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УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ ЕМІГРАНТАМ  

З УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДИНАМ У ЛЬВОВІ 
 

У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства до-
помоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським 
Центральним Комітетом у Польщі. Аналізується роль товариства в організаційному оформленні наддніпрянської полі-
тичної еміграції у Східній Галичині. 

The article researches the pre-conditions of foundation, main stages and activity courses of Ukrainian community of assistance for 
emigrants from Ukraine and their families in Lviv. The features of Community's cooperation with Ukrainian Central Committee in Poland 
are shown. The Community's role in institutional formation of political emigration from Upper Dnieper region in East Galicia is analyzed. 

 
Одним із пріоритетних завдань України сьогодні є 

розвиток двосторонніх відносин з сусідніми державами, 
особливе місце в яких займає Польща. Впродовж своєї 
багатовікової історії українсько-польські взаємини мали 
різний, часом суперечливий характер. Одним з важли-
вих етапів розвитку українсько-польських стосунків бу-
ла еміграція урядових структур і Армії Української На-
родної Республіки на територію Польщі після поразки  
у боротьбі з більшовиками у 1920 р. 

Переважна більшість цивільних і військових біжен-
ців, що змушені були перейти Збруч в 1920 р., зосере-
дилися в корінній Польщі: в Тарнові та Ченстохові роз-
ташовувалися урядові структури УНР і значна кількість 
цивільних біженців, Армія УНР, що за договором з 
польським урядом зберігала свою боєздатність, була 
інтернована в таборах у Каліші, Щепіорно, Ланцуті, Ту-
холі, Олександрові Куявському та інших. 

Водночас в результаті війни між Польщею та ЗУНР 
територія Волині й Східної Галичини були окуповані 
Польщею. Статус Волині у складі Польщі був підтвер-
джений спочатку Варшавською угодою між Ю. Пілсуд-
ським та С. Петлюрою 20 квітня 1920 р., а згодом ра-
дянсько-польським Ризьким мирним договором 18 бе-
резня 1921 р. Доля Східної Галичини була вирішена 
Радою Послів Антанти тільки 15 березня 1923 р. – до 
цього вона також перебувала під польською окупацією. 

Розглядаючи еміграційний уряд Української Народ-
ної Республіки як союзника в можливій боротьбі проти 
Радянського Союзу та надаючи йому певну підтримку, 
польський уряд, водночас, намагався обмежити до мі-
німуму контакти наддніпрянських політичних емігрантів 
з українським населенням Волині та Східної Галичини. 
Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ 
Польщі від 8 червня 1921 року українським політичним 
емігрантам, за виключенням тих, які мали свідоцтва 
ідентичності (до цієї групи належали, в основному, уря-
довці УНР) заборонялося оселятися на територіях, які 
межували з Радянською Україною і Литвою, зокрема в 
Тернопільському, Станіславському, Віленському, Во-
линському воєводствах і Львові. Однак, незважаючи на 
заборону, масова еміграція залишків Армії УНР і циві-

льних емігрантів через Збруч значною мірою зачепила 
й територію Галичини. 

Діяльність політичних емігрантів з Наддніпрянщини 
у Східній Галичині, зокрема в галузі організації допомо-
ги біженцям, в історичній літературі майже не дослі-
джена. Окремі українські історики, зокрема І. Патер [1],  
у своїх дослідженнях лише торкаються діяльності Укра-
їнського Товариства допомоги емігрантам з Великої 
України, а М. Павленко досліджує окремі аспекти її дія-
льності упродовж 1921–1923 рр. в контексті організації 
урядами УНР та Польщі допомоги біженцям з України 
[2; 3]. Певні відомості загального характеру про діяль-
ність товариства знаходимо в 9-му томі "Енциклопедії 
Українознавства" [4] та у польського історика О. Вішки 
[5]. Водночас досліджена нами джерельна база, що 
міститься у фонді 3566 Центрального Державного архі-
ву вищих органів влади та управління України дозволяє 
відтворити картину діяльності Українського товариства 
допомоги емігрантам з Великої України у Львові. 

Біженці з Наддніпрянської України являли собою 
дуже строкату картину як у національному, так і в соці-
альному відношенні. Серед них були українці, поляки, 
євреї, росіяни; представники заможних і середніх кіл, 
інтелігенції, селянства й міщанства. Тяжке становище, 
в якому перебували емігранти з Наддніпрянщини було 
зумовлене, по-перше, матеріальними нестатками, а по-
друге, відсутністю гарантій особистої свободи. Емігран-
ти з Наддніпрянської України не мали права ні вільно 
переїздити, оскільки згідно з розпорядженням польсько-
го уряду були прикріплені до певної місцевості, ні само-
стійно обирати місце проживання. Були вони позбавле-
ні й можливості займатися тими видами діяльності, які 
відповідали їх професії й соціальному статусу. Відчут-
ними були й ускладнення в отриманні дозволу на само-
стійну роботу для українських емігрантів. Це, в свою 
чергу, ще більше ускладнювало їх і без того тяжке ма-
теріальне становище [6]. 

Велика кількість емігрантів з Наддніпрянщини на 
території Східної Галичини, звідки вони згідно з рі-
шенням уряду переселялися углиб Польщі, зумовлю-
валася тим, що й після еміграції урядових установ  
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і армії УНР, принаймні протягом 1921–1923 рр. потік 
біженців не зменшувався. Незважаючи на те, що Схід-
на Галичина була, по суті, лише транзитним пунктом 
для цивільних біженців з Наддніпрянської України, їх 
чисельність там постійно складала 1000–2000 осіб. 
Центрами перебування наддніпрянських емігрантів 
були Львів, Тернопіль, Чортків, Копиченці, Снятин, 
Підволочиська, Скала, Гусятин, Борищів [7]. 

Матеріальну допомогу емігрантам надавали поль-
ські урядові органи, однак ця допомога була незнач-
ною. До того ж, на прикордонних з Радянською Украї-
ною територіях урядові інституції, покликані надавати 
допомогу емігрантам, частіше виконували адміністра-
тивно-поліцейські функції, зокрема, проведення ре-
єстрації емігрантів. Тому допомогу емігрантам нада-
вали переважно гуманітарні національні організації. 
При цьому, українці, на відміну від поляків чи євреїв, 
яким допомогу надавали національні організації, доб-
ре забезпечені матеріально, перебували в найтяжчо-
му матеріальному становищі [8]. 

За таких обставин для надання організованої і сис-
тематичної допомоги емігрантам з Наддніпрянської 
України при "Українському Горожанському Комітетові"  
у Львові була утворена окрема секція допомоги емігра-
нтам з Наддніпрянської України, яка діяла з червня по 
жовтень 1921 р. Секцію очолював колишній президент 
апеляційного суду УНР Ростислав Лащенко, до її скла-
ду входили В. Дорошенко, Л. Білецький, І. Мазепа,  
П. Гомріков, М. Садовський [1, 273]. Допомогу передба-
чалося надавати шляхом створення у центрах перебу-
вання емігрантів дешевих їдалень, сприяння у пошуку 
роботи й організації спеціальних робочих місць, а також 
надання "речової, медичної, культурно-освітньої і пра-
вової допомоги" [9]. 

Цей етап діяльності Товариства допомоги емігран-
там – згадуваної вище Наддніпрянської секції при Укра-
їнському Горожанському Комітеті у Львові – можна на-
звати стихійним, оскільки створення секції було резуль-
татом самоорганізації наддніпрянських емігрантів, які 
на той момент перебували у Львові. 

Наступний період діяльності Товариства допомоги 
біженцям був пов'язаний зі створенням Варшавсько-
го Товариства допомоги емігрантам з України та його 
львівської філії. 7 червня 1921 р. емігранти з Наддні-
прянської України створили Тимчасовий комітет бі-
женців у Львові на чолі з Михайлом Варчуком. До 
складу Комітету також входили Л. Янушевич, С. Воз-
нянський, О. Солов'їв та інші. Комітет здійснював 
реєстрацію біженців, які перебували у Львові і опра-
цював статут, схвалений на загальних зборах 3 лип-
ня 1921 р. [5, 426]. 

В Статуті Українського Комітету біженців у Львові 
метою організації визначалося "управлення положення 
українських біженців та відшукання засобів поліпшення 
матеріального їх становища", а основним завданням  
– "нести матеріальну, санітарну, моральну, культурно-
освітню і правну допомогу біженцям, які внаслідок тяж-
кого їх становища тієї допомоги будуть потребувати". 
Передбачалося, зокрема, надання грошової допомоги, 
харчування, одягу, взуття, допомога у порозумінні з 
владою, сприяння у звільненні інтернованих українців  
з таборів, засвідчення у разі відсутності документів 
особи біженців та сприяння у їх легалізації; створення 
бюро праці, дешевих їдалень, інтернатів та майстерень 
з метою забезпечення роботою безробітних; створення 
навчальних закладів для навчання дітей-сиріт та дітей 
емігрантів. Крім того, передбачалося, що Комітет буде 

видавати власні періодичні та напівперіодичні видання, 
проводити з'їзди, друкувати звіти своєї діяльності. 

Фінансування комітету передбачалося за рахунок 
допомоги благодійних організацій, внесків приватних 
осіб, відрахування відсотків від заробітної платні біжен-
ців, які отримали роботу за допомогою Комітету, а та-
кож за рахунок організації різного роду культурно-
масових заходів – концертів, вистав і т. ін. 

Найвищим органом Комітету визначалися Загальні 
збори біженців з Наддніпрянської України, які перебу-
вали у Львові та його околицях. Збори мали відбувати-
ся раз на три місяці або ж за вимогою Управи чи 25% 
зареєстрованих в Комітеті біженців. Серед своїх членів 
Загальні збори мали обирати Голову, його заступників й 
Управу комітету. Управа, на яку покладалися функції 
виконавчого органу Комітету, складалася з голови, його 
заступників, п'ятьох членів Комітету та трьох їх заступ-
ників. Серед них обирали секретаря Управи, скарбника 
й потрібних референтів. Засідання Управи мали відбу-
ватися не рідше разу на тиждень. Основними функція-
ми Управи визначалося управління матеріальними за-
собами Комітету й представництво біженців. 

Крім того, при Комітетові було утворено чотири сек-
ції: Бюро праці, допомогова секція, культурно-освітня, 
жіноча й дитяча, а також ревізійна комісія. Пізніше кіль-
кість секцій була збільшена: створені медично-сані-
тарна, організаційно-інформаційна секція і секція прав-
ничої допомоги, а Бюро праці перетворено в секцію 
посередництва праці. 

Третейський суд у складі трьох членів комітету вирі-
шував непорозуміння, які виникали між біженцями [10]. 

Однак у такому вигляді Комітет проіснував недовго. 
9 серпня 1921 р. було створене Українське товариство 
допомоги біженцям з України та їх родинам у Польщі  
з центром у Варшаві, а 16 вересня 1921 р. Тимчасовий 
Комітет біженців перетворений на філію Товариства у 
Львові [11]. Кілька місяців філія існувала нелегально – 
це було зумовлено відмовою адміністрації Львівського 
воєводства зареєструвати її статут й навіть змусило 
голову філії звертатися до голови Українського товари-
ства допомоги емігрантам у Варшаві з проханням пода-
ти до Львівського воєводи подання щодо прискорення 
реєстрації статуту [12]. Офіційно Статут Товариства 
допомоги емігрантам з України у Львові був затвердже-
ний 17 листопада 1921 р. 

Оскільки Товариство допомоги емігрантам з України 
було створене з ініціативи Державного Центру УНР в 
екзилі, діяльність філії у Львові у цей період можемо 
розглядати як намагання надати українській політичній 
еміграції в Польщі організованого вигляду. Саме в цей 
період, який тривав до 1922 р., розпочинається активна 
взаємодія Товариства з Державним Центром УНР в 
екзилі та створеним 21 квітня 1921 р. Українським 
Центральним Комітетом. 

М. Павленко так визначає спеціалізацію, що існувала 
між філіями Товариства: філії у Тарнові та Ченстохові 
допомагали штатним та позаштатним службовцям уря-
дових структур УНР, у Львові – безробітним вихідцям  
з Наддніпрянщини, а калішська філія опікувалася інтер-
нованими у місцевому таборі вояками Армії УНР [3, 99]. 

Така спеціалізація була неформальною й не виклю-
чала допомоги Львівської філії наддніпрянським еміг-
рантам у Тарнові, Ченстохові й Каліші. Так, у 1922 р. 
Товариством була розпочата акція по збору коштів для 
надання допомоги голодуючим у Наддніпрянській Укра-
їні [13]. Однак уже 12 червня 1922 р. на засідання Секції 
допомоги емігрантам з Великої України після заслухо-
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вування реферату проф. І. Огієнка про тяжке станови-
ще наддніпрянських емігрантів у Тарнові, Ченстохові та 
таборах для інтернованих, було вирішено виділити  
250 тисяч польських марок "з сум зібраних для голоду-
ючих України" для утворення позичкового фонду, ліку-
вання хворих та організації харчування емігрантів у Та-
рнові та Ченстохові [14]. 

Крім того, на прохання І. Огієнка Секція взяла на се-
бе зобов'язання опікуватися дітьми емігрантів, які після 
ліквідації українських шкіл в Тарнові й Ченстохові були 
позбавлені можливості навчатися – було вирішено ор-
ганізувати переїзд цих дітей до Галичини й влаштувати 
їх у місцеві інтернати [15]. 

Упродовж червня-серпня 1922 р. такого роду матері-
альну допомогу наддніпрянським емігрантам у Тарнові й 
Ченстохові, також інтернованим в таборах українським 
воякам, Львівське Товариство допомоги надавало при-
наймні двічі: у розмірі 2 млн. польських марок та 2 млн. 
850 тисяч польських марок. Такі колосальні, на перший 
погляд, суми насправді були не такими вже й великими – 
до 1924 р. польська фінансова система переживала кри-
зу і курс польської марки знижувався щодня. Так, у трав-
ні 1923 р. один долар США дорівнював 52 тисячам поль-
ських марок, а вже у грудні – шести мільйонам. Стабілі-
зувати фінансову систему вдалося тільки після фінансо-
вої реформи, проведеної в квітні 1924 р., якою був за-
проваджений злотий за курсом 1 злотий до 1,8 млн. 
польських марок. Тому сума в 91254142 польські марки, 
що складала фінансовий баланс калішського відділен-
ня Українського Товариства допомоги біженцям з Укра-
їни у жовтні 1923 р. [3, 99] насправді на той момент бу-
ла мізерною – приблизно 91 американський долар –  
і вже точно недостатньою для надання допомоги еміг-
рантам у повному обсязі. Однак влітку 1922 р. суми, 
передані Львівською філією допомоги, для емігрантів у 
Тарнові, Ченстохові та таборах для інтернованих, були 
досить значними. З метою організації фінансової допо-
моги навіть було вирішено створити спеціальний фонд 
для надання допомоги емігрантам з сум, зібраних для 
допомоги голодуючим в Україні. 

Надавало Товариство фінансову допомогу і окре-
мим емігрантам, зокрема, у грудні 1922 р. було прийня-
те рішення про надання допомоги у розмірі 200 тисяч 
польських марок В. Липинському, "котрий перебуває  
в сей час в тяжкому матеріальному стані" [16]. 

З перших днів свого існування Товариство надава-
ло допомогу емігрантам і шляхом організації безкош-
товних обідів: спочатку виклопотало 50 безкоштовних 
обідів для українських емігрантів в їдальні одного з 
американських благодійних товариств, пізніше – ство-
рило власну кухню. З метою забезпечення емігрантів 
роботою Товариство допомоги створило власні краве-
цьку й швейну майстерні, що діяли протягом 1922 р. 
[5, 427]. Часто саме допомога Комітету у пошуку робо-
ти для наддніпрянських емігрантів допомагала їм та-
ким чином звільнитися з таборів для інтернованих, 
адже польська влада однією з умов звільнення визна-
чала наявність у інтернованих роботи, яка давала б їм 
засоби для існування. 

Незважаючи на формальну самостійність Товарис-
тва, майже з перших днів свого існування воно тісно 
співпрацювало з Українським Центральним Комітетом 
в Польщі. По суті, відділи УЦК й філії Товариства до-
помоги емігрантам з України взаємодоповнювали один 
одного. Згідно рішення з'їзду української еміграції  
15-18 серпня 1923 р. в місцевостях, де були відділи 
Товариства допомоги біженцям з України, УЦК за-

тверджував голову Товариства допомоги, а там, де 
існували й відділ Українського Центрального Комітету 
і Товариство допомоги біженцям з України, як це було  
у Львові, голова Товариства допомоги входив до 
складу управи відділу УЦК [17]. Крім того, для коорди-
нації спільних зусиль Товариства допомоги біженцям  
і відділу УЦК було ініційоване взаємне представницт-
во – на засіданнях кожної з організацій були присутні 
представники іншої [18]. 

Серед членів Товариства була велика кількість ко-
лишніх урядовців, діючих членів Державного Центру 
УНР в екзилі, відомих українських громадсько-полі-
тичних діячів, зокрема: Дмитро Донцов та його дру-
жина Марія Донцова, Володимир Дорошенко, Іван та 
Юрій Липа, Леонід Білецький, Сергій Тимошенко, Іса-
ак Мазепа та його дружина Наталія, Панас Феденко, 
дружина Дмитра Дорошенка Наталія Дорошенко.  
В 1923 р. до Товариства приєдналися Харитон Ле-
бідь-Юрчик, Петро Холодний, Пилип Пилипчук [19]. 
Очолювали Товариство допомоги в різний час Григо-
рій Деркач (1921–1922 рр.), Леонід Білецький (1922–
1923), Володимир Дорошенко (1923–1925), Іван Огіє-
нко (1925–1926), Петро Холодний (1926–1929), Юрій 
Магалевський (1929–1931), в 1935 р. Товариство знов 
очолив В.Дорошенко [5, 427]. 

На початковому етапі своєї діяльності основним за-
вданням Товариства було надання посильної допомоги 
емігрантам з України одягом, медикаментами, допомога  
у пошуку роботи. Водночас цей період був найтяжчим в 
діяльності товариства, яке не мало власних коштів, а отже 
й можливості виконувати свої функції. З огляду на це То-
вариство намагалося організувати допомогу біженцям  
з Великої України за допомогою міжнародних доброчин-
них організацій, зокрема Червоно Хреста. Так, у листі до 
Представництва польського Червоного хреста у Львові  
24 жовтня 1921 р. після обґрунтування обставин перебу-
вання у Львові великої кількості біженців і власного склад-
ного фінансового становища, Товариство просить Черво-
ний Хрест надати українським емігрантам допомогу за 
рахунок "американських дарунків" [20]. 

Отримати кошти для надання допомоги емігрантам 
передбачалося і за рахунок організації концертів і теат-
ральних вистав. Для цього необхідне було отримання 
дозволу від Львівського магістрату. Крім того, прибутки 
від подібних заходів оподатковувалися, і, незважаючи 
на прохання Товариства звільнити концерти від оподат-
кування з огляду на їх доброчинний характер, розміри 
податків, які стягувалися на користь магістрату, скла-
дали більше половини прибутків [21]. 

Окрім благодійних культурних заходів на користь 
емігрантів, Товариство проводило також заходи гро-
мадсько-політичного характеру. Так, 22 січня 1923 р.  
з ініціативи Товариства в приміщенні "Народного дому" 
у Львові відбувся "Святочний Обхід" приурочений п'ятій 
річниці проголошення самостійності Української Народ-
ної Республіки, на якому виступали голова Товариства 
допомоги емігрантам з України Л. Білецький, В. Садов-
ський, а також виступав з рефератом "Криза української 
літератури" Д. Донцов [22]. 

В 1922 р. Львівська філія Товариства допомоги бі-
женцям з України була перетворена в самостійне Укра-
їнське Товариство допомоги емігрантам з Великої Укра-
їни та їх родинам у Львові. Однак при цьому Товарист-
во продовжувало підпорядковуватися Українському 
Центральному Комітетові. Цей етап діяльності товарис-
тва продовжував попередній і був пов'язаний з відстою-
ванням прав української еміграції. Так, завдяки клопо-
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танням Товариства польська влада пом'якшила забо-
рону на проживання українським емігрантам у Східній 
Галичині і Західній Волині, дозволивши мешкати там 
колишнім урядовцям УНР за умови, що Товариство до-
помоги біженцям подаватиме їх списки [23]. 

Не виникало проблем і з працевлаштуванням ко-
лишніх урядовців УНР – складніше було з представни-
ками інших категорій емігрантів, які Товариство нама-
галося об'єднати в артілі за професійною ознакою 
[24]. Частин з них вдалося працевлаштувати на Волині 
– в кооперативах, на лісорозробках і залізницях  
[3, 97]. Водночас польська влада чинила перешкоди 
працевлаштуванню наддніпрянських політичних еміг-
рантів у Східній Галичині, статус якої до 1923 р. зали-
шався невизначеним. 

У 1923 р. Товариство допомоги біженцям з Великої 
України розпочало видання власного часопису – кален-
даря-альманаху "Дніпро" за редакцією В. Дорошенка,  
В. Завадського та І. Фендрика. У його створенні брали 
участь Л. Білецький, Д. Донцов, Д. Дорошенко, І. Липа,  
І. Огієнко, О. Олесь, В. Прокопович, В. Садовський, В. Сте-
фаник, С. Тимошенко, П. Холодний та інші [25]. 

У 1923 р. намітилися певні зміни у статусі й напрямках 
діяльності Товариства. Рішенням Ради послів Антанти 
Східна Галичина була передана Польщі. Тоді ж, у 1923 р. 
відбулися суттєві зміни у сприйнятті наддніпрянською по-
літичною еміграцією свого статусу – вони перестали 
сприймати еміграційне становище як тимчасове явище й 
приступили до облаштування свого життя на еміграції. 

Таким чином закінчився найтяжчий і найбільш від-
повідальний етап діяльності Товариства, який тривав 
протягом 1921–1923 рр., коли Галичина була територі-
єю, через яку проходив потік біженців з Радянської 
України до Польщі, яким Товариство надавало допомо-
гу. З 1923 р. діяльність Товариства набула постійного 
характеру організації наддніпрянської еміграції в Гали-
чині – склалися передумови для трансформації Това-
риства допомоги емігрантам з Великої України з філії  
у повноцінну організацію, підпорядковану Головній 
Управі в Варшаві. 

1923–1926 рр. О. Вішка називає періодом найбіль-
шого розквіту Товариства допомоги емігрантам. Вели-
кою мірою цьому сприяла діяльність І. Огієнка. В 1925–
1926 рр. прибуток Товариства щорічно складав близько 
10 тисяч злотих [5, 427–428]. 

17 червня 1924 р. Товариство допомоги емігрантам 
з Великої України та їх родинам у Львові знову було 
перейменоване – на Українське товариство допомоги 
емігрантам з України та їх родинам у Львові – і з тих пір 
існувало вже не як філія, а як самостійне товариство, 
яке підпорядковувалося Головній управі в Варшаві. 

У липні-серпні 1924 р. Міністерство внутрішніх справ 
Польщі проводило реєстрацію українських емігрантів. 
Український Центральний Комітет в Польщі й Товарис-
тво допомоги емігрантам брали участь у цій акції, від-
правляючи своїх уповноважених до місць перебування 
емігрантів, які надавали правову допомогу, у випадку 
необхідності засвідчували особу емігрантів або ж нале-
жність їм права азилю [26]. 

З другої половини 20-х рр. ХХ ст. інтенсивність дія-
льності Товариства допомоги емігрантам з України пос-
тупово зменшується. Це було пов'язано з тим, що пере-
важна більшість емігрантів поступово зливалися з се-
редовищем, знаходили роботу, набували польського 
громадянства. Товариство продовжувало надавати до-
помогу емігрантам, однак це були вже поодинокі випад-
ки. Таким чином допомогова функція Товариства пос-

тупово була зведена нанівець – до 1939 р. воно зали-
шалося лише однією з форм організації української емі-
грації в Польщі. 

Отже, діяльність Товариства допомоги емігрантам  
з України та їх родинам у Львові було складовою сис-
теми організаційного оформлення наддніпрянської по-
літичної еміграції в Польщі, створеної Державним 
Центром Української Народної Республіки в екзилі й 
Українським Центральним Комітетом в Польщі. Діяль-
ність товариства, в якій брали участь як представники 
Уряду УНР, так і української громадськості не лише да-
вала змогу надавати допомогу емігрантам з Наддніп-
рянської України, але й сприяла організаційному об'єд-
нанню наддніпрянської політичної еміграції в Галичині. 
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