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ВСТУП
Феномен економічної самоорганізації українців на

північно�західних українських землях, прилучених до
Генеральної Губернії, був наслідком еволюційного по�
ступу національно�інституційної самоідентифікації. В
жорстких межах тоталітарного нацистського режиму
на цих землях відбулась певна легалізація інституцій на�
ціональної кооперації та приватного підприємництва.
Провід українського господарського руху зумів осяг�
нути нагальну необхідність опанування українцями еко�
номічної сфери, без чого неможливо було б уявити собі
національного самозбереження у тих умовах. Акту�
альність теми наукової статті зумовлена необхідністю
вивчення історичного досвіду української кооперації і
приватництва в атмосфері німецької брутальності та
етноциду, організованого польським підпіллям, та виз�
начення перспективних набутків цього досвіду для вра�
хування їх в складному процесі національної госпо�
дарської самоідентифікації у сучасній Українській дер�
жаві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Упродовж усього часу новітньої незалежності Ук�

раїни щораз більше з'являється робіт, присвячених ук�
раїнському господарському руху, в яких вперше робить�
ся спроба по�новому, об'єктивно висвітлити деякі його
аспекти. Вагомий внесок у дослідження проблематики
української кооперації та приватництва в умовах чужих
держав зробили С. Злупко, С. Гелей, І. Васюта, Г. Го�
луб, В. Чайковський, С. Бабенко та ін. [1, с. 11—27].

Разом із тим, прогалиною у дослідженні національ�
ного господарського руху залишається період Другої
світової війни. Історико�економічна наука не повинна
замовчувати чи фальшувати правду цього трагічного
періоду в історії українства та його господарських
інституцій. Об'єктивне дослідження національної коо�
перації та приватництва — основних складових націо�
нального господарського руху — в умовах нацистської
окупації сприятиме усвідомленню їхньої активної по�
зиції в справі самооборони та господарської самодопо�
моги та величезної господарської потенції українства.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної публікації є розкриття специфічних

особливостей та конкретного досвіду функціонування
господарських інституцій української кооперації та
приватництва на Закерзонні в умовах нацистської оку�
пації, з'ясування суті нівеляційного впливу на українсь�
ке господарське середовище нацистського тоталітарно�
го режиму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
26 жовтня 1939 р. частина українських етнічних те�

риторій окупованої польської держави увійшла до Гене�
ральної Губернії (ГГ), що запроваджена декретом Гітле�
ра від 12 жовтня 1939 р. як особливий тип окупаційного
режиму. Очолював ГГ Генеральний Губернатор, що був
наділений всією повнотою влади. Йому підпорядковува�
лись губернатори п'яти областей (дистриктів). Губерна�
торові дистрикту підпорядковувалися окружні старости
(крайсгавптмани). Дорадчим органом Генерального Гу�
бернатора була Рада, що складалася з найвищих чинов�
ників губернаторського уряду. ГГ творило окрему пра�
вову, фінансову, митну складову частину Німеччини.

Столицею ГГ стало місто Краків. Територія ГГ по�
ділялась на чотири дистрикти: Краків, Радом, Люблін,
Варшава. У свою чергу, області складались з повітів на
чолі зі старостою. Повіти ділились на громади на чолі з
війтом, який вирішував всі поточні справи разом із ра�
дою, що складалась з 5—10 місцевих громадян. Рішення
про національну приналежність війтів чи ради приймала
національна більшість даного населеного пункту [2].

До складу ГГ увійшли українські етнічні землі на
захід від демаркаційної лінії по ріках Сяну, Солокії,
Бугу: Холмщина, Підляшшя, Посяння й Лемківщина. У
міжвоєнній Польщі українське населення цих земель
зазнавало особливих утисків. Польський режим пиль�
но стежив за тим, щоб між цими українськими терито�
ріями й Галичиною не існувало зв'язку і співпраці в ор�
ганізації національного культурно�економічного жит�
тя. Населення цього українського краю становило 1,2
мільйона, а територія — понад 16 000 км2. Крім місцево�
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го українського населення, сюди прибуло до 20 тисяч
втікачів з окупованих більшовиками Галичини і Волині,
а в 1940 р. — також з Буковини [3, с. 139].

Від самого початку окупації Краків став центром
українського життя, де виникають українські громадсь�
ко�культурні інституції, постають українські школи,
молодіжні організації. Майже в кожному українсько�
му селі Закерзоння відкрилися національні початкові
школи, а в Сяноку, Ярославі, Криниці і Холмі заснова�
но українські гімназії. У багатьох селах навіть почали
діяти світлиці товариства "Просвіта".

На початковому етапі окупації, коли ще була відсут�
ня німецька місцева цивільна адміністрація, на цих те�
ренах з ініціативи місцевих діячів, а також емігрантів з
радянської окупаційної зони в Сяноку, Ярославі, Холмі,
Грубешові, Білій Підляській і Володаві організовують�
ся перші українські громадянські допомогові комітети.
При цих комітетах виникають Господарські Ради, зав�
данням яких було впорядкування господарського жит�
тя, координація діяльності кооперативних та приват�
ницьких інституцій.

У середині листопада 1939 р. у Кракові чільники ук�
раїнських допомогових комітетів зібралися на нараду,
вислідом якої стало утворення координаційної централі,
що було зафіксовано у меморіалі до німецької влади,
врученому згодом Генеральному Губернаторові Г.
Франку. Наприкінці листопада під головуванням пол�
ковника Українського Легіону Романа Сушка відбули�
ся збори чільних репрезентантів українського науково�
го, церковного, політичного і господарського життя, на
яких схвалено пропозицію створення Українського На�
ціонального Об'єднання (УНО), узгоджено проект ста�
туту і призначено В. Кубійовича його головою.

Однак, нацистська влада не затвердила статуту УНО,
а "постулат утворення центральної організації для ук�
раїнців у ГГ, — як згадує В. Кубійович, — постановила
розв'язати спільно, тобто незадовільна форма — така
сама, як її мали поляки і жиди, але в цих вузьких рамах
ми мали далеко більшу свободу рухів, ніж ті дві етнічні
групи" [3, с. 140].

13—15 квітня 1940 р. представники українських допо�
могових комітетів зібралися вдруге на з'їзд, який ухвалив
рішення про формування Українського Центрального
Комітету (УЦК) як централі всіх комітетів на чолі з В. Ку�
бійовичем. Остаточне формування складу керівництва
УЦК відбулося впродовж наступних двох місяців [3, с. 140].

У червні 1940 р. німецька окупаційна адміністрація
погодилась легалізувати створення УЦК, що мав орга�
нізувати освітнє, суспільне й господарське життя украї�
нського населення в ГГ та представляти його перед вла�
дою й передавати деякі доручення влади через цю само�
організацію населення. Зрозуміло, що нацистський режим
прагнув тримати УЦК під своїм повним контролем, вклю�
чаючи й пильну опіку політичної поліції (SD). Проте це
була перша організація, яка взялася представляти інтере�
си українського населення перед нацистською владою.

Під керівництвом відомого організатора національ�
ної банківської справи Атанаса Мілянича у структурі
УЦК постав Господарський Відділ, який координував
діяльність української кооперації в ГГ. Українські До�
помогові Комітети (УДК) стали повітовими осередками
УЦК. При Господарському Відділі УЦК було створено
Осередок Організації Кооператив (ООК), що за
підтримки повітових господарських референтів коор�
динував організацію нових кооперативів і відновлення
тих, які були примусово включені в польські коопера�
тивні союзи після новелізації кооперативного закону у
1934 р. (упродовж передвоєнного п'ятиліття від РСУКу
від'єднано 430 кооперативів, а у 1939 р. тут залишився
лише 161 український кооператив) [3, с. 138—140].

Із матеріалів Першого Кооперативного З'їзду в Кра�
кові (лютий 1940 p.) дізнаємося про функціонування на
цих теренах: 737 українських кооперативів для загаль�
ного закупу й збуту, 48 молочарських кооперативів,

26 сільських кредитових кооперативів, 7 українбанків і
10 повітових кооперативних союзів. З початком 1940 р.
в Кракові діяла торговельна централя — Українська Гос�
подарська Акційна Спілка (УГАС), у якій більшість ак�
ційного капіталу склали кооперативи. З'їзд окреслив як
головне завдання кооперативного проводу на найближ�
чу перспективу "по змозі в усіх селах з українським на�
селенням заложити кооперативи" [4].

У кінці лютого на базі кредитного кооперативу пер�
шого ступеня в Ярославі був заснований Український
Кооперативний Банк з філіями в Кракові й Любліні, що
став фінансовою централею кооперації та її кредито�
вого сектора. Згодом зростає роль краківського відділу
УКБ, що лише за перший місяць діяльності (впродовж
травня 1940 p.) досягнув балансової суми понад 600 тис.
зл., а сума оборотів склала близько 4 млн зл.

Згідно з розпорядженням губернатора Г. Франка від
23 листопада 1939 р. вся кооперація була підпорядко�
вана керівникові Відділу Прохарчування і Сільського
Господарства Уряду ГГ. Для контролю кооперативної
діяльності окупаційний уряд призначив своїх комісарів,
що були, як вказувалося у розпорядженні, єдиними "су�
веренами" на терені кооперативу і союзу кооперативів,
а кооперативному проводу відводилася роль дорадчо�
го органу. Державну Кооперативну Раду та її ревізій�
ний апарат, що відновили свою діяльність 1 грудня 1939
р., включено до загальної системи контролю над коо�
перативами. Комісаром Ради та комісаром Союзу
Сільськогосподарських і Заробітково�Господарських
Кооперативів (ССПЗГК) був призначений колишній ди�
ректор Німецького Кооперативного Банку "Кредіт" в
Луцьку Леопольд Платонік [5, с. 501—502; 6, с. 63].

Таким чином, окупаційна влада не була зацікавлена
в організаційному об'єднанні української кооперації в
ГГ. Чинилися перепони в справі об'єднання молочарсь�
кої кооперації українців. Деякі молочарські кооперати�
ви були підпорядковані Обласним Відділам окупаційної
адміністрації "Господарки товщами й молоком". Вдало�
ся лише добитися призначення заступниками німецьких
керівників відділів колишніх працівників "Маслосоюзу",
які дбали про формування інструкторського апарату й
працівників молочарень з українців.

Не увінчалися успіхом й клопотання кооперативного
проводу про легалізацію УГАСу як центральної торговель�
ної організації кооперативів. Уряд ГГ офіційно дозволив
лише її діяльність як окремої торговельної спілки.

Противилися зростанню української кооперації й
чільники польських кооперативних союзів, що звинува�
чували українців у тому, що нібито вони "терором втяг�
нули всіх до своїх кооперативів" [6, с. 78].

Внаслідок швидкого зросту української кооперації
та зусиль А. Мілянича й всього Господарського Відділу
УЦК вдалося виклопотати дозвіл спочатку на окремих
українських референтів при відділах польського
ССПЗГК у Кракові й Любліні, а згодом й на окремі об�
ласні (дистриктові) Ревізійні Відділи Українських Коо�
ператив у Кракові і Любліні для Лемківщини, Засяння,
Холмщини й Підляшшя. Директором обидвох відділів
був призначений Ю. Павликовський. Керівниками
Відділів стали: в Кракові — І. Фостаківський, у Любліні
— Є. Храпливий, а згодом М. Мельничук. У серпні 1940
р. був утворений координаційний Патронат Українсь�
кої Кооперації на чолі з Ю. Павликовським. ООК при
УЦК реорганізовано в Кооперативну Секцію, що
здійснювала загальне планування й координацію діяль�
ності кооперації з господарськими референтами при
УДК, "Сільським Господарем" і Комісією міста, прова�
дила вишкіл кооперативних працівників та кооператив�
ну статистику тощо. Така структура проводу українсь�
ких кооперативів у ГГ була затверджена на Другому ко�
оперативному з'їзді у липні 1940 p. в Ярославі. З'їзд зак�
ликав кооперативні союзи, щоб вони, організовуючи
господарську самодопомогу села, надавали допомогу
господарським референтам УДК, а також організову�
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вали кооперативну самодопомогу серед міського насе�
лення, особливо у середовищі українського робітницт�
ва й ремісників. У резолюціях з'їзду наголошувалось
також на тісній співпраці та фінансовій підтримці
"Сільського Господаря", який окупаційна влада відмо�
вилася легалізувати. Господарський Відділ УЦК, разом
із кооперативною організацією й Товариством
"Сільський Господар" зобов'язувалися виробити док�
ладний "плян всестороннього розвою українських зе�
мель у Генерал Губернії, щоби зробити їх на ділі окре�
мою господарською одиницею з власним обличчям ..."
[4]. З'їзд визнав спільним органом кооперації та Това�
риства "Сільський Господар", що виходив у Ярославі під
головною редакцією Л. Бачинського.

Усвідомлюючи інституційну роль кооперації у на�
ціональному русі, кооперація ставила завдання: фінан�
сово допомагати українським школам і освітнім това�
риствам, створювати та забезпечувати діяльність се�
редніх і фахових шкіл, фундувати стипендії для молоді.
З'їзд закликав кооперативи підтримувати своїм член�
ством і співпрацею УГАС та доручав УКБ "так провади�
ти справи, щоб кредитову обслугу українського госпо�
дарського життя перебрати й утримати в своїх руках".
Окрім цього, кооперація зобов'язалася виплачувати 0,5 %
від виторгу для Господарського Відділу УЦК та 0,25 %
від виторгу, як "український податок допомоги для ко�
мітету" [3, с. 138—140; 7].

Поступово усталилася структура української коо�
перації в ГГ, що була певним компромісом між окупа�
ційною владою та польською кооперацією. Головними
господарськими осередками були союзні кооперативні
об'єднання, що уряд визнав як окружні союзи (Kreisg�
enossenschaften) на терені дистриктів Люблін і Краків:
Лемківський Союз у Сяноку, ОСК в Ярославі і Холмі,
ПСК в Томашові, Володаві, Грубешові, Білій Підляській,
Белзі, Перемишлі, Горлицях, Криниці, Тарногороді.
ОСК та ПСК отримували товар у польських централях,
а потім розподіляли його серед усіх кооперативів в
повіті, а також серед приватних купців обидвох націо�
нальностей.

Пожвавлювалася кооперативна робота в містах.
Так, на початку 1940 р. у Кракові організовано коопе�
ратив "Український Консум", що забезпечував українців
міста продуктами та товарами першої необхідності. Роз�
ширила свою діяльність єдина у ГГ централь "Народної
Торговлі" в Сяноку, що вела торгівлю всіми концесій�
ними та продовольчими товарами, відкривши свою філію
в Березові. З ініціативи Ю. Павликовського прийнято
новий статут НТ, вибрано Надзірну Раду та призначе�
но дирекцію. Тісною була її співпраця з ЛСК та україн�
банком, а також з приватними купцями краю. Збільшу�
вала торгівлю галантереєю, мануфактурою, шкірами та
іншими товарами УГАС з засновницьким капіталом 250
тис. зл., 75 % акцій якої володіла українська коопера�
ція [8—11].

Про розвиток кооперативної мережі українців у ГГ
впродовж перших півтора року нацистської окупації
свідчать дані табл. 1:

Тенденція зростання українських кооперативів спо�
стерігається впродовж усього 1941 р. Так, М.Сич на
підставі даних польських архівів стверджує, що на кінець
цього року в ГГ їхня кількість збільшилася до 1257 [6, с.
83]. Приблизно така ж кількість кооперативів зберег�
лася до 1944 р. Перші три групи кооперативів, що об'єд�
нували понад 80% селянських сімей, протягом 1941 р.
доставили своїм членам товарів на суму 39 млн зл., за�
купили сільськогосподарських продуктів на 15 млн зл.
та закінчили рік із річною балансовою сумою в 10 млн
зл. Всього ж торговельні обороти української сільської
кооперації за 1941 р., включно з молочарськими коопе�
ративами, перевищили 70 млн зл. [12,  с. 502—503; 6, с.
83].

23 листопада 1939 р. видано розпорядження Ганса
Франка "Про господарство, про харчування і землероб�

ство в ГГ", яке встановлювало засади системи стягуван�
ня "виробничих залишків" у сільському господарстві [13].
Загальна система контингентів була запроваджена в
другій половині 1940 р., а для її забезпечення створений
спеціальний поліційний підрозділ [14]. Організацію за�
готівлі сільгосппродуктів провадила урядова централя з
допомогою окружних кооперативів, якими керували
німецькі комісари. Польські окружні кооперативи з ук�
раїнською національною більшістю стали провідними
посередниками у збиранні контингентів. Провід цих ко�
оперативів, вороже налаштований до всього українсько�
го та ревно виконуючи вказівки німецьких комісарів, на�
кладав непосильні контингенти на корінне населення,
щоб накликати на селян репресії. Частими були випадки,
коли селяни для того, щоб захистити членів родини від
примусового вивозу до Німеччини, декларували завище�
ний розмір власної землі, що спричинювало немож�
ливість виконання підвищених контингентів. Особливо
дошкульними були зловживання та знущання над насе�
ленням при стягуванні контингентів м'яса. За невиконан�
ня контингентів українців висилали у табори праці на
Холмщині або на роботи до Німеччини, накладали непо�
сильні штрафи, виселяли із своїх садиб.

Українська кооперація в особі Господарського Відділу
УЦК, Ревізійних Відділів Українських Кооперативів і УДК
докладала чимало зусиль для оборони українського насе�
лення від накладань надмірних контингентів та репресій.
Проте до кінця війни так і не вдалося добитися права на
незалежну від польського "посередництва" діяльність ук�
раїнських кооперативних союзів та заготівлю сільсь�
когосподарських продуктів, тому не завжди кооператив�
ний провід та його представники на місцях могли убезпе�
чити українських селян від німецьких репресій за невико�
нані чи недоставлені вчасно контингенти [15].

Ситуацію на цих етнічних українських теренах у
різні періоди Другої світової війни добре відтворив Ілля
Витанович. Як він пише, після нетривалого "піднесення
національного життя й пожвавлення громадської праці,
під кінець війни ці землі перебули страшну мартироло�
гію. Українській кооперації довелося обороняти насе�
лення в атмосфері німецької брутальності, провокацій
та нападів з усіх боків. Банди з місцевих польських ко�
лоністів, організованих польським підпіллям, палили й
грабували українські села, мордували людей. Вже від
початку 1943 р. була дуже утруднена організаційна пра�
ця в районі і взагалі оборона населення" [5, с.502].

Один із першх спалахів репресій проти українців
краю припадає на кінець 1941 — початок 1942 р., коли
було заарештовано та замордовано в концентраційних
таборах понад 200 найсвідоміших активістів національ�
ного господарського та громадського руху. Чимало ук�
раїнських селян за доносами та за "вигадані провини при
стяганні контингентів" було запроторено у карний табір
у Вербковичах.

Починаючи з 1943 р., антиукраїнський терор та ма�
сове винищення українців посилюється. Так, лише в
Грубешівському повіті за період від січня 1943 до кінця
квітня 1944 р. було спалено 15 сіл і замордовано 1385
осіб. Серед жертв масової різні було багато місцевих
громадських і кооперативних працівників, учителів, свя�
щеників. Характерно, що антиукраїнський терор чинив�
ся як з боку нацистських окупантів, так і з боку поль�
ських шовіністів: "З одного боку — німецько�гітлерівські
кари за невиконані чи недоставлені вчасно в тих обста�
винах контингенти, побиття на фільварках, вигони з
підводами, при згонах худоби, безглузді виселювання й
переселювання цілих сіл, лови людей на роботи до
Німеччини, запроторювання в концентраційні табори,
з другого боку — польський терор, що нищив людей і
майно населення, безборонного супроти тих, у несамо�
вито жорстокій люті об'єднаних, ворожих Україні сил"
[5, с. 502—503].

У таких умовах проходив процес самоорганізації ук�
раїнського приватного підприємництва [3]. Вже у перші
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дні встановлення сталінсь�
кого режиму багато захід�
ноукраїнських приватних
підприємців покинуло рідні
терени. Ті ж, котрі залиши�
лися, втратили власну спра�
ву та здебільшого стали об�
'єктом репресій. У грудні
1940 р. заарештовано голо�
ву СУКіПу Ярослава Скоп�
ляка. Чимало приватників,
підробивши собі документи
про німецьке походження,
переїхали на територію,
окуповану нацистською
Німеччиною, або ж перей�
шли новоутворений кордон нелегально. Серед останніх
опинився головний редактор станового часопису "Торгов�
ля і Промисл" Володимир Несторович [16, с. 256—257].

За інформацією українського щоденного видання
"Краківські Вісті", активні діячі приватницького руху,
що емігрували з Східної Галичини, почали відродження
своїх інституцій, успішно розбудовували різні ділянки
політики, культури й економіки [16, с. 259]. УЦК під про�
водом Володимира Кубійовича, легалізований німець�
кою владою як централя місцевих українських допомо�
гових комітетів (УДК) у червні 1940 р., крім допомого�
вої та культурно�освітньої діяльності, координував пра�
цю національних господарських інституцій [16, с. 258].

При сприянні Господарського Відділу Українсько�
го Центрального Комітету (ГВ УЦК) в Кракові й ак�
тивній участі купців і промисловців, членів колишнього
СУКіП�у, створено весною 1940 р. в Кракові Товариство
Українських Купців і Промисловців. Згодом, на рішуче
домагання німецької окупаційної влади, змінено його
назву на Об'єднання Праці Купців і Промисловців
(ОПКП) в рамках ГВ УЦК. При господарських референ�
турах Українських Допомогових Комітетів і делегатур
у містах Краків, Перемишль, Сянік, Ярослав, Ряшів,
Криниця, Грубешів, Коросно, Холм, Біла Підляшська
організовуються філії ОПКП [16, с. 259].

У травні 1940 р. у Кракові зібрався З'їзд Українсь�
ких Купців і Промисловців Генерал�Губернаторства.
З'їхалось кількадесят делегатів купецьких об'єднань.
Крім обговорення загального становища підприємниц�
тва та найголовніших завдань, на З'їзді прийнято також
низку резолюцій в окремих бранжевих (галузевих) ко�
місіях, як�от: споживча, залізних товарів, паперова, тек�
стильна, шкір і взуття, галантерейна. Резолюції стосу�
валися організаційних, громадсько�суспільних, адміні�
стративних, бранжевих проблем та справ фахового виш�
колу, купецького діловедення тощо [16, с. 259—260].

У 1939—1941 р. на територіях за Сяном українська ко�
операція тісно співпрацювала з приватною торгівлею, зас�
нувавши разом у Кракові Українську Господарську Акцій�
ну Спілку [15, с. 159]. Проте окупаційний режим прагнув
обмежити діяльність цієї спілки лише сферою торгівлі.

Діяльність українських приватних підприємців на
окупованих нацистами теренах Польщі нерідко наштов�
хувалася на перешкоди тоталітарної влади, що прояв�
лялась у насильницькій націоналізації підприємств,
жорсткій регламентації їхньої роботи та чисельних за�
боронах на види підприємництва. Поширення набула пе�
реважно торгівля продуктами харчування (яриною, ово�
чами медом тощо) [16, с. 257].

ВИСНОВКИ
Таким чином, поборюючи репресії нацистських оку�

пантів, антиукраїнський терор польських шовіністів в
умовах тотально керованого господарства провідники
національного господарського руху спромоглися роз�
будувати систему господарської самооборони та збе�
регти функціонування економічних інституцій україн�
ства. Посттоталітарні трансформації економіки у нашій

державі відбуваються в умовах ігнорування історичних
надбань національного господарського руху, які нездат�
на усвідомити посткомуністична номенклатурна та гос�
подарська квазіеліта. Це загострює проблему необхід�
ності політико�економічної структурованості держав�
ної влади та суспільства в цілому. Така структурованість
передбачає, на нашу думку, формування нової націо�
нальної політико�господарської еліти, вихованої на за�
садах української кооперації і підприємництва та мо�
дерного світового досвіду ринкової трансформації сус�
пільства.
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1.  1 - 1 
2.  4 6 10 
3.  .-  357 516 873 
4.  9 24 33 
5.  27 34 61 
6.   11 6 17 

 409 586 995 

Таблиця 1. Види та кількість українських кооперативів
в ГГ станом на 31 березня 1941 р.
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