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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Еміграція як явище, спричинене соціально-економічними і політичними обставинами, належить до особливого виду переміщення людей. З кінця ХIХ ст. в Європі вона найбільше охопила так звані недержавні народи, зокрема Російської та Австро-Угорської імперій. Еміграційні потоки спрямовувалися передусім до США, Канади і країн Латинської Америки. В результаті за океаном виникли значні осередки українців, поляків, євреїв та представників інших національностей. 
Інтенсивними міграційні рухи були в роки Першої світової війни. Після її закінчення найбільший еміграційний потенціал зосередився у країнах, що утворилися на руїнах колишніх монархій. Однією з таких стала відновлена у 1918 р. Польська держава, що від Австро-Угорщини успадкувала Східну Галичину, а від царської Росії – Західну Волинь і Західне Полісся, які в історичній літературі отримали назву Західної України. Українці на цих теренах становили корінну національну більшість, водночас тут мешкало чимало поляків і євреїв, а на Поліссі – ще й білорусів. Урядові кола Варшави прагнули будь-якою ціною максимально збільшити кількість поляків у регіоні, щоб таким чином зміцнити його “польський характер”. Значна роль у досягненні цієї мети відводилась еміграції, яка могла суттєво змінити кількісні показники українського та єврейського населення. У зв’язку з цим у Західній Україні було створено розгалужений еміграційний апарат, що мав всебічно сприяти переселенню українців і євреїв за океан. Уряд також санкціонував відкриття численних представництв мореплавних компаній, агенти яких безконтрольно і безкарно, на свій розсуд диктували умови еміграції західноукраїнському населенню. За результатами діяльності уряду та мореплавних компаній сотні тисяч українців і євреїв виїхали до США, Канади, Аргентини, Бразилії, Парагваю, Уругваю, Куби. При тому місцеві адміністративні органи всіляко обмежували еміграцію за океан поляків, максимально сприяючи відходу їх на сезонні роботи в Німеччину, Францію, Данію, Латвію та в інші європейські країни. 
У міжвоєнні роки еміграцією в Західній Україні було охоплено близько 600 тис.чол., або десята частина населення краю. Вона суттєво позначилася на зміні співвідношення національностей у чисельності населення, на особистих долях сотень тисяч людей, на громадському і родинному побуті західноукраїнського села, вплинула на соціально-економічні відносини, опинившись в епіцентрі політичної полеміки і боротьби. Незважаючи на вагоме значення еміграції міжвоєнного періоду в житті Західної України, її причини, масштаби, напрями, динаміка та нші аспекти українськими істориками вивчалися лише фрагментарно. Це й обумовило наш інтерес до цієї теми.
Дисертант ставив своєю метою дослідити:
– соціально-економічні та політичні передумови еміграційного руху в Західній Україні міжвоєнного періоду;
– еміграційну політику польського уряду, зокрема її національний аспект; 
– вплив мореплавних компаній та їхньої агентури на масштаби і динаміку еміграційного руху;
– законодавчі акти Польської держави щодо еміграційних процесів;
– формування та розвиток державного еміграційного апарату на західноукраїнських землях;
– утворення та діяльність громадських об’єднань опіки над емігрантами;
– масштаби та основні країни еміграційного відпливу з Галичини, Волині та Полісся;
– місця розселення західноукраїнських емігрантів, їх соціально-економічну та національно-культурну адаптацію у країнах імміграції.
Хронологічні межі роботи охоплюють період від закінчення українсько-польської війни (липень 1919 р.) та підписання Ризького мирного договору і до початку Другої світової війни.
Об’єкт і предмет дослідження – еміграційні процеси у Західній Україні міжвоєнного періоду, соціально-екномічні та національно-політичні причини еміграції, її динаміка, масштаби і напрями, економічна та соціально-культурна адаптація емігрантів у нових країнах поселення.
Методологічною основою дисертації є принципи історизму та об’єктивності, системний підхід до вивчення політичних і соціально-економічних явищ у їх розвитку та взаємозв’язках, загальнонауковий аналіз, порівняльно-історичний, проблемно-тематичний та історико-хронологічний методи.
Наукова новизна – дисертація є першим в українській та зарубіжній історіографії монографічним дослідженням еміграції з Західної України у міжвоєнне двадцятиліття, виконаним головним чином на базі нових джерел, насамперед архівних, а також першою спробою критичного осмислення історіографії та мемуарної літератури. 
Практичне значення дисертації полягає насамперед у тому, що її матеріали, положення і висновки можуть використовуватися при підготовці узагальнюючих наукових праць з історії еміграції в Україні, світових міграційних рухів, а також для написання підручників, навчальних посібників, енциклопедій, історичних та демографічних довідників тощо. 
Основні наукові висновки використані автором у спеціальних курсах для студентів історичного і філософського факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Апробація дослідження. Дисертація виконувалася на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка і обговорювалася на спільному засіданні кафедр історичного краєзнавства та нової і новітньої історії. Основні її положення і висновки виголошувалися на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях: ”Львів–Краків: місто–суспільство–культура” (Львів, 1995, 1998; Краків, 2000), “Історичні пам’ятки Галичини” (Львів, 2000, 2002), Українська етнологічна наука на межі ХХ–ХХI століть (Львів, 2001), а також у публікаціях дисертанта, зокрема, у монографії “Еміграція з Західної України (1919–1939)”. Львів, 2003. 416 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
У “Вступі” обгрунтовано вибір теми, її актуальність, хронологічні межі, сформульовано методологічні принципи, об’єкт і предмет дослідження, визначено мету й завдання, розкрито наукову новизну та практичне значення дисертації.
Перший розділ – “Історіографія та джерела”. Еміграція з Західної України міжвоєнного періоду має цілий ряд характеристик, властивих для більшості народів Європи. З огляду на це вона привертає увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників. Історію вивчення вказаної проблеми умовно можна поділити на два етапи: перший – 1919–1939 рр.; другий – від 1945 р. – до наших днів. 
Вітчизняна історіографія першого етапу характеризується окремими розвідками, які стосувалися певних аспектів української еміграції, зокрема, соціальної та національно-культурної адаптації українців у США, Аргентині та Бразилії. До таких належать праці священиків-місіонерів О.Пристая і С.Вапровича, відомого діяча товариства “Рідна школа” Л.Ясінчука та письменника П.Карманського Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Спомини: У 4-х т. Львів, 1933–1937; Вапрович С. Аргентина. Українська еміграція в ній. Львів, 1935; Ясінчук Л. За океаном. Львів, 1930; Карманський П. Між рідними в Південній Америці. Київ–Відень–Львів, 1923; Його ж: Українська школа в Бразилії. Львів, 1932.. Більш грунтовними були публікації члена правління Варшавського наукового інституту з дослідження еміграції та колонізації І.Івашка про еміграцію українців до США і Канади Івашко І. Українська еміграція. Огляд української еміграції в ЗДА. Львів, 1931; Його ж: Sprawa emigracji do Kanady // Kwartalnik Instytutu naukowego do badań emigracji i kolonizacji. Warszawa, 1927. T. 3. S. 8–93.. Він проаналізував імміграційне законодавство вказаних країн, окреслив масштаби еміграційного відпливу з Західної України.
Упродовж міжвоєнного двадцятиліття видано кілька праць, підготовлених українськими істориками в діаспорі, головно у США та Канаді. З них найгрунтовнішою є монографія В.Галича “Українці в Сполучених Штатах” Halich W. Ukrainians in The United States. Chicago, 1937., в якій висвітлюється історія української еміграції, в тому числі міжвоєнної, а також громадське і культурне життя, побут емігрантів та регіони їх розселення. Свого часу це була найавторитетніша фактологічна праця, що й досі не втратила актуальності. Деякі зрушення на цьому етапі відбувалися й у вивченні української еміграції до Канади. Цей еміграційний напрям розглядається у колективній монографії “Історія української еміграції в Канаді за часів від 1890 до 1930 р.” Історія української еміграції в Канаді за часів від 1890 до 1930 року. Вінніпег, 1930., автори якої зосередили увагу здебільшого на релігійному житті українців за кордоном. Самому ж процесу еміграції, її соціальним аспектам відведено мало місця.
Для історіографії першого етапу характерна значна кількість розвідок високопосадових польських чиновників – Ю.Влодека, С.Гломбінського, Г.Заленцького, А.Зарихти, М.Красоцького, Ю.Околовича, М.Панкевича, С.Юркевича та ін. Ці автори переважно виконували певне соціальне замовлення, тому їхні дослідження обгрунтували ту чи іншу позицію польської влади в еміграційному питанні. Еміграцію з Західної України вони розглядали лише під політичним кутом зору.
На тлі праць згаданих авторів вигідно вирізняються публікації відомого польського дослідника М.Шавлеського Szawleski M. Polityka emigracyjna. Warszawa, 1926; Його ж: Kwestia emigracji w Polsce. Warszawa, 1927; Його ж: Wychodźstwo polskie w SZA. Lwów, 1924; , який грунтовно проаналізував початковий етап еміграційної політики Польщі та діяльність громадських об’єднань опіки над емігрантами, охарактеризував основні напрями еміграційного відпливу. Проте він головно розглядав еміграцію поляків, а про еміграційний рух серед українського та єврейського населення згадував лише принагідно. Такі ж підходи властиві й іншим працям, в яких висвітлюється континентальний напрям еміграції – до Німеччини, Франції та Латвії. Загалом у польській історіографії міжвоєнного періоду немає жодної праці, присвяченої українській еміграції з Польщі взагалі та Західної України зокрема.
Еміграція євреїв з Західної України була об’єктом вивчення багатьох єврейських дослідників, передовсім Л.Альтера, М.Гольдштейна, Я.Земінського, О.Тіллемана Alter L. Wychodźtwo żydowskie // Kwartalnik Instytutu naukowego do badań emigracji i kolonizacji. Warszawa, 1926. T. I. S. 80–91; Goldsztajn M. Wychodźtwo żydowskie z ziem polskich // Kwartalnik Instytutu naukowego do badań emigracji i kolonizacji. Warszawa, 1930. T.3–4. S. 161–218; Ziemiński J. Problem emigracji żydowskiej. Warszawa, 1937; Його ж: Emigracja żydowska. // Polityka narodów. T.8, Zsz.4–5Warszawa, 1936. S.365–392; Tilleman O. Ruch ludnościowy u żydów // Miesięcznik Żydowski. Warszawa, 1932. T.2. S.133–143; . До найгрунтовніших належали дослідження відомого діяча єврейського робітничого руху А.Тартаковера Tartakower A. Emigracja żydów z Polski. Warszawa, 1939; Його ж: Stan liczebny i rozwój naturalny ludności żydowskiej w Polsce // Żydzi w Polsce odrodzonej. Warszawa, 1933. T.2. S.185–224., який всебічно висвітлив передумови єврейської еміграції, визначив її соціально-професійну структуру, виокремив головні еміграційні напрями. Особлива увага в його працях приділена еміграції євреїв до Палестини. Остання стала також об’єктом дослідження Н.Рейфа, Р.Велтча, Ц.Люфта.
На другому етапі – після Другої світової війни – вивчення еміграції розширилося і за проблематикою, і за кількістю дослідників. Українська радянська історіографія розглядала еміграційні рухи, зокрема, з Західної України, як прояв класової боротьби селянських і робітничих мас. З позицій такого стереотипу впродовж 1945–1990 рр. були написані тільки поодинокі дослідження, про еміграцію українців до США і Канади та країн Південної Америки, в тому числі монографії А.Шлепакова та А.Стрілка Шлепаков А. Иммиграция и американский рабочий класс в эпоху империализма. Москва, 1966; Його ж: США: социальная структура общества и его национальный состав. Киeв, 1976; Стрелко А. Слaвянское население в странах Латинской Америки. Киев, 1980. . Попри догматизм ідеологічних оцінок, ці вчені збагатили українську історіографію значним фактичним матеріалом з історії еміграції, заклавши таким чином основу для майбутніх досліджень. 
Частина істориків радянської доби значну увагу приділяла вивченню фермерського руху та етносоціальним процесам серед українців у США і Канаді. Ці питання розглянуті в роботах В.Євтуха, Л.Лещенка, В.Наулка, Ю.Макара, О.Сича. Згадана проблематика переважала і в працях московських істориків М.Берзіної, О.Сороко-Цюпи, А.Мілейковського, С.Філіппова.
Після проголошення незалежності України значно зріс інтерес до вивчення історії української еміграції, в тому числі міжвоєнного двадцятиліття. Певним поштовхом до активізації науково-пошукової роботи стала конференція, присвячена 100-річчю еміграції українців до Канади, яка відбулася у Львівському державному університеті імені Івана Франка у вересні 1991 р. За її результатами опубліковано збірник статей “Українська еміграція. Історія та сучасність”, в якому вміщена низка цікавих доповідей вітчизняних і зарубіжних істориків про еміграційний рух з Західної України, зокрема, Ю.Сливки С.Макарчука, Ю.Макара, М.Скрипник, В.Євтуха, М.Лупула, О.Борушенко, М.Швагуляка та ін. Українська еміграція. Історія та сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади / Упорядник Ю.Сливка. Львів, 1992. 
Після 1991 р. видано чимало праць вітчизняних дослідників з окремих проблем еміграційного руху. Заслуговують на увагу публікації Б.Лановика, М.Траф’яка, Р.Матейка, які здійснили спробу окреслити масштаби переселення українців з Польщі до заокеанських та європейських країн Лановик Б., Траф’як М., Матейко Р. та ін. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. Тернопіль, 1999;. Еміграційна політика польського уряду, зокрема, її національний аспект розглянута в працях Ю.Сливки Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки. Львів, 2003.. Відомі також окремі статті А.Шваба про еміграцію у міжвоєнний період з Волині Шваб А. Динаміка еміграційного руху з Волині в міжвоєнний період // Питання історії нового і новітнього часу: Збірник наукових статей. Чернівці, 1995. Вип.4.Ч.1. С. 75–83.. Однак вони мають суттєвий недолік – вузьку джерельну базу.
Узагальнюючим дослідженням про еміграцію з Західної України є монографія В.Трощинського та А.Шевченка “Українці в світі” Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. Київ, 1999.. У ній чи не вперше у вітчизняній історіографії зроблено спробу розглянути історію української еміграції на всіх етапах, у тому числі в міжвоєнний період. 
Порівняно з вітчизняною історіографією, значний внесок у вивчення української еміграції зробили історики в діаспорі. З-поміж них найвагомішими є праці канадського дослідника М.Марунчака Марунчак М. Студії до історії українців Канади. Вінніпег, 1964; Його ж: Історія українців Канади. Т.1–2. Вінніпег, 1968, 1974.. Окремі аспекти проблеми простежуються в дослідженнях В.Маруняка Маруняк В. О.Бойків – організатор українського життя у Франції. Париж, 1986., зокрема, ті, що стосуються еміграції до Франції. Заслуговують на увагу публікації М.Біди, М.Боровика, М.Мельника, Ю.Стечишина, І.Теслі та П.Юзика, Л.Толопка, П.Магочі, В.Маркуся. У них переважно досліджувався північноамериканський напрям еміграції, зокрема, умови соціальної адаптації емігрантів, місця їхнього розселення тощо.
Вагомим доробком українських істориків Канади є збірник праць за редакцією Л.Луцюка та С.Гринюк, який побачив світ у 1991 р. Canada’s Ukrainians Negotiating an Identity / Edited by Lubomyr Luciuk and Stella Hryniuk. Toronto– Buffalo–London, 1991. До нього увійшли статті про імміграційну політику Канади у міжвоєнний період, освоєння українцями канадського заходу, адаптацію українців до канадських умов життя та ін. 
Якщо українська еміграція до США і Канади стала об’єктом вивчення багатьох істориків, то про переселення українців у Південну Америку написано небагато. Найгрунтовніше це питання висвітлено у працях М.Василика, М.Данилишина та О.Борушенко Василик М. Українські поселення в Аргентині. Мюнхен, 1982; Борушенко О. До теми: наше століття у Бразилії // Українська еміграція. Історія та сучасність (Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади). Львів, 1992. С.236–241; Данилишин М. Країни Південної Америки та українські поселення // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1980. Джерсі-Сіті, 1980. С.173–182.. Майже повністю поза увагою дослідників опинилася еміграція до Парагваю та Уругваю.
Усі праці польських авторів, що побачили світ у післявоєнний період, можна поділити на такі підгрупи: 1) узагальнюючі дослідження про еміграцію з міжвоєнної Польщі; 2) дослідження еміграційного руху серед поляків; 3) праці про еміграцію українців; 4) праці про єврейську еміграцію.
Перша підгрупа представлена дослідженнями авторитетних польських авторів Е.Колодзея, А.Пачковського, А.Пільха, Г.Яновської, П.Крашевського та ін. До неї можна також віднести колективну монографію за редакцією А.Валашека “Polska diaspora”. Polska diaspora / Redakcja naukowa Adam Walaszek. Kraków, 2001. У післявоєнний час з’явилася низка досліджень про еміграцію поляків. Еміграційний рух до США відображений у працях А.Брожека, А.Валашека, А.Свйонтковського, М.Франчіця Brożek A. Polonia amerykańska 1854–1939. Warszawa, 1977; Walaszek A. Polska wobec problemu reemigracji Polaków z Ameryki w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego // Przegląd Polonijny (Warszawa), 1978. №.4. S. 37–51; Świątkowski A. Zarys konstrukcji amerykańskiego prawa o emigracji i naturalizacji // Przegląd Polonijny. 1978, №1. S. 19-35; Його ж: Amerykańska polityka społeczna wobec emigrantów. Warszawa, 1980; Frančić M. Emigracja z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki od r. 1918 do lat siedemdziesiątych XX w. // Polonia Amerykańska. Przeszłość i współczesność. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łudź, 1988. S.46–91.. Вчені глибоко проаналізували імміграційне законодавство США, розглянули його вплив на міграційні рухи, зробили спроби визначити залежність між еміграцією та рееміграцією. Еміграції поляків до Канади присвячені грунтовні дослідження Г.Яновської та А.Речинської Janowska H. Wychodźstwo polskie w Kanadzie. Warszawa, 1971; Reczyńska A. Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym. Wrocław, 1986.. Обидві дослідниці переселення до Країни Кленового Листка розглядали на широкому джерельному матеріалі. Цікавою, на наш погляд, є їхня спроба аналізу канадської імміграційної статистики та головних засад імміграційної політики домініону. А.Г.Врубель, М.Лепецький, Д.Лукаш, Е.Цюрусь вивчали еміграцію поляків до Аргентини Wróbel A.H. Historja duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997. Warszawa, 1999; Lepecki M. Parana i Polacy. Warszawa, 1962; Łukasz D. Słowianie w argentyńskim Misiones 1897–1977. Warszawa, 1991; Ciuruś E. Polacy w Argentynie. Lublin, 1978. . Польській еміграції до Бразилії чимало праць присвятив М.Куля Kula M. Ameryka Łacińska w relacjach polaków. Warszawa, 1982; Його ж: Polonia brazylijska. Warszawa, 1981; Його ж: Dzіeje Ameryki Lacinskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych. Warszawa, 1977;. Він увів у науковий обіг документи дипломатичних служб Польщі у країнах Південної Америки. Окремі його дослідження стосуються еміграції до Куби. Я.Грушинський, Е.Гоголевський, А.Пачковський, В.Слядковський, Г.Яновська Gruszyński J. Społeczność polska we Francji w latach 1918–1978. Warszawa, 1981; Gogolewski E. Życie emigrantów polskich we Francji w latach 1919–1939 // Przegląd Polonijny (Warszawa). 1990. №.2. S.19–41; Janowska H. Polska emigracja zarobkowa we Francji 1919–1939. Warszawa, 1964; Paczkowski A. Prasa i społeczność polska we Francji. Wrocław, 1979; Śladkowski W. Polacy we Francji. Lublin, 1985. досліджували континентальну еміграцію поляків, приділивши найбільше уваги її французькому напрямку. Вони широко висвітлили вплив на еміграцію польсько-французьких еміграційних конвенцій та інших міжнародних нормативних актів. Увагу польських учених привертала також еміграція до Німеччини, Латвії та Данії Boruta M. Polacy na Łotwie i ich szkolnictwo w okresie międzywojennym // Przegląd Polonijny (Warszawa). 1992. №.1. S.53–69; Landau Z. Wychodźstwo sezonowe na Łotwe i do Niemiec w 1937 r. Warszawa, 1966; Olszewski E. Emigracja polska w Danii 1893 –1993. Warszwa – Lublin, 1993;.
Питання еміграції українців та євреїв польські дослідники післявоєнного часу торкалися лише принагідно. Виняток становлять праці А.Зємби, який всебічно розглянув взаємини між українською та польською спільнотами в Канаді Zięba A. Stosunki interetniczne w Kanadzie: Ukraińcy i Polacy w świetle prasy polonijnej (1918–1939) // Przegląd Polonijny (Warszawa). 1996. №.2. S.35–53; Його ж: Ukraińcy w Kanadzie wobec polaków i Polski (1914 –1939). Kraków, 1998..
Еміграція євреїв з Західної України частково розглянута в узагальнюючих працях згадуваних уже польських істориків Е.Колодзея, Г.Яновської, А.Брожека та ін. З єврейських дослідників в Україні відомий професор Я.Хонігсман, який висвітлив окремі аспекти єврейської еміграції до Палестини Хонигсман Я. Катастрофа еврейства Западной Украины. Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933–1945 гг. Львов, 1998.. Серед польських істориків значну увагу цьому питанню приділили Є.Томашевський та А.Хойновський Tomaszewski J. Zarys dziejów żydów w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa, 1990; Chojnowski A., Tomaszewski J. Izrael. Warszawa, 2001; Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku) / Pod red. Jerzego Tomasz?wskiego. Warsz?wa, 1993.. Переселення євреїв до країн Латинської Америки досліджував польський учений Р.Шнепф, до Палестини – П.Врубель та М.Шулькін. Окремі аспекти єврейської еміграційної проблематики розглянуті в працях зарубіжних істориків П.Джонсона, Д.Бенсімон, Д.Стоне, а також в узагальнюючій роботі за редакцією А.Полонського Джонсон П. Історія євреїв. Київ, 2000; Bensimon D., Errera E. Żydzi i arabowie. Historia współczesnego Izraela. Warsz?wa, 2000; Stone D. Diaspora Żydów polskich // Polska diaspora. Kraków, 2001. S.420–446; Polońsky A., Mendelson E., Tomaszewski J. Jews in Independent Poland 1918 –1939. London – Washington, 1994..
Незважаючи на значний інтерес істориків до проблеми еміграції з Західної України, багато її аспектів досі залишаються не дослідженими. Майже немає праць про еміграційну політику польського уряду на західноукраїнських землях, не визначався вплив на еміграцію мореплавних компаній та їхньої агентури. Поза увагою дослідників залишилися проблеми про формування та розвиток еміграційного апарату в Західній Україні та діяльність громадських об’єднань опіки над емігрантами. В наукових розробках не показано впливу законодавства США, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн на зростання еміграційного потоку з західноукраїнських земель. Історики лише принагідно згадували питання еміграції євреїв до Палестини. Аналогічний стан вивчення еміграції до європейських країн – Франції, Бельгії, Німеччини, Данії, Австрії, Румунії та ін.
Різноманітні джерельні матеріали про еміграцію з Західної України у 20–30-х роках ХХ ст. зберігаються у 30 фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові (ЦДІА України у Львові). У фонді 422 – Представництво Еміграційного управління у Львові (нараховує 3367 справ) є обіжники і розпорядження з питань еміграції органів влади, інформаційні бюлетені, статистичні звіти мореплавних компаній, статути, протоколи засідань та звіти громадських об’єднань опіки над емігрантами, особові справи емігрантів, матеріали про діяльність агентів мореплавних компаній. У ЦДІА України у Львові є чимало документів про організацію еміграції до США, Канади, країн Південної Америки та Європи, про діяльність сіоністських організацій щодо переселення євреїв у Палестину. 
Значний інтерес становлять документи Архіву нових актів у Варшаві (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), зосереджені у фондах Міністерства закордонних справ, Президії Ради Міністрів Польщі, Міністерства соціальної опіки, польських дипломатичних представництв у Франції, Німеччині, Канаді та Аргентині. 
Важливу інформацію про еміграцію з Волинського та Поліського воєводств містять фонди Брестського обласного державного архіву Республіки Білорусь. Документи фондів відображають діяльність Брестського представництва Еміграційного управління, вплив імміграційного законодавства країн Південної Америки на зростання еміграційного потоку з Волині та Полісся, зловживання агентів мореплавних компаній, позицію місцевих властей стосовно еміграції та рееміграції українців, євреїв, німців та поляків. 
Деякі тематичні особливості властиві для документів, що зберігаються у Державному архіві Львівської області. Вони, зокрема, стосуються організації сезонної еміграції до Німеччини та Франції, а також позиції Львівського воєводського управління щодо рееміграції українців із США та Канади (матеріали фонду 107 – Львівське повітове управління державної поліції). 
Значні за обсягом та різноманітні за характером матеріали виявлені автором у Державних архівах Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської областей. Велика кількість їх залучена до наукового обігу вперше.
Автор опрацював і проаналізував різноманітні опубліковані джерела: закони польського сейму, розпорядження Еміграційного управління та Міністерства соціальної опіки Польщі, спогади емігрантів, матеріали переписів населення. Дуже велику увагу приділено аналізу еміграційної статистики. Принагідно наголосимо, що польська статистика еміграції є не зовсім точною, оскільки осіб, котрі емігрували, реєстрували у воєводствах і лише за релігійною приналежністю. З огляду на це вона дуже незручна при вивченні характеру еміграції з Львівського воєводства, в якому налічувалося дев’ять повітів (Кольбушівський, Кросненський, Ланцутський, Ніський, Жешувський, Пшеворський, Стрижувський, Тарнобжезький і колишній східногалицький Бжозівський), де переважало польське населення. Так само завуальовано польська статистика відображає еміграцію з Поліського воєводства. 
Цікаві за змістом матеріали про еміграцію автор виявив у періодичних виданнях міжвоєнного часу: українських, польських, єврейських газетах та журналах, насамперед у тих, які видавали еміграційні органи та громадські об’єднання опіки над емігрантами. 
Еміграційна проблематика перебувала також у центрі уваги всіх українських газет – друкованих органів політичних партій та об’єднань “Діло”, “Українська громада”, “Українське життя”, “Вільна думка”, “Свобода” (Львів), “Громадський голос”, “Нова зоря”, “Вперед” та ін.
 Про адаптацію українських емігрантів до нових умов життя опубліковано матеріали в діаспорних періодичних виданнях “Канадійський фармер” (Вінніпег), “Український хлібороб” (Уніон-да-Вікторія), “Українська воля” (Париж), “Українська газета” (Берлін), “Праця” (Прудентополіс), “Свобода” (Джерсі-Сіті) та ін. 
Значний інтерес становлять переіодичні видання польською мовою, зокрема “Chwila”, “Gazeta Warszаwska”, “Robotnik”, “Gazeta Poranna”, “Trybuna Sjonistyczna”, “Tygodnik Żydowski”, “Kurjer Wołyński”, “Polesie”, “Sprawy Narodowościowe”, “Sprawozdanie z życіa mniejszości narodowych” та ін.
Використання джерел дало можливість в усій повноті простежити процес еміграції з Західної України.
У другому розділі – “Передумови еміграції” – досліджується національна та соціальна структура населення Західної України, національний аспект в еміграційній політиці польського уряду, вплив мореплавних компаній та їхньої агентури на еміграційний рух. 
Адміністративно-територіальний поділ Західної України був здійснений урядом Польщі у такий спосіб, щоб підкреслити її польський характер. Львівське, Тернопільське, Станіславівське, Волинське і Поліське воєводства займали 34,6% території Польської держави і тут, станом на 1921 р., проживало 27 % усього населення країни. Загалом, за нашими підрахунками, в Західній Україні згідно, з переписом 1921 р., налічувалося 4072116 українців, 1738283 поляки, враховуючи понад 600 тис. поляків західних повітів Львівського воєводства, 862074 євреї. Німці, чехи, росіяни, білоруси та інші народи становили 7,3 % населення регіону. Перепис 1931 р. зафіксував швидке зростання кількості поляків у Волинському та Поліському воєводствах, що було досягнуто завдяки цілеспрямованій політиці Польщі. У 1921–1931 рр. швидко збільшувалося польське населення у сільській місцевості. До такої ситуації передусім спричинилася земельна реформа, складовою частиною якої став ухвалений польським сеймом 17 грудня 1920 р. закон про заселення військовими колоністами земель Волинського воєводства, Віленщини і Білорусі. Водночас у 1920–1934 рр. у Львівському, Станіславівському і Тернопільському воєводствах утворено 14807 господарств цивільних осадників.
Польські статистичні матеріали дають змогу визначити структуру населення за видом занять і суспільним становищем. У 1921 р. 76,4% населення Східної Галичини становили селяни. У Волинському та Поліському воєводствах у сільському господарстві було зайнято відповідно 80,2% і 82,0% населення. Загальна кількість осіб, котрі відносилися до промислового населення п’яти українських воєводств, становила 10,2 %. У торгівлі було зайнято 5,0%, транспорті та комунікаціях – 2,3 %, публічній службі – 1,9 %, в освіті та культурі – 0,8 %, охороні здоров’я – 0,5 %, інших видах занять – 2,9 %.
Загалом соціальна структура населення Західної України впродовж міжвоєнного двадцятиліття розвивалася повільно. Найінертнішою вона була в українців, більшість яких зосереджувалася у сільському господарстві, що робило аграрне перенаселення чимраз гострішою соціальною проблемою. За підрахунками дослідників, надлишок робочих рук у західноукраїнському селі на середину 20-х років пересічно становив 1,5 млн. осіб. Поглинути таку кількість “зайвого” населення відстала промисловість регіону не могла. Єдиним реальним виходом за таких умов була еміграція. Заохочуючи її, урядові кола Варшави прагнули прискорити процес вивільнення земель для військового і цивільного осадництва, домогтися значного відпливу фізично здорового і політично активного українського та єврейського населення, модифікувати національну структуру регіону на користь поляків. У 1919 –1928 рр. польський уряд намагався переконати громадськість, що “еміграція є злом неминучим, конечним і бажаним” і часто-густо маскував свої наміри під гаслом опіки над емігрантами. В період 1929–1939 рр. його політика стосовно емігруючих груп мала відверто наступальний характер і повністю відповідала вимогам національної політики режиму “санації”. З огляду на масову рееміграцію, спричинену світовою економічною кризою уряд вжив заходів з метою недопустити її серед українців. У 1934 р. Міжміністерська еміграційна комісія розробила тимчасовий план переселення, який мав сприяти масовій еміграції українців та євреїв. У 1937 р. Міністерство закордонних справ підготувало перший таємний еміграційний план. Згідно з ним, передбачалося всебічно підтримувати переселення євреїв у Палестину та в інших напрямках. Українців необхідно було скеровувати у Бразилію, Аргентину та інші країни Латинської Америки. Цей план був розрахований на чотири роки і для його реалізації виділено 21 млн. злотих. У 1938 р. Міністерство соціальної опіки розробило особливий еміграційний план для південно-східних воєводств Польщі. Його реалізація мала на меті створення так званих польських смуг на лінії Львів–Теребовля і Луцьк–Костополь. Згідно з цим планом передбачалося скуповувати землі у емігрантів-українців і надавати їх у власність польським осадникам. З початком 1939 р. Міжміністерська еміграційна комісія почала вживати додаткових заходів щодо реалізації еміграційного плану у південно-східних воєводствах, для чого було виділено кредит у сумі 170 тис. злотих для продовження осадницької акції в Аргентині, Парагваї і Бразилії. 
В еміграційній політиці польських властей на Західній Україні національний момент виконував першочергову роль і в континентальній еміграції. Прагнучи не допустити до участі в ній українців та євреїв, Еміграційне управління здебільшого не виділяло контингенту на західноукраїнські воєводства.
З волі польського уряду, на Західній Україні склалися надзвичай сприятливі умови для діяльності мореплавних товариств. Тут активно діяли представництва англійських компаній “Cunard Line”, “White Star Line”, “Royal Mail Line”, “Nelson Line”, голландських “Holland Amerika Lines”, “Koninklijke Hollandsche Lloyd”, французьких “Chargeurs Reunis”, “French Line”, а також італійських, канадських, данських, бельгійських і польська “Linja Gdynia–Ameryka”. Ці товариства створили на західноукраїнських землях широку агентурну мережу, яка за розгалуженістю не мала аналогів не тільки в Польщі, а й в інших європейських країнах. Їхня присутність у регіоні залежала від багатьох факторів. З-поміж них вирізнялася еміграційна політика польських властей, які прагнули скерувати українську та єврейську еміграцію в заокеанські країни. Суттєву роль відігравала також еміграційна кон’юнктура й імміграційні приписи країн імміграції. Останні значною мірою впливали на напрями переселення з Галичини, Волині та Полісся. На діяльність мореплавних компаній значний вплив мало імміграційне законодавство США. Після прийняття тут у 1924 р. “закону Джонсона” значна кількість емігрантів з Західної України, за намовою агентів, емігрувала до Мексики, Чилі, Уругваю, Парагваю, Перу, Куби, де вони потрапляли в залежність від злочинних елементів. З 1921 р. до 1923 р. агенти також допускалися численних зловживань, пов’язаних з “торгівлею жінками”, якими поповнювали будинки розпусти в Латинській Америці. 
Загалом мореплавні компанії відіграли значну роль в активізації еміграційного руху в Західній Україні. Отримуючи від перевезення емігрантів великі прибутки, ці товариства використовували всі можливі засоби заохочення еміграції і таким чином впливали на її масштаби. Водночас переселення супроводжувалося нещадним визиском емігруючих численною агентурою, яка вносила у цей процес елемент стихійності та хаосу.
Розділ 3 – “Еміграційна політика Польщі”. В основі еміграційної політики Польщі лежав принцип свободи еміграції, що формально підтверджувала Конституція 1921 р. Однак до 1927 р. еміграційна політика держави не набула законодавчого оформлення, а на практиці використовувались правові норми німецького закону про еміграцію від 9 червня 1897 р., австрійські приписи з цього питання від 21 січня 1897 р., параграфи кримінального кодексу царської Росії від 1903 р. щодо покарань за сприяння нелегальній еміграції. Окрім цього, еміграція регламентувалася міждержавними угодами та відповідними розпорядженнями для різних інституцій, зокрема, Державного управління у справах повернення полонених, біженців і робітників, Державних управлінь посередництва праці й опіки над емігрантами, Еміграційного управління, Державної еміграційної ради тощо.
11 жовтня 1927 р. Президент Польщі І.Мосціцький підписав розпорядження “Про еміграцію”, яке мало характер еміграційного закону. Більшість дослідників дотримується думки, що на тлі законодавства інших держав він вирізнявся доволі значним піклуванням про інтереси емігранта. Разом з тим у ньому мали місце значні недоліки, зокрема, не вказано, хто може бути конвоєнтом еміграційних груп, надзвичайно малі прерогативи надано Державній еміграційній раді, не передбачено будь-яких конкретних прибутків від еміграції для Еміграційного управління, повністю обійдено питання про еміграційне лихварство. На нашу думку, cуттєвим моментом у розглядуваному законі є те, що він витворив правове підгрунтя для еміграції взагалі й висунув поза межі права нелегальну агітацію агентів мореплавних товариств. Як свідчать численні матеріали, останні, з волі польської влади, майже безперешкодно діяли на західноукраїнських землях.
Закон від 1927 р. дав офіційній владі змогу розбудовувати еміграційний апарат. На його виконання розпорядженням Міністерства праці та соціальної опіки від 28 вересня 1928 р. відкрито експозитури Еміграційного управління у Кракові, Варшаві, Бресті та Білостоку. Восени 1929 р. утворено Еміграційний синдикат, який згодом зосередив в своїх руках весь еміграційний механізм. У червні 1932 р. Президент Польщі видав розпорядження про ліквідацію Еміграційного управління та Державної еміграційної ради. Крім цього, проведено перерозподіл функцій у сфері еміграції між Міністерством праці й соціальної опіки та Міністерством закордонних справ. Реорганізовано також створену 1930 р. Міжміністерську комісію у справах еміграції, що відала еміграційним фондом. Від 1932 р. вона мала діяти як Міжміністерська еміграційна комісія, очолювана Міністром закордонних справ. 
Здійснена на початку 30-х років реорганізація еміграційного апарату дала польським урядовим колам змогу повністю контролювати еміграційний рух. Утворені в цей період еміграційні структури майже беззмінно функціонували аж до початку Другої світової війни.
З огляду на особливе значення західноукраїнського регіону урядові кола Варшави приділяли максимальну увагу формуванню та розвитку еміграційного апарату. Не випадково за розгалуженістю та кількісним складом він завжди посідав чільне місце серед усіх регіонів Польщі. Восени 1919 р. у Львові почав діяти Етап Державного управління до справ повернення полонених, біженців і робітників. У грудні 1920 р. тут відкрито Етап еміграційного управління, який згодом перейменовано на Комісаріат. Він на певний час став єдиною структурою, що контролювала еміграційний рух на всьому західноукраїнському терені. Нагляд за його діяльністю здійснював воєвода. Однак потенційні можливості Комісаріату у зв’язку зі швидким зростанням еміграції виявилися доволі обмеженими. У такій ситуації розпорядженням Ради Міністрів від 20 червня 1921 р. створено Управління посередництва праці та опіки над емігрантами у Луцьку і Бресті, а в грудні 1922 р. – у Львові та Дрогобичі. Трохи згодом їх відкрито також у Рівному, Станіславові, Тернополі, Перемишлі. У січні 1923 р. Варшавське еміграційне управління прийняло рішення про відкриття у Львові свого представництва – Експозитури, яка стало першою (і тривалий час єдиною) такою установою в Польщі. Юрисдикція цієї інституції поширювалась на Львівське, Станіславівське і Тернопільське воєводства. У Волинському та Поліському воєводствах контроль за еміграцією здійснювало безпосередньо Еміграційне управління через Державні управління посередництва праці. У вересні 1928 р. розпорядженням Міністра праці та соціальної опіки засновано Експозитуру еміграційного управління в Бресті. Вона здійснювала контроль за еміграційним рухом на Поліссі та Волині. Відкриття цього Представництва фактично завершило процес творення еміграційного апарату в Західній Україні. 
У структурі польських еміграційних органів на західноукраїнських землях особливу роль виконував Варшавський еміграційний синдикат. У вересні 1930 р. почав діяти його перший окружний відділ у Львові, якому підпорядковувалися всі агентури у Львівському, Тернопільському і Станіславівському воєводствах. Наприкінці 1930 р. Еміграційний синдикат мав 
11 агентур у Волинському воєводстві, 7 – у Поліському, 5 – у Львівському, по 4 – у Тернопільському і Станіславівському. Чиновники Еміграційного синдикату, виконуючи урядові настанови, максимально заохочували переселення українців у Південну Америку і вдавалися при цьому до різного роду зловживань. 
Еміграція з Західної України перебувала в центрі уваги широких кіл громадськості, яка створила низку товариств, що займалися опікою над емігрантами. До таких належали Польське еміграційне товариство, товариство “Польська опіка над співвітчизниками за кордоном”, Товариство опіки над українськими емігрантами, Єврейське центральне еміграційне товариство “JEAS”. Характерно, що всі вони були організовані за національною ознакою і кожне мало на меті діяльність у межах власних національностей. З-поміж них лише Товариство опіки над українськими емігрантами було самостійною інституцією, що мала власний статут і функціонувала впродовж майже всього міжвоєнного двадцятиліття.
Всі еміграційні товариства, що діяли в Західній Україні, намагалися налагодити співпрацю між собою. З цією метою у 1928 р. вони об’єдналися у Міжтовариську раду громадських організацій опіки над емігрантами. Співпрацюючи у цій інституції об’єднання зробили значний внесок у будівництво Еміграційного Дому у Львові. Міжтовариська рада водночас стала зручним інструментом для контролю діяльності суспільних еміграційних інституцій владними структурами, що мало велике значення для західноукраїнського регіону. Не випадково 1931 р. їй надано напівофіційний статус і перетворено у Союз громадських організацій опіки над емігрантами як інструмент втілення у життя засад еміграційної політики польських властей у Західній Україні. З огляду на це у Союзі завжди домінували поляки, а участь у ньому представників від Товариства опіки над українськими емігрантами та “JEAS” була формальною.
Загалом еміграційні товариства зробили значний внесок в організацію опіки над емігрантами: налагодили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, встановили тісні контакти з осередками української, польської та єврейської спільнот у країнах імміграції. Все це значною мірою сприяло планомірному й організованому перебігу еміграційного руху.
Розділ 4 – “Північноамериканський напрям еміграції”. До початку Першої світової війни США поглинали найбільшу кількість емігрантів з західноукраїнських земель. Після її закінчення уряд країни почав уживати рішучих заходів для обмеження імміграційного потоку. З цією метою прийнято два надзвичайно важливих законодавчих акти – “закон Діллінгхема” (1921 р.) та “закон Джонсона” (1924 р.), які мали чітко визначений рестрикційний характер і кардинально вплинули на діяльність мореплавних компаній, масштаби і напрямки еміграції, соціальний склад емігруючих з Західної України. Як наслідок населення Галичини, Волині та Полісся почало масово емігрувати в країни Південної Америки – Аргентину, Бразилію, Уругвай, Парагвай, Мексику, Кубу, Перу, де умови працевлаштування і соціальної адаптації емігрантів були надзвичайно складними. Не випадково частина переселенців тривалий час не могла знайти роботи і поповнювала маргінальні соціальні групи жебраків та волоцюг або й гинула на чужині. 
З свого боку уряд Канади змушений був пристосувати імміграційне законодавство до нормативних актів США. У 1919 р. спеціальним указом заборонено в’їзд у домініон громадян із тих держав, що брали участь у війні з Канадою та Великобританією. Наступним кроком Департаменту імміграції та колонізації Канади став поділ іммігрантів на привілейованих (скандинави, німці, бельгійці, голландці, французи, швейцарці) і непривілейованих (австрійці, угорці, румуни, поляки, росіяни, чехи та ін.). Однак у 1925 р. канадський уряд, зацікавлений в колонізації заходу країни підписав дворічну угоду з залізничними компаніями CNR (Канадська державна залізниця) i CPR (Канадська тихоокеанська залізниця), згідно з якою їм надавалось право рекрутувати, транспортувати і розміщувати іммігрантів із Східної Європи. Щорічний контингент переселенців становив 50 тис. сільськогосподарських робітників і домашньої прислуги та 2 тис. селянських родин. Ця угода спричинилася до активізації еміграційного руху на Західній Україні, в результаті чого канадський еміграційний напрямок став найбільш привабливим. Особливо популярним він був серед українців Галичини та Волині.
Еміграція з Західної України до США мала кілька етапів: 1) 1919–
1925 рр.; 2) 1926–1931 рр.; 3) 1932–1936 рр.; 4) 1937–1938 рр. На перебіг кожного з них безпосередній вплив мало імміграційне законодавство, а також економічні чинники Польщі та США. Вартим уваги видається той факт, що упродовж першого етапу, коли ще не були введені імміграційні обмеження у США, з західноукраїнських земель сюди емігрувало 80 % усього еміграційного загалу міжвоєнного періоду.
Для першого етапу характерна надзвичайно висока еміграційна активність населення. Другий етап еміграції пройшов під знаком рестрикційних імміграційних приписів. Проте така ситуація не призвела до зменшення кількості тих, хто бажав емігрувати, зокрема українців. За нашими підрахунками, у 1926–1931 рр. з Західної України у США переселилося 16909 осіб, що становило 38,7 % усієї польської еміграції у зазначений період. На третьому етапі еміграції чітко проявилась тенденція до подальшого зменшення її масштабів. Така ситуація пояснюється економічною кризою в США наслідки якої відчувалися до кінця 1936 р. Певне пожвавлення переселення у розглядуваному напрямку спостерігається лише у 1937 р., що пояснюється зростанням воєнної напруженості в Європі і пов’язаним з цим збільшенням зайнятості на виробництві.
За нашими підрахунками, у 1919–1938 рр. з Західної України у США емігрувало 93034 особи. Найбільша еміграційна активність у цьому напрямку спостерігалася у Львівському воєводстві, найменша – на Станіславівщині. Серед емігруючих переважали євреї, які у 1926–1938 рр. становили 76,3 % серед всіх емігруючих груп населення. Що стосується українців, то їхній відсоток серед усього загалу емігрантів був найменшим.
Емігранти з західноукраїнських земель поповнили імміграційні осередки в США. Євреї переважно осідали в містах, зокрема Нью-Йорку, Філадельфії та Чикаго. Характерно, що значний відсоток серед них становили кваліфіковані робітники й особи, зайняті в торгівлі. Поляки оселилися у своїх головних імміграційних скупченнях – штатах Іллинойс, Пенсильванія, Нью-Йорк, Мічиган, Вісконсин, Масачусетс. Українці здебільшого замешкали у штатах Пенсильванія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Іллинойс. Поляки й українці в США були найменш кваліфікованою робочою силою і, відповідно, займали найнижчі щаблі соціальної драбини.
Еміграція до Канади пройшла декілька етапів: 1) 1919–1925 рр.; 2) 1926–1930 рр.; 3) 1931–1935 рр.; 4) 1936–1939 рр. Вони різнилися між собою цілим рядом характеристик, однак для всіх них властивий доволі високий рівень формальної освіти переселенців, а також переважно сільськогосподарський характер переселення. 
У 1919–1925 рр. на еміграційний рух у північноамериканському напрямку значний вплив мало імміграційне законодавство США. Після прийняття тут у 1921 р. “закону Діллінгхема”, еміграція з Польщі до Канади досягла рекордного показника і становила 7571 особу, з них 50 % – українців, 30 – євреїв і 20 % – поляків. З часом, коли уряд домініону почав протегувати імміграцію сільськогосподарських елементів, відсоток євреїв різко знизився на користь українців і частково поляків.
Другий етап переселення до Канади пройшов під знаком “залізничної угоди” 1925 р. Його перебіг супроводжувався величезною інтенсивністю еміграції. Сумарна кількість емігрантів з Західної України у 1926–1930 рр. становила 71199 осіб, тобто понад 70 % усіх переселенців міжвоєнного періоду.
Для третього і четвертого етапів еміграції характерне значне зниження переселенського потоку як результат світової економічної кризи і рестрикційних заходів канадських властей. 
За нашими підрахунками, у міжвоєнний період з Західної України до Канади емігрувало майже 100 тис. осіб. Найбільшої інтенсивності еміграція досягла у Тернопільському, Львівському і Волинському воєводствах. Загалом, з західноукраїнських земель емігрувало до Канади майже 70 % всієї польської еміграції до цієї країни. 
В аналізований період емігранти з Західної України розселилися переважно у степових провінціях Канади – Альберті, Манітобі, Саскачевані. Незначні їх скупчення були також у провінціях Онтаріо, Британська Колумбія, Квебек. Українці здебільшого мешкали у сільській місцевості, де творили окрему спільноту. У містах українські колонії назагал були нечисленними. Натомість поляки мали значні скупчення у великих промислових центрах Канади: Вінніпезі, Торонто, Монреалі, Едмонтоні, Віндзорі.
Єврейські іммігранти розселялися здебільшого у містах, зокрема, Монреалі, Торонто, Вінніпезі, де займалися торгівлею і ремеслами, головно кравецтвом. 
Розділ 5 – “Південноамериканський напрям еміграції”. Він вирізнявся низкою характеристик, які випливали з географічного розташування цих країн та значної абсорбційної спроможності ринку праці. Ці фактори безпосередньо впливали на їхнє імміграційне законодавство, яке, порівняно з нормативними актами США і Канади, мало ряд особливостей. Наприклад, упродовж 20-х років південноамериканські країни толерували вільний наплив іммігрантів, не вдаючись до рестрикцій стосовно їхнього національного складу. Селекція переселенців відбувалася лише через регуляцію так званих показових квот і різних адміністративних ускладнень. Окрім цього, уряди Аргентини і Бразилії, заохочуючи імміграцію сільськогосподарських елементів, вдавалися до укладення з Польщею угод про створення осадницьких спілок на своїй території. У розглядуваних країнах також надзвичайно спрощеною була процедура натуралізації. Громадянство міг отримати кожний іноземець, котрому виповнилося 18 років і який безперервно проживав у країні впродовж двох років.
Головним серед нормативних актів Аргентини став закон від 19 грудня 1876 р., що заохочував імміграцію і регулював механізми її урядового стимулювання. З різними доповненнями він діяв упродовж усього міжвоєнного періоду і був одним із найліберальніших імміграційних законодавчих актів серед усіх країн Америки.
Порівняно з Аргентиною, в імміграційному законодавстві Бразилії після закінчення Першої світової війни з’явилися ознаки рестрикціонізму. З огляду на прийняття в США 1924 р. “закону Джонсона” уряд Бразилії, в свою чергу, зробив кроки, спрямовані на обмеження імміграційного потоку. В період світової економічної кризи бразильський уряд дозволяв імміграцію тільки окремим категоріям осіб. У 1936 р. у Бразилії прийнято імміграційний закон на зразок США, який запровадив щорічну квоту іммігрантів для кожної країни. Вершиною антиімміграційної пропаганди став декрет № 406 від 4 травня 1938 р., який запроваджував расову дискримінацію і був спрямований передусім супроти японців та євреїв. 
Імміграційне законодавство Уругваю було дуже подібним до бразильського. Різниця полягала лише в тому, що документи, які вимагалися при в’їзді до країни, могли бути підтверджені не тільки адміністративними органами, а й суспільними еміграційними інституціями. Емігранти до 21 року зобов’язані були пред’явити в уругвайському консульстві дозвіл на виїзд від родичів або опікунів. Самотні жінки-емігрантки повинні були вказати адресу майбутнього проживання в Уругваї. 
Парагвайське імміграційне законодавство мало багато спільного з аргентинським. Проте у 30-х роках воно досягнуло крайнього рестрикціонізму: згідно з законом від 1937 р., заборонявся в’їзд до країни євреям усіх категорій, навіть за наявності персональних викликів. Уряд Парагваю також прийняв рішення переселити до сільських місцевостей усіх євреїв-іммігрантів, котрі оселилися у м.Асунсьйоні впродовж 1933–1936 рр. 
В еміграційному потоці Західної України впродовж міжвоєнного двадцятиліття пріоритетне місце належало Аргентині. Водночас у другій половині 30-х років значний переселенський потік був також спрямований до Парагваю. Дослідження дають підстави стверджувати, що еміграція до цих країн мала багато спільного або навіть взаємозалежного. Таку ситуацію зумовили декілька факторів, передусім сільськогосподарський характер переселення та подібність імміграційного законодавства. 
Загалом еміграція з Західної України у розглядуваних напрямках пройшла декілька етапів, а саме: 1) 1919–1925 рр.; 2) 1926–1930 рр.; 3) 1931–1934 рр.; 4) 1935–1938 рр. Кожен з них мав свої особливості й вирізнявся масштабами та інтенсивністю переселення, національним складом емігруючих, регіонами еміграційного відпливу. Характерно, що при значних масштабах переселення та надзвичайно складних умовах адаптації емігрантів мінімальною була рееміграція, яка становила в середньому 10%. 
За нашими підрахунками, у міжвоєнний період з Західної України до Аргентини емігрувало майже 95 тис. осіб. Як засвідчують статистичні дані, за масштабами еміграція населення західноукраїнських земель в аргентинському напрямку поступалася тільки еміграції до Канади і то лише в 19261930 рр. Найбільшої інтенсивності вона досягла у Волинському, Тернопільському і Львівському воєводствах. Загалом з Західної України до Аргентини переселилося понад 50 % усієї польської еміграції.
У міжвоєнний період емігранти з Галичини, Волині та Полісся розселилися майже в усіх провінціях Аргентини, але найбільші їх скупчення були у Буенос-Айресі, провінції Буенос-Айрес і провінціях Місіонес, Чако, Мендоза, Ріо Негро, Формоса, Коррієнтес, Кордоба. 
До Парагваю з Західної України емігрувало близько 10 тис. осіб. Майже 86% з них становили українці, 9% – поляки, 5% – німці та чехи з Волинського воєводства. У зв’язку з негативним ставленням парагвайських властей до євреїв, їхній відсоток серед переселенців був мізерним.
Загалом за національною ознакою еміграція з Західної України до Парагваю була переважно українською. Українці у цій країні розселялися вздовж річки Альто-Парана і їхнім найбільшим осередком було м. Енкарнасьйон, навколо якого згуртувалися численні колонії переселенців, а саме: Фрам, Уру-Сопукай, Нова Волинь, Сандова. Існував також цілий ряд невеликих поселень – Богданівка, Тарасівка, Нова Україна, Сан-Хуан, Санта Марія, Альборада. Частина українців оселилася у столиці країни м.Асунсьйоні.
Еміграція західноукраїнських селян до Бразилії та Уругваю стала традиційною ще наприкінці ХIХ– на початку ХХ ст. Однак у міжвоєнний період, у зв’язку припинення бразильським урядом фінансування сільськогосподарської колонізації, еміграція значних масштабів не набула. 
Упродовж 1919–1923 рр. бразильські власті не проявляли жодного зацікавлення до іммігрантів з Польщі. Виняток становив тільки штат Сан-Паулу, де відчувалася значна нестача робочих рук на плантаціях кави. З огляду на це уряд Бразилії дозволив плантаторам виділити кошти на перевезення емігрантів. Проте умови праці на фазендах були вкрай несприятливими для вихідців з Західної України, через що у вказані роки масштаби еміграції були незначними.
На зростання переселення у 1924–1930 рр. значний вплив мала еміграційна політика Польщі. У 1927 р. польський уряд уклав угоду про еміграцію з урядом штату Сан-Паулу. Крім цього, у 1929 р. Варшавське колонізаційне товариство отримало концесію на колонізацію 50 тис.га землі у штаті Еспіріту-Санту. Внаслідок таких заходів у 1929 р. з західноукраїнських воєводств емігрувало до Бразилії 4371 чол. 
На перебіг еміграції у 1931–1939 рр. значний вплив мала світова економічна криза та імміграційні обмеження уряду Ж.Варгаса, які спричинилися до майже повного занепаду цього еміграційного напрямку. За нашими підрахунками, у 1919–1938 рр. з Західної України до Бра-
зилії емігрувало 18660 осіб. Вони розселилися майже в усіх штатах Бразилії, але найбільші скупчення їх були у штатах Парана, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Ріу-Гранді-ду-Сул, Еспіріту-Санту, Мінас-Жерайс, Санта-Катаріна.
Чималих масштабів у Західній Україні набула еміграція до Уругваю. До 1926 р. переселення сюди мало спорадичний характер. Найвищого піднесення воно досягло у 1927–1931 рр., коли загальна кількість емігрантів становила 2575 осіб, або 72 % усіх переселенців міжвоєнного періоду. Цей еміграційний напрямок був незмінно популярним на Волині. Цікаво, що серед усього еміграційного загалу 59 % становили євреї, більшість з яких працевлаштовувалася у містах, насамперед у Монтевідео.
За нашими підрахунками, у період з 1926 р. по 1938 р. з Західної України до Уругваю емігрувало 3540 осіб, тобто 41% усіх емігрантів з Польщі. 
Розділ 6 – “Еміграція євреїв до Палестини” – містить матеріали про проблему єврейської прабатьківщини в політичній пропаганді сіоністських партій, а також про імміграційну політику Британської мандатної адміністрації та етапи єврейської еміграції з Західної України до Палестини. Відомо, що оформлення сіонізму, який мав на меті створення національного осередку для євреїв у Палестині, припадає на кінець ХIХ ст. З цього часу сіоністські ідеї стали швидко знаходити прихильників у єврейських середовищах, у тому числі на українських землях під владою Австро-Угорщини та Росії. Після закінчення Першої світової війни в центрі уваги сіоністів опинилася Польща, зокрема, Західна Україна. Тут активно діяв цілий ряд сіоністських партій та об’єднань. З них найбільш впливовими були “загальні сіоністи”, сіоністи-ревізіоністи, партія “Histadruth Mizruchi”, Сіоністська партія праці “Hitachduth”, Єврейська соціалістична робітнича партія “Jidisze Socjalistisze Arbeter Partaj” – Poalej Sjon (права), а з 1932 р. – Об’єднана сіоністсько-соціалістична партія “Hitachduth – Poalej Sjon”. 
Для реалізації своїх планів сіоністи сворили в Галичині, на Волині та Поліссі доброчинні фонди, що мали фінансово забезпечити повернення євреїв до Країни Ізраїлю: Фонд відбудови Палестини (“Keren Hajesod”), Національний єврейський фонд (“Keren Kajemeth Leisrael”) та Піонерський фонд (“Keren Hechaluc”). З 1922 р. крайові сіоністські організації запровадили на західноукраїнських землях спеціальний збір – шекель. Прагнучи залучити до сіонізму якомога ширші кола євреїв, сіоністи створили ряд допоміжних інституцій, які переважно були філіалами загальнопольських або навіть міжнародних організацій. Це передовсім Ліга допомоги працюючим у Палестині, Товариство освіти єврейської молоді “Hechaluc” (Піонер), об’єднання єврейських харцерів ім. Й.Трумпельдора “Brith Trumpeldor”, або “Betar”, “Ezra” (Опіка). Остання утримувала цілий ряд навчальних закладів, халуцові інтернати та сільськогосподарські ферми, що займалися підготовкою молоді до еміграції в Палестину. 
Сіоністські організації Західної України для пропаганди своїх ідеологічних засад мали у розпорядженні велику кількість газет і часописів. Вони також максимально використовували парламентську трибуну Польщі. 
У роботі серед широких мас єврейства сіоністи звертали особливу увагу на віросповідні громади (кагали), до яких належали всі особи, що формально визнавали іудаїзм. Громади мала право обкладати своїх членів податками, відповідно, вони диспонували значними фінансовими засобами, які сіоністські лідери використовували на справу Палестини. Водночас, прагнучи посилити свій вплив на єврейський загал, сіоністські партії та об’єднання змушені були приділяти значну увагу внутрішньому життю євреїв на західноукраїнських землях.
У ході Першої світової війни сіоністські лідери зуміли переконати правителів Великобританії в необхідності підтримки своїх домагань щодо Палестини. Результатом такої ситуації стала декларація англійського міністра закордонних справ А.Балфура, яка лягла в основу мандату над Палестиною. Він був наданий Англії на конференції країн-переможниць у Сан-Ремо 
25 квітня 1920 р. У ньому в загальних рисах окреслено засади імміграційної політики британських мандатних властей. 
Умовно імміграційну політику британської адміністрації Палестини можна поділити на два періоди: 1) 1920–1930 рр.; 2) 1931–1939 рр. У перший період вона мала відверто просіоністське спрямування і відповідала вимогам декларації А.Балфура. До обмеження єврейської імміграції британські власті вдавалися тільки у випадку загострення арабсько-єврейського протистояння, що мало місце у 1920–1921 рр. і у 1929 р., та кризових явищ в економіці Палестини у 1925–1927 рр. Характерно, що на цьому етапі мандатна влада в імміграційній політиці намагалась керуватися принципом “економічної спроможності Палестини”, який введено у політичний лексикон “Білою книгою” міністра колоній В.Черчілля від 3 червня 1922 р. 
У 1931–1939 рр. імміграційна політика мандатної адміністрації мала двоїстий характер. З одного боку, британські власті, регламентуючи наплив євреїв до Палестини, прагнули здобути прихильність арабського світу, яким не можна було легковажити в умовах зростаючої воєнної загрози, а з друго-
го – незначні поступки арабам мали суто пропагандистське значення і не дуже впливали на масштаби єврейської імміграції. Першим проявом такої позиції став меморандум міністра колоній Англії С.Пасфілда. Однак невдовзі, під тиском сіоністів, уряд Великобританії відмовився від подібних принципів. Це, у свою чергу, спричинилося до чергового вибуху невдоволення арабів, результатом чого стали криваві арабсько-єврейські сутички, що тривали впродовж 1936–1938 рр. В умовах наближення Другої світової війни імміграйційна політика мандатної адміністрації еволюціонувала в напрямі досягнення кількісної рівноваги між арабами та євреями в Палестині. Свідчення цього – план поділу країни на арабську та єврейську частини, запропонований у 1937 р. комісією на чолі з лордом Р.Пілом. При цьому єврейську імміграцію планувалося обмежити до 12 тис. осіб на рік. Згодом уряд Н.Чемберлена запропонував для Палестини 10-річний перехідний період, після якого вона мала стати незалежною державою, в якій араби і євреї мали бути рівноправними громадянами. При цьому впродовж перших п’яти років єврейська імміграція в Палестину не повинна перевищувати 75 тис.осіб. Подальший розвиток подій був перерваний початком Другої світової війни.
Еміграцію євреїв до Палестини можна поділити на три етапи-алії, що припадали на 1919–1923, 1924–1928, 1929–1939 рр. Кожен з них мав свої особливості в Західній Україні.
На першому етапі переселення пройшло період становлення, ним були охоплені незначні групи халуців. Водночас у цей період сіоністським організаціям Галичини, Волині та Полісся вдалося залучити єврейський загал до широкомасштабної праці на справу Палестини. Таким чином було створено умови для зростання еміграції в наступні роки. На її інтенсивність значною мірою вплинуло імміграційне законодавство США, де у 1921 р. набув чинності “закон Діллінгхема”. За нашими підрахунками, на цьому етапі з західноукраїнського регіону до Палестини переселилося приблизно 
3 тис. осіб. 
На перебіг другого етапу, відомого в літературі як “алія В.Грабського”, значний вплив мала економічна політика польського уряду, зокрема, фінансова реформа В.Грабського, що призвела до розорення третини єврейських купців у Польщі, які намагалися врятувати свої капітали на “землі обитованій”. Значний вплив на зростання еміграційного потоку мав також прийнятий у США в 1924 р. антиімміграційний закон А. Джонсона. Необхідно також наголосити, що цей етап відбувався за вкрай несприятливих обставин (економічна криза в Палестині 1925–1927 рр., землетрус 1927 р., антиімміграційні заходи мандатної адміністрації, підвищення цін на корабельні квитки тощо). Загалом у 1924–1928 рр. з Західної України до Палестини переселилося 10852 євреї. Більшість з них оселилася в містах, зокрема в Тель-Авіві. 
Третій етап (1929–1939 рр.) за кількістю емігрантів перевершив два попередніх разом узятих – 23547 осіб. Він проходив в умовах постійно зростаючого протистояння між євреями і арабами, що іноді набувало кривавих форм. Однак це аж ніяк не вплинуло на масштаби переселення. Найбільшої інтенсивності воно досягло у Львівському, Волинському та Поліському воєводствах.
У міжвоєнний період з Західної України до Палестини емігрувало майже 36 тис. євреїв, що становило понад 30 % всієї польської еміграції і понад 11 % загальної кількості переселенців до цієї країни. 
У розділі 7 – “Континентальна еміграція” – охарактеризовано її міжнародно-правові засади, а також еміграцію у Францію, Бельгію, Німеччину та інші європейські країни. На відміну від переселення за океан, континентальна еміграція була регламентована низкою міжнародно-правових актів, укладених Польщею на відповідних етапах. У вересні 1919 р. польський уряд підписав з Францією “Конвенцію у справах еміграції та імміграції”. Цей надзвичайно обширний документ визначив польсько-французькі відносини в галузі еміграції на весь міжвоєнний період. Окремі його положення були уточнені протоколом польсько-французьких переговорів від 3 лютого 1925 р. та “Конвенцією у питаннях допомоги та соціальної опіки” від 14 жовтня 1920 р. Польсько-французькі нормативні акти створювали правове підгрунтя для еміграції з Польщі до Франції і визначали державні органи, що відповідали за їх втілення у життя. 
Подібною за характером була еміграція з Польщі взагалі та Західної України, зокрема до Бельгії. Однак відхід на заробітки до цієї країни не регламентувався відповідними міждержавними угодами, хоч на певних етапах і польська, і бельгійська сторони прагнули дійти порозуміння у питанні рекрутації робочої сили для бельгійського вугледобувного промислу. Єдиним документом, що окреслив окремі моменти у справі опіки над емігрантами, був торгівельний трактат, підписаний між Польщею та Бельгією 30 грудня 1922 р. 
У міжвоєнний період важливим напрямком сезонної еміграції в Західній Україні була Німеччина. Від’їзд на заробітки до цієї країни був регламентований Тимчасовою польсько-німецькою угодою у справі еміграції від 12 січня 1926 р. та “Конвенцію у справі польських сільськогосподарських робітників” від 24 листопада 1927 р. Механізм проведення рекрутацій сезонних робітників регулювала польсько-німецька “Технічна угода” підписана 9 січня 1926 р. 
Окрім згаданих країн, польський уряд уклав еміграційні угоди з Данією (травень 1920 р.) Австрією (червень 1921 р.), Естонією (червень 1937 р.), Латвією (жовтень 1938 р.). Характерно, що в усіх еміграційних нормативних документах Польща зберегла за собою право визначати регіони еміграційного відпливу, що давало змогу її урядовцям регулювати національний склад емігруючих.
Упродовж міжвоєнного двадцятиліття чільне місце в еміграційному русі у Західній Україні займала Франція. Його перебіг умовно можна розділити на такі етапи: 1) 1919–1925 рр.; 2) 1926–1930 рр.; 3) 1931–1936 рр.; 4) 1937–1939 рр. Для першого і другого етапів характерне майже постійне зростання масштабів еміграції і незначна рееміграція. На перебіг третього етапу визначальний вплив мала світова економічна криза, яка зумовила швидке зростання рееміграції, навіть переважання її над еміграцією. У 1937–1939 рр. еміграція знову почала зростати, проте рівня передкризових її кількісні показники не досягнули. 
До Франції у міжвоєнний період з Західної України емігрувало близько 146184 особи, серед яких 75683 поляки, 68261 українець. Найбільше емігрантів (майже 80 %) – це вихідці з Львівського воєводства, які розселялися майже по усій території Франції. Значні скупчення поляків були в північних департаментах Па-де-Кале і Норд, Ельзасі та Лотарингії, Паризькому окрузі, Пікардії, найбільші осередки української еміграції – у містах Париж, Ліон, Кнютанж, Тулуза, Бордо, Лімож (всього дослідники налічують 40 українських осередків). Єврейські емігранти у Франції осіли здебільшого в Парижі, головно в околицях Сен-Поль і Бельвіль.
У міжвоєнне двадцятиліття певних масштабів у Західній Україні досягла еміграція до Бельгії. Загалом, з західноукраїнських воєводств упродовж 1926–1938 рр. сюди емігрувало 6 % усієї польської еміграції, що становить 1709 осіб (усього з Польщі – 28476 осіб). За національною приналежністю серед усього еміграційного загалу поляки становили 59 %, євреї – 26 % , українці – 15 %. Поляки й українці переважно працювали на промислових підприємствах і шахтах, євреї були зайняті в торгівлі та ювелірному промислі. Найбільші українські скупчення у міжвоєнній Бельгії були у містах Льєж, Брюссель, Шарлеруа та ін. Емігранти-поляки компактно проживали в гірничодобувному окрузі Лімбургія – у містах Генк, Ейсден, Брунсум, а також у Антверпені, Брюсселі, Льєжі. Євреї селилися здебільшого у Брюсселі й Антверпені. 
Еміграція до Німеччини мала виключно сезонний характер. На її перебіг впливали не тільки економічні чинники, а й політичні відносини між Польщею та Німеччиною. З 1919 р. до 1925 р., у зв’язку з відсутністю угоди, яка б регулювала еміграційний рух між обома країнами, еміграція мала здебільшого недозволений характер. Найвище піднесення її припадає на 1929 р., коли кількість польських заробітчан у цій країні досягла 87247 осіб. З приходом до влади у січні 1933 р. А.Гітлера перспективи зростання кількості польських сезонних заробітчан у Німеччині виявилися примарними, оскільки націонал-соціалісти розпочали “навальну атаку на безробіття”. Загалом з Західної України на сезонних роботах у Німеччині у 1926–1938 рр. перебувало 25636 осіб. Найінтенсивніший відхід на заробітки у цю країну спостерігався у Львівському воєводстві. Що стосується Поліського та Волинського воєводств, то їхнє населення, з волі Варшави, фактично було позбавлене можливості відходу на сезонні роботи. Більшість емігрантів з Західної України (без урахування національної приналежності) працювала на бурякових і картопляних плантаціях в околицях Гамбурга, Бремена, Ганновера, Бохума, Лейпціга і Берліна.
У 20–30-х роках ХХ ст. певних масштабів на Західній Україні набрала еміграція до Латвії, Данії, Румунії та Австрії. У 1936–1938 рр. на заробітках у Латвії перебувало 8118 осіб, з них 70 % становили жінки, які переважно працювали у господарствах Латгалії. Впродовж вказаного періоду на сезонні роботи у Данію приїхало 2048 осіб з Львівського воєводства, котрих працевлаштовано на цукрових плантаціях в Ютландії та на островах Фальстер, Лолланн, Зеландія. За національною приналежністю більшість з них були поляки. Характерно, що 96 % усього еміграційного загалу до цієї країни становили жінки-селянки. Румунський еміграційний напрям був традиційним для українців гірських повітів Станіславівщини, які досконало володіли технікою річкового плотогонства. Згідно з джерелами, у 1922–1938 рр. із Польщі до Румунії емігрувало приблизно 4334 особи, з яких 20 % (866 осіб) становили вихідці із Станіславівського воєводства. На сезонних роботах в Австрії у 1920–1929 рр. було зайнято 1299 осіб, більшість з яких походила з Львівського воєводства.
Усього з західноукраїнських земель на заробітках у розглянутих країнах (окрім Франції та Бельгії) перебувало 37606 осіб. Цей показник, напевне, був би більшим, якщо б врахувати сезонних робітників у інших країнах Європи – Голландії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Португалії, Швейцарії, Швеції, Югославії, Чехословаччині та Угорщині. 
Висновки. Упродовж міжвоєнного двадцятиліття еміграція з Західної України значною мірою обумовлювалася соціально-економічними і політичними відносинами в краї та еміграційною політикою польських властей, в якій найвагомішу роль відігравав національний фактор. 
Намагаючись стрімко збільшити масштаби українського та єврейського переселення за океан, польські владні структури розробили у 30-х роках ХХ ст. ряд таємних еміграційних планів. Для їх реалізації держава виділила силовим міністерствам значні фінансові засоби. Внаслідок цього, при майже повному занепаді еміграційного руху з Польщі у 1937–1939 рр., на західноукраїнських землях почала швидко зростати еміграція в південноамериканському напрямку, зокрема, до Парагваю та Аргентини.
Еміграційна політика польських властей була вигідною мореплавним компаніям, які прямо чи опосередковано впливали на динаміку та масштаби еміграційного відпливу. На службі компаній перебували сотні агентів і субагентів. В гонитві за прибутками останні вдавалися до найганебніших способів ошукування населення. 
Протидіяти масовим зловживанням агентів намагалися громадські об’єднання опіки над емігрантами (Товариство опіки над українськими емігрантами, Польське еміграційне товариство, Тoвариство “Польська опіка над співвітчизниками за кордоном”, Єврейське центральне еміграційне товариство “JEAS”), однак їхні зусилля здебільшого не мали позитивного ефекту. Еміграційні товариства перебували під пильним контролем властей і майже повністю залежали від асигнувань уряду. 
Упродовж міжвоєнного двадцятиліття головне місце в еміграційному русі в Західній Україні посідали США. Еміграція сюди була значною лише у 1919–1924 рр. Згодом її значно обмежили, на що був спрямований “закон Джонсона”. Світова економічна криза звела переселення до Сполучених Штатів до мінімуму. Така ситуація тривала до початку Другої світової війни.
 Значний еміграційний потік із західноукраїнських воєводств спрямовувався також до Канади, яка була традиційною країною переселення для українців Східної Галичини. Впродовж усього міжвоєнного періоду вони чисельно переважали польських та єврейських емігрантів у цьому напрямку. До Канади найбільше емігрувало населення Тернопільського воєводства та Станіславівщини. До цієї країни зазвичай переселялися заможні селяни, оскільки канадські імміграційні приписи вимагали від іммігрантів після приїзду на територію домініону пред’явити значні кошти.
Великі масштаби переселення до країн Південної Америки були зумовлені імміграційними обмеженнями, вжитими урядами США і Канади. Опосередковано вони відповідали намірам польських властей, що прагнули скерувати українську й єврейську еміграцію в Аргентину, Бразилію, Парагвай, Уругвай. З огляду на поміркований характер імміграційного законодавства і незначні квоти “показових грошей” сюди масово емігрувало найбідніше українське населення Волинського та Поліського воєводств. 
Для єврейської еміграції з Західної України провідним напрямком була Палестина. У переселенні сюди, окрім соціально-економічних факторів, значна роль належала сіонізмові, а також профашистській політиці польських урядів, які у 30-х роках керувалися лозунгом “Оdżydzić Polskę !”. 
Особливим об’єктом уваги польського уряду була континентальна еміграція. На противагу переселенню за океан, вона відбувалася здебільшого за міжнародними угодами, укладеними польським урядом з Францією, Німеччиною, Данією, Латвією та ін. При цьому польська влада узаконила за собою право визначати місцевості, де мали організовуватися рекрутації заробітчан. Для західноукраїнських воєводств виділялися незначні еміграційні контингенти, причому переважно для місцевостей зі значним відсотком польського населення. 
Соціальна адаптація емігрантів з Західної України в країнах імміграції майже скрізь була дуже складною. У більшості випадків емігранти неодноразово змінювали місце поселення і характер заняття, не раз зазнавали знущань і були ошукані роботодавцями і шахраями.
Загалом упродовж 20–30-х років ХХ ст. еміграція з Західної України є вагомою сторінкою в історії краю. Вона зумовила чисельне зростання українських, польських та єврейських осередків у багатьох країнах й опосередковано сприяла зміцненню їхньої ролі в господарському і суспільно-політичному житті країн імміграції. Водночас еміграція трагічним чином позначилася на долях багатьох десятків тисяч людей. 
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АНОТАЦІЇ

Качараба Степан Петрович. Еміграція з Західної України. 1919–1939 . Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Львів, 2003.
У дисертації досліджено соціально-економічні та політичні передумови еміграційного руху в Західній Україні впродовж міжвоєнного двадцятиліття, еміграційну політику польського уряду, зокрема, її національний аспект, вплив мореплавних компаній та їхньої агентури на масштаби та динаміку переселення, законодавчі акти Польської держави щодо еміграційних процесів, формування та розвиток державного еміграційного апарату, створення і діяльність громадських об’єднань опіки над емігрантами, масштаби та основні країни еміграційного відпливу з Галичини, Волині та Полісся, місця розселення західноукраїнських емігрантів, їх соціально-економічну та культурно-національну адаптацію в країнах імміграції. 
Ключові слова: Західна Україна, еміграція, міжвоєнний період, Польща, українці, поляки, євреї.


Качараба Степан Петрович. Эмиграция из Западной Украины. 1919–1939. – На украинском языке. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Всеобщая история. – Институт украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины. Львов, 2003.
Эмиграция из Западной Украины в межвоенный период в значительной мере была обусловлена социально-экономическими и политическими отношениями в крае, а также эмиграционной политикой польских властей, в которой наиболее весомая роль принадлежала национальному фактору. Стремясь быстро увеличить масштабы украинского и еврейского переселения за океан, польские власти разработали в 30-е годы ХХ ст. ряд секретных эмиграционных планов. Для их реализации государство выделило силовым министерствам значительные финансовые средства. В результате этого, при почти полном упадке эмиграционного движения в Польше 1937–1939 гг., на западноукраинских землях стали быстро увеличиваться масштабы эмиграции в южноамериканском направлении. Эмиграционная политика польских властей способствовала деятельности мореходных компаний, которые открыли свои представительства почти во всех городах Западной Украины. Их агенты вели широкомасштабную работу среди населения, склоняя его к эмиграции. Такой деятельности стремились противостоять общественные организации опеки над эмигрантами, но они действовали под бдительным контролем властей и были поставлены в зависимость от финансовых ассигнований правительства.
В межвоенный период ведущее место в эмиграционном движении на Западной Украине принадлежало США. Эмиграция в этом направлении была значительной только в 1919–1924 гг. После принятия в этой стране 1924 г. “закона Джонсона” ёё масштабы снизились до минимума. Значительный эмиграционный поток направлялся также в Канаду, которая была традиционной страной переселений для украинцев Восточной Галиции. Сюда в наибольшем количестве эмигрировало население Тернопольского и Станиславовского воеводств. Значительные масштабы переселения в Южную Америку стали результатом иммиграционных ограничений, принятых в США и Канаде. В южноамериканском направлении эмигрировало прежде всего население Волынского и Полесского воеводств. В еврейской эмиграции из Западной Украины приоритетным направлением была Палестина, где сионисты стремились образовать “национальный очаг” для евреев. Кроме указанных стран, довольно масштабной была эмиграция в европейские страны и в первую очередь – во Францию, Германию, Бельгию, Данию, Латвию и другие. Эмиграция в указанных направлениях имела преимущественно сезонный характер.
Социальная адаптация эмигрантов в странах иммиграции почти везде была очень сложной. В большинстве случаев эмигранты меняли место поселения и характер занятия, часто поддавались издевательствам со стороны работодателей и мошенников.
В целом эмиграция из Западной Украины в 20-30-е годы ХХ в. занимает значительное место в истории края. Она обусловила численный рост украинских, польских и еврейских общностей во многих странах и непосредственно влияла на усиление их роли в хозяйственной и общественно-политической жизни стран иммиграции.
Ключевые слова: Западная Украина, эмиграция, Польша, межвоенный период, украинцы, поляки, евреи.

Kacharaba, Stepan Petrovych. Emigration from Western Ukraine, 1919-1939. – Manuscript.

The Dissertation for a Doctor’s Degree in History by Speciality 07.00.02 – The World History. I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Science of Ukraine, Lviv, 2003.
The focus of the dissertation is on the social, economical and political preconditions of emigration movement in Western Ukraine during the period between the two World Wars, the emigration politics of Polish government, especially its national aspect; the influence of shipping companies and their agents on the rate and dynamics of emigration; the acts of Polish state concerning emigrational processes; the formation and development of state emigrational institutions; the creation and activity of public organizations and associations for care about emigrants; influence of the legislation of main countries to which emigrants were taken from Galicia, Volhynia and Polisia; the places of settlement of Western Ukrainian emigrants and peculiarities of their social-economical and cultural-national adaptation in the countries of immigration.
Key words: Western Ukraine, emigration, inter-war period, Poland, Ukrainians, Poles, Jews.
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