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walka dyplomatyczna polSki o Galicję wSchodniĄ 1918‑1923

w okresie i wojny światowej doszło do ujawnienia się wielu konfliktów lokalnych. 
liczne narody głośno upomniały się o swoje prawa, co wywołało gwałtowne spory, 
których nie dało się zażegnać drogą pokojową. w różnych punktach europy wybuchły 
walki zbrojne o przewagę na danym obszarze, o terytorium, o granice. zakończenie 
wielkiej wojny bynajmniej nie stanowiło kresu owych konfliktów. jednym z nich 
była tocząca się w latach 1918‑1919 wojna polsko‑ukraińska o lwów i wschodnią 
Galicję. 

dysponujemy bogatym zasobem źródeł odnoszących się do tego tematu w archi‑
wach krajowych i zagranicznych. liczne są też edycje źródłowe, zarówno przed‑, jak 
i powojenne, zwłaszcza te opublikowane po 1989 roku. Stosunkami polsko‑ukraińskimi 
po i wojnie światowej i tematyką wschodniogalicyjską zajmowało się wielu badaczy 
polskich i ukraińskich, m.in. jan jacek bruski, michał klimecki, maciej kozłowski, 
orest krasiwśkyj, mykoła łytwyn, ludwik mroczka1, piotr wandycz, zofia zaks. 
tematyka ta jest dość dobrze opracowana. mimo to warto przywołać wydarzenia 
sprzed ponad dziewięćdziesięciu lat, gdyż ich skutki dają się odczuć w relacjach między 
polakami a ukraińcami jeszcze w naszych czasach.

ziemie dawnej Rzeczypospolitej, które po 1772 roku znalazły się pod zaborem 
austriackim – potocznie nazywane Galicją – zamieszkiwali polacy, ukraińcy, żydzi, 
łemkowie, ormianie i niemcy. z przeprowadzonego w 1910 r. w austro‑węgrzech 
spisu wynika następujący układ narodowościowy ośmiomilionowej Galicji: 47,6% 
– polacy; 40,3% – ukraińcy; 10,9% – żydzi; ponad 1% – niemcy i inni. natomiast 
w położonej na wschód od Sanu Galicji wschodniej ze znaczną przewagą ludności 
wiejskiej (82%) większość stanowili ukraińcy (71,1%), następnie polacy (14,4%) oraz 
żydzi (12,4%). w ośmiu powiatach (sanocki, jarosławski, przemyski, brzozowski, 
lwowski, tarnopolski, skałacki i trembowelski), a także w miejscowościach związanych 
z przemysłem naftowym (drohobycz, borysław, bitków) przeważali polacy. dominowali 
też w stolicy Galicji, lecz specyfiki tego miasta nie da się zamknąć jedynie w danych 

1 l. mroczka jest autorem książki Spór o Galicję Wschodnią 1914‑1923, kraków 1998 (tam omówienie 
literatury przedmiotu i pojęcia Galicja wschodnia).
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statystycznych. lwów w 1910 roku zamieszkiwało 206 tys. osób, z czego 105 tys. two‑
rzyło społeczność polską, 57 tys. żydowską, a 39 tys. ukraińską. Stolica Galicji należała 
do największych i najnowocześniejszych miast austrii2. lwów był ważnym ośrodkiem 
akademickim i kulturalnym, miastem wieloetnicznym i wielokulturowym, miejscem 
współżycia różnych języków, tradycji i religii. o niepowtarzalnym klimacie owego 
tygla narodowościowego i wyznaniowego stanowiło nie tylko unikatowe położenie 
na ciekawie ukształtowanym terenie, lecz także interesująca, różnorodna architektura 
będąca wizytówką europejskiego miasta.

Galicja ery autonomicznej była obszarem, na którym zarówno polacy, jak i ukraińcy 
mogli realizować swoje aspiracje związane z rozwojem własnej kultury. w szkołach 
(począwszy od szkół ludowych aż po uniwersytet), sądach, urzędach, samorządach, 
placówkach naukowych, na łamach bujnie rozwijającej się prasy, posługiwano się języ‑
kiem polskim i ukraińskim. owe trudne do wyobrażenia w innych zaborach swobody 
sprawiły, że Galicja stawała się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla polaków, lecz także 
coraz bardziej dla ukraińców w miarę wzrostu ich świadomości narodowej3.

w drugiej połowie XiX wieku w Galicji wschodniej rozwinął się ukraiński ruch 
narodowy, a w końcu stulecia rozpoczęły działalność ukraińskie partie polityczne. 
ukraińcy zaczęli też, w znacznej mierze pod wpływem polaków, tworzyć organizacje 
paramilitarne. w marcu 1913 r., w wyniku przekształceń istniejących już organizacji, 
powstało we lwowie towarzystwo Siczowych Strzelców. latem następnego roku wyłonił 
się legion ukraińskich Strzelców Siczowych, który w listopadzie 1918 r. miał stać się 
zalążkiem Sił zbrojnych zachodnio‑ukraińskiej Republiki ludowej4. poziom szkoleń 
strzeleckich, liczebność i wyposażenie oddziałów ukraińskich były jednak dalekie od 
osiągnięcia rozmiarów polskich przygotowań wojskowych do przyszłej wojny.

wybuch w sierpniu 1914 r. konfliktu europejskiego został przyjęty zarówno przez 
polityków polskich, jak i ukraińskich z nadzieją na zasadniczą zmianę w położeniu 
sprawy narodowej. interesy obu stron były rozbieżne, co pogłębiało istniejący już od 
dawna antagonizm polsko‑ukraiński. politycy i parlamentarzyści obu narodowości 
zwiększyli swoją aktywność w wiedniu, szukając sojuszników dla programów naro‑
dowych w otoczeniu starego cesarza Franciszka józefa oraz w środowisku polityków 
i wyższych oficerów związanych ze sztabem generalnym i następcą tronu arcyksię‑
ciem karolem. zabiegano też o powołanie narodowych formacji w ramach wojsk 
austriackich.

przywódcy ukraińscy z Galicji wschodniej i bukowiny akceptowali istnienie austro‑
‑węgier i niemal do końca wojny nie liczyli się z możliwością upadku monarchii. przyszłość 

2 m. klimecki, Polsko‑ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918‑1919 r. Aspekty polityczne 
i wojskowe, warszawa 1997, s. 19‑20.

3 G. łukomski, cz. partacz, b. polak, Wojna polsko‑ukraińska 1918‑1919. Działania bojowe – aspekty 
polityczne – kalendarium, koszalin‑warszawa 1994, s. 39.

4 m. łytwyn, Proklamowanie niezależnej Zachodnio‑Ukraińskiej Republiki Ludowej i podejmowane 
przez nią próby porozumienia się z państwem polskim, w: Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, 
red. a. ajnenkiel, warszawa 1999, s. 104; m. klimecki, op. cit., s. 29.
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ukraińskiego ruchu narodowego wiązali z przyjaznym nastawieniem wiednia i zwycię‑
stwem czwórprzymierza. w swoich rachubach stawiali przede wszystkim na życzliwy 
stosunek osób związanych ze Sztabem Generalnym i wyższym korpusem oficerskim, 
odnoszących się niechętnie do polskich aspiracji politycznych. jak powszechnie uważano, 
w tym kręgu znajdował się m.in. następca tronu i od końca listopada 1916 r. cesarz austrii 
oraz król węgier karol i. ukraińcy byli zainteresowani przede wszystkim powstrzymaniem 
wiednia przed przekazaniem całej Galicji królestwu polskiemu oraz doprowadzeniem 
do jej podziału na część ukraińską ze lwowem i polską z krakowem5.

wydarzenia w Rosji w 1917 roku: rewolucja lutowa i obalenie caratu w znaczący 
sposób wpłynęły na sytuację w całym regionie, również na sprawy polskie i ukraińskie. 
w marcu w kijowie powstała ukraińska centralna Rada. jej działalność wpłynęła na 
wzrost aktywności politycznej ukraińców galicyjskich. 

9 lutego 1918 r. w brześciu podpisano odrębny pokój między państwami central‑
nymi a ukrainą. oddawał on państwu ukraińskiemu chełmszczyznę i część podlasia. 
zawarcie pokoju, a przede wszystkim uczynione przez austriaków w tajnym dodatku 
przyrzeczenie podziału administracyjnego Galicji na część zachodnią i wschodnią 
wywołało wśród ukraińskich polityków i działaczy euforię. arcyksiążę wilhelm habs‑
burg – zagorzały zwolennik sprawy ukraińskiej – nazywany – z powodu upodobania 
do ludowych, haftowanych koszul ukraińskich – wasylem wyszywanym, w liście do 
metropolity andreja Szeptyckiego6 z 18 marca donosił, że wyodrębnienie nowego 
kraju koronnego o ukraińskim charakterze jest już pewne7. do owych ustępstw doszło 
w zamian za zobowiązanie ukrainy do dostaw zboża. 

jest rzeczą znaną, iż postanowienia przyjęte w brześciu wywołały niesłychane 
wzburzenie polskiej opinii. protesty napływały nie tylko z Galicji, lecz także z po‑
zostałych zaborów, w miastach odbywały się demonstracje, austriackiego ministra 
spraw zagranicznych ottokara von czernina8 oskarżono zaś o dokonanie czwartego 
rozbioru polski. na froncie bukowińskim ii brygada legionów stanowiąca główną 
siłę polskiego korpusu posiłkowego, pod dowództwem brygadiera józefa hallera, 
wypowiedziała posłuszeństwo komendzie austriackiej i pod Rarańczą przebiła się 
na rosyjską stronę frontu. w odpowiedzi na traktat brzeski koło polskie w wiedniu 
przeszło do opozycji, co przyczyniło się do dymisji ministra spraw zagranicznych. 
czernina zastąpił na stanowisku węgier Stefan burian, który był zwolennikiem anu‑
lowania tajnego załącznika i modyfikacji samego traktatu9. źle przyjęty na zachodzie 

5 m. klimecki, op. cit., s. 34‑35.
6 andrej Szeptycki (1865‑1944), greckokatolicki arcybiskup metropolita lwowski i halicki (od 1900), 

zwierzchnik ukraińskich unitów, działacz społeczny i polityczny, uczestnik ukraińskiego ruchu narodo‑
wego, brat generała wojska polskiego – Stanisława; wilhelm habsburg (1895‑1951), arcyksiążę austriacki, 
pułkownik Strzelców Siczowych, w 1919 r. współpracownik rządu ukraińskiej Republiki ludowej.

7 por.: m. klimecki, op. cit., s. 37.
8 ottokar von czernin (1872‑1932), hrabia, austro‑węgierski polityk i dyplomata; w latach 1916‑1918 

minister spraw zagranicznych; współtwórca traktatu brzeskiego.
9 l. mroczka, op. cit., s. 53.
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traktat brzeski miał dalekosiężne konsekwencje. Spowodował anulowanie uznania 
niepodległości ukrainy przez ententę, w wyniku czego nastąpiło potem obniżenie 
rangi delegacji ukraińskiej na konferencji pokojowej w paryżu10.

Stanowisko wiednia w kwestii galicyjskiej było chwiejne, rząd austro‑węgierski 
zaczął wycofywać się z ustępstw poczynionych na rzecz ukraińców, co spowodowało 
z kolei protesty tych ostatnich. 

pod koniec wojny polsko‑ukraiński spór o polityczny kształt Galicji znalazł się 
w orbicie problemów związanych z budową nowego powojennego ładu w europie 
Środkowo‑wschodniej. pogarszająca się sytuacja militarna austro‑węgier i ich 
sojuszników, a także zachowanie przez polaków uprzywilejowanej pozycji w Galicji 
uświadomiło politykom ukraińskim potrzebę zmiany form działania. przywódcy ukra‑
ińskiej partii narodowo‑demokratycznej na czele z kostem lewickim11 zdecydowali 
się na zawiązanie konspiracji o charakterze bardziej antypolskim niż antyaustriackim. 
Głównym celem tych działań miało być opanowanie Galicji wschodniej i zmuszenie 
rządu w wiedniu do zaakceptowania fait accompli. jeszcze w październiku 1918 r. 
(nawet po manifeście cesarskim przekształcającym austrię w państwo konfedera‑
cyjne) ukraińcy widzieli swoją przyszłość w polityczno‑prawnym związku z austrią 
lub dynastią habsburgów. inaczej polacy. członkowie koła polskiego w parlamencie 
wiedeńskim, którzy w wydanym 15 października oświadczeniu, uznali się za posłów 
niepodległego państwa polskiego, nie dopuszczali takiej możliwości, że integralność 
Galicji mogłaby być naruszona. przystępując do rokowań z ukraińskim klubem par‑
lamentarnym, członkowie koła polskiego nie przewidywali ustępstw terytorialnych. 
dotyczy to również socjalistów z ignacym daszyńskim, którzy wykazywali największe 
zrozumienie dla dążeń ukraińców12.

urzeczywistnienie się ukraińskich aspiracji państwowych najwcześniej dokonało 
się na ukrainie naddnieprzańskiej, gdzie już na przełomie 1917 i 1918 roku powstała 
ukraińska Republika ludowa ze stolicą w kijowie. po przewrocie bolszewickim w Rosji 
Rada komisarzy ludowych powołała ukraińską Republikę Robotniczo‑chłopską ze 
stolicą w charkowie – twór fasadowy i całkowicie podporządkowany moskwie.

zatem zabiegi ukraińców galicyjskich zmierzały do utworzenia trzeciego z kolei 
państwa ukraińskiego. przygotowania prowadzono dwiema ściśle ze sobą powiąza‑
nymi drogami: wojskową i polityczną. 18 października 1918 r. we lwowie ukraińska 
Rada narodowa składająca się z ukraińskich posłów do parlamentu wiedeńskiego, 

10 ibidem, s. 59. cytowany autor zauważa też, że „sprawa chełmszczyzny i podlasia, w stopniu więk‑
szym niż ukraińskie żądania podziału Galicji, wywołała spontaniczny, w skali dotychczas niespotykanej 
antyukraiński odruch całego społeczeństwa polskiego. nie tylko narodowych demokratów, ale i inne 
polskie środowiska polityczne drażniły bliskie związki ukraińców z niemcami, umacniając błędne 
przekonanie o niemieckim rodowodzie ukraińskiego separatyzmu” (s. 59‑60).

11 kost lewicki (1858‑1941), adwokat, polityk, przywódca ukraińskiej partii narodowo‑demokra‑
tycznej, w latach 1918‑1919 członek ukraińskiej Rady narodowej.

12 m. klimecki, op. cit., s. 49‑50; l. mroczka, op. cit., s. 61‑62; w. najdus, Ignacy Daszyński 1866‑1936, 
warszawa 1988, s. 361.
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sejmu galicyjskiego oraz przedstawicieli ukraińskiej ludności bukowiny postanowiła 
o utworzeniu zachodniego państwa ukraińskiego. na wniosek jewhena petruszewicza13 
uRn uznała się za konstytuantę i zapowiedziała opracowanie konstytucji. uchwalono, 
że Galicja wschodnia do Sanu wraz z łemkowszczyzną, północno‑zachodnią buko‑
winą z czerniowcami i Rusią zakarpacką z użhorodem stanowią obszar ukraiński 
tworzący państwo ukraińskie. postanowiono wysłać delegację na konferencję poko‑
jową, odmawiając zarazem dyplomacji austriackiej prawa reprezentowania państwa 
ukraińskiego14. następnego dnia na placu Świętego jura ogłoszono powstanie tego 
państwa. ukraińska Rada narodowa świadomie nie określiła wówczas stosunku do 
wschodniego państwa ukraińskiego – prawosławnego, rządzonego przez niepopu‑
larnego hetmana pawła Skoropadskiego15, niestabilnego i związanego z państwami 
centralnymi, które przegrały wojnę. 

już od początku października ukraińcy prowadzili intensywne przygotowa‑
nia wojskowe do planowanego przewrotu. Szczególną aktywnością wyróżniała się 
ukraińska organizacja wojskowa (uwo), która działała na tych samych zasadach 
konspiracyjnych co polska organizacja wojskowa. na czele uwo znajdował się ko‑
misariat wojskowy, a dowództwo powierzono sprowadzonemu specjalnie do lwowa 
oficerowi – dmytrowi witowskiemu16. przybyły do stolicy Galicji 29 października 
sotnik witowski był zwolennikiem natychmiastowej akcji zbrojnej.

polacy nie docenili faktu proklamowania państwa ukraińskiego; nisko też oceniali 
państwowotwórcze możliwości ukraińców. nie rozbudowywano konspiracyjnych 
struktur wojskowych, uznając, że istniejące już tajne organizacje (najsilniejsza polska 
organizacja wojskowa, związek wolności, towarzystwo wzajemnej pomocy byłych 
legionistów, polskie kadry wojskowe) oraz wyraźny rozkład instytucji austriackich 
umożliwią ustanowienie administracji państwowej do zbrucza. jedynie komenda słabej 
liczebnie lwowskiej polskiej organizacji wojskowej rozważała możliwość uprzedzenia 
ewentualnego zbrojnego wystąpienia ukraińców. 

likwidacja austriackiej obecności w krakowie i zapowiedź przybycia 1 listopada 
delegacji polskiej komisji likwidacyjnej do lwowa przestraszyły środowiska ukraińskie. 
to między innymi zadecydowało o rozpoczęciu akcji zbrojnej.

ukraiński zamach wojskowy zmierzający do przejęcia lwowa oraz Galicji wschodniej 
rozpoczął się w nocy z 31 października na 1 listopada i całkowicie zaskoczył polaków. 
mimo to w mieście szybko zaczęły się organizować ogniska oporu. na czele polskiej 

13 jewhen petruszewicz (1863‑1940), prawnik, polityk, działacz ukraińskiej partii narodowo‑demo‑
kratycznej, w latach 1916‑1918 przewodniczący ukraińskiej Reprezentacji parlamentarnej w wiedniu, po 
rozpadzie austro‑węgier na czele uRn, w 1919 dyktator zachodnioukraińskiej Republiki ludowej. 

14 m. klimecki, op. cit., s. 51‑52.
15 paweł (pawło) Skoropadski (1873‑1945), generał armii carskiej, ukraiński polityk konserwatywny, 

w 1918 r. wielkorządca ukrainy, potem na emigracji w niemczech. 
16 cz. partacz, [tekst w:] G. łukomski, cz. partacz, b. polak, Wojna polsko‑ukraińska 1918‑1919, 

s. 61; dmytro witowski (1887‑1919), nauczyciel, poeta, oficer, przed i wojną światową ideolog ruchu 
ukraińskich strzelców siczowych, w pierwszych dniach listopada 1918 dowódca sił ukraińskich w Galicji 
wschodniej. 
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naczelnej komendy stanął kapitan czesław mączyński. dramatyczny przebieg polsko‑
‑ukraińskich walk o lwów posiada bogatą literaturę, toteż nie ma potrzeby powtarzania 
znanych faktów. konfrontację zbrojną zakończyła 22 listopada odsiecz dokonana przez 
oddział (ok. 1300 żołnierzy) ppłk. michała karaszewicza‑tokarzewskiego. tego dnia 
rano lwów był już wolnym, ale oblężonym miastem. ukraińcom nie udało się również 
opanować przemyśla, jednak bez poważniejszych walk zajęli pozostały obszar Galicji 
wschodniej i proklamowali zachodnioukraińską Republikę ludową ze stolicą we lwo‑
wie. wojna polsko‑ukraińska toczyła się do lata 1919 roku. w tym czasie parokrotnie 
podejmowano próby pokojowego rozwiązania konfliktu. ukraińcy odrzucali dążenia 
do jakiegokolwiek kompromisu, obstawali za granicą na Sanie. jak zauważa ukraiński 
badacz przedmiotu, mykoła łytwyn, kierownictwo zachodnioukraińskiej Republiki 
ludowej obrało fatalną strategię: wszystko albo nic17.

wojska polskie w walkach prowadzonych z ukraińską armią Galicyjską, wzmoc‑
nione przez przybyłą do kraju armię gen. hallera, ostatecznie zmusiły przeciwnika 
do odwrotu. Rozpoczęta w końcu czerwca polska ofensywa zakończyła się 17 lipca 
1919 r. wyparciem ukraińców za zbrucz. tego dnia na froncie polsko‑ukraińskim 
ustały wszelkie walki. nasiliła się natomiast rozpoczęta już wcześniej dyplomatyczna 
batalia polski o przynależność Galicji wschodniej. miała ona trwać znacznie dłużej 
niż polsko‑ukraińskie walki zbrojne.

w ocenie wszystkich warstw społeczeństwa polskiego, niezależnie od sympatii 
partyjnych, pozbawienie polski tego terytorium było nie do przyjęcia. dyplomaci 
polscy musieli przekonać do swoich racji przywódców zwycięskich mocarstw, prze‑
ciwstawiając się nie tylko żądaniom ukraińców, lecz także panującej na zachodzie 
niewiedzy w zakresie problemów wschodnioeuropejskich. 

aktywny na tym polu był m.in. ormiański arcybiskup lwowa józef teodorowicz, 
który 2 stycznia 1919 r. (a więc jeszcze podczas trwania wojny polsko‑ukraińskiej) 
pisał do paderewskiego: „i o lwów właśnie proszę pana i błagam. […] pan może 
dziś przez jedno nieangażujące posunięcie polityczne wobec koalicji bodaj czy nie 
uratować lwów”18.

Sprawa Galicji wschodniej od początku była obecna na konferencji wersalskiej. mo‑
carstwa sprzymierzone aspirowały do odegrania w tym konflikcie roli arbitra i mediatora. 
jeszcze w okresie walk polsko‑ukraińskich strona polska zabiegała w paryżu o uzyskanie 
zgody ententy na zajęcie przez wojska polskie całej Galicji. Starania te, mimo trudności, 
zakończyły się sukcesem i polakom pozwolono zająć teren aż po rzekę zbrucz19. 

17 m. łytwyn, op. cit., s. 106.
18 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, oprac. w. Stankiewicz, a. piber, t. ii: 1919‑1921, 

wrocław‑warszawa‑kraków‑Gdańsk 1974, s. 3; józef teofil teodorowicz (1864‑1938), arcybiskup me‑
tropolita lwowski obrządku ormiańskiego, poseł do galicyjskiego Sejmu krajowego i Rady państwa w 
wiedniu, od 1919 poseł na sejm z listy związku ludowo‑narodowego, 1922‑1927 – senator.

19 m. klimecki zwraca uwagę, że „opanowanie całego obszaru byłego zaboru austriackiego przy 
oficjalnym uznaniu tego faktu przez państwa zachodnie było bezsprzecznym zwycięstwem polski” (op. 
cit., s. 257).
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podejmowanym decyzjom towarzyszyły liczne noty protestacyjne delegacji ukra‑
ińskiej w paryżu20. polscy politycy i eksperci prowadzili rozgrywkę, działając wie‑
lokierunkowo i na różnych polach. w walkę dyplomatyczną o pozyskanie Galicji 
wschodniej zaangażowano najlepsze siły. w składzie delegacji polskiej na konferencję 
pokojową w paryżu znaleźli się, obok takich polityków jak Roman dmowski, ignacy 
paderewski i potem władysław Grabski, poważni eksperci oraz grono doradców. 
Stworzono merytoryczne, naukowe uzasadnienie polskich postulatów.

ogromną pracę w tej dziedzinie wykonał eugeniusz Romer21, wybitny geograf i kar‑
tograf, profesor uniwersytetu lwowskiego. jego atlas polski i opracowania uzasadniające 
prawa polski do Galicji wschodniej, opublikowane w języku polskim, francuskim i angiel‑
skim, stały się znaczącym głosem w sporze prowadzonym na konferencji pokojowej. 

lecz spór ów miał również charakter wewnątrzpolski związany ze ścieraniem się 
koncepcji inkorporacyjnej i federalistycznej. zwolennicy pierwszej z nich przeważali 
wśród delegatów na konferencję paryską i to właśnie ich pogląd o konieczności wcie‑
lenia całej Galicji wschodniej do polski był forsowany. Federaliści natomiast skłaniali 
się ku pewnemu kompromisowi z ukraińcami i gotowi byli część Galicji wschodniej 
pozostawić w ich rękach22. józef piłsudski oskarżany był przez przeciwników o lekcewa‑
żenie problemu galicyjskiego. w rzeczywistości wskazywał on jako minimum polskich 
celów terytorialnych lwów oraz zagłębie naftowe. naczelnik państwa, dla którego 
ułożenie stosunków z ukrainą naddnieprzańską i w ogóle z ukraińcami było ważnym 
elementem polityki wschodniej, gotów był zgodzić się na podział Galicji wschodniej, 
nie brał jednak pod uwagę rezygnacji ze lwowa23. w liście przesłanym do komitetu 
bezpieczeństwa i ochrony dobra publicznego we lwowie w końcu listopada 1918 r. 
na wieść o pomyślnym wyniku odsieczy piłsudski wyraził gorące podziękowanie 
mieszkańcom i zapewnił, że „w dalszym ciągu będzie dokładać starań, aby zachować 
przy Republice polskiej tę ziemię z jej bohaterską stolicą”24. to m.in. na skutek jego 
usilnych zabiegów w paryżu do polski sprowadzono armię hallera, która – jak już 
była o tym mowa – ostatecznie pobiła ukraińców w Galicji wschodniej. 

pewnym wsparciem dla polskich argumentów okazały się wyniki pobytu w Ga‑
licji w 1918 i 1919 roku misji alianckich. Fakt, że oficerowie brytyjscy i francuscy 

20 por.: Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. R. 
bierzanek, j. kukułka, t. ii, warszawa 1967, s. 215.

21 eugeniusz Romer (1871‑1954), twórca nowoczesnej kartografii polskiej, wychowawca wielu 
geografów, ekspert podczas rokowań pokojowych w paryżu w 1919 r., uczestnik akcji plebiscytowej 
na Śląsku. autor m.in. prac dotyczących Galicji wschodniej, np. wspólnie z w. lutosławskim, The 
Ruthenian Question in Galicia (paryż 1919) czy z St. zakrzewskim i St. pawłowskim, W obronie Galicji 
Wschodniej (lwów 1919).

22 p. łossowski, Kształtowanie się państwa polskiego i walka o granice (listopad 1918 – czerwiec 1921), 
w: Historia dyplomacji polskiej, red. p. łossowski, t. iV: 1918‑1939, warszawa 1995, s. 98. 

23 por.: p. wandycz, Z zagadnień współpracy polsko‑ukraińskiej w latach 1919‑20, „zeszyty histo‑
ryczne” 1967 z. 12, s. 5.

24 j. piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. V, warszawa 1937, 
s. 29‑30.
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zapoznali się z sytuacją na miejscu, przyczynił się do pogłębienia znajomości przez 
zachodnie rządy niektórych politycznych aspektów wojny polsko‑ukraińskiej. pro‑
wadzone rozmowy i polskie działania dyplomatyczne do pewnego stopnia zmieniły 
nastawienie aliantów (zwłaszcza proukraińskich brytyjczyków) na bardziej życzliwe 
wobec polskich dążeń25.

na początku 1919 r. we lwowie przebywała misja aliancka kierowana przez gen. 
josepha berthélemy. jej zadaniem była ocena organizacji i możliwości bojowych wojska 
polskiego (członkowie misji odwiedzili pozycje bojowe oraz przeprowadzili rozmowy 
z żołnierzami i oficerami na wszystkich szczeblach dowodzenia), działanie na rzecz 
wygaszania konfliktów militarnych w Galicji, a także wyjaśnienie rozmiarów pogromu 
żydowskiego, do jakiego doszło we lwowie w dniach 22‑24 listopada poprzedniego 
roku26. owe ponure wypadki jeszcze bardziej skomplikowały trudną koegzystencję 
różnych narodowości na omawianym terenie i w fatalny sposób zaciążyły na wize‑
runku polski w świecie. w tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż przedstawiciel 
lwowskich żydów, dr tobiasz askenazy wyraźnie wpłynął na propolską postawę misji. 
w memoriale o położeniu ludności żydowskiej we lwowie określił pogrom jako 
wewnętrzny problem polski, który badała powołana przez rząd wojskowo‑cywilna 
komisja. w rozmowach prowadzonych z gen. berthélemy jako najkorzystniejsze 
rozwiązanie na przyszłość dla społeczności żydowskiej Galicji wskazał znalezienie 
się jej w granicach państwa polskiego27.

taką samą wymowę ma wydane w czerwcu 1919 r. w Stanisławowie oświadczenie 
członków izraelickiej gminy wyznaniowej (kilkanaście podpisów, w tym kilku rabinów), 
którzy poparli postulat przynależności całej Galicji do państwa polskiego28. być może 

25 warto przytoczyć w całości pismo z 12 marca 1919 r., w którym przewodniczący komisji Spraw 
polskich konferencji pokojowej, jules cambon, uzasadniał konieczność wysłania armii hallera do 
polski: „na dzisiejszym zebraniu komisji Spraw polskich oświadczenia złożyli: gen. berthélemy, gen. 
carton de wiart i p. dr lord (członkowie delegacji wysłanej do lwowa przez komisję międzysojuszni‑
czą w warszawie), którzy właśnie przybyli do paryża z Galicji. jak wynika z oświadczeń tych delegatów, 
sytuacja między polakami a ukraińcami we lwowie stała się krytyczna i o ile polacy nie otrzymają 
rychłej pomocy, grozi im poniesienie klęski z rak ukraińców. utrata lwowa wywarłaby olbrzymie 
wrażenie w całej polsce i byłaby interpretowana jako klęska ententy. to wzmocniłoby natychmiast 
pozycję bolszewików, a równocześnie dodałoby otuchy wszystkim agentom używanym przez niemcy 
do organizowania spisków przeciwko entencie we wschodniej europie. w tej sytuacji komisja Spraw 
polskich uważa za swój obowiązek jeszcze raz zwrócić uwagę najwyższej Rady konferencji na konieczność 
podjęcia natychmiastowej decyzji w sprawie wysłania wojsk gen. hallera do polski”. Sprawy polskie na 
Konferencji, t. ii, s. 262‑263. jules martin cambon (1845‑1935), prawnik, polityk i dyplomata francuski. 
był delegatem Francji na konferencję pokojową w paryżu. w latach 1919‑1920 przewodniczący konfe‑
rencji ambasadorów, 1920‑1922 przewodniczący Rady ambasadorów.

26 m. klimecki, op. cit., s. 176; tenże, Alianckie misje we Lwowie. Listopad 1918‑luty 1919, „Studia 
z dziejów Rosji i europy Środkowo‑wschodniej”, t. XXXi, 1996, s. 42‑43. 

27 m. klimecki, Alianckie misje, s. 43.
28 oto pełny tekst oświadczenia: „my niżej podpisani członkowie izraelickiej gminy wyznaniowej 

oświadczamy, że przyjęci przed wiekami gościnnie do państwa polskiego zżyliśmy się i zrozumieliśmy 
się z narodem polskim, że całe społeczeństwo żydowskie odnosi się z najzupełniejszą sympatią do całego 
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autorzy opowiedzieli się za tym, co uznali za mniejsze zło. mimo to nie można odmówić 
znaczenia owym głosom za przyznaniem Galicji wschodniej polsce, choć stanowiły 
one fragment szerszej zorganizowanej akcji. znawca omawianej problematyki, michał 
klimecki, pisze na podstawie materiałów archiwalnych o częściowo reżyserowanych 
manifestacjach ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej na rzecz włączenia całego 
obszaru po zbrucz w granice państwa polskiego29. w tym samym okresie (czerwiec 
1919) opublikowano opracowany na uniwersytecie lwowskim obszerny Memoriał 
o konieczności przywrócenia Państwu Polskiemu całej tzw. Galicji Wschodniej. tekst 
podpisało kilkudziesięciu profesorów uniwersytetu jana kazimierza, z których wielu 
było wybitnymi uczonymi, znanymi nie tylko w polsce30.

podpisany 28 czerwca 1919 r. w wersalu traktat pokojowy z niemcami wytyczył 
zachodnią granicę polski, ale nie wschodnią. pozostałe granice polski miały być ozna‑
czone później przez Główne mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone. Sytuacja ta 
otwierała nowy etap dla działań dyplomatycznych.

w okresie od lipca do grudnia 1919 roku dyplomacja polska czyniła wysiłki 
zmierzające do zmiany statusu Galicji wschodniej. we wrześniu premier paderewski 
wypowiedział się wobec Rady najwyższej przeciwko tymczasowemu statusowi Galicji 
wschodniej, za przyznaniem jej polsce. uchwała Rady najwyższej z 21 listopada tylko 
częściowo zadowalała polskę: Galicję wschodnią oddawano pod administrację polską 
na 25 lat jako mandat ligi narodów. jednak w wyniku starań polskiej dyplomacji 
popieranej przez Francję uchwałę tę Rada najwyższa już po miesiącu zawiesiła.

tymczasem 2 grudnia 1919 r. w warszawie delegacja ukraińskiej Republiki ludowej 
w podpisanej deklaracji uznała zbrucz za rzekę graniczną. 21 kwietnia 1920 r. zaś 
w umowie podpisanej w imieniu rządów obu państw przez marszałka piłsudskiego 
i atamana petlurę, uRl zrzekła się pretensji do Galicji wschodniej, części wołynia 
i polesia. jednakże ustalenia te miały jakiekolwiek znaczenie w momencie powodzenia 
wojsk polskich w wojnie polsko‑sowieckiej.

latem sytuacja na froncie odwróciła się i w dramatycznym dla polski okresie bez‑
pośredniego zagrożenia warszawy ofensywą sowiecką, w lipcu 1920 r. w Spa zebrała 
się konferencja szefów rządów ententy. wtedy to premier Grabski przyjął bardzo 
niekorzystne dla polski warunki odnoszące się również do Galicji wschodniej. nie 

narodu polskiego, który zawsze był obrońcą wolności i sprawiedliwości, że doznając rozlicznych krzywd za 
panowania rządu ukraińskiego, wyczekiwaliśmy z utęsknieniem wojsk polskich jako reprezentantów suwe‑
renności polskiej, a więc kultury zachodniej, że represje, jakie chwilowo miały miejsce ze strony żołnierza 
polskiego przeciw żydom uważamy jedynie za nieokiełzane wybryki żołdaterskie [sic!], które spotkały się 
z potępieniem całego społeczeństwa polskiego, że życzeniem naszym jest, by cała Galicja należała do pań‑
stwa polskiego i byśmy jako zupełnie równoprawni współobywatele mogli zgodnie i serdecznie współżyć 
i współpracować w wolnej polskiej Rzeczypospolitej. Stanisławów, dnia 11 czerwca 1919”; maszynopis 
opatrzony kilkunastoma nieczytelnymi podpisami, The national archives (londyn), Fo 688/i/11.

29 m. klimecki, Alianckie misje we Lwowie.
30 korzystam z tłumaczenia francuskiego tego tekstu znajdującego się w zbiorach The national ar‑

chives w londynie, Fo 688/i/11. o polskiej wersji memoriału wspomina l. mroczka (op. cit., s. 10‑11). 
tam również nazwiska 65 profesorów i pracowników naukowych u.j.k., którzy podpisali dokument.



94 alekSandRa j. leinwand

tylko zażądano od polaków zrzeczenia się aspiracji do tego terytorium, lecz także 
w nocie wystosowanej przez lorda curzona brytyjczycy zaoferowali Galicję wschodnią 
Rosji Sowieckiej. była to klęska polskiej dyplomacji31.

aspiracje RFSRR odnoszące się do Galicji wschodniej ujawniły się w omawia‑
nym okresie bardzo wyraźnie. powołano wówczas na terenach zajętych przez armię 
czerwoną efemeryczny twór – Galicyjską Socjalistyczną Republikę Rad. w tekstach 
propagandowych, np. w „proklamacji Galicyjskiego komitetu Rewolucyjnego” (tzw. 
Galrewkom), zwracano się do „ludu pracującego Galicji”32. w rosyjskojęzycznej zaś 
odezwie „do ludzi pracy miasta lwowa!” informowano przedwcześnie, że armia 
czerwona zajęła lwów (sic!) i pozdrawiano robotniczo‑chłopską Galicję33.

zwycięstwo polskie w wojnie z bolszewicką Rosją przyniosło po wielomiesięcznych 
rokowaniach podpisanie 18 marca 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze pomiędzy 
polską a Rosją i ukrainą. z tym że podmiotowość sowieckiej ukrainy była fikcją. traktat 
przypieczętował sukces polski, sukces w wersji inkorporacyjnej, idea zaś federacyjna 
józefa piłsudskiego i aspiracje niepodległościowe ukraińców zostały pogrzebane. 
traktatowa linia rozgraniczenia z sowieckimi republikami białorusi i ukrainy nie 
była jeszcze ostateczna. przebieg granicy na odcinku Galicji wschodniej w zasadzie 
zadowalał Francję, ale budził wyraźną niechęć wielkiej brytanii. należy podkreślić, 
że z punktu widzenia ówczesnych realiów polityki europejskiej traktat ryski stanowił 
regulację lokalną i tymczasową. dopiero akceptacja mocarstw ententy jako najwyż‑
szego arbitra w kwestiach międzynarodowych mogła uczynić zeń część składową ładu 
wersalskiego. tak więc ani ustalenia traktatu wersalskiego, ani ryskiego nie kończyły 
dyplomatycznej walki polski o definitywne uznanie praw do Galicji wschodniej. 

Sytuacja taka zdawała się sprzyjać ukraińcom, którzy prowadzili kampanię dyplo‑
matyczno‑propagandową na forum międzynarodowym. o Galicję wschodnią walczył 
m.in. jewhen petruszewycz stojący na czele emigracyjnego rządu zachodnioukraińskiej 
Republiki ludowej oraz arcybiskup metropolita lwowski andrzej Szeptycki, który 
podróżując po świecie, zabiegał o przychylność dla sprawy ukraińskiej34. ukraińcy 
prowadzili też akcję wysyłania memoriałów do Rady najwyższej i ligi narodów. 
druga z wymienionych organizacji, jak argumentował rząd polski, nie miała jednak 
kompetencji, by rozpatrywać kwestię statusu Galicji wschodniej. poruszanie tej 
sprawy bez zgody polski na forum Rady ligi narodów zostało oprotestowane przez 
polskiego delegata Szymona askenazego35.

31 l. mroczka, op. cit., s. 184‑185.
32 tekst w jęz. polskim (druk) w zbiorach centralnego archiwum wojskowego, zespół: kolekcja 

materiałów drukowanych i archiwaliów prywatnych, i. 440.1.3.
33 tekst w jęz. rosyjskim w zbiorach Rossijskogo Gławnogo wojennogo archiwa (RGwa), F. 245, 

op. 1, d. 41, k. 291. tam również (k. 296) tekst w jęz. ukraińskim.
34 na ten temat por.: m. klachko, Podróż metropolity Szeptyckiego do zachodniej Europy i Ameryki 

w latach 1920‑1923, w: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. a. a. zięba, kraków 1994, 
s. 155‑168.

35 p. p. żurawski vel Grajewski, Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919, 
warszawa 1995, s. 73. 
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w pierwszej połowie 1921 r. zmienił się charakter działalności polski na arenie 
międzynarodowej. w warunkach pokojowych dyplomacja polska zaczęła się stabi‑
lizować i dalsze zabiegi o Galicję wschodnią podejmowali kolejni szefowie mSz. 
niepowodzeniem zakończyły się wysiłki ministra konstantego Skirmunta, by poprzez 
poprawę relacji z wielką brytanią i włochami uzyskać międzynarodowe uznanie 
dla wschodniej granicy polski. pewien sukces w tej dziedzinie osiągnął następny szef 
mSz, Gabriel narutowicz, dzięki któremu wybory powszechne w polsce w 1922 r. 
przeprowadzone zostały również w Galicji wschodniej. udało się w tej kwestii po‑
konać przeszkody stawiane przez wielką brytanię. Gwałtowne protesty ukraińskich 
emigrantów nie przyniosły rezultatu i los Galicji wschodniej został przesądzony. 
był to znaczący krok na drodze uznania granicy wschodniej polski przez mocarstwa 
zachodnie36.

ostateczne rozstrzygnięcie omawianej sprawy nastąpiło dopiero za czasów alek‑
sandra Skrzyńskiego, ministra w gabinecie władysława Sikorskiego. tym razem 
sprzyjające dla polski okazały się napięcia, do jakich doszło w europie w styczniu 
1923 roku. chodzi o wkroczenie wojsk francuskich i belgijskich do zagłębia Ruhry, 
co miało zmusić niemców do spłacenia reparacji oraz o zajęcie przez wojska litewskie 
kłajpedy, która pozostawała pod kontrolą wielkich mocarstw. ta ostatnia sprawa 
pozwoliła rządowi polskiemu na złożenie protestu wobec Rady ambasadorów i wy‑
stąpienie o definitywne uznanie granicy polsko‑litewskiej. nowy konserwatywny 
rząd brytyjski arthura bonar lawa dążący do likwidacji ognisk zapalnych w europie, 
okazał się bardziej otwarty na polskie żądania. Francuzi, mimo iż byli zainteresowani 
polską jako sojusznikiem antyniemieckim, wykazali się chwiejnością spowodowaną 
m.in. intrygami emigrantów rosyjskich. Sprzyjającą dla polski postawę zajął natomiast 
rząd włoski, co miało również wpływ na brytyjczyków. 

12 lutego 1923 r. sejm Rp podjął uchwałę, w której podkreślono, że uznanie wschod‑
nich granic polski jest koniecznością polityczną i gospodarczą, a także warunkiem 
utrzymania pokoju. następnie rząd polski zwrócił się z notą do Rady ambasado‑
rów z żądaniem formalnego zastosowania 87. artykułu traktatu wersalskiego, który 
stwierdzał: „Granice polski, nieokreślone w niniejszym traktacie, będą oznaczone 
później przez Główne mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone”. interweniowano 
też energicznie wśród członków rządu francuskiego. Sprawa stopniowo dojrzewała, 
choć towarzyszyły jej ciągle pojawiające się komplikacje. w końcu lutego Rada 
ambasadorów przystąpiła do zbadania omawianej kwestii. zastrzeżenia brytyjskie 
dotyczące Galicji wschodniej podsycały działania emigrantów ukraińskich, litwini 
zaś usiłowali przeszkodzić zatwierdzeniu granicy polsko‑litewskiej37. 

warto zwrócić uwagę na dopiero ostatnio należycie „doceniony” przez badaczy 
czynnik sowiecki w rozgrywce o Galicję wschodnią. moskwa uważnie śledziła 
przebieg wypadków i starała się na nie wpływać. w przeddzień obrad konferencji 

36 p. łossowski, op. cit., s. 178‑181, 199‑204.
37 ibidem, s. 216‑217.
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ambasadorów, która miała rozstrzygnąć los Galicji wschodniej, szef ukraińskiej 
dyplomacji chrystian Rakowski38 wystosował w imieniu sowieckiej ukrainy notę 
protestacyjną do rządów wielkiej brytanii, Francji i włoch. władze w charkowie 
sprzeciwiały się jakimkolwiek decyzjom podejmowanym bez ich udziału odnoszą‑
cym się do „terytoriów bezpośrednio graniczących z ukrainą i posiadających z nią 
wiele wspólnych interesów”. przewidywane zaś polskie rządy w Galicji uznawały za 
„akt gwałtu”. Stanowisko to poparł rząd sowiecki w osobie Gieorgija cziczerina39, 
który wystosował do rządów zachodnich analogiczną notę. tego typu deklaracje – 
jak zauważa badacz problematyki ukraińskiej – nie mogły już wpłynąć na decyzję 
konferencji ambasadorów i miały przede wszystkim wymiar propagandowy. nieco 
później Rakowski publicznie stwierdził: „nigdy nie uznaliśmy przyłączenia Galicji 
wschodniej do polski i nigdy nie uznamy!”40

uchwała, która definitywnie określała status Galicji wschodniej i jej związek 
z polską, została przyjęta przez Radę ambasadorów 15 marca 1923 r. wieloletnie trudy 
polskich polityków, dyplomatów, a także zaangażowanych w tę sprawę uczonych zostały 
uwieńczone powodzeniem. postanowienie Rady ambasadorów uczczono w polsce 
z rozmachem. 16 marca zebrało się z tej okazji specjalne uroczyste posiedzenie sejmu41, 
dwa dni później podczas mszy w katedrze warszawskiej odśpiewano Te Deum, odbyła 
się defilada wojskowa i przedstawienie galowe w operze42.

Raz jeszcze należy podkreślić, że zwycięstwo (militarne i dyplomatyczne) niepod‑
ległej polski było zarazem klęską dążącej do suwerenności ukrainy. wydarzenia te 
pogłębiły antypolskie resentymenty i kompleksy ukraińców, zaciążyły na wzajemnych 
stosunkach, a tragiczna kulminacja nastąpiła 20 lat później. jak napisał ukraiński 
historyk, Roman Szporluk, „to, co za pierwszym razem było tragedią […] przyjęło 
postać jeszcze większej tragedii”43.

38 chrystian Rakowski (1873‑1941), bułgar, sowiecki działacz komunistyczny, dyplomata, w latach 
1918‑1923 przewodniczący Rady komisarzy ludowych ukrainy, członek delegacji sowieckiej na kon‑
ferencję w Genui (1922).

39 Georgij cziczerin (1872‑1936), sowiecki dyplomata, w latach 1918‑1930 ludowy komisarz spraw 
zagranicznych zSRR.

40 j. j. bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 
1921‑1926, kraków 2010, s. 236‑237.

41 w jego trakcie marszałek maciej Rataj powiedział m.in.: „jestem szczęśliwy, że mogę podać 
sejmowi urzędową wiadomość, którą otrzymałem od pana prezesa Rady ministrów. Rada ambasado‑
rów, opierając się na postanowieniu 37 art. traktatu wersalskiego, uznała bez zastrzeżeń nasze granice 
wschodnie. […] pozornie nic się nie zmieniło. nie straciliśmy ani nie zyskaliśmy ani jednej piędzi ziemi 
[…]. dla nas nic się nie zmieniło. zmiana nastąpiła dla świata i w tym leży doniosłość faktu. decyzją 
Rady ambasadorów otrzymały nasze granice wschodnie sankcję międzynarodową. […] decyzja Rady 
ambasadorów jest ostatnim etapem w dziele budowy państwa polskiego, o ile chodzi o jego granice”. 
(k. w. kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty. 1912 – styczeń 1924, 
warszawa‑kraków 1924, s. 682‑683).

42 p. łossowski, op. cit., s. 217‑218.
43 R. Szporluk, Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, red. a. nowak, kraków 2003, s. 74.
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poland’s diplomatic battle for eastern Galicia in the years 1918‑1923

a number of local conflicts surfaced during world war i. numerous countries stood for their rights, 
and that led to arguments which could not be solved peacefully. battles for dominance over a certain 
area, for territories, for borders, broke out all over europe. The end of the Great war was not the end 
of those conflicts, one of which was the polish–ukrainian war for lvov and eastern Galicia, fought 
between 1918 and 1920.

The lands of former poland, which after 1772 were ruled by austrians – known under the popular 
name of Galicia – were inhabited by poles, ukrainians, jews, lemks, armenians, and Germans. The 
Galicia of the autonomous era (after 1867) was an area where both poles and ukrainians could realize 
their ambitions to develop their cultures. in the second part of the 19th century, ukrainians developed their 
national movement in eastern Galicia, and at the end of the century ukrainian political parties emerged. 
ukrainians also began to – to some extent inspired by poles – form paramilitary organizations. 

The outbreak of the european conflict in 1914 was received, both by polish and ukrainian politi‑
cians, with hope for a crucial change in the state of national matters. The interests of the two sides were 
divergent, which made the already existing antagonism deeper. towards the end of the war, the polish–
ukrainian quarrel over the political shape of Galicia was included in the range of issues connected with 
the construction of the new order in central‑eastern europe.

The military attempt, carried out by ukrainians on the night of october 31st to november 1st, 1918, 
with the intention to take over lvov and eastern Galicia, initiated a polish–ukrainian war which lasted 
until the summer of 1919, and ended in polish offensive that pushed ukrainians behind the zbrucz. 
The end of military activities was followed by intensification in poland’s diplomatic battle over Galicia’s 
attachment.

The issue was present at the peace conference in paris from the beginning. ententa’s agreement for 
the polish troops to take the whole eastern Galicia up to the zbrucz was poland’s success. it also caused 
protests from the ukrainian delegation in paris. a peace treaty with Germany, signed in Versailles on 
june 28th, 1919, established the western border of poland, but not the eastern one. decisions of the high 
council that followed were not satisfactory for the polish side. neither the settlements of the Versailles 
treaty nor the Riga treaty of march 18th, 1921, ending the polish–Soviet war, brought a conclusive 
decision as to the attachment of Galicia. 

diplomatic struggle continued. ukrainians led a diplomatic propaganda campaign on the international 
scene. with poland enjoying a period of stabilization, polish Foreign ministers made further efforts to 
regain eastern Galicia. Finally, in 1923, as a result of notes and interventions by the government, as 
well as favourable circumstances, the struggle was brought to an end. The act describing the status of 
eastern Galicia and its attachment to poland was accepted by the council of ambassadors on march 
15th, 1923.

The military and diplomatic victory of independent poland was a defeat of independence – seek‑
ing ukraine. The events discussed were to become tragic legacy in the relations between poland and 
ukraine.

Дипломатическая борьба Польши за Восточную Галицию в 1918‑1923гг.

Первая мировая война привела к вспышке различных локальных конфликтов. Многочисленные 
народы начали напоминать о своих правах, что привело к многочисленным спорам, которые не 
удалось решить мирным путем. В разных точках Европы осуществлялась вооруженная борьба 
за превосходство на данной территории, за территорию и границы. Окончание Первой мировой 
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войны не означало окончания этих конфликтов. Одним из подобного рода конфликтов была 
польско‑украинская война 1918‑1919 гг. за территорию Львова и Восточную Галицию.

Земли бывшей Речи Посполитой, которые после 1772 г. находились в австрийском владении – в 
обиходе называемые Галиция – заселяли поляки, украинцы, евреи, лемки, армяне и немцы. Галиция 
периода автономии (после 1867 г.) была территорией, на которой как поляки, так и украинцы 
могли удовлетворять свои стремления, связанные с развитием собственной культуры. Во второй 
половине XiX в. в Восточной Галиции активно развивалось украинское национальное движение, 
а в конце столетия начали действовать украинские политические партии. Также украинцы начали 
создавать военизированные организации (в основном под влиянием поляков). 

Вспыхнувший в августе 1914 г европейский конфликт был воспринят как польскими, так и 
украинскими политиками с надеждой на решительные изменения по национальному вопросу. 
Интересы обеих сторон расходились, что углубляло существующий с давних времен польско‑ук‑
раинский антагонизм. В конце войны польско‑украинский спор за Галицию находился в центре 
внимания вопросов, связанных с построением нового порядка в Центральной и Юго‑Восточной 
Европе. 

Военный переворот, который осуществили украинцы ночью с 31 октября на 1 ноября 1918 г. 
с целью захвата Львова и Восточной Галиции, привели к длящейся до 1919 г. польско‑украинской 
войне. Закончилась она польским наступлением, результатом которого было изгнание украинцев 
за Збруч. Вместе с прекращением вооруженной борьбы усилилась начатая ранее дипломатическая 
борьба Польши за территорию Восточной Галиции.

Этот вопрос изначально рассматривался на Парижской мирной конференции. Согласие Ан‑
танты на занятие польскими войсками территории всей Восточной Галиции по линии реки Збруч 
была успехом, которого смогла достичь Польша. Это привело к протестам украинской делегации. 
Подписанный 28 июня 1919 г. в Версале мирный договор с Германией обозначил только лишь 
западную границу Польши, а не восточную. Очередные решения Верховного Совета по вопросу 
Восточной Галиции имели характер половинчатый и не удовлетворили польскую сторону. Ни 
решения Версальского договора, ни закончившего польско‑советскую войну Рижского договора 
от 18 марта 1921 г. не принесли существенных изменений и не ответили на вопрос, кому все 
же должна принадлежать Восточная Галиция. Дипломатическая борьба продолжалась далее. 
Как украинцы, проводившие пропагандистскую кампанию на международном форуме, так и 
очередные главы польского Министерства Иностранных Дел продолжали дальнейшие усилия 
в борьбе за территорию Восточной Галиции. В конце концов, в 1923 г. ноты и интервенции 
польского правительства, а также способствующие Польше обстоятельства, позволили закрыть 
этот вопрос.

Резолюция, которая, наконец, определила статус Восточной Галиции и ее связь с Польшей, 
была принята Советом Послов 15 марта 1923 г. Победа (военная и дипломатическая) независимой 
Польши была одновременно поражением стремящейся к суверенности Украины. 

Рассматриваемые вопросы имели негативное влияние на развитие польско‑украинских 
отношений.




