Галичині були періодичні видання, адресовані 

масовому читачеві. У просторі польської та української преси краю неперервно 

народжувався і здійснювався не тільки загальноінтелектуальний, але й національний 

вибір окремих осіб, груп індивідів. Преса була передусім джерелом думок, а не 

інформації, і журналісти, що її представляли, виступали найчастіше в ролі 

представників та ідеологів близьких їм національно-політичних течій і угруповань 

[151, с. 92–93]. 

Для українців безпрецедентна для імперій свобода друку, яка з'явилася в 

монархії Габсбургів у результаті революції 1848–1849 років, та наступне 

законодавче закріплення правового режиму української мови як офіційної (крайової) 

мови, надали широкі можливості для створення україномовних видань.  
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У вирі революційних подій Головною Руською Радою 15 травня 1848 р. було 

засновано перший український часопис «Зоря Галицька» як друкований орган Ради, 

в першому номері якого було загострено увагу на проблемі захисту прав української 

нації, зокрема на питанні вживання української мови в книгодрукуванні та в інших 

сферах суспільного життя. 

У ст. 8 та 24 австрійської конституції 1849 р. проголошувалася свобода слова, 

думки («нікого не можна було позбавити власної думки»), друку, творчості тощо 

[166, с. 13, 15]. Держава проголошувала рівноправність усіх мов, якими розмовляли 

в краю, у школах, в органах влади і в громадському житті (ст. 25) [166, с. 15]. 

4 березня 1849 р. австрійським імператором був прийнятий Закон № 151 «Про 

права політичні, про конституційну форму управління та дотримання прав 

політичних», у ст. 5 якого проголошувалося, що кожен має право вільно 

висловлювати свої думки вголос, письмово, друком чи образною уявою. 

Заборонялася цензура щодо публікацій у пресі. Але зловживанням преси 

(перекрученню фактів, наклепам, розповсюдженню неправдивої інформації) мали 

запобігати цісарські патенти від 13 березня 1849 р. № 161 та від 14 березня 1849 р. 

№ 164 [165, с. 44], якими фактично було залишено політичну цензуру. 

Узявши за приклад чеську культурну організацію «Матіца», у липні 1848 р. 

українці заснували у Львові «Галицько-руську матицю». Цей заклад мав за мету 

публікувати для широкого читача дешеві книжки просвітницького характеру про 

релігію, звичаї, ремесла, сільське господарство та педагогіку [219, с. 223]. Це мало 

сприяти розвиткові української системи початкової, а в перспективі – середньої і 

вищої освіти, популяризації вітчизняної історії, піднесенню рівня освіти, культури і 

моральності народу. Основний акцент засновники і керівники товариства робили на 

освіті молоді та селянства [201, с. 77]. 

Згідно з арт. 13 Основного державного закону про загальні права громадян 

Держави для королівств і країв, представлених у Державній Раді від 21 грудня 

1867 р., кожен громадянин мав право в межах закону вільно висловлювати свої 

думки усно або письмово. Цензура засобів масової інформації скасовувалася 

[314, s. 493]. Ніхто не міг бути покараний за висловлення своїх переконань, коли в 
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такому висловленні усно чи письмово не містилося порушення закону, наприклад, 

образа честі, підбурювання до національної ворожнечі, схвалення злочинної дії 

тощо. Згідно з Конституційним законом видавання часопису не потребувало дозволу 

влади, а вистачало тільки повідомлення до державної прокуратури, староства або 

поліції про заснування періодичного видання та його відповідального редактора. 

Кожен номер видання мав надсилатися органам влади і, в разі протиправності 

змісту, міг бути конфіскований, тобто вилучався тираж видання і заборонялося його 

поширення [41, с. 93]. 

Спрощена процедура щодо видавництва газет та часописів сприяла зростанню 

їх кількості, зокрема в Галичині виходили такі популярні українські видання: 

«Залізничник», «Земля і Воля», «Господар і промисловець», «Громадський голос», 

«Господар», «Дзвінок», «Діло», «Економіст», «Записки Наукового Товариства 

ім. Шевченка у Львові», «Літературно Науковий Вістник», «Місионар», «Молода 

Україна», «Народна Часописъ», «Народне слово», «Наш голос», «Нива», «Основа», 

«Письмо з Просьвіти», «Подільське Слово», «Перемиський Вістник», «Правничий 

Вістник», «Прапор», «Праця», «Руслан», «Самопоміч», «Свобода», «Учитель», 

«Часописъ для спілок рільничих», «Наша школа», «Господарська Часописъ», 

«Підгірська Рада» та ін. [235, с. 76–77]. 

З усіх 392 періодичних видань, що виходили в Галичині 1910 р., 312 були 

польськомовними, 42 – україномовними [92, с. 32]. У 1913 р. виходило вже понад 

80 українських періодичних видань (66 – у Галичині, 8 – на Буковині, 4 – у 

Закарпатті, 4 – у Відні та Будапешті). Все це активно сприяло відродженню 

національної свідомості українців, розвиткові зв’язків інтелігенції із селянством, яке 

складало переважаючу кількість українського населення у Східній Галичині 

[69, с. 69]. 

Окрім україномовних газет та часописів активно сприяла піднесенню освіти і 

культури українського народу видавнича діяльність створеного у 1868 р. 

громадського культурно-освітнього товариства «Просвіта». На 1890 р. товариство 

нараховувало 13,4 тис. осіб. У селах і містах діяли 924 читальні, які стали головними 

осередками національно-культурного і громадського життя. У 1909 році відбувся 
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перший український освітньо-економічний конгрес «Просвіти» у Львові за участю 

768 освітніх діячів і економістів. У 1900–1914 рр. постало 2 000 нових читалень, 

430 будинків «Просвіти», у 1914 р. 75% українських населених пунктів Галичини 

мали читальні «Просвіти», 15% мали свої будинки, а членство «Просвіти» охопило 

близько 20% українських чоловіків. За 15 останніх років перед війною «Просвіта» 

видала більше 1,5 мільйона книг, призначених насамперед для масової освіти, 

зокрема селян [218, с 13]. 

Окрім «Просвіти», розвитку української освіти та науки  в Східній Галичині 

сприяло реорганізоване в 1883 р. Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. З 1892 до 

1939 р. вийшло 88 випусків «Хроніки НТШ» та 446 томів праць, видавалися 

журнали «Літературно-Науковий Вісник» (від 1898 р.), «Часописъ Правнича» (з 

1898 р.) та інші [218, с. 14]. 

Створення української держави ЗУНР сприяло розвитку української преси, що 

відповідно позначилося на кількісних та якісних показниках української періодики. 

Перш за все, українським урядом було ліквідовано притаманну для імперії 

Габсбургів практику політичної цензури, що сприяло поширенню свободи слова та 

думки, в чому активно брали участь політичні та громадські діячі, літератори та 

науковці, представники молоді, студентства тощо. 

За підрахунками українських дослідників упродовж короткого періоду 

існування ЗУНР у повітових центрах виникло сорок друкованих видань, не рахуючи 

ще майже двох десятків, пов’язаних із містами – тимчасовими столицями держави: 

Львовом, Тернополем, Станіславом. Найбільше повітових українських часописів 

з'явилося у Перемишлі – 11, у Коломиї – 7, Дрогобичі – 3, по 2 видання – у Золочеві, 

Косові, Стрию, Товмачі, Чорткові; по одній газеті – у Бережанах, Борщеві, Жовкві, 

Збаражі, Калуші, Кам'янці-Струмиловій, Рудках, Самборі, Сокалі [92, с. 458]. 

Провідне місце серед української преси займали видання державних органів 

ЗУНР (урядові органи Української Національної Ради, Державного Секретаріату), 

якими стали щоденні газети: «Діло» – жовтень–листопад 1918 р. (місце видання 

Львів); «Голос Поділля» – грудень 1918 р. (Тернопіль); «Република» – лютий–

травень 1919 р. (Станиславів); «Український голос», листопад 1918 р. – травень 
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1919 р. (Львів, Тернопіль), від травня до липня 1919 р. газета виходила під назвою 

«Українські Вісти» (Тернопіль); тижневик «Галицький голос», видавав уряд ЗУНР 

після виїзду зі Станиславова у червні–липні 1919 р. [92, с. 458–459]. 

Із 1918 р. у багатьох повітових містах виходили власні періодичні видання, як 

пресові органи місцевих українських повітових рад та повітових комісаріатів, 

зокрема «Бережанський Вістник» (Бережани), «Борщівський Голос» (Борщів), 

«Воля» (Перемишль), «Голос з-над Буга» (Сокаль), «Голос Калуша» (Калуш), 

«Громадська Думка» (Рудки), «Дрогобицький листок» (Дрогобич), «Збаражське 

Слово» (Збараж), «Наддністрянські Вісти» (Самбір), «Покутський Вістник» 

(Коломия), «Станиславівський Голос» (Станиславів), «Стрийський Вістник» 

(Стрий), «Товмацькі Вісті» (Товмач), «Урядові Вісти Косівського повіту» (Косів) 

тощо. Окрему групу друкованих періодичних видань становила військова преса 

Української Галицької Армії, зокрема «Стрілець», «Золочівське Слово», «У.С.С.», 

«Новини», «Козацький Голос», «Бомба», «Самохотник» (пізніше «Републиканський 

самохотник»), «Червоний стрілець», «Червоний У.С.С.», «Український Стрілець», 

«Український скиталець» [92, с. 460–466] тощо. 

Окрім офіційних видань у часи ЗУНР створювалися друковані органи 

політичних партій та громадських інституцій, що спрямовували свою редакційну 

роботу та інформаційні потоки на широкі маси українського населення з метою його 

політичної та суспільної активізації, мобілізації сил і ресурсів на підтримку 

української справи й будівництво молодої республіки. Серед них низка часописів 

політичної спрямованості: тижневики Української радикальної партії «Громадський 

голос» (Коломия, 1919) і «Народ» (Станиславів, 1919), місячник Української 

селянської партії «Чортківський Вістник», часописи УСДП «Воля» (Станиславів, 

1919), «Наш Голос» (Перемишль, 1919) і одноденка «Червоний прапор» 

(Перемишль, 1919), тижневики УНТП «Український Голос» (Перемишль 1919–

1932) та «Свобода» (Станиславів, 1919), народно-демократичні одноднівки 

«Українська Зоря» (Перемишль, жовтень 1920), «Український Молот» (Перемишль, 

жовтень 1920), «Українська Хата» (Перемишль, листопад 1920), полонофільська 
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газета «Доля» (Перемишль, 1919), радянофільська одноднівка «Червоний 

Доброволець» (Золочів, 1920) [92, с 467]. 

На території підконтрольній ЗУНР виходили також соціал-демократичний 

тижневик «Воля» (Станіславів, квітень–травень 1919), революційно-демократичний 

тижневик «Републиканець» (Станіславів, січень–червень 1919). Останнє видання за 

редакцією Д. Дем'янчука та О. Устияновича представляло опозиційний до політики 

урядових сил ЗУНР Селянсько-робітничий союз, і стояло на ідеологічних позиціях 

«Україна без хлопа і пана» та «земля належить до селян, фабрика до робітника». У 

ньому містилося чимало критичних матеріалів на адресу провідників ЗУНР, звучали 

заклики до робітників і селян про перебудову суспільного життя на соціалістичних 

засадах [92, с. 468]. 

Достатньо самостійну лінію редакційної політики займала і щоденна 

Станіславська газета «Нове життя», яку видавали впродовж перших чотирьох 

місяців 1919 р. ЇЇ редакторами були Л. Рудий, пізніше І. Чепіга, до редакційного 

комітету і, відповідно, автори, входили Р. Заклинський, М. Євшан (Федюшка), 

М. Ковалевський, В. Пачовський, М. Шаповал. Газета торкалася широкого спектру 

суспільних проблем, критикувала негаразди в державному управлінні республіки, 

звертала увагу на негативні вияви спекуляції, хабарництва, службових зловживань. 

Зрештою, за гостру критику зовнішньої політики керівництва ЗОУНР, за 

розпорядженням Державного Секретаріату внутрішніх справ, 24 квітня 1919 р. 

газета була закрита, а редакційний комітет заарештований. Це був чи не єдиний 

випадок гострої реакції владних інститутів ЗУНР на журналістську критику [92, 

с. 468]. 

Попри велику кількість періодичних видань, нормативно-правових актів, які б 

чітко регулювали питання правового режиму української мови як мови періодичних 

видань, урядом ЗУНР не було прийнято. Законом від 15 лютого 1919 р. 

встановлювалося, що українська мова є державною мовою у зовнішньому та 

внутрішньому використанні як державної влади, урядів, публічних інституцій, так і 

державних підприємств ЗУНР. 
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У другій половині міжвоєнного періоду, незважаючи на посилення цензури і 

репресії з боку польської влади, відбувається активний розвиток української 

періодики. Попри жорсткий державний контроль над видавництвами спостерігалося 

зростання кількості суспільно-культурної періодики національного спрямування, 

зокрема: «Новий час», «Нова Зоря», «Українське життя», «Громадські вісті», 

«Станіславські вісті», «Вперед», «Народ» та ін. 

Так, стан видавничої справи на теренах Другої Речі Посполитої яскраво 

відображається у листі Воєводського уряду у Станіславові до уряду міського у 

Станіславі, Nr. BP. 48/2/34, від 8 квітня 1934 р. У ньому повідомляється, що на 

терені Станіславівського Воєводства виходили такі часописи: 1. Повіт 

Коломийський: польські – Газета Коломийська, Щотижневик Покутський, Правда 

Коломийська, Ілюстрований кур’єр філателістичний; українські – Жіноча доля, 

Жіноча воля, Віра і наука, Народна трибуна, Світ молоді; єврейські – Наш голос, 

Самооборона, Volksblatt, Der Ojfgang. 2. Повіт Станіславський: польські – Кур'єр 

Станіславівський, Голос серця, Наша думка, Відомості спортивні, На шкільній 

хвилі, Побудка; українські – Вісник Станіславської єпархії, Прозріння, Стяг; 

німецькі – Ewangelisches. 3. Повіт Стрийський: польський – Газета Стрийська, 

український – Стрийська думка. 4. Повіт Городенківський: польсько-українські – 

Відомості Городенківські, Городенківські вісті [57, арк. 3]. Загалом: 11 – польських, 

9 – українських, 4 – єврейських, 2 – польсько-українських та 1 німецький часописи. 

Однак видавнича справа на теренах Східної Галичини в період Другої Речі 

Посполитої, як і будь яка сфера суспільного життя українців, зазнавала жорстких 

утисків через полонізаторську політику польської влади, в ході якої руйнувалися всі 

здобутки в сфері видавництва української преси. Видання зупинялися або 

обмежувалися тиражі, друкарське обладнання розграбовувалося або 

конфісковувалося, закривалися читальні «Просвіти», нищилися українські 

бібліотеки. Положення нормативних актів, які гарантували свободу преси для всіх 

громадян Другої Речі Посполитої, зокрема Декрету щодо тимчасових пресових 

приписів від 7 лютого 1919 р., де зазначалося, що преса є вільною (арт. 1) [266, 

s. 286], та Березневої Конституції 1921 р., де кожному громадянину гарантувалося 
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право вільного вираження своїх думок та переконань (арт. 104), гарантувалася 

свобода преси та заборонялося введення цензури чи системи ліцензування на видачу 

друкованих матеріалів (арт. 105) [307, s. 652 ], виявилися нічим не гарантованими 

деклараціями. Свобода думки та переконань на шпальтах українських газет та 

часописів, з критикою та власними оцінками антиукраїнської політики влади Другої 

Речі Посполитої, підпадала під посилену увагу цензури. 

Провадилися масові обшуки та ревізії редакцій газет, приміщень українських 

суспільно-культурних товариств. Польська влада заборонила випуск газет 

«Громадський голос», «Діло», «Українська думка», «Свобода», «Земля і воля», 

«Воля» та ін. [108, с. 157]. Під наглядом цензури у 1930 р. перебували 

60 українських видавництв і близько 120 редакцій українських газет і журналів. 

Систематично заборонялося видання книг, альманахів, календарів, журналів, газет 

та інших видань, що виходили як у Галичині, так і за її межами. На початок Другої 

світової війни до списку заборонених українських видань було внесено понад 

тисячу найменувань [167, с. 393]. 

Конфіскації підлягали будь-які українські видання, які на думку влади 

загрожували цілісності польської держави. Так, у листі L. 1831/37 pr. від 10 червня 

1927 р. Президії Дирекції Поліції у Львові до Воєводського відділу громадської 

безпеки у Львові містилося розпорядження щодо судової конфіскації з 24 січня 

1926 р. української брошури «Україна наш рідний край». Причиною цього був 

додаток до брошури – карта, в якій Східну Малопольщу було представлено як 

складову частину України. Видана в 1921 р. брошура не підлягала на той час 

конфіскації, оскільки рішення в справі державної приналежності Східної 

Малопольщі було прийняте Радою Амбасадорів 14 березня 1923 р. [54, арк. 14]. 

Станом на 1926 р., а саме в час, коли Друга Річ Посполита діяла всупереч своїм 

міжнародним зобов’язанням, дана брошура, зокрема карта, стала, на думку органів 

прокуратури, предметом злочину проти держави. Так, у листі Прокуратури при 

окружному кримінальному суді у Львові (відділ пресовий) до місцевої дирекції 

поліції від 3 серпня 1927 р. Nst. 499/24/4 повідомлялося, що два види карт, виданих 

накладом видавництва наукового товариства імені Шевченка в 1918 р. були 
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конфісковані судом Речі Посполитої за наявності ознак злочину згідно з § 65 a. u. k., 

а саме: «Окружний кримінальний суд у Тернополі рішенням Pr 4/26 постановив 1 

грудня 1926 р. конфіскувати брошуру «Карта України» через наявність ознак 

злочину § 65 a. u. k., так як карта визначає межі України на землі, яка належить 

польській державі, чим виявляє неповагу до цілісності держави» [54, арк. 28]. З 

огляду на те, що друковані матеріали поширювалися в українських читальнях, їх 

конфіскація відбувалася по всіх українських товариствах східних воєводств на 

території Другої Речі Посполитої. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В Австрійській імперії та Австро-Угорській монархії правовий режим 

української мови в органах державної влади Східної Галичини регулювався 

нормами конституцій та конституційних законів, зокрема Австрійської Конституції 

від 25 квітня 1848 р., «Октройованої» Конституції від 4 березня 1849 р., Крайової 

Конституції для Галичини від 29 вересня 1850 р. та Конституції Австро-Угорщини 

1867 р., Основного державного закону про загальні права громадян Держави для 

королівств і країв, представлених у Державній Раді від 21 грудня 1867 р., 

імператорського закону «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 1907 р. 

Також правовий режим української мови в органах державної влади 

регулювався Розпорядженням міністрів внутрішніх справ, освіти і віросповідань, 

справедливості, скарбу, торгівлі та сільського господарства, а також національної 

оборони та громадської безпеки щодо урядової мови для ц. к. влад, урядів та судів у 

Королівстві Галичини і Володимирії разом із Великим Князівством Краківським у 

службі внутрішній і кореспонденції з іншими владами від 5 червня 1869 р.  

Правовий режим української мови в Австрії та Австро-Угорщині в сфері 

судівництва врегульовувався низкою розпоряджень Міністерства Юстиції Австрії 

від 22 листопада 1852 р., 28 січня 1856 р., 24 березня 1860 р., 9 липня 1860 р., а 

також вже згаданим розпорядженням міністерств від 5 червня 1869 р. 
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Еволюція правового режиму української мови в органах державної влади, в 

судочинстві, в органах самоврядування, у сфері культури та освіти під час 

перебування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини та Другої Речі 

Посполитої, а також у період існування ЗУНР та ГСРР була надзвичайно складною. 

Обсяг мовних прав українців Східної Галичини напряму залежав від політичного 

курсу урядів цих держав щодо правового статусу українського народу.  

У період революційних подій 1848 р. та під час загострення внутрішніх 

національних суперечностей у 1859–1860-х рр., відповідно до розпоряджень 

австрійського уряду, крайові уряди та органи самоврядування в Східній Галичині 

мали спілкувалися зі сторонами не тільки німецькою, але й польською та 

українською мовами, які були визнані відповідними конституційними актами 

офіційними мовами у Східній Галичині. 

Однак, протягом тривалих періодів контрреволюції, військових поразок та 

зовнішніх і внутрішніх політичних криз австрійській уряд підтримував політику 

полонізації українського населення Східної Галичини, вдаючись до порушення його 

конституційних норм та обмеження мовних прав. Основною метою, яку 

переслідували австрійські правлячі кола, а саме: підтримувати політику полонізації 

й, зокрема, порушення та обмеження мовних прав українців в Східній Галичині, 

було запобігання процесу становлення української політичної нації, що у 

майбутньому, на думку австрійських політиків, загрожувало втратою цієї території. 

Зокрема, вже згаданими розпорядженням міністрів… від 5 червня 1869 р. та 

законом «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 1907 р. встановлювалося, 

що у всіх крайових міністерствах та в судових органах у внутрішньому 

користуванні та при веденні кореспонденції мала використовуватися польська мова.  

У порядку виключення вживання української мови дозволялося лише у деяких 

випадках при розгляді кримінальних справ у судах на території Східної Галичини. 

Проте, враховуючи той факт, що державні посади в органах місцевої влади і 

судових органах переважно обіймали поляки, то досить часто навіть ці обмежені 

мовні права українців порушувалися польськими урядовцями. 
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Органи самоврядування відповідно до норм австрійського законодавства у 

діловодстві та листуванні переважно користувалися польською мовою, оскільки 

правовий режим мови урядування та діловодства визначався самими органами 

самоврядування, більшість в яких складали представники польського населення 

Східної Галичини, переважно польські аристократи та шляхта. 

Через узурпацію поляками керівництва у всіх ланках місцевого 

самоврядування, навіть у найнижчих ланках – сільських громадах панувала 

польська мова. 

Правовий режим української мови в органах законодавчої, виконавчої, судової 

влади та органів самоврядування ЗУНР був урегульований Законом Української 

Національної Ради «Про вживання мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні 

державних влад і урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній 

Області Української Народної Республіки» від 15 лютого 1919 р. 

У часи перебування Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої 

українська мова, незважаючи на гарантування в конституційних актах вільного 

розвитку та вживання у всіх сферах життя мов національних меншин, остаточно 

втратила можливість стати державною мовою української нації. Утиски та 

дискримінація мовних прав українців стали одним з основних знарядь польської 

влади у здійсненні політики полонізації українського населення.  

Правовий режим української мови в органах законодавчої, виконавчої, судової 

влади та органів самоврядування Другої Речі Посполитої регулювали такі 

нормативні акти: Конституція Польщі від 17 березня 1921 р., Конституція Польщі 

від 23 квітня 1935 р., Закон «Про державну мову і мову урядування державних та 

самоврядних адміністративних влад» від 31 липня 1924 р., Закон «Про мову 

урядування судів, урядів прокурорських та нотаріатів» від 31 липня 1924 р.  

Конституція Речі Посполитої Польської 1921 р. надавала органам 

самоврядування право вживати національну мову як офіційну. Конституцією 1935 р. 

таке право не надавалося., хоча продовжував діяти закон «Про державну мову і мову 

урядування…» від 31 липня 1924 р., який передбачав право органам самоврядування 

давати оголошення, вести діловодство та листування з громадянами української 
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національностей їх рідною мовою, зокрема в межах Львівського, Тернопільського та 

Станіславівського та Поліського воєводств. Ради міст, виділених з повітів й 

підпорядкованих державній адміністрації, мали право самостійно вирішувати, яку з 

місцевих мов будуть використовувати поряд із державною. Утім, через політику 

полонізації українського населення, яка з осені 1930 р. вилилася у масові репресії 

польського уряду проти українського населення, які отримали назву «пацифікації», 

ці положення закону не реалізувалися. 

Регулювання правового режиму української мови в сфері освіти у період з 

1848 до 1939 рр. здійснювалося конституціями, законами та підзаконними 

нормативними актами, які приймалися урядами Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР та 

Другої Речі Посполитої. Основними серед них слід назвати: Основний державний 

закон про загальні права громадян Держави для королівств і країв, представлених в 

Державній Раді, від 21 грудня 1867 р., крайовий закон «Про мову викладання в 

школах народних і середніх Королівства Галичини і Володимирії з Великим 

Князівством Краківським» від 22 червня 1867 р., Розпорядження міністрів 

внутрішніх справ, віросповідань і освіти, справедливості, скарбу, торгівлі та 

сільського господарства, національної оборони та громадської безпеки щодо 

урядової мови для ц. к. влад, урядів та судів у Королівстві Галичини і Володимирії 

разом із Великим Князівством Краківським в службі внутрішній і кореспонденції з 

іншими владами від 5 червня 1869 р., Закон «Про основи шкільництва на Західній 

Області Української Народної Республіки» від 13 лютого 1919 р., Розпорядок 

Державного Секретаріату освіти і віросповідань відносно впровадження української 

мови викладання в державних середніх школах від 24 лютого 1919 р., Закон «Про 

зміну деяких постанов про організацію шкільництва» від 31 липня 1924 р. тощо.  

Законодавством Австрії та Австро-Угорщини в Східній Галичині не 

передбачалося створення освітніх закладів лише з українською мовою викладання. 

Викладання здійснювалося польською та українською мовами, при чому основні 

предмети викладалися польською. В ЗУНР відповідно до закону «Про основи 

шкільництва на Західній Області Української Народної Республіки» від 13 лютого 

1919 р. та розпоряджень Державного секретаря освіти мовою викладання у всіх 
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народних, виділових та середніх школах запроваджувалася українська мова. Для 

національних меншин передбачалися школи з їх рідною мовою навчання та 

відповідно до процентного відношення цих меншин у державі. У Другій Речі 

Посполитій згідно з нормами закону «Щодо деяких постанов про організацію 

шкільництва» від 31 липня 1924 р. викладати українською мовою дозволялося лише 

в приватних школах для дітей української (руської, русинської), білоруської та 

литовської національності, як і для дітей всіх інших національностей, в яких основні 

предмети повинні були викладатися польською мовою. 

Водночас законодавством Австрії, Австро-Угорщини та ЗУНР були створені 

сприятливі умови для розвитку засобів масової інформації, які видавалися 

українською мовою. Зокрема, у 1913 р. виходило понад 80 українських періодичних 

видань (66 – у Галичині, 8 – на Буковині, 4 – у Закарпатті, 4 – у Відні та Будапешті). 

Незважаючи на те, що в період існування ЗУНР почало видаватися українською 

мовою ще понад 50 періодичних видань, нормативно-правових актів, які б 

спеціально регулювали правовий режим української мови в засобах масової 

інформації, урядом ЗУНР не було прийнято. У Другій Речі Посполитій результатом 

політики асиміляції українського населення стало суттєве зменшення українських 

періодичних видань, хоча офіційно використання української мови у засобах 

масової інформації не заборонялося. Під наглядом цензури у 1930 р. перебували 60 

українських видавництв і близько 120 редакцій українських газет і журналів. На 

початок Другої світової війни до списку заборонених українських видань було 

внесено понад тисячу найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках зазначається, що у дисертації наведені узагальнення й 

сформульовані найбільш важливі результати, які є вирішенням наукового завдання 

дослідження, що полягало у висвітленні становлення та особливостей правового 

режиму української мови в Австрії, Австро-Угорщині, ЗУНР, ГСРР та Другої Речі 

Посполитої на території Східної Галичини. 

Здійснене історико-правове дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. Правовий режим української мови у Східній Галичині вперше знайшов своє 

нормативне закріплення у конституційних актах Австрійської імперії 1848 та 

1849 рр. Цісарським патентом від 29 вересня 1850 р. була затверджена Крайова 

конституція для Галичини, § 4 якої проголошував, що «поляки і українці, які 

проживають в коронному краї, є рівними в управлінні, і кожен народ має непорушне 

право до збереження і розвитку своєї народності і своєї мови». Тобто, визнавалася 

рівноправність польського та українського народів, і, що важливо, визнавався сам 

факт існування українського народу та його власної мови. Це стало вагомим 

аргументом для українців Східної Галичини у боротьбі проти полонізації, особливо 

у 30-і рр. ХХ ст., коли польська влада вдалася до жорстоких репресій і погромів, що 

отримали назву «пацифікація» (умиротворення). 

2. Основними чинниками, що визначали характер мовної політики Австрії, 

Австро-Угорщини, Другої Речі Посполитої, ЗУНР та ГСРР на території Східної 

Галичини були: 1) правовий режим території Східної Галичини; 2) політичні та 

економічні інтереси правлячої еліти Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, ГСРР та 

Другої Речі Посполитої, що перебувала при владі; 3) якість та ефективність 

конституційного законодавства у врегулюванні мовних відносин. 

3. Аналіз змісту мовного законодавства Австрії, Австро-Угорщини, ЗУНР, 

ГСРР та Другої Речі Посполитої дозволив з'ясувати особливості еволюції правового 

режиму української мови у Східній Галичині, в ході якої можна вирізнити такі 

періоди: 
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1) 1848–1918 рр. – в Східній Галичині у складі Австрійської імперії та Австро-

Угорської монархії конституції та конституційні акти вперше закріпили норми, що 

гарантували розвиток та використання мов національних меншин у Габсбурзькій 

імперії. Це, зокрема Конституції Австрії 1848, 1849, 1850 рр. та Конституційний 

закон Австро-Угорщини 1867 р., які встановили правовий режим української і 

польської мов як крайових мов, тобто офіційних мов в межах території Східної 

Галичини. За згодою Галицького крайового Сейму, правовий режим польської мови 

був змінений імперським законом «Про урядову мову автономних влад» від 9 квітня 

1907 р., в якому зазначалося, що офіційною мовою у Східній Галичині є польська 

мова й суттєво звужувалася сфера використання української мови як офіційної 

мови. Українською мовою крайовий Виділ повинен був відповідати лише на 

подання українців і на листи повітових представників. Офіційною мовою 

спілкування та документації у крайовому парламенті Східної Галичини – Сеймі, 

визначалася лише польська мова. Українською мовою мали складатися лише 

порядок денний, пропозиції, зауваження, вестися переговори та публікуватися 

крайові закони. Діловодство та листування органів самоврядування здебільшого 

велося польською мовою. Через переважання поляків у керівництві всіх ланок 

місцевого самоврядування, польська мова використовувалася у діловодстві навіть 

найнижчих ланок – сільських громад. 

2) 1918–1923 рр. – в ЗУНР вперше законом Української Національної Ради 

«Про вживання української мови у внутрішнім і зовнішнім урядуванні державних 

властей і урядів, публічних інституцій і державних підприємств у Західній області 

Української Народної Республіки» від 15 лютого 1919 р. було закріплено правовий 

режим української мови як єдиної державної мови, а Законом «Про основи 

шкільництва на Західній Області Української Народної Республіки» від 13 лютого 

1919 р. проголошувалося, що українська мова є державною мовою в освітніх 

закладах. Важливим моментом у мовній політиці державної влади ЗУНР було 

закріплення в законі про державну мову гарантій мовних прав національних 

меншин, зокрема поляків, німців та євреїв. Гарантування мовних прав національним 
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меншинам свідчили про демократизм та політичну зрілість уряду ЗУНР, розуміння 

прав та культурних потреб своїх громадян. 

3) 15 липня – 21 вересня 1920 р. – в ГСРР декретом Галревкому «Про 

скасування обов’язкової державної мови» було скасовано українську мову як 

обов’язкову державну мову і проголошено рівноправність мов української, 

польської та єврейської національностей у Східній Галичині як офіційних мов 

органів державної влади та самоврядування. 

4) 1919–1924 рр. – після анексії Східної Галичини Другою Річчю Посполитою 

українська мова не визнавалася державною мовою на території колишньої ЗУНР. 

Відповідно до норм закону «Про підстави загального воєводського самоврядування і 

зокрема воєводств Львівського, Тернопільського і Станіславівського» від 26 вересня 

1922 р. для української мови було встановлено спеціальний правовий режим, яким 

дозволялося органам державної влади та судам лише в межах згаданих воєводств 

відповідати українською мовою на заяви громадян українського походження, 

здійснювати записи усних заяв та зізнань у протоколах судових засідань, 

користуватися у діловодстві органів самоврядування за їх рішенням, викладати у 

школах за рішенням палат воєводського сеймику та друкувати й оголошувати 

загальнообов’язкові нормативні акти та рішення місцевих органів влади. 

5) 1924–1939 рр. – після визнання Радою послів 14 березня 1923 р. Східну 

Галичину частиною Польщі, відповідно до законів «Про державну мову і мову 

урядування державних та самоврядних адміністративних влад», «Про мову 

урядування судів, урядів прокурорських та нотаріатів», «Про зміну деяких постанов 

про організацію шкільництва» від 31 липня 1924 р., ухвалених сеймом Другої Речі 

Посполитої, польська мова була визнана єдиною державною і офіційною мовою в 

державних установах Східної Галичини, вживання української мови дозволялося 

лише у діловодстві місцевих органів влади й самоврядування, освітніх закладах за 

рішеннями місцевих органів влади й самоврядування та в окремих випадках під час 

судового розгляду справ. 

4. Суб’єктами, наділеними повноваженнями здійснювати правове 

регулювання режиму української мови в Східній Галичині, у досліджуваний період 
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були: в Австрії та Австро-Угорщині – австрійські монархи, австрійський парламент 

(рейхстаг), міністерства (внутрішніх справ, освіти і віросповідань, юстиції, фінансів, 

національної оборони та громадської безпеки тощо), Галицький крайовий Сейм та 

крайовий уряд Східної Галичини (зокрема, Міністерство судівництва, Міністерство 

освіти та віросповідань), місцеві органи державної влади та органи самоврядування, 

Крайова шкільна Рада; в ЗУНР – Українська Національна Рада (законодавчий орган 

ЗУНР) та державні секретаріати (міністерства) та державні секретарі (міністри) 

уряду ЗУНР; у ГСРР – Галицький революційний комітет; у Другій Речі 

Посполитій – польський парламент (Варшавський Сейм), окремі міністерства, 

міністри, керівники органів судової влади, органи місцевого самоврядування. 

5. Правовий режим української мови у Східній Галичині визначався: під час 

перебування цієї території у складі Австрії та Австро-Угорщини конституціями, 

конституційними актами, конституційними законами, а також імператорськими 

патентами, декретами, уставами, розпорядженнями й листами міністрів та 

посадових осіб, нормативними актами Галицького крайового Сейму, крайового 

уряду Східної Галичини та органів місцевої державної влади та самоврядування; в 

ЗУНР – конституційними законами, ухваленими законодавчим органом влади 

(Українською Національною Радою) та нормативними актами (розпорядженнями) 

Державних секретарів (судівництва, внутрішніх справ, пошт і телеграфів); у ГСРР – 

декретом, ухваленим Галревкомом (тимчасовим вищим органом радянської влади на 

території Східної Галичини); у Другій Речі Посполитій – конституціями та 

законами, ухваленими вищим законодавчим органом (Сеймом), а також 

нормативними актами та вказівками міністерств та посадових осіб (листами 

міністрів юстиції і внутрішніх справ, Голови Апеляційного Суду у м. Львові тощо). 

6. Більшість положень конституційних актів, що регулювали використання 

української мови в органах державної влади, судах, нотаріаті, в органах 

самоврядування, в освітніх закладах в Австрії, Австро-Угорщині та у Другій Речі 

Посполитій, не реалізувалися й були суто декларативними, зокрема, судові вироки і 

рішення, записи до ґрунтових книг, відповіді на звернення та скарги, викладання у 

переважній більшості навчальних закладів та по основним предметам в усіх 
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навчальних закладах здійснювалися польською мовою. Зокрема, у нормативно-

правовій базі, що регулювала правовий режим української мови в освітніх закладах, 

визначальну роль відігравало крайове законодавство, видане Крайовою шкільною 

радою, норми якого здебільшого суперечили нормам конституційних актів, що 

значною мірою зумовлювало недієвість конституційних норм, яке продовжувало 

діяти після прийняття конституції 1867 р. до 1918 р. 

7. Норми Австрійського, Австро-Угорського законодавства створили в 

Східній Галичині сприятливий правовий режим для вживання української мови в 

засобах масової інформації, про що свідчить велика кількість україномовних видань. 

Видання часописів не потребувало дозволу влади. Для цього необхідно було лише 

надіслати повідомлення державній прокуратурі, староству чи поліції. В ЗУНР, за 

сприяння влади, українська преса активно розвивалася, однак нормативно-правових 

актів, які б спеціально регулювали правовий режим української мови у періодичних 

виданнях урядом не було прийнято. В Другій Речі Посполитій в руслі курсу на 

полонізацію українського населення, попри відсутність заборони вживання 

української мови в засобах масової інформації, заборонялося вживання термінів 

«українець», «український» тощо в мові офіційних видань. Було запроваджено 

цензуру і систематично заборонялося видання книг, альманахів, календарів, 

журналів, газет та інших україномовних видань як у Східній Галичині, так і за її 

межами. 

8. Успіх українського державного будівництва та реалізація прав і свобод 

українського народу Східної Галичини значною мірою залежали від правового 

режиму української мови. Адже національна мова, виступаючи в якості основної 

самоідентифікуючої ознаки народу, сприяла становленню української нації як 

політичної спільноти громадян та створенню власної національної держави, в якій 

українці є титульною нацією. Національна мова як природний спосіб спілкування та 

усвідомлення сущого і належного, права і неправа, прав і обов’язків є однією із 

базових цінностей й важливою гарантією реалізації прав і свобод українського 

народу. 
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ДОДАТКИ 

 

Система нормативно-правових актів, які здійснювали правове регулювання 

режиму української мови на території Східної Галичини (1848-1939 рр.) 

 

Австрійська імперія (1848-1867 рр.), 

Австро-Угорська монархія (1867-1918 рр.) 

Нормативно-правовий акт Положення нормативно-правового акту 

Австрійська Конституція 

від 25 квітня 1848 р. 

«…для всіх народів цісарства 

забезпечується непорушність їх народності і 

мови» (§ 4) [310]. 

«Октройована» Конституція 

від 4 березня 1849 р. 

«…уся єдність народна є рівноправна і 

кожна з них має непорушне право 

збереження, плекання та пильнування своєї 

нації (народності) та мови» (ст. 5) [280, 

s. 152]. 

Крайова Конституція для Галичини 

від 29 вересня 1850 р. 

«…поляки і руські (тобто українці), а також 

інші народності, що проживають в 

коронному краї, є рівними в управлінні, і 

кожен народ має непорушне право до 

збереження і розвитку своєї народності і 

своєї мови» (§ 4) [147, 100] 

Крайовий закон «Про мову 

викладання в школах народних і 

середніх Королівства Галіції і 

Володимирії разом з Великим 

Князівством Краківським» від 

22 червня 1867 р. 

«…право визначення мови викладання в 

народних школах належить тому, хто 

утримував школи (артикул І). Якщо народна 

школа утримується за рахунок публічних 

коштів, то право визначення, яка з двох мов: 

польська чи руська має бути мовою 

викладання, вирішує громада разом 

шкільною крайовою владою, шляхом 

прийняття громадою рішення щодо цього 

питання, яке затверджується шкільною 

крайовою владою (артикул ІІ). В кожній 

народній школі, де частина учнів вживає 

польську, а частина – руську мову, та мова, 

яка не є мовою викладання, має бути 

обов’язковим предметом навчання в межах 

відповідної школи. Починаючи з третього 

класу всіх вищих народних шкіл німецька 

мова є обов’язковим предметом навчання 

(артикул ІІІ) [297, s. 21]. В школах середніх, 

які утримуються за рахунок приватних 
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коштів громади чи окремих осіб мову 

викладання визначає той, хто надає кошти 

для школи (артикул ІV) [297, s. 22]. В 

середніх школах, які частково або повністю 

утримуються за рахунок публічних коштів, 

мовою викладання є польська мова, з 

деякими застереженнями, зокрема: а) руська 

мова залишається мовою викладання для 

навчання руської мови в чотирьох нижчих 

класах академічної гімназії у Львові; b) про 

можливість запровадження навчання в 

польській та руській мові в окремих 

предметах вирішує влада шкільна крайова за 

бажанням батьків принаймні 25 учнів; с) в 

класах з руською мовою викладання 

навчання польської мови в середніх школах, 

а також в класах з польською мовою 

викладання навчання руської мови залежить 

від бажання батьків …(артикул V)» [297, 

s. 22]. 

Основний державний закон про 

загальні права громадян Держави 

для королівств і країв, 

представлених у Державній Раді від 

21 грудня 1867 р. 

«..всі національності держави є 

рівноправними, і кожна народність має 

недоторканне право на збереження та 

розвиток своєї нації та мови. Зі сторони 

держави визнається рівноправність всіх 

крайових мов у школах, урядах та 

публічному житті» (§ 19) [314, s. 494] 

Загальнодержавний закон «Про 

основи навчання в народних 

школах» від 14 травня 1869 р.  

«…про мову викладання і про навчання в 

іншій крайовій мові вирішує крайово-

шкільна влада, по вислуханню тих, хто 

утримує школу, і в межах передбачених 

законом» (§ 6) [72, с. 494]. 

Розпорядження міністрів внутрішніх 

справ, освіти і віросповідань, 

справедливості, скарбу, торгівлі та 

сільського господарства, а також 

національної оборони та 

громадської безпеки щодо урядової 

мови для ц. к. влад, урядів та судів в 

Королівстві Галіції і Володимирії 

разом з Великим Королівством 

Краківським в службі внутрішній і 

кореспонденції з іншими владами 

від 5 червня 1869 р. 

«…ц. к. влади і уряди підвладні зазначеним 

міністерствам, Рада шкільна крайова і ц. к. 

суди повинні вживати як в службі 

внутрішній, так і в урядовій кореспонденції 

з невійськовими урядами, урядами та 

судами в краю польську мову» (§ 1) [281, 

s. 67]. 
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Державний закон «Про зміни деяких 

положень закону від 22 червня 

1867 р. про мову викладання в 

школах народних і середніх 

Королівства Галіції та Володимирії з 

Великим Князівством Краківським» 

від 15 лютого 1905 р. 

«…Артикул 5 закону з дня 22 червня 1867 р. 

Вісник законів і розпоряджень крайових 

№ 13 про мову викладання в школах 

народних і середніх Королівства Галіції і 

Володимирії з Великим Князівством 

Краківським скасовується і відтепер 

звучатиме так: Міністр освіти на прохання 

Ради шкільної крайової може вирішити, щоб 

в школах середніх з польською мовою 

викладання вивчалася руська мова, а в 

школах середніх з руською мовою 

викладання вивчення польської було 

обов’язковим предметом навчання. В 

школах середніх, де вивчення другої 

крайової мови є обов’язковим, навчання 

другої крайової мови, тобто руської, не 

впроваджується, а запровадження польської 

мови залежить від заяв батьків [306, s. 477-

478]. 

Закон «Про урядову мову 

автономних влад» від 9 квітня 

1907 р. 

«…внутрішньою урядовою мовою 

крайового Виділу є польська мова. 

Крайовий Виділ в кореспонденції з 

урядовими владами повинен вживати 

польську мову. На подання сторін і на листи 

повітових представників крайовий Виділ 

відповідає на тій мові, яка вживається в краї 

або якою поданий лист» (§ 1) [302, s. 39]. 

«…внутрішньою державною мовою 

повітового представництва (Ради повітової 

та Відділу повітового) та представництва 

громади (Ради громад та муніципальні 

громади) є та мова, яку повітове 

представництво та громади зазвичай 

вживають як свою державну мову. Змінити 

мову можна тільки за рішенням повітової 

Ради на засіданні скликаному для цієї мети і 

тільки в присутності трьох четвертих її 

членів простою більшістю голосів 

присутніх. На засіданнях повітового та 

громадського представництва члени можуть 

розмовляти будь-якою мовою, яку 

використовують в окрузі або суспільстві 

(§ 2) [302, s. 39-40]. Повітове та громадське 

представництво зобов’язане приймати та 
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відправляти листи і подання без різниці на 

те, чи написане воно на польській, руській 

чи німецькій мові (§ 3) [302, s. 40]. 

Зовнішньою державною мовою, яку 

повітове та громадське представництво має 

використовувати в кореспонденції зі 

сторонами та іншими автономними та 

державними владами, і в якому повинні 

надсилатися їм відповіді на подання та 

листи, є та мова, яку повітове та громадське 

представництво зазвичай вживають. Зміна 

мови чи мов здійснюється в спосіб поданий 

в § 2 (§ 4) [302, s. 40]. 

ЗУНР (1918-1919 рр.) 

Закон «Про основи шкільництва на 

Західній Області Української 

Народної Республіки» від 13 лютого 

1919 р. 

«…мовою викладання та урядовою мовою у 

всіх державних школах є українська мова. 

Національним меншинам надається право на 

школу в рідній мові» (§ 2) [77, с. 10]. 

Закон «Про вживання мови у 

внутрішньому і зовнішньому 

урядуванні державних влад і урядів, 

публічних інституцій і державних 

підприємств на Західній Області 

Української Народної Республіки» 

від 15 лютого 1919 р. 

«…державною мовою на Західній Області 

Української Народної Республіки є 

українська мова (§ 1). Цю мову вживають у 

внутрішньому та зовнішньому урядуванні 

всі державні влади та уряди, публічні 

інституції та державні підприємства (§ 2). 

Законно визнаним національним меншинам 

залишається свобода вживання як усно, так і 

письмово їх рідної мови в урядових 

відносинах з властями і урядами, 

публічними інституціями та державними 

підприємствами (§ 3)» [80, с. 12]. 

Розпорядок Державного 

Секретаріату освіти і віросповідань 

відносно впровадження української 

мови викладання у державних 

середніх школах від 24 лютого 

1919 р. 

«…дирекції всіх державних середніх шкіл з 

неукраїнською мовою викладання в 

місцевостях, де досі немає державних шкіл 

даного типу з українською мовою 

викладання, до 15 березня 1919 року 

запровадити в своїх закладах українську 

мову викладання» (§ 1). [190, с. 25]. 

Друга Річ Посполита (Республіка Польща) (1919-1939 рр.) 

Конституція Речі Посполитої 

Польської від 17 березня 1921 р. 

«…кожен громадянин держави має право на 

збереження та розвиток своєї мови та його 

народних властивостей» (артикул 109) 

[307, s. 653]. 

Закон «Про засади самоврядування, 

зокрема в воєводствах Львівському, 

«…державні влади мають вживати у 

внутрішньому урядуванні польську мову, 
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Тернопільському та 

Станіславівському» від 22 вересня 

1922 р. 

проте, на заяви сторін самоврядні влади 

мають давати відповіді на їх мовах. 

Самоврядні влади самостійно визначають 

мову свого внутрішнього урядування» 

(артикул 22) [309,с. 634]. 

Закон «Про державну мову і мову 

урядування державних та 

самоврядних адміністративних 

влад» від 31 липня 1924 р. 

«..державною мовою РечіПосполитої є 

польська мова, якою повинні користуватися 

всі державні і самоврядні влади і уряди 

адміністративні як у внутрішній, так і в 

зовнішній службі (артикул 1). Самоврядні 

влади та їх заклади мають приймати 

подання в справах, які належали до їх 

компетенції від польських громадян руської, 

білоруської та литовської народностей на їх 

рідній мові, зокрема від русинів в межах 

воєводств львівського, тернопільського, 

станіславівського, волинського та 

поліського (артикул 2). На подання сторін 

внесених не в державній мові магістрати 

міст, повітові та воєводські відділи і їх 

заклади повинні давати відповіді на них, 

зокрема в межах воєводств львівського, 

тернопільського та станіславівського двома 

мовами: державною та мовою подання. Про 

допустимість в аналогічних випадках у 

відповідях сторонам міських влад міст, 

виділених з повітів під контроль державної 

адміністрації, рада міська самостійно 

вирішує, яку з вищезазначених мов буде 

використовувати поруч з державною мовою. 

Влада сільських громад дає відповіді 

сторонам мовою подання (артикул 3). В 

межах громадських та міських рад, 

повітових та воєводських сеймиків нарівні з 

державною мовою використовуються мови, 

які допускалися в поданнях відповідних 

воєводств. Міська влада міст, виділених з 

повітів під контроль державної адміністрації 

самостійно вирішує, яку мову буде 

використовувати поруч з державною. 

Протоколи засідань громадських та міських 

рад, повітових та воєводських сеймиків 

поруч з державною мовою мають 

укладатися в одній з мов, допущених в їх 
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межах і то на підставі закону виданого 

органом самоврядування (артикул 4). 

Оголошення самоврядних влад видаються 

двома мовами: поруч тексту в державній 

мові, який розміщується на першому місці, 

допускається текст оголошення в тій самій 

мові, що і оголошення самоврядних влад 

даної громади, але на підставі закону даного 

органу самоврядування (артикул 5)» [303, 

s. 1094]. 

Закон «Про мову урядування судів, 

урядів прокурорських та нотаріатів» 

від 31 липня 1924 р. 

«…внутрішньою та зовнішньою мовою 

урядування судів, прокурорських та 

нотаріальних урядів є польська мова як 

державна (артикул 1). За польськими 

громадянами руської, білоруської та 

литовської народностей залишаються право 

вживання в судах і прокурорських урядах 

їхньої рідної мови в наступних 

випадках…(артикул 2)» [304, s. 1206]. 

Закон «Про зміну деяких постанов 

про організацію шкільництва» від 

31 липня 1924 р. 

«…в державних загальних школах, 

розташованих в громадах, які становлять 

25% руської, білоруської чи литовської 

народності, на вимогу родичів 40 дітей 

шкільного віку руської, білоруської чи 

литовської народності, які належать до 

одного шкільного округу, забезпечується 

навчання рідною мовою. Якщо в окремому 

окрузі не має 40 дітей шкільного віку, 

родичі яких бажають навчання дітей рідною 

мовою русинів, білорусів чи литовців – тоді 

мовою викладання в школі є державна мова; 

якщо в окремому шкільному окрузі родичі 

бажають, щоб їхні діти навчалися в руській, 

відповідно білоруській чи литовській мовах, 

але поруч з цим принаймні є 20 дітей, 

родичі яких бажають навчати їх державною 

мовою, то навчання було двомовним, де 

половина годин залишається для навчання в 

руській, білоруській чи литовській мовах. 

Якщо в окремому шкільному окрузі не має 

20 дітей, родичі яких бажають, щоб 

навчання здійснювалося державною мовою, 

а мовою викладання в школі була руська, 

білоруська чи литовська мови, і яка діяла в 
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одному шкільному окрузі з школою, де 

польська мова викладання, то по мірі 

можливості вони має об’єднуватися в одну 

загальну двомовну школу (артикул 3). В 

загальних 1, 2, 3-класових школах як 

приватних, так і державних, з непольською 

мовою викладання, обов’язковим є навчання 

державною мовою, достатньо забезпечене 

для цілей практичних знань в слові і в 

письмі. В загальних 4, 5, 6 і 7-класних 

школах як приватних, так і державних з 

непольською мовою викладання, 

обов’язковим є запровадження навчання 

державної мови, польської історії та науки 

про тогочасну Польщу польською мовою, 

забезпечуючи достатніми знаннями для 

переходу учнів на навчання до середніх 

загальнонаціональних шкіл з польською 

мовою викладання, а також до двомовних 

шкіл такого типу…» (артикул 4) [305, 

s. 1213]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


