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Дорогі друзі!

У 2018-му наші країни відзначатимуть 100-річчя від здобуття незалежності. Готуючись до цієї 
визначної дати заздалегідь, пропонуємо вашій увазі додаток «Ми є», який відображає події 99-річ-
ної давності. 

Цей додаток ми підготували в співпраці з Музеєм історії Польщі та журналом «Український 
тиждень». Цікаві факти й свідчення жителів Варшави показують важливі для польської незалеж-
ності дні під іншим кутом. Топографія міста, схема якого наведена в додатку, допомагає зрозуміти, 
на яких варшавських вулицях відбувалися знакові події листопада 1918 року. Стане в пригоді й 
словничок з іменами ключових постатей, які відіграли свою історичну роль у ті дні.

Хочу також запросити вас до виставкових залів «Хлібні» Національного заповідника «Софія  
Київська», де 10 листопада ми відкриваємо виставку «ВЕЛИКА ВІЙНА ПОЛЯКІВ 1914–1918». 
На ній представлено буремні часи Першої світової війни, коли внаслідок геополітичної ситуації, що 
склалася після підписання конвенції між Росією, Австрією та Пруссією про третій поділ Польщі 
1795-го, остання зникла з географічних карт на 123 роки. В усіх арміях, що воювали в Першій світовій, 
перебувало понад 4 млн поляків, яких на фронтах великої війни загалом полягло близько 450 тис. 

Ціна незалежності чимала. Однак радість від її здобуття в листопаді 1918-го після 123 років  
поділів переважує втрати, яких польські землі та поляки зазнали внаслідок Першої світової війни.

Катажина Вензовська,
в. о. директора Польського Інституту у Києві

Картина «Смерть солдата свободи» підписана іменем Шарль Ґільбер д’Анелль, однак мистецтвознавці стверджують, що ї ї автором був поляк 
Ян Остоя Мьодушевський
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Національне свято Незалежності 11 листопада

Після 123 років неволі в 1918-му здійснилися мрії п’яти 
поколінь поляків, які не змирилися з поділом Вітчизни та 
втратою державної незалежності. Тому 11 листопада 
1918 року для польського народу є національним святом. 
Це символ формування збройних організацій, які зробили 
свій внесок у відродження Речі Посполитої, а також спіль-
них дій поляків, що наважилися взяти зброю і воювати за 
незалежність. 

У це свято кілька поколінь звертається до традиції Поль-
ських легіонів Юзефа Пілсудського, Польського корпусу 
Юзефа Довбор-Мусницького та інших формувань, створе-
них на сході, у далекому Сибіру, на Кубані, у Мурманську та 
Одесі, Блакитної армії Юзефа Галлера, створеної у Франції, 
великопольських та сілезьких повстанців, солдатів Поль-
ського війська, які в 1919–1920 роках захищали незалеж-
ність Польщі від більшовицької навали. 

11 листопада — це день роздумів про минуле народу та 
історію Речі Посполитої, вшанування пам’яті всіх, хто віддав 
за Польщу найцінніше — власне життя. Ми також згадуємо 
членів західного альянсу, які політично та збройно підтри-
мували прагнення Польщі до незалежності, союзницьку 
латвійську армію, білоруські підрозділи генерала Станіслава 
Булак-Балаховича, а також найбільшого союзника Польщі 
головного отамана Української Народної Республіки Симо-
на Петлюру та його солдатів. 

Національне свято Незалежності починаючи з 1939 року 
відзначають у Польщі дуже урочисто. Основні заходи відбу-
ваються у Варшаві біля могили Невідомого солдата. Окрім 
президента Республіки Польща, спікерів Сейму та Сенату, 
прем’єр-міністра, головного інспектора Збройних сил участь 
у них брали духівництво всіх віросповідань, парламентарії, 
представники уряду та місцевої влади, наукових установ, 
громадських і професійних організацій, ветерани війни, 
мешканці та гості столиці. Польська армія та інші збройні 
формування по всій країні організовували факельні походи, 
паради та урочисті заходи.

Традицію свята Незалежності в 1939–1945 роках підтри-
мували й в окупованій Німеччиною та Радянським Союзом 
Польщі. Відзначали його конспіративно, згідно з довоєнним 
церемоніалом партизанських підрозділів Польської підпіль-
ної держави. Цю традицію культивували Польські збройні 
сили, що воювали на боці західних союзників, і навіть Поль-
ська армія, створена на сході, яка перебувала під контролем 
польських комуністів і радянської влади. 

Через кільканадцять років після завершення Другої сві-
тової війни комуністи Польської Народної Республіки забо-
ронили відзначати свято Незалежності. Однак ця традиція 
існувала у свідомості поляків. До неї зверталися кола націо-
нальної опозиції, які не визнавали комуністичної влади. 
1989 року, коли Польща першою з-поміж країн соцтабору 
здобула державну незалежність, славні національні традиції 
повернулися, а серед них історичний герб, знаки та симво-
ли влади, свята, зокрема й Національне свято Незалежності 
11 листопада. 

ВІЙНА НАРОДІВ. НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ЄВРОПИ 
1914 року розпочалась Перша світова війна за участі могут-
ніх держав, що доклалися до поділу Польщі: Австро-Угор-
щини, Німеччини та Росії, які опинилися у ворожих табо-

рах. Вій на розбудила в поляків почуття національної іден-
тичності, а її перебіг і результати (передовсім поразка всіх 
трьох держав, що поділили Польщу між собою) дали змогу 
відновити незалежну Польську державу. 

Цей період тривав із 3 серпня 1914-го до 11 листопада 
1918-го. Тоді водночас із пересуванням фронтів і зміною 
доль окремих держав, що брали участь у поділі Польщі, 
формувалися також польські державницькі концепції. Вони 
стосувалися способів і шляхів відновлення незалежності як 
за допомогою країн, які поділили Польщу, так і виступаючи 
проти. Серед них були й концепції згаданих вище держав, 
Західної Європи та Сполучених Штатів, що вели до вирі-
шення польського питання. Передбачити перебіг війни було 
важко, тож усі зацікавлені сторони виступали з різними за-
явами, які потім стали основою для створення Польської ар-
мії та зародження державного організму. 

Перша світова була війною не лише держав, а й народів. 
Це вони вели її як суб’єкти історії. Серед держав, які почина-
ли війну, були й багатонаціональні: Росія, Австро-Угорщи-
на, Османська імперія. Представники окремих національ-
ностей багатонаціональних держав дисципліновано йшли 
виконувати свій військовий обов’язок. Протягом перших 
кільканадцяти місяців світового конфлікту прагнення на-
родів, що не мали власних держав, не впливали на перебіг 
воєнних дій. Лише наприкінці, коли сили воюючих сторін 
були на межі, солідарність із «власною» армією, династією 
та державою послабилася. Слово взяли національні еліти, 
які прагнули створити власні національні держави згідно 
з вільсонівським правом народів на самовизначення. 

МІТТЕЛЬЄВРОПА 
Поляки були підданими трьох імперій, і їхня доля в кож-
ній країні була різною. У період, про який мова, найбільші 
політичні та громадянські свободи мали жителі підав-
стрійської частини (Галичини), тоді як у двох інших відбу-
валися насильницька русифікація та германізація. З еко-
номічного погляду найкраще було в Пруссії, а найгірше на 
Галичині. На підросійській території, де ставку зробили на 
розвиток промисловості й торгівлі з Росією, тимчасовий 

Ева Фіґель, директор Польського Інституту у Києві в 2014–2017 роках
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економічний успіх мала Лодзь, а польські промисловці та 
купці активно працювали на значній території імперії. 

Держави, що поділили Польщу між собою, напере-
додні війни не мали конкретних планів стосовно Польщі 
та поляків. В Австрії виникла концепція створення на Га-
личині третього «королівства» монархії, тобто поглиблен-
ня автономії. В умовах конфлікту ця проблема була дуже 
відчутною. Почалося зі звернення Головної команди Ц. К. 
австрійських військ від 9 серпня: «Поляки! Наближається 
хвилина визволення з-під московського ярма. Союзні вій-
ська Німеччини та Австро-Угорщини невдовзі перетнуть 
кордон Польського королівства. Москалі вже відступають. 
Закінчується їхнє криваве панування, що тяжіло над вами 
понад сто років. Об’єднайтеся з військами Німеччини та Ав-
стро-Угорщини. Під нашими прапорами приходять до вас 
свобода і незалежність». 

Німці свою військову мету сформулювали лише у верес-
невій програмі канцлера Бетмана-Гольвеґа. Згідно з цим до-
кументом у Центральній Європі мали намір створити Міт-
тельєвропу, до складу якої входили б формально незалежні 
держави. Однак насправді кожна з них була б підпорядкова-
на Рейху… Польща в цьому проекті повинна була відіграва-
ти роль невеликої буферної держави, яка поступово герма-
нізувалася б (зокрема, і через штучно створений голод, що 
зменшував популяцію поляків). Від колишнього Королів-
ства Конгресового збиралися відокремити значні території 
польської прикордонної смуги, з якої німці планували висе-
лити поляків і євреїв, а натомість заселити німецьких коло-
ністів. Маріонеткова Польська держава повинна була стати 
монархією, на троні якої сидів би аристократ із Німеччини 
чи Австрії. Спочатку це мав бути австрійський князь, але з 
огляду на послаблення позицій Австро-Угорщини в таборі 
центральноєвропейських держав від такого задуму відмо-
вилися. Свої кандидатури на польський трон подало кілька 
німецьких князів, серед яких і саксонські. Навіть після ймо-
вірного створення цієї державки-сателіта Німецька імперія 
хотіла залишити контроль над економікою, залізницею та 
військом у руках своєї армії. Керівництво імперії зустріло 
цей проект без ентузіазму, вважаючи створення Польської 
держави помилкою, попри таку обмежену автономію. Вод-
ночас німецькі солдати 7–8 серпня роздавали листівки та-
кого змісту: «Ми приходимо до вас як друзі. Вірте нам! Ми 
несемо вам свободу і незалежність! Об’єднайтеся з нашою 
армією…» 

Росія теж не пасла задніх. 14 серпня 1914 року з’явилося 
звернення, підписане великим князем Ніколаєм Ніколаєві-
чем. Воно теж складалося із загальних фраз: «Нехай поль-
ський народ об’єднається під скіпетром імператора Росії. Під 
цим скіпетром відродиться Польща, вільна у своїй вірі, мові 
та самоврядуванні». Сам факт підписання відозви головно-
командувачем, а не монархом свідчив про те, що йшлося 
лише про мобілізацію поляків на боротьбу за російські ін-
тереси, а не про реальні поступки.

На Заході польське питання, принаймні в початковій 
фазі війни, не викликало жодних активних реакцій. Уряди 
держав Антанти вважали це внутрішнім російським питан-
ням, у яке вони не повинні втручатися. Натомість громад-
ська думка на Заході дуже прихильно ставилася до поль-
ських справ. У США добре організована Полонія традиційно 
була пов’язана з національним табором. 

ПЕРШІ МІСЯЦІ ВІЙНИ — КАДРОВА КАМПАНІЯ 
Юзеф Пілсудський спочатку не вірив, що сербсько-австрій-
ський конфлікт може перерости у війну, але 30 липня 1914 
року видав наказ про мобілізацію Стрілецького союзу. 
2 серпня він підпорядкував собі стрілецькі загони. Тоді ж 

надійшов дозвіл австрійського штабу на диверсійну діяль-
ність «польських військ». 6 серпня на світанку з краків-
ської дільниці Олеандри до кордону вирушив перший під-
розділ, перед яким їхав кінний патруль Беліни. Складався 
він із семи осіб. О 9:45 солдати повалили прикордонні 
стовпи під Міхаловце, перейшовши кордон. 

Розпочинаючи діяльність у Конгресівці, Пілсудський 
офіційно оголосив про намір об’єднати обидві відібрані те-
риторії: Галичину й ту, що була під Росією. Він планував це 
зробити в союзі з Австрією, а коли давав наказ іти маршем, 
то сподівався, що, побачивши польське військо, громадяни 
Королівства візьмуться за зброю. Задля досягнення своєї 
мети вдався до містифікації: у листівці, яку поширювали в 
Королівстві до 6 серпня, інформувалося, що 3 серпня у Вар-
шаві було створено Національний уряд, який його, Пілсуд-
ського, призначив «комендантом Польських збройних сил». 
Завдяки розвідувальній інформації він розраховував швид-
ко захопити Варшаву, але росіяни не покинули місто й на-
віть зміцнили свої позиції в Заглембі-Домбровському. Саме 
там Пілсудський мав прихильників і міг розраховувати на 
підтримку та добровольців. У цій ситуації слабкі польські 
сили не мали шансу зібрати під своїми знаменами населен-
ня Конгресівки. Стрільців зустрічали не радісно, а, навпаки, 
вороже. У результаті після кількох сутичок і перемінного за-
хоплення Кельце стрільці відступили до Галичини. Реакція 
австрійців була очевидною: вони вимагали розпустити стрі-
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лецькі підрозділи або включити їх до складу Ландштурму. 
У той час коли Пілсудський та легіонери пішли ва-банк, у 
Королівстві діяли обережніше. 3 серпня 1914 року у Варшаві 
було створено Громадянський комітет, переформований 10 
листопада за згодою росіян у Центральний громадянський 
комітет (ЦГК), який організував допомогу для населення 
Конгресівки (і тієї частини Галичини, що опинилася під 
російською окупацією). Його очолили, зокрема, Станіслав 
Войцеховський, Владислав Грабський, які вважали, що за-
кладають підвалини майбутнього польського уряду, але не 
мали наміру розпочинати, принаймні на тому етапі, зброй-
них виступів. У першій фазі війни вони думали, що «пере-
мога російсько-французько-англійської коаліції дає надію 
на об’єднання всіх польських земель із виходом до Балтій-
ського моря», і вважали легіонерів Пілсудського політич-
ним знаряддям у руках Австрії та Німеччини. 

У листопаді було сформовано політичний осередок під 
назвою Національний польський комітет на чолі з Романом 
Дмовським. У своєму зверненні його представники проголо-
сили, що «поразка Німеччини — це наша перемога». Голов-
ною метою війни визнали «об’єднання Польщі під скіпетром 
російського монарха» й дбали про створення польських під-
розділів на боці російської армії. Тим часом через спротив 
антипольських елементів у російських штабах сформова-
ний поміщиком Вітольдом Ґорчинським Пулавський легі-
он не вийшов із розташування батальйону, а в жовтні 1915 
року його перейменували в 739-й Новоалександрійський та 
740-й Люблінський загони загального призначення. 

Усі старання землевласників, аристократів, буржуазії та 
кліру Конгресівки з’ясувати позицію російської влади щодо 
польського питання залишалися без відповіді, доки росій-
ська армія мала успіхи на фронті. Тому Дмовський досить 
рано налагодив контакти з представниками Полонії на За-
ході, зокрема з Іґнацієм Падеревським, Яном Шумським і 
Ґабріелем Нарутовичем, які очолили акції допомоги й кло-
потали в Парижі та Вашингтоні про початок діяльності, що 
мала на меті відбудову Польської держави.  

16 серпня 1914 року в Кракові за ініціативою польських 
політичних партій було створено Головний національний 
комітет (ГНК) на чолі з Юліушем Лео. Він мав бути — і це 
швидко визнали австрійці — «найвищою інстанцією вій-
ськової та політичної організації Польських збройних сил». 
Керівниками військового департаменту стали Владислав 
Сікорський та Александр Скарбек. До складу ГНК увійшли 
представники одинадцяти політичних партій із Галичини 
та п’яти з Королівства, серед яких були і прихильники, і про-
тивники Пілсудського. Відтоді всі польські збройні форму-
вання мали виступати як Польські легіони під австрійським 
військовим командуванням. Пілсудський був змушений на 
це погодитись. У зверненні до солдатів від 22 серпня він на-
писав: «Народ починає прокидатись і не хоче залишати нас 
самотніми, якими ми були досі. Від свого й вашого імені я 
оголосив про вступ до ширшої організації, яка забезпечить 
польському війську більше засобів і ширше поле для діяль-
ності. Я розраховував, що збережу автономію свого форму-
вання, однак австрійці були непоступливими». 

Легіони могли виступати як формування Ландштурму 
з командирами поляками — генералами австрійської армії. 
Єдине, на що австрійці погодилися, то це польські військові 
відзнаки, обмундирування та командування. 

Спочатку було створено Західний і Східний легіони 
(Східний розпустили ще до початку воєнних дій, бо його 
солдати відмовилися складати присягу на вірність імпера-
торові. Кілька сотень солдатів на чолі з полковником Юзе-
фом Галлером перейшли до Західного легіону. Близько 5 
тис. були включені до лав Ц. К. армії). Ця криза призвела до 

того, що австрійці втратили інтерес до польської ідеї, а Ні-
меччина взагалі нею не зацікавилася. На тому початковому 
етапі польські справи видавалися туманними, а роль полі-
тиків і військових, які хотіли створити польську армію, що 
стала б важливим чинником на фронтах війни, зводилася до  
«прохачів».

Тим часом у війні брали участь погано озброєні Легіони 
спочатку в складі трьох полків. Спершу Юзеф Пілсудський 
очолював 1-й полк, а наприкінці 1915-го всі три. Вже у верес-
ні 1914 року головні сили Легіонів (командиром був генерал 
Кароль Дурський-Тшаска) були кинуті в район Марамарош-
Сігет в Угорщині, потім до Східних Карпат, де після перехо-
ду Пантирського перевалу мали успіх у битвах під Рафайло-
вою і Надвірною. Після цього вони вступили в Покуття. 29 
жовт ня в тяжкій битві під Молотковом полягло близько 300 
легіонерів, понад 800 було поранено. Батальйони, якими 
командував Пілсудський, брали участь у кривавих боях під 
Анеліном і Лясками (22–26 жовтня 1914 року), де визначну 
роль відіграв Едвард Ридз-Сміґлий. Однак через припинен-
ня наступу на варшавському напрямку вони були змушені 
відступити на Підгалля, при цьому два тилові батальйони 
мали жорстокий бій під Кривоплотами. Саме в цей момент 
1-й Полк за клопотанням ГНК було переформовано в І Бри-
гаду польських легіонів. 

У листопаді — грудні 1914-го І Бригада в межах австрій-
ського контрнаступу мала важкі бої під Лимановою, Чижув-
ками та Марцинковіце. У кожному з цих місць їм допомагали 
горяни. Напередодні Різдва І Бригада (за відсутності Пілсуд-
ського нею командував начальник штабу Казімеж Соснков-
ський) провела жорстокий бій під Ловчувком (22–25 груд-
ня). А вже на початку 1915-го вона була відкликана й пішла 
на відпочинок. ІІ Бригада і далі воювала в горах. 18–21 січня 
1915 року вона прорвалася до російського фронту під Кирлі-
бабою й вийшла на рубіж річок Дністер і Серет. Згодом її теж 
відкликали з фронту.  

Пілсудський також розвивав створену восени 1914-го 
Польську військову організацію (ПВО). Організація була 
конспіративною, її діяльність спрямовувалася передовсім 
проти Росії. Спочатку її очолював Тадеуш Зулінський, по-
тім Стефан де Кастенедоло Каспшицький. А фактично сам 
Пілсудський. ПВО була цілком самостійною й складалася з 
чинної служби та резерву. Готувала офіцерів і підофіцерів 
для майбутньої Польської армії. Видавала власний часопис 
«Уряд і армія», редакторами якого були Адам Скварчин-
ський і Тадеуш Голувка. ПВО мала бути силою, яка вступить 
у бій, коли вирішуватиметься доля незалежності Польщі. 

КРИЗА ПРОРОСІЙСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
По інший бік фронту також не було жодного позитивного 
сценарію вирішення польського питання. За чотири дні 
до виходу росіян із Варшави (на початку серпня 1915 
року) російський прем’єр-міністр поінформував Думу 
про рішення царя щодо польського питання. Ніколай ІІ 
радив урядові підготувати закон, що давав би полякам 
(звичайно, після завершення війни) культурну, еконо-
мічну та національну свободу, але лише в межах автоно-
мії та під скіпетром Романових. Над цим планом працю-
вав міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Сазонов. 
У ньому йшлося про певну автономію польських земель 
під пануванням Росії, до складу яких мали увійти й тери-
торії, що входили до складу Австро-Угорщини та Німеч-
чини. У деяких частинах документа йшлося про приєд-
нання Верхньої Сілезії. Водночас пропоновані права зна-
чно відрізнялися від тих, які поляки мали на Галичині 
під пануванням Австро-Угорщини. Сазонов надав 
пункти свого плану послові Франції: польський уряд мав 
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складатися з представника царя або ж віце-короля, Ради 
міністрів і двопалатного парламенту. Адміністрація 
Польщі підпорядковувалася б урядові, але мито, міжна-
родна політика, армія, фінанси, залізниця залишилися б 
у розпорядженні Російської імперії. Адміністративні від-
носини між Польським Королівством і царем повинні 
були лишитися в розпорядженні Сенату в Петрограді, а в 
його межах створена спеціальна комісія, до якої входили 
б порівну польські та російські сенатори.  

Царський двір неприхильно ставився до цих пропо-
зицій, бо в польському питанні вбачав лише пропаган-
дистський момент із чіткою військовою метою. Невдовзі 
після того як їх було представлено, Сазонова відправили у  
відставку. 

Царське рішення спричинило різке послаблення про-
російської орієнтації в польському середовищі. Роман 
Дмовський негайно виїхав із Росії до Швейцарії, де в Ло-
занні діяла Польська агенція, що мала на меті підтримува-
ти зацікавлення французької влади польськими справами. 
На самому початку війни завдяки її старанням із поляків-
добровольців було сформовано так званий Легіон байонь-
чиків, до складу якого входило близько 200 осіб. Його було 
знекровлено під Аркасом, і великої ролі він не відіграв.

Дмовський, покидаючи Росію, залишив канал зв’язку у 
вигляді осередку ПНК, який і надалі утримували в Петро-
граді. Інші помірковані політики, а саме реалісти й наро-
довці, створили в окупованому Королівстві так зване Між-
партійне політичне коло й чекали на розвиток подій. Крім 
змін на фронтах та в міжнародній ситуації 1916 рік позна-
чився також серйозними змінами в становищі польського 
народу. Ситуація на фронтах остаточно перекреслила надії 
Німеччини на швидку перемогу. 

В умовах, що склалися, польські справи рано чи пізно 
мали вийти на міжнародний рівень. Польські політики 
переконали представників окупаційної влади, що з поль-
ських земель можна мобілізувати ще принаймні мільйон 
солдатів. Головний квартирмейстер німецької армії Еріх 
Людендорфф писав прямо: «Створімо Велике польське 
князівство з Варшави і Люблінського, а відразу після цього 
польську армію під німецьким командуванням». 

У тій ситуації (після конференції в Пщині) було про-
голошено так званий Акт 5 листопада — звернення двох 
імператорів, у якому йшлося про створення «самостійної 
держави» із земель, «вирваних з-під російського пануван-
ня», зі спадковою монархією та конституційним ладом. 
У документі не йшлося ані про кордони, ані про власну 
армію чи міжнародну політику. Більшість поляків про-
ігнорувала цей імператорський акт, адже суспільство не 
довіряло німецьким деклараціям. Слушність такої підоз-
рілості суспільства довів губернатор Ганс фон Безелер, 
який 9 листопада оголосив мобілізацію під гучною назвою 
«Polnische Wehrmacht». Мобілізовані мали бути «тимчасо-
во включені» до німецької армії. Держави-окупанти зро-
били наступний крок 6 грудня 1916 року, створивши Тим-
часову раду стану (далі ТРС), до складу якої входили «25 
представників усіх земель і всіх професійних середовищ», 
а також по три комісари від імператорських урядів. По-
ляки опинилися перед дилемою: з одного боку, з’являвся 
шанс створити маріонетковий національний уряд, з друго-
го — ТРС легко можна було звинуватити в співпраці з во-
рогом. Так само вагався й Пілсудський, який порушив це 
питання під час зустрічі з президентом Варшави князем 
Здзіславом Любомирським. Сподіваючись на створення 
національного уряду, певна кількість громадян вирішила 
підтримати ТРС. Очолив Раду каліський поміщик Вацлав 
Немоєвський. 

Таким чином польське питання вийшло на міжнарод-
ний рівень. Акт 5 листопада був як грім серед ясного неба 
для неготових до такого повороту держав Антанти. Поля-
ки на чолі з Дмовським, що перебували на Заході, допо-
могли прийняти рішення. Не обійшлося й без представни-
ків еміграції та Полонії як у Європі, так і в Америці. Діячі 
рівня Генрика Сенкевича чи Іґнація Падеревського мали 
відповідний авторитет і могли впливати на публічну дум-
ку Заходу. 

Першим висловився цар Ніколай ІІ, який у наказі для 
армії від 25 грудня визнав, що важливою метою війни 
є створення «вільної Польщі, до складу якої увійшли б 
три (досі розділені) частини з власними законодавчими  
установами та армією».

КРИЗА ПРИСЯГИ 
Тимчасові успіхи центральноєвропейських держав (при-
пинення наступу Нівеля та революція в Росії) стали при-
чиною жорсткішого ставлення до польських військ. Від 
легіонерів вимагали негайного складення присяги. Піл-
судський чекав лише на це. Він розірвав відносини з ТРС, 
відмовився складати присягу й заохочував Легіони вчи-
нити так само. Відповіддю на що стали репресії німець-
кої та австрійської влади. Тих, хто відмовився скласти 
присягу, або направляли до австрійської армії й поси-
лали на італійський фронт, або ж розміщували в таборах 
для інтернованих у Беньямінові та Щипйорно. Пілсуд-
ського заарештували в ніч з 21 на 22 липня 1917 року й 
вивезли до Магдебурзької фортеці. 

Суспільство було обурене. На знак протесту ТРС само-
розпустилася. Щоб залагодити конфлікт, німецька окупа-
ційна влада віддала полякам судову систему. Тієї осені було 
створено Регентську раду, до складу якої ввійшли три особи. 

РЕВОЛЮЦІЯ В РОСІЇ ТА ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ 
Лютнева революція в Росії закінчилася поваленням царя 
(15 березня 1917 року). Влада перейшла до Тимчасового 
уряду на чолі з князем Ґєорґієм Львовим. Нова влада за-
декларувала готовність продовжувати війну, що в ре-
зультаті призвело до її падіння. Одночасно стали вини-
кати ради робітничих і солдатських депутатів. То був по-
чаток розпаду російської армії. 

Послаблення влади в Росії активізувало місцевих по-
ляків, які створили в Петрограді Союз військових поляків, 
а 21 червня 1917 року — Головний польський військовий 
комітет, який намагався формувати польські військові 
підрозділи. Спочатку було сформовано Дивізію польських 
стрільців, яку згодом переформовано в І Польський кор-
пус генерала Юзефа Довбор-Мусницького. Створений в 
Україні ІІ Польський корпус потрапив до німецького по-
лону під Каневом. Формування ІІІ Польського корпусу до-
вести до кінця не вдалося. 

7 листопада 1917 року більшовики здійснили перево-
рот. У країні почалася громадянська війна. Більшовики 
хотіли здобути підтримку суспільства й проголошували 
гасла «самовизначення націй». Вони анулювали акти про 
поділ Польщі. Однак це була лише пропагандистська ді-
яльність. Їхнім справжнім наміром виявився експорт ре-
волюції. Пропагандистські гасла більшовиків викликали 
реакцію білих, що сприяло позитивному вирішенню поль-
ського питання. 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВІЛЬСОНА 
8 січня 1918 року президент Сполучених Штатів Вудро 
Вільсон виголосив у Конгресі свою відому промову. 
У 14 пунктах він представив умови закінчення війни. 
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13-й пункт містив важливе для вирішення польського 
питання твердження: «Потрібно створити незалежну 
Польську державу, яка займатиме територію, заселену 
безумовно польським народом, і якій необхідно гаран-
тувати безпечний та вільний доступ до моря…» Ці 
слова в Польщі сприйняли з ентузіазмом. 

ПОЧАТОК БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ 
У жовтні 1918 року, коли поразка центральноєвропей-
ських держав стала очевидною, у Польщі почалася бо-
ротьба за владу. Здавалося, що найбільші шанси має 
ПНК у Парижі, який підтримувала Франція і який 
дуже дбав про те, щоб його визнали урядом де-факто. 
Діячі ПНК у Франції, США, Англії та Італії перекону-
вали союзників у необхідності відправити до Польщі 
армію Галлера. Відповідна пропозиція потрапила до 
французького прем’єр-міністра та «міністра війни» 
Жоржа Клемансо. Однак Антанта була обережною.  
На Заході знали про існування Регентської ради й  

«пілсудчиків». Тоді як Англія була рішуче налашто-
вана проти ПНК. У цій ситуації все мали вирішити по-
дії в самій Польщі. 

Регентська рада за останні місяці свого існування до-
вела, що була справжнім польським тимчасовим урядом. 
У жовтні вона запровадила нове формулювання військо-
вої присяги та оголосила мобілізацію до Польської армії. 
2 листопада було прийнято перші присяги підрозділів 
Польських збройних сил. Здобутки Регентської ради ве-
личезні, їх важко переоцінити: вона розвинула та зміц-
нила польське шкільництво, службу охорони здоров’я 
й правосуддя, а також державну адміністрацію; видала 
низку законів та нормативних актів, які потім вико-
ристовувалися в ІІ РП. Було створено мережу диплома-
тичних представництв у країнах, пов’язаних із блоком 
центральноєвропейських держав, а також у нейтраль-
них країнах. Регенти мали великі здобутки у військовій 
галузі. Розвинули патронат над Польськими збройними 
силами (з 12 жовтня названими Польською армією), з 
допомогою генерала Тадеуша Розвадовського та діячів 
Військової комісії створили керівні органи військової 
влади: Генеральний штаб, Міністерство військових 
справ, а також військові школи. За час свого існування 
Регентська рада розробила багато військових уставів та 
низку законодавчих актів, серед яких і «Тимчасовий за-
кон про загальний військовий обов’язок». Це робилося 
без відома Пілсудського, а часом і всупереч його волі й 
стало підґрунтям для створення незалежної держави. 

Пілсудського, якого всі вважали керівником само-
стійницького табору, підтримували легіонери та ПВО. 
Ув’язнення в Магдебурзькій фортеці лише зміцнило 
його позицію. Регентська рада та численні польські 
організації вимагали від німецької влади якнайшвид-
шого його звільнення. 31 жовтня до Магдебурга прибув 
Гаррі Кесслер (посланець керівництва Рейху), який мав 
з’ясувати позицію Пілсудського. Німці ще вагалися, але 
7 листопада почалися заворушення в Берліні, підтри-
мані деморалізованими військовими моряками. Перед 
урядом Німеччини постала загроза путчу, що могло 
остаточно призвести до фактичного падіння імперії й 
створення чергової Республіки рад. Створення Поль-
ської держави могло затримати червоний наступ на за-
хід. 8 листопада 1918 року Пілсудського й Соснковського 
було звільнено, а 10 листопада спеціальним потягом із 
Берліна вони приїхали до Варшави. На вокзалі їх зустрі-
чав регент Любомирський. 

СТВОРЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ 
Вночі з 6 на 7 листопада 1918 року було створено пер-
ший Тимчасовий уряд Польської Республіки в Любліні 
на чолі з Іґнацієм Дашинським. Це був лівий соціаліс-
тичний уряд, до складу якого ввійшли пов’язані з Піл-
судським діячі Вацлав Серошевський та Едвард Ридз-
Сміґлий. Пілсудський хотів спочатку їхати до Любліна 
й долучитися до його роботи, але князь Любомир-
ський переконав його, що уряд потрібно створювати у 
Варшаві.

11 листопада Регентська рада передала Пілсудсько-
му командування Польськими збройними силами, а 14 
листопада він прийняв цивільну владу. Регентську раду 
розпустили. 18 листопада було створено уряд Єнджея 
Морачевського. За два дні до цього Пілсудський наді-
слав депешу державам Антанти, у якій інформував про 
створення незалежної Польської держави, до складу 
якої ввійшли всі визволені польські землі. Польща по-
чала існувати на міжнародній арені. 

Плакат, що закликає поляків зі США вступати до лав Польської армії у 
Франції, 1917. З фондів Музею історії Польщі
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Від 11 листопада 1918-го минуло 
лише 99 років. Але за цей час Вар-
шава дуже змінилася. Жодне інше 
місто в Європі не зазнало таких 
змін. Руйнування, спричинені 
Другою світовою війною, а потім 
хаотична відбудова стерли кор-
дони між окремими етапами роз-
витку міста. Однак можна знайти 
місця, що протягом двох днів — 10 
й 11 листопада — були сценою для 

низки подій, піком яких стало те, 
що поляки отримали контроль 
над Варшавою, повернули їй ста-
тус столиці та здобули незале-
жність.

Протягом цих двох днів варша-
в’яни, затамувавши подих, сте-
жили за подіями, не завжди розу-
міючи їхню важливість. Багато 
хто спонтанно долучався до роз-

зброєння німецьких солдатів, за-
хоплення важливих об’єктів, до-
помагав цивільній владі, яка тоді 
саме створювалася. А багато лю-
дей просто вийшло на вулиці, щоб 
привітати, продемонструвати чи 
повитріщатися на велику історію, 
яка вкотре котилася вулицями 
Варшави. Ті місця й тих людей мо-
жемо побачити в цьому короткому 
путівнику.

СЛІДАМИ ПОДІЙ 11 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ

Підготував колектив Музею історії Польщі у Варшаві, вул. Мокотовська, 33/35, 00-560 Варшава
Графічне оформлення: Феліс Фіделіс. Використано фотографії з Архіву механічної документації та фонду Музею історії Польщі
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Вранці 10 листопада тут, на вок-
залі Варшавсько-віденської за-

лізниці, зустрічали Юзефа Пілсуд-
ського, який повертався з Магде-
бурзької фортеці. Князь Здзіслав 
Любомирський вітав його від імені 
Регентської ради, Адам Коц — від 
імені ПВО.

Здзіслав Любомирський: «Про при-
їзд коменданта до Варшави я отримав 
телеграму з Берліна — 10.11, вечір».

Адам Коц: «Вночі з 10 на 11 листопа-
да я отримав інформацію, що комендант 
прибуде до Варшави. […] Після цього я 
вирушив із майором Кшачинським на 
центральний вокзал, де в залах чергува-
ли два німецькі патрулі, які нас не про-
пустили. Людей було небагато, тому що 
приїзд коменданта був несподіваним».

Адам Коц: «О 6:30 автомобілем при-
їхав регент князь Здзіслав Любомир-
ський зі своїм ад’ютантом ротмістром 
Ростворовським. Охорона його пропус-
тила, що нам із майором Кшачинським 
стало в пригоді, бо ми пройшли разом із 
ними. Це трохи здивувало регента і його 
ад’ютанта. На пероні ми познайоми-
лись, я їх поінформував про те, що перед 
ними головний комендант ПВО. Князь 
Любомирський був дуже неспокійний і 
пригнічений, він кілька разів повторив: 
«Нарешті приїздить, о як це добре!». 
Мені було дуже важливо привітати ко-
менданта першим, відразу після виходу з 
вагона. Невдовзі підійшов поїзд. Комен-
дант вийшов із нього в супроводі пол-
ковника Соснковського. Він був блідий і, 
звичайно, виснажений полоном. Однак 
було видно, що сили його не покинули. 
Я підійшов до нього і привітав такими 
словами: «Громадянине коменданте, від 
імені Польської військової організації ві-
таю громадянина коменданта у столиці». 
Комендант віддав мені честь».

Мар’ян Ромейко: «Того пам’ятного 
дня 10 листопада всією Варшавою блис-
кавкою розлетілася новина: «Пілсуд-
ський у столиці»…

Втік із Німеччини!.. Німці випусти-
ли його з ув’язнення! Це ще не кінець! 
Навіть говорили, що це сам Фох наказав 
його звільнити…»

Важко описати захоплення юрб на-
роду, які безупинно виходили на вулиці… 
«Повернувся комендант! Владу Пілсуд-
ському! Геть німецьких регентів!» […]

Як за помахом чарівної палички, у 
варшавському суспільстві цілком змі-
нилося ставлення до Пілсудського. Не-
схвальна думка, осуд, критика його по-
статі та його починань, такі гострі ще два 

тижні тому, пішли в небуття. Цього дня 
Пілсудський позбувся ворогів, залиши-
лися тільки віддані йому натовпи людей 
із різними політичними поглядами, що 
належали до різних суспільних прошар-
ків. «Вермахтівці», які ще два тижні тому 
говорили про нього стримано й обереж-
но, сьогодні переконано стверджували: 
«Слава Богу, тепер він прибере всіх до 
рук!». Представники інтелігенції, які 
ще напередодні насмішкувато назива-
ли його «соціалістом» (якщо не гірше), 

захоплювалися «князем соціалістом», 
«червоним шляхтичем», людиною з по-
граниччя, стверджуючи, що він скорше 
князь, ніж соціаліст, скорше шляхтич, 
ніж червоний, що швидко розжене цю 
«люблінську банду», бо він передовсім 
добрий поляк. Однак найбільшу під-
тримку Пілсудський мав серед простих 
людей, робітників, які бачили в ньому 
колишнього «товариша», колишньо-
го редактора таємного «Робітника» — 
Зюка.

1. Вокзал Варшавсько-віденської залізниці

ВОКЗАЛ ВАРШАВСЬКО-ВІДЕНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

ПЕРЕХРЕСТЯ ЄРУСАЛИМСЬКИХ АЛЕЙ ТА ВУЛ. МАРШАЛКОВСЬКОЇ.  
САМЕ ТУТ МІСТИВСЯ ВОКЗАЛ ВАРШАВСЬКО-ВІДЕНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
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2. Білий палацик на Фраскаті

3. Перехрестя Єрусалимських алей і Братської

Вранці на вулиці Фраскаті відбу-
лася розмова між Здзіславом Лю-

бомирським, який представляв Ре-
гентську раду Польського Королів-
ства, та Юзефом Пілсудським.

Адам Коц: «У салоні подали чай. 
[…] За чаєм Юзеф Пілсудський і ре-
гент не обговорювали державних справ. 
Розмова була виключно товариською. 
У якийсь момент князь Регент запитав: 
«Чи пан комендант не зміг би пройти зі 
мною до кабінету?». Обоє вийшли, щоб 
довірливо поговорити.

Марія Любомирська: «Пілсудський 
слухав, говорив мало, не хотів висловлю-
вати свою думку перед тим, як зрозуміє 
ситуацію. Завжди загадковий, справив 
на Здзіся РАДШЕ позитивне враження, 
але видався йому жалюгідним і втомле-
ним неволею. Малий Самсон, якому не-
воля відрізала волосся. У нас у Польщі 
люди з твердою рукою непопулярні — 
маємо приклад Вельопольського. Народ 

любить тих, хто є втіленням його духо-
вності. Пілсудський сам себе назвав «ле-
гендою» — це миттєвий психоз. На мою 
думку, нагальних реальних завдань не 
виконає, не довіряю йому, не вірю йому, 
а так хотіла б повірити! Бо нам надзви-
чайно потрібен провідник. Комендант 
сказав Здзісеві, що більшою небезпекою 
для Польщі вважає більшовизм із Ні-
меччини, аніж із Росії. Покидав Берлін, 
коли почалася революція, бачив, як сол-
дати зривали з офіцерів погони, — зараза 
поширювалася залізничними коліями й 
разом із Пілсудським прибула до Варша-
ви, організовуючи німецькі війська. […]

Відмова Регентської ради від вла-
ди — питання днів чи годин; вона шукає 
гідного виходу; для добра країни не хоче 
просто так припинити свою діяльність, 
тоді як загони недоброзичливців хотіли 
б її вигнати як поганого шкідника. За-
багато в цьому гіркоти! Сьогодні ввечері 
вже чую, що Пілсудський зашкодив сво-
їй популярності візитом на Фраскаті».

Адам Коц: «Юзеф Пілсудський і 
регент закінчили свою розмову, яка 
тривала півгодини, і з кабінету ви-
йшли до салону. Почали прощати-
ся. Князь Здзіслав Любомирський 
сказав, що віддав у розпорядження 
коменданта свій автомобіль. Це по-
збавляло турбот із пошуком якогось 
екіпажу, щоб доїхати на вулицю Мо-
нюшки, до квартири, яку підготували 
для коменданта. 

Була майже 9-та ранку, коли ми 
виїхали з Фраскаті».

БІЛИЙ ПАЛАЦ НА ФРАСКАТІ  
НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ЄРУСАЛИМСЬКІ АЛЕЇ НЕПОДАЛІК ВУЛ. БРАТСЬКОЇ

ТРАМВАЇ Й НАДАЛІ КУРСУЮТЬ АЛЕЯМИ

10 листопада в цьому місці сталася стрілянина між ні-
мецькими солдатами й польськими маніфестан-

тами, що йшли вітати Юзефа Пілсудського.

Віктор Томір Дриммер: «Перед Віденським вокзалом зі-
бралися тисячі людей. Ми довідалися, що комендант і шеф 
приїхали раніше; незважаючи на це, організатори маніфеста-
ції вирішили сформувати ходу. Я повів цей похід, який очолю-
вали мої люди, Єрусалимськими алеями від Маршалковської 
в напрямку Нового світу. Коли минули вулицю Братську, по-
бачив, як із Нового світу в наш бік повертає трамвай. Це був 
німецький трамвай із написом Nur fűr deutsche Militäre. Біля 
водія, як завжди, стояв озброєний німецький солдат. Водій 
побачив, що на його сигнали не реагують, і зупинив трамвай. 
Солдат спрямував карабін у бік натовпу, який розступився  
перед ним, як дерево від удару сокири».

Ян Лібкінд: «Німецький солдат, що їхав трамваєм, незва-
жаючи на заклики, не зняв шапки перед червоним прапо-
ром. Хтось із натовпу підскочив і зірвав із нього шапку, на що  
солдат відповів пострілом».

Віктор Томір Дриммер: «Я відразу ж вистрелив у німця, 
який впав до ніг водія, переді мною лежав робітник, із рани 
на шиї якого хлюпала кров. Натовп розбігся в обидва боки 
Братської, дехто притиснувся до стін будинків; я бачив людей, 
що лежали одне на одному, і цивільних, що стріляли з вікон 
будинку на розі Нового світу та Єрусалимських алей. Стріляли 
агенти Фельдполіції, які мали там своє приміщення. Я нама-
гався пальцем зупинити кровотечу робітника, що лежав переді 
мною. Разом із громадянином Завадським ми занесли пора-
неного до найближчої крамниці, він помер на моїх колінах».

Ян Лібкінд: «З німецького боку загинули солдат і якийсь чи-
новник, з боку демонстрантів — секретар профспілки перукарів».

«Ранковий кур’єр»: «Жертвою сутички на Єрусалим-
ських алеях став перукар Леонард Майхжак, який не брав 

участі в демонстрації. На розі вулиці Братської куля з ка-
рабіна потрапила Майхжакові в шию, і він загинув на міс-
ці. Убитий був із Жирардова. Залишив дружину. З натовпу 
пролунало кілька пострілів, кулі поцілили у двох німецьких 
офіцерів».
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4. Монюшка, 2а
У цьому місці 11–13 листопада 1918 

року жив Юзеф Пілсудський.

Адам Коц: «Автомобіль зупинив-
ся перед будинком на вулиці Мо-
нюшка, 2а; пансіон сестер Романівен 
містився на найвищому поверсі цьо-
го будинку. На вулиці не було нікого, 
крім поодиноких перехожих, воче-
видь, звістка про повернення Юзефа 
Пілсудського ще не розлетілася міс-
том. Ми ввійшли до будинку й ліф-
том поїхали вгору. Коли комендант 
увійшов до квартири, я представив 
його сестрам Романівнaм, які були 
надзвичайно зворушені, що прийма-
ють Юзефа Пілсудського. Вони одра-
зу ж провели коменданта до їдальні 
та запросили не лише на чай, а й на 
перший сніданок».

Адам Коц: «Одна із сестер Рома-
нівен підбігла до мене й сказала, що 
ванна вже готова, але немає чистої 
білизни. За хвилину зайшов Тата-
рин і запитав, чи я знаю, який роз-
мір носить комендант. Я сказав, що 
не знаю, але хай не сподівається, що 
я запитаю про це коменданта. Зре-
штою, ймовірно, він сам цього не 
знає, тому єдине, що нам залишаєть-
ся, — виміряти «сантиметром». Од-
нак зробити це Татарин мене не вмо-
вить. Якщо він такий відважний, то 
нехай зробить це сам. Я ж пропоную 
інший вихід — поїхати до магазину 
з чоловічою галантереєю (такий є 
неподалік, на Новому світі, на розі 
вулиці Свентокшиської) і привезти 
різні розміри білизни по шість штук 

кожного фасону, а сорочок починаю-
чи від комірця 37 до 43. Таким чином 
вдасться підібрати відповідні розмі-
ри і для коменданта, і для шефа».

Адам Коц: «Новина про приїзд 
Юзефа Пілсудського вже розлетіла-

ся Варшавою. У пансіоні стало бага-
толюдно: політики й друзі, знайомі, 
шанувальники — усі хотіли бути тут 
і вітати. Звичайно, це було неможли-
во, тому ці візити обмежилися впи-
суванням до книги, яка містилася в 
коридорі й біля якої постійно чергу-
вав один з ад’ютантів.

Тим часом на вулиці перед будин-
ком зібрався натовп людей, який ви-
гукував лозунги на честь Юзефа Піл-
судського й вимагав, щоб він вийшов 
до них із промовою».

«Ранковий кур’єр»: «Вийшов на 
балкон і сказав лише кілька слів: 
«Громадяни! Варшава вітає мене 
втретє. Вірю, що ми ще не раз по-
бачимося за щасливіших обставин. 
Я завжди служив і буду служити сво-
їм життям і кров’ю вітчизні й поль-
ському народові. Вітаю вас коротко, 
бо я прихворів: у мене болять горло 
й груди».

Марія Домбровська: «Пілсуд-
ський мене розчарував. Натовп його 
вітав, а він сказав із балкона, що 
має хворе горло. Чи в таку хвилину 
це може когось хвилювати? (А тепер 
мені саме це і подобається. Приписка 
від травня 1943)».

БУДИНОК НА ВУЛ. МОНЮШКА, 2А КОЛИСЬ І СЬОГОДНІ. ВАРТО ЗНАЙТИ ДОШКУ, 
ПРИСВЯЧЕНУ ПЕРЕБУВАННЮ ЮЗЕФА ПІЛСУДСЬКОГО

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ У 20-ТУ РІЧНИЦЮ ВІДНОВЛЕННЯ  
НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ВИСТУПАЄ СТЕФАН СТАЖИНСЬКИЙ
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5. Перехрестя Мазовецької та площі Пілсудського
Тут стояв палац Кроненберґа — резиденція уряду, що 

підпорядковувався Регентській раді. 

Станіслав Ґломбінський: «Пілсудський розіслав запрошен-
ня усім партіям, щоб почути їхню думку з приводу створення 
національного уряду. 12 листопада в присутності полковника 
Соснковського приймав у палаці Кроненберґа представників 
партій із Королівства. Серед іншого вислухав думку міжпар-
тійного кола. […] Ліві ПСП не з’явились і не відповіли на за-
прошення. Бунд не брав участі в конференціях».

Станіслав Туґутт: «…я пішов до палацу Кроненберґа, де від-
бувалися наради з приводу формування нового уряду. У вели-
кому залі було багато людей, декого я навіть не знав. Частина з 
них мовчки походжала, очікуючи, чи події випадково не скла-
дуться на їхню користь. У якийсь момент розмова між нами та 
ендеками стала конкретнішою. Хтось із них, здається Ґломбін-
ський, зауважив, що коли вони навіть погоджуються на попе-
редній склад уряду, то вважають, що пан Дашинський повинен 
його формувати не для себе, а для когось іншого. Прозвучало 
прізвище Морачевського, який із великим небажанням пого-
дився прийняти пропозицію. Вже не було про що говорити, бо, 
найімовірніше, існували попередні домовленості.

Наступною проблемою була позиція ендеків. Вони давали 
згоду делегувати до уряду трьох представників Познанського, 
на що ми погоджувались, але вони вимагали для себе Мініс-
терство закордонних справ, що створювало нездоланну про-
блему. Ми марно пояснювали, що, маючи Дмовського, прези-
дента Національного комітету і делегата Мирного конгресу, у 
них є дуже серйозний вплив на ці справи. Нам не вдалося їх 
переконати, може, тому, що насправді вони не хотіли ввійти 
до уряду. Вже тоді я вважав, що наша помилка була більшою, 
а побоювання безпідставними, але мені не вдалося відстояти 
свою думку. Іншою проблемою була позиція Вітоса, який пере-
важно був мовчазним свідком дискусії і виявляв жваве бажан-
ня вийти з гри. Зрештою дав себе вмовити, але ні він, ні його 
товариш пан Войда не лише не брали потім участі в роботі 
уряду, а й досить активно його руйнували. І тут ми зробили по-

милку, що не залучили ще перед Любліном до спільної бороть-
би групу народовців із Конгресівки, наближеної до «П’яста» й 
Національного союзу робітників, який потім нам створював 
багато труднощів. 

18 листопада уряд було сформовано». 

ПАЛАЦ КРОНЕНБЕРҐА

НА ЦЬОМУ МІСЦІ СТОЯВ ПАЛАЦ КРОНЕНБЕРҐА

САСЬКА ПЛОЩА З ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ

6. Площа Пілсудського
У Саському палаці розташовувалися підрозділи німецької 

адміністрації, що підпорядковувалася фон Безелерові.

Каєтан Моравський: «У ці радісні години, коли члени ПВО, 
легіонери та добровольці роззброювали окупантів у казармах 
і на вулицях міста, я, як член тимчасової комісії з трьох осіб 
під керівництвом Юзефа Зябіцького, приймав від імені поль-
ської влади Саський палац (згодом Міністерство закордонних 

справ) на Медовій. У Саському палаці ми йшли порожніми 
кімнатами, що, вочевидь, були поспішно покинуті німцями. 
На столах лежали папки з актами, аркуші паперу з розпоча-
тими й не раз обірваними на півслові чернетками. Лише з від-
даленого кабінету долинали голоси. Там ми застали ще вчора 
всемогутнього керівника цивільної адміністрації Його Велич-
ність [Вольфґанґа] фон Креса разом із кількома найближчи-
ми співробітниками. Їх охороняло двоє озброєних підлітків із 
карабінами, що були чи не більші за них. Крес, який колись 
був моїм начальником, кинувся до мене з проханням про по-
рятунок. Ми швидко заспокоїли схвильованих екс-окупантів і 
відправили їх під охороною жандармерії додому, де вони мали 
чекати чергових розпоряджень».

Юзеф Домінік Клочовський: «Два тижні ми ходили щодня 
до різних об’єктів, найчастіше на розі Нового світу та Єруса-
лимських алей, де були якісь склади біля установ, потім до різ-
них складів на Повонзках і на Ґданському вокзалі. Найбільше 
емоцій викликала охорона Генерального штабу, де охоронці 
щовечора отримували по дві пляшки французького вина. Там 
було багато чашечок, тарілочок, ножів, і наш суп із пайка ми 
їли з цього зручного посуду. Звичайно, приміщення штабу 
були зачинені, ймовірно, там сиділи наші офіцери й перебира-
ли документи. Генеральний штаб був, як відомо, у будинку між 
Саською площею й Саським садом».
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7. Театральна площа

9. Університет

8. Замкова площа
10 листопада тут відбулися бої між німецькими сол-

датами, що займали ратушу, і поляками.

Віктор Томір Дриммер: «Незважаючи на зусилля членів 
ПВО, ратушу німці вперто відстоювали. За допомогою якогось 
підрозділу ми виставили на терасі Великого театру важкий ку-
лемет «Максим». Відстань від тераси до ратуші була невелика, 
ми бачили німців, що пересувалися залами першого поверху. 
Я випустив по них чергу, одну, другу. Невдовзі відповіли нам 
залпами зі звичайних карабінів. Стрілянина з обох сторін три-
вала до вечора».

На площі містилася резиденція військового губер-
натора Варшави фон Безелера. 10 листопада 

контроль над замком перейшов до поляків.

Мечислав Нарусевич: «Мене і Стаха Влодка скерували на 
24-годинне чергування біля Королівського замку, у якому міс-
тилася резиденція генерал-губернатора фон Безелера. Там теж 
чергували німецькі гусари, казарми яких містилися в нижніх 
надвіслянських будівлях, що стояли нижче від замку. […] Цьо-
го ж дня я бачив, як доріжками навколо замку прогулювались 
елегантні дами й серйозні німецькі офіцери, тоді коли наш 
командир, польський поручник, що обіймав серйозну посаду 
коменданта замку, мав резиденцію в кімнатці біля вартівні. 
Щось нам тут «не сходилось», як казав приставлений до нас 
колишній підофіцер австрійської армії.

Але справжньою сенсацією для нас і цілої Варшави було те, 
що вночі Безелер виїхав разом із найважливішими особами зі 
свого оточення, забравши свої, а також, мабуть, і не свої речі, 
документи тощо. Відплив моторним човном Віслою до Торуня, 
який ще був у руках у німців. Звичайно, зробив це з дозволу 
польської влади».

З 10 листопада в університеті 
збиралися студенти для вступу 

до Студентського легіону.

Мечислав Гарусевич: «… ми виріши-
ли вступити до Студентського легіону, 
який створювався у Варшаві. Ніхто тоді 
не знав, чи треба буде воювати і як довго. 
Ми думали, що після вирішення тих чи 
інших військових справ Речі Посполитої 
Студентський легіон, як вказує сама на-
зва, передусім буде звільняти своїх сол-

датів, щоб продовжували навчання, ніж 
інші військові підрозділи. Професійна 
військова служба нас не приваблювала, 
особливо після того, як національний 
табір, симпатиками якого ми були, ви-
пустив із рук військові справи. Коли нас 
викликали на медичну комісію Студент-
ського легіону, я згадав ці п’ять комісій, 
які пройшов у Вищих гардемаринських 
класах. Спогади мої виявилися тепер 
цілком неактуальними. Роздягнувшись 
догола, кожен кандидат сам заходив до 
кабінету медкомісії. Вона складалася 
з однієї особи, якою був юнак у формі 
підпоручика. Можливо, це був скорше 
студент медицини, аніж лікар. Комісія 
мене запитала:

— Я так розумію, що ви йдете добро-
вольцем?

— Так, пане поручику.
— Це означає, що хочете служити в 

армії?
— Пан поручик міркує цілком ло-

гічно.
— Категорія А, — пролунав наказ у бік 

капрала, що заповнював формуляри за 
столиком збоку.

Я був злий, що без потреби оголив 
свій «мішок із кістками», як дотепно 
хтось описав мій тогочасний вигляд піс-
ля хвороби й варшавського голодування. 
Ми сміялися потім зі Стахом, який також 
на віру отримав категорію А, що нам до-
сить легко вдалося потрапити до армії.

РАТУША. ЗНЯТО З БОКУ ВУЛ. ВЕЖБОВОЇ

НА ЗАМКОВІЙ ПЛОЩІ ПАРКУВАЛИСЯ ЛИШЕ БРИЧКИ

ВАРТА СТУДЕНТСЬКОГО ЛЕГІОНУ  
ПІД ПАЛАЦОМ НАМІСНИКА

УНІВЕРСИТЕТ
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МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ (будується) 
Будівля Музею історії Польщі, що постає на тери-

торії Варшавської цитаделі, буде однією з найсу-
часніших у країні. Крім постійної виставки, найбільшої 
історичної експозиції в Польщі (площею 6500 м2), тут 
буде простір для тимчасових показів, освітній центр, 
а також багатофункціональний конференц-зал з ауди-
торіями, кінозалом і театральним залом. 

Експозиція розповість про тисячоліття історії Польщі та 
поляків. Завдяки сотням експонатів, оригінальному оформ-
ленню, сучасним мультимедійним засобам відвідувачів запро-
сять у подорож крізь час, а також до участі в найважливіших 
подіях польської історії. 

Виставка передбачає наявність різних тематичних стежок. 
Головна з них розповідатиме історію польської незалежності 
від початків Польської держави, через шляхетську Річ Поспо-
литу аж до «Солідарності». Також можна буде дізнатися про 
боротьбу за незалежність, формування та зміни польської 
ідентичності, цивілізаційні та культурні процеси, які змінюва-
ли життя наших пращурів. 

Свобода, яку розуміємо і як незалежність, сферу політич-
ної та громадської діяльності, і як особисту свободу, — це дуже 
важлива тема польської історії. Її широке трактування дає змо-
гу показати особливий устрій давньої Речі Посполитої, розпо-
вісти історію польської боротьби за свободу та незалежність у 
ХІХ і ХХ століттях. 

Тема ідентичності дає можливість розказати про форму-
вання Польської держави, про феномен багатонаціональної 
Речі Посполитої, у якій мирно співіснували різні релігії, по-
казати досвід творення сучасної національної ідентичності в 
часи, коли Польща була поділена іншими державами, а також 
драматичний виклик для ідентичності, яким були німецька 
окупація, зміна кордонів і структури суспільства та комунізм. 

Музей історії Польщі запросить відвідувачів у подорож 
тривалістю 1000 років польської історії. У цій мандрівці бу-

дуть особливі місця, у яких ми хотіли б затримати відвідувачів 
довше. Таких місць, а ми їх називаємо домінантами, буде по-
над десяток. Зокрема, двір Яґеллонів, панорама елекційного 
поля, місто часів промислової революції, Варшавська битва 
1920 року, конспіративна квартира часів Другої світової війни, 
Ґданська судноверф під час страйку в серпні 1980-го. 

Важливим елементом постійної експозиції Музею історії 
Польщі будуть оригінальні об’єкти. З огляду на це музей ство-
рює власну колекцію, а також має намір позичати цікаві екс-
понати з інших зібрань. 

Виставковий простір буде організовано з думкою про різні 
групи відвідувачів: родини, шанувальників історії, іноземців і 
школярів. 

АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОЕКТ МУЗЕЮ ПІДГОТУВАЛА  
МАЙСТЕРНЯ WXCA. ХУДОЖНЮ КОНЦЕПЦІЮ РОЗРОБИЛА 
ГРУПА КОНСОРЦІУМУ WWAA/PLATIGE, ЯКА ПЕРЕМОГЛА  
В ПРОВЕДЕНОМУ МУЗЕЄМ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ 

СЛОВНИЧОК
Ганс Гартвіґ фон Безелер
(1850–1921) 
Німецький генерал, 1915–1918 — гене-
рал-губернатор створеного на окупованій 
Німеччиною частині Польського Коро-
лівства військового Варшавського гене-
рального губернаторства.

Іґнацій Дашинський
(1866–1936) 
Політик, співзасновник і керівник Поль-
ської соціал-демократичної партії Гали-
чини та Цешинської Силезії. Прем’єр-
міністр Тимчасового народного уряду 
Польської Республіки.

Роман Дмовський
(1864–1939) 
Політик, співзасновник і керівник Націо-
нал-демократичної партії, співзасновник 
і президент Польського національного 
комітету в Парижі (1917–1919), польський 
делегат Паризької мирної конференції.

Віктор Томір Дриммер
(1896–1975) 
Солдат, дипломат, прихильник Пілсуд-
ського.

Станіслав Дзежбицький
(1854–1919) 
Громадський діяч, економіст, 1918-й — 
міністр сільського господарства та націо-
нальних багатств в уряді Регентської ради.

Каєтан Дзержикрай-Моравський
(1892–1972) 
Політик, дипломат.

Станіслав Ґломбінський
(1862–1941) 
Політик, економіст, один із очільників 
Націонал-демократичної партії.

Мечислав Гарусевич
(1900–1991) 
Студентський діяч, національний по-
літик.

Богдан Гуттен-Чапський
(1851–1937) 
Прусський військовий, 1915–1918-й — ку-
ратор вищих навчальних закладів Вар-
шави.

Вацлав Єнджеєвич
(1893–1993)
Політик, історик, член головної коменда-
тури ПВО.
 
Еуґеніуш Юзеф Домінік  
Клочовський
(1897–1985) 
Інженер сільського господарства, добро-
волець під час львівської кампанії.

Адам Коц
(1891–1969)
Псевдонім Вітольд, військовий, політик, 
співзасновник ПВО на окупованій Німеч-
чиною території. 

Войцех Корфанти
(1873–1939)
Політик і публіцист, християнсько-демо-
кратичний діяч на території, що відійшла 
до Пруссії.
 
Ян Лібкінд
(1885–1942)
Соціалістичний діяч.
 
Марія Любомирська
(1873–1934) 
Дружина Здзіслава Любомирського.

Здзіслав Любомирський
(1865–1943)
Юрист, політик, громадський діяч, 
1916–1917-й — президент Варшави, 1917–
1918-й — член Регентської ради. 

Єнджей Морачевський
(1870–1944)
Політик, соціаліст, у період 18.11.1918–
16.01.1919 — прем’єр-міністр РП.
 
Польська військова організація 
(ПВО)
(1914–1918)
Таємна військова організація, створена 
за ініціативою Юзефа Пілсудського.
 
Польські збройні сили  
(нім. Polnische Wehrmacht)
(1917–1918) 
Польські підрозділи, що підпорядковува-
лися Регентській раді.

Регентська рада
(1917–1918)
Колегіальний орган, створений із 
дозволу імператорів Німеччини й 
Австро-Угорщини, виконував у Поль-
ському Королівстві керівну функцію. 
До складу ради входили Здзіслав Лю-
бомирський, архієпископ Александр 
Каковський і Юзеф Островський.
 
Люблінський уряд  
(Тимчасовий народний уряд 
Республіки Польща)
Створений у ніч із 6 на 7 листопада 
1918 року в Любліні уряд на чолі з Іґ-
націєм Дашинським. До його складу 
увійшли представники незалежних 
лівих сил. Підпорядковувався Піл-
судському після його повернення до 
Польщі.

Казімеж Соснковський
(1885–1969)
Політик, військовий, побратим Юзе-
фа Пілсудського, керівник штабу Ле-
гіонів. 10 листопада 1918 року прибув 
разом із Пілсудським до Варшави.
 
Станіслав Туґутт
(1873–1941) 
Політик, член партії «Визволення», 
міністр внутрішніх справ у люблін-
ському уряді Дашинського.
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