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Політика Юзефа Пілсудського і його ідейних соратників
(пілсудчиків), нерідко реалізовувалась у завуальованій формі і
представлялася назовні як діяльність незалежних громадських
інституцій. Серед таких можна назвати „Союз зближення відроджених
народів” (СЗВН) [1] і його друкований орган – часопис „Пшимєже” [2].
Вони підтримували національно-визвольну боротьбу народів
колишньої царської Росії, що на державному рівні активно
пропагували пілсудчики у своїй федераційній програмі, яка згодом
стала складовою ідеології прометеїзму Польщі [3].

Концепція федералізму сформувалась у середовищі пілсудчиків
під час Першої світової війни і своїм зовнішньополітичним вектором
спрямовувалась проти російського царизму. Теоретики з табору
Ю. Пілсудського пропонували відновлення Речі Посполитої у формі
наддержави через її федерації з Литвою, Білорусією й Україною [4].
Вважаючи Східну Галичину споконвічними польськими землями,
більшість пілсудчиків виступала за її інтеграцію в майбутню
польську державу. Пов’язавши Наддніпрянську Україну
федераційними зв’язками і підпорядкувавши її польському
політичному впливові, пілсудчики намагалися забезпечити кордони
Польщі від головного, на їх погляд, ворога – Російської імперії.



Уперше про існування СЗВН довідуємося з монографії
Ю. Левандовського [5]. Сучасні польські дослідники присвятили свої
публікації окремим аспектам досліджуваної теми. П. Окулєвч
проаналізував ставлення публіцистів часопису „Пшимєже” до
української і білоруської проблеми в період підписання Ризького
мирного договору 1921 р. [6]. Г. Зацкевич з’ясував ставлення
публіцистів СЗВН до радянської держави увміжвоєнний період [7].
М. Корнат увів у науковий обіг невідомі документи і матеріали з
Інституту польського і Музею Сікорського, а також Інституту Юзефа
Пілсудського, які розміщені в Лондоні [8].

У публікаціях українських авторів тема політичного прометеїзму
не знайшла належного висвітлення. Це пояснюється, зокрема,
відносною недоступністю і обмеженістю джерельної бази, яка
зосереджена, в основному, у зарубіжних архівах і бібліотеках. Разом з
тим, актуальність обраної теми є очевидною, оскільки значне місце в
концепціях публіцистів СЗВН було приділено українському питанню.

Автор поставив мету, на підставі архівних документів і статей
вміщених у часописі „Пшимєже”, проаналізувати початковий етап
формування концепції прометеїзму, що був пов’язаний з політичною
діяльністю СЗВН.

Крах Російської імперії і більшовицький переворот 1917 р.
прискорили утворення незалежних держав Фінляндії, Литви, Латвії,
Естонії. Протягом травня 1918 р. Північний Кавказ став незалежною
республікою, утворилася демократична Грузинська республіка,
проголосили незалежність Азербайджан і Вірменія. У 1918–1920 рр.
домагалися незалежності народи Туркестану, татари Криму та Ідель-
Уралу, кубанські і донські козаки [9].

Одночасно з національними революціями, що відбувались у
Європі в 1917–1918 рр., на руїнах імперій Романових і Габсбургів,
утворилися й українські держави, зокрема, Українська Народна
Республіка (УНР) і Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР),
утвердження яких на міжнародній арені внаслідок зовнішніх і
внутрішніх обставин завершилися поразкою. Зазнав краху також
відомий Київський похід 1920 р. польської й української армій проти
більшовицької Росії, що був спробою реалізації федераційної концепції
пілсудчиків. Підписання Ризького договору 1921 р. між Польщею і
радянськими республіками ствердило перемогу інкорпораційної
програми польських національних демократів (ендеків). У цей період,
за винятком прибалтійських держав і Фінляндії, майже всі народи
колишньої царської Росії, що боролися за створення незалежних
держав, уже ввійшли до складу радянських республік.



Після невдалої спроби реалізації ідеї федерації дискусії на цю
тему перемістились у сферу публіцистики. В умовах зміни політичної
карти Європи відбувався пошук нових ідей східної політики Польщі.
Посильну участь у цьому процесі брали політичні діячі і талановиті
публіцисти тижневика „Пшимєже”, перший номер якого вийшов у
серпні 1920 р. Уже тоді, після невдалого походу польської й
української армій на Київ, його редакція, однією з перших,
констатувала поразку ідеї федерації Польщі з поневоленими народами
колишньої царської Росії. Усю відповідальність за неї покладено на
польську сторону, що не змогла очолити національно-визвольні рухи
народів Російської імперії, а втягнулась у непотрібні територіальні
суперечки. Головною помилкою уряду, на думку польського
публіциста В. Вакара, було зволікання з упровадженням реформ
місцевого самоврядування, зокрема, на так званих „кресах”, де
проживали національні меншини. Як однозначно підсумував автор: „...
У східній політиці ми програли тому, що несли окупацію замість
самоврядування” [10].

Вказуючи на допущені прорахунки, публіцисти „Пшимєжа”
намагалися виправити ситуацію завдяки створенню нової програми
східної політики Польщі. Особливе місце в ній відводилося Литві,
Україні і Білорусі, землі яких у минулому становили основу могутності
шляхетської Речі Посполитої. Тому означена проблематика була
найширше відображена на сторінках новоствореного часопису.

„Пшимєже”, як зазначалося в підзаголовку газети, був
незалежним часописом присвяченим справам відроджених народів.
Він регулярно виходив у Варшаві в 1920– 1921 рр. за редакцією
С. Сєдлецького і В. Вакара. Тижневик друкувався у видавництві
„Кур’єра поранного”, який належав пілсудчикам. Усього протягом
1920 р. вийшло 20 номерів газети „Пшимєже”, а 1921 р. – 21.

У вступній статті першого номеру газети В. Вакар зауважив, що
часопис має служити ідеї політичного зближення так званих „нових
народів” [11]. До них, на переконання автора, відносилися
„поневолені” Росією фіни, естонці, литовці, білоруси, українці,
кримські татари, кубанські козаки, грузини, азербайджанці,
представники гірських народів Північного Кавказу. Згодом ці народи
отримали назву „прометеївських” [12].

Незважаючи на крах Російської імперії, вважалося, що з приходом
більшовиків вона не перестала існувати, а трансформувалася в
радянську імперію, у якій неросійські народи зазнавали національного
і соціального гніту. В. Вакар звертав увагу прихильників соціалізму на
Заході, що в Росії під прикриттям соціалістичної ідеології відбувається



спроба відновлення передвоєнної імперії, яка загрожує втратою
незалежності не лише Польщі, а й Литві, Латвії, Фінляндії,
Чехословаччині і Югославії [13]. Розвінчуючи справжні наміри
більшовиків, польські публіцисти намагалися запропонувати
альтернативні ідеї, які б стали привабливими для представників
неросійських народів і об’єднали їх у боротьбі проти нового
радянського імперіалізму. Зокрема, у другому номері газети було
вміщено „Маніфест польського народу до громадян вільних народів”
відомого діяча польського соціалістичного руху А.-Б.
Добровольського. Текст Маніфесту був написаний ще 1917 р., але
звучав актуально і три роки поспіль. Автор, зокрема, пропонував
відділення від Росії Фінляндії, Латвії, Естонії, Литви, Білорусі,
підросійської Польщі, України, Криму і народів Кавказу. У його
баченні польська політика мала базуватися на трьох принципових
речах: „вольносць” України, „нєподлеглосць” Литви і „нєзалежносць”
Білорусі” [14]. Відомий публіцист був переконаний, що процеси
національного усвідомлення в цих республіках мають, загалом,
незворотний характер. А це, у свою чергу, складає підстави для
створення в них суверенних демократичних держав, які б
територіально віддалили радянську Росію від польських кордонів.

Більшовицькій ідеології, заснованій на диктатурі однієї партії і
однієї соціальної верстви – пролетаріату, польські публіцисти
пропонували протиставити „ідею свободи народів” [15], що була
задекларована у відомих „14 статтях” американського президента
Вудро Вілсона. Незалежність народів на окраїнах ІІ Речі Посполитої
мала стати запорукою її зовнішньої безпеки.

На початку 1921 р. у Варшаві редакторами часопису „Пшимєже”
було офіційно проголошено утворення політичної організації „Союз
зближення відроджених народів”, що об’єднував представників
антирадянської еміграції неросійських народів колишньої царської
Росії. Статут цього товариства було затверджено 10 січня 1921 р., у
якому, зокрема, зазначалося про культурне та економічне зближення
прибалтійських і причорноморських народів і країн [16].

Засновники СЗВН прагнули використовувати його для
антирадянського впливу на суспільну думку Польщі та Європи і
пропаганди інтересів „відроджених народів”. Вони вважали, що
представники політичної еміграції цих народів у майбутньому будуть
становити ядро національних еліт союзних з Польщею держав і тому за
допомогою друкованого слова намагалися виховувати їх у
пропольському дусі.

Під час варшавських засідань СЗВН було вирішено утворити його



польську секцію, до якої ввійшли: Т. Голувко,
О. Богуславський, А.  Добровольський, І. Космовська,
В. Каменецький, Б. Кутиловський, Є. Морачевський, С. Стемповський,
С. Сєдлецький, Я. Возніцький, Л. Вашкевич, Й. Волошиновський,
Т. Шетцель, Т. Комарницький, К. Лібіцький, Т. Корнілович,
Г. Колодзейський, К. Длуський, М. Ванькович [8, 353]. Ідейним
натхненником СЗВН був згадуваний уже В. Вакар (1885–1931 рр.) –
колишній діяч Соціал-демократії Королівства Польського і Литви,
який на зломі 1918–1919 рр. активно співпрацював з першими урядами
відродженої Речі Посполитої. Дійсним керівником СЗВН залишався
Т. Голувко (1889–1931 рр.), який будучи одним із найближчих
соратників Начальника держави Ю. Пілсудського, виконував також
роль з’єднувальної ланки у взаєминах влади з цією організацією [17].

Газета „Пшимеже” і СЗВН уже тоді були створені для пропаганди
ідей прометеїзму як у Польщі, так і серед еміграції народів колишньої
царської Росії. Це підтверджується документами з Центрального
військового архіву у Варшаві – Рембертові. Зокрема, у рефераті
активного діяча прометеївського руху О. Шульгіна згадується про
„...співпрацю сенатора С. Сєдлецького, який протягом усього
міжвоєнного періоду представляв різні громадські організації, що були
створені і тісно співпрацювали з державними

чинниками” [18]. Польсько-радянське протистояння у 20-х
рр. ХХ ст. відбувалося також у формі ідеологічно-пропагандистської
боротьби, елементом якої, з польського боку, стала група часопису
„Пшимеже” і СЗВН. Польська допомога набирала форм щирої і
відвертої підтримки народів Росії в їхньому прагненні до свободи і
незалежності. Для реалізації цих положень були залучені наукові
інституції і громадські організації, що репрезентували польське
суспільство. Серед інституцій, що займалися пропагандою і
формуванням прометеївської ідеології О. Шульгин називає часопис
„Пшимєже” і СЗВН, до якого крім поляків входили фіни, естонці,
литовці, білоруси, українці, кримські татари, кубанські козаки,
грузини, азербайджанці й емігранти з Північного Кавказу [Ibid.].

Важливою подією в політичному житті ІІ Речі Посполитої у
згаданий період були польсько-радянські переговори в Ризі, які
розпочалися 12 жовтня 1920 р. з укладення спільного прелімінарного
договору. Уже тоді було зрозуміло, що плани ІІ Речі Посполитої на
сході провалилися, бо внаслідок війни не було створено незалежної
української держави. Т. Голувко, не приховуючи розчарування,
зазначав: „Назвемо речі своїми іменами: ми зрадили Петлюру в Ризі і
не зі страху перед більшовиками, а перед Врангелем […] Польща, що



опинилася між Німеччиною і Великою Росією, або знову втратить
незалежність, або стане таким самим васалом однієї з цих держав, як
наприклад Австрія в Німеччини” [19]. Він дорікав учасникам польської
делегації на переговорах у Ризі за відсутність програми співпраці з
українською і білоруською радянськими республіками, яких була
змушена визнати Польща. На його думку, створення спільного
польсько-радянського кордону залишало ІІ Річ Посполиту один на
один у боротьбі з її грізним східним сусідом. Ризький договір 17
березня 1921 р. однозначно трактувався публіцистами „Пшимєжа” як
поразка федераційної програми пілсудчиків і їхньої східної політики.

Визнаючи, що „федераційна концепція похована раз і
назавжди” [20], більшість пілсудчиків разом із самим Ю. Пілсудським
підкреслювала тимчасовість встановлення рівноваги у відносинах з
радянською Росією і наполягала на постійній бойовій готовності з боку
Польщі [21]. Вони не відмовлялися від основних принципів у східній
політиці держави, які становили основу федераційної ідеї. На її базі
формувалася концепція прометеїзму, яка була спрямована проти
посилення домінації радянської Росії у Східній Європі.

У публіцистів СЗВН ще жевріла надія на самостійність
Української і Білоруської соціалістичних радянських республік [22].
Зокрема, і Б. Кутиловський звернув увагу на факт, зазначений у
Ризькому трактаті з Польщею, що Росія керована з Москви не є
унітарною державою, а радянські Україна і Білорусь виступають як
самостійні суб’єкти договору [23]. З цього боку пропонувалося
використати обіцянки більшовиків, яким гарантувалися всі права цим
республікам аж до самовизначення. Вважалося, що навіть за таких
умов можливо досягнути порозуміння з радянськими урядами в цих
республіках, щоб якнайдалі віддалити російську загрозу від польських
кордонів. Однак польські публіцисти не могли навіть уявити собі, що
обіцяне більшовиками право на самовизначення виявиться лише
декларацією.

Концепція діячів СЗВН, незважаючи на укладення мирного
договору між польською і радянськими республіками, формувалася на
традиціях ягеллонської Речі Посполитої, що зміцнювалася завдяки
підкоренню непольських земель на сході держави. В. Вакар вважав
помилковим твердження німецьких і російських учених, що її
внутрішній устрій наприкінці XVIII ст. став причиною занепаду.
Навпаки, він вважав, що джерело її могутності крилося в
демократичному устрої Речі Посполитої, у якій мирно співіснували
представники різних народів і конфесій. Автор вважав, що і в часи ІІ
Речі Посполитої актуальною може бути програма федерації зі



слов’янськими народами, зокрема з українцями і білорусами.
Саме в такому устрої, на його думку, знайшов відображення інстинкт
самозбереження польського народу в умовах зовнішньої загрози [24].

Однак невдовзі,  як видно з публікацій діячів СЗВН, вони
зрозуміли, що радянські республіки перебувають під тотальним
контролем більшовицької партії і становлять єдине ціле. У цій ситуації
увага польських публіцистів була сконцентрована на тому, щоб
зберегти в кордонах ІІ Речі Посполитої хоча б ті землі, які були
окреслені умовами Ризького договору. Безперечно, значна частина
земель, населених українцями і білорусами, могла в майбутньому стати
приводом територіальних претензій щодо Польщі з боку радянських
республік. А це, зрештою, могло призвести до втрати так званих
„східних кресів”, чого найбільше побоювався польський автор [25].

Згідно з умовами Ризького договору до Польщі відійшли й етнічні
українські землі: Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина,
Підляшшя і Галичина, причому доля останньої залишалася
нерозв’язаною аж до рішення Ради Послів 1923 р. За переписом 1921
р.,  тут проживало близько 4  млн.  українців,  що становило 15  %
населення держави. Територія компактного проживання української
меншини в ІІ Речі Посполитій становила серйозну загрозу для
внутрішньої безпеки Польщі, оскільки вона межувала з УСРР, а
українці не відзначались особливою лояльністю щодо польської
держави, на яку вони покладали відповідальність за поразку
визвольних змагань періоду ЗУНР. Посилювали антипольські тенденції
в середовищі меншин й представники місцевої влади, які проводили
політику національної асиміляції. Автори „Пшимєжа” застерігали
представників воєводських і повітових адміністрацій, які складалися
тільки з поляків, від силового тиску щодо меншин. Вони вважали, що
програма колонізації польським елементом так званих „кресів”, може
створити ґрунт для міжнаціональних конфліктів [26]. Натомість
пропонували створити органи самоврядування для місцевого
населення і не трактувати їх як громадян другої категорії. В. Вакар,
зокрема, був переконаний у тому, що некомпетентні місцеві урядники,
які не можуть порозумітися з представниками національних меншин,
працюють не на авторитет держави, а створюють передумови для
посилення більшовицької пропаганди серед українського і
білоруського населення в Польщі. Він пропонував змінити характер
польсько-українських відносин у Галичині, уклавши угоду між двома
народами [27]. Однак польсько-українське порозуміння всередині
держави розглядалося не інакше, як через призму зовнішньої політики
Польщі. Автор не сумнівався в правильності укладення наступального



союзу з Головним отаманом УНР Симоном Петлюрою, котрий
був спробою забезпечення східних кордонів Польщі.

Разом з тим, В. Вакар визнавав необхідність вирішувати
українське питання у внутрішній політиці держави, яке в умовах
зовнішньої загрози може викликати небажані для Польщі наслідки.
Він вважав за доцільне об’єднати населення „во ім’я добра держави”
через забезпечення рівних прав представникам національних меншин.
Насамперед, він закликав до угоди з українцями і пропонував її
забезпечення через надання статусу автономії [Ibid., 3]. Для реалізації
цієї ідеї пропонувалися два варіанти. Перший передбачав
запровадження територіальної автономії з центром у м. Львові, яка
базувалася б на засадах рівноправ’я поляків й українців Галичини та
Волині. Інший – більш радикальний варіант передбачав в умовах їхньої
етнічної переваги, як наприклад на Волині, надати українцям
національну автономію, щоб вони відчули себе повноправними
громадянами держави. Особливу симпатію у В. Вакара викликав
другий варіант. Він був переконаний, що у випадку вирішення
українського питання всередині держави, це буде мати позитивний
резонанс у Наддніпрянській Україні і дасть можливість Польщі
сподіватися в майбутньому на реалізацію своєї великодержавної
політики у Східній Європі.

Обидва ці варіанти, на наш погляд, були нездійсненними.
Перший, з огляду на проблематичність мирного співжиття двох
народів, які ще не забули польсько-української війни 1918-1919 рр.
Другий був нереальним, зважаючи на вірогідність українського
сепаратизму і перетворення української автономії у „П’ємонт”
національного відродження. Обидва проекти не враховували
громадської думки так званих „кресових” поляків, які перебували під
впливом ендецької ідеології і вважали Польщу державою винятково
польської нації. Окрім того, абсолютно ігнорувалися прагнення
українців щодо створення власної держави. Націоналістичні тенденції
того часу вже набули значного поширення в Галичині, про що свідчило
створення непримиренної Української військової організації (УВО) під
керівництвом Є. Коновальця. Проявом неприйняття польської
присутності на західноукраїнських землях став збройний замах на
Ю. Пілсудського, здійснений 25 вересня 1921 р. у Львові українцем
С. Федаком. Повідомлення про це надрукувала газета „Пшимєже” в
тому ж номері, що й згадувана пропозиція про польсько-українську
угоду авторства В. Вакара [28]. Автор статті – Й. Волошиновський,
оцінюючи мотиви невдалого атентату, вважав, що його причини
криються у невирішеності правно-політичного становища українців у



Галичині, які не приховують образи за поразку у війні 1918–1919
рр. Переживши важкі хвилини невдалого замаху на Начальника
держави разом зі своїм народом, польський автор знайшов у собі
мужність не відмовитися від ідеї польсько-українського порозуміння в
Галичині на ґрунті визнання рівних прав і обов’язків для всіх громадян
держави, незважаючи на їхню без національність.

Так на традиціях шляхетської Речі Посполитої і федераційної
доктрини пілсудчиків формувалася концепція польського
прометеїзму, яка збагачувалася новими ідеями діячів СЗВН. Зокрема,
Т. Голувко залишався вірним принципам, що „незалежність Польщі не
можна уявити без незалежності Литви,  Латвії,  Естонії,  Фінляндії,
України і Білорусі. Незалежність Польщі є одним із проявів того
глибокого процесу, який відбувається в Європі – визволення народів з
політичної неволі. Якщо Польща залишиться самотньою, якщо інші
держави, які виникли на руїнах царської Росії, не зможуть
самоствердитися, то її чекає сумне майбутнє” [29]. Т. Голувко, як і інші
пілсудчики – прихильники прометеїзму, мав глибоке переконання в
тому, що Польща самостійно не може протистояти загрозі з боку
радянської Росії і тому вважав за доцільне відділитися від неї бар’єром
незалежних держав.

У червні 1923 р., коли Ю. Пілсудський подав у відставку з посади
начальника Генерального штабу Збройних Сил Польщі, СЗВН був
позбавлений його вагомої підтримки і перестав існувати. Це свідчило
про зміну політичних пріоритетів у державі. Пілсудчиківські теорії
федералізму і прометеїзму, що деякий час домінували в зовнішній
політиці держави, уступили місце концепціям інкорпорації табору
національної демократії. Ендеків влаштовувало існування „сильної
Росії”,  яка вже ніби-то задовольнила свої загарбницькі плани за
рахунок земель великої України.

Незважаючи на нетривалий період діяльності „Союзу зближення
відроджених народів”, його діячі залишили помітний слід у польській
суспільно-політичній думці 20-х рр.  ХХ ст. Формування ідеології
польського прометеїзму активно відбувалось і в цьому середовищі.
Концепція східної політики Польщі в їхньому трактуванні нагадувала
модернізований варіант польської федераційної ідеї, у якому було
враховано факт існування радянської загрози на кордонах Другої Речі
Посполитої.
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В статье анализируется начальный этап формирования
идеологии прометеизма Польши. Создание совместного
федеративного государства Польши, Литвы, Беларуси и Украины
наиболее соответствовала чаяниям теоретиков прометеивской
концепции из окружения Ю. Пилсудского, которые главным своим
внешнеполитическим конкурентом считали большевицкую Россию.
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вопрос.

The article analyses an early stade of Poland’s Prometheism ideology
fomation. Formation of the joint federal state of Poland, Lithuania,
Byelorussia and Ukraine suited expectations of theorists of Prometheism
conception from the circle of Y. Pilsudskyi most of all. They considered
bolshevist Russia to be their main external political rival.
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