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Формування політичної нації – імператив політики будь-якої з держав,
влада якої прагне гармонізації міжнаціональних взаємин у ній. В іншому
випадку її чекає внутрішньополітичне протистояння, яке відбуватиметься
поміж титульною нацією й тими національними меншинами, які зазнають у
ній дискримінації.

Осмислення цих дилем національної політики простежується переважно в
царині політології. Прикладом таких студій є наукова спадщина О.
Бочковського [1], праці сучасних учених Ю. Дунаєвої [9], Е.Яна [19], Дж.
Рекса [15]. Тим часом історики, які досліджують долю українців у Польській
Республіці 1918-1939 рр., звертають увагу на інший аспект – протистояння,
що властиве взаємодії в цій країні українців і її титульної нації. Такий стан
розробки проблеми визначає завдання нашої розвідки. А саме: осмислення
теоретичних аспектів конструювання політичної нації та аналіз досвіду її
формування в Другій Речі Посполитій. Реалізація цих завдань, враховуючи
фактичний брак праць вітчизняних учених, які були б здійснені в параметрах
такого об’єкт-предметного поля, визначає наукову новизну нашої розвідки.

Формування політичної нації відбувається в триєдиному „русі”,
суб’єктами якого виступають держава, її титульна нація й національні
меншини. При цьому двоє перших виявляють взаємозалежність, адже
учасники національно-визвольного руху – творці держави, а остання здійснює
націотворчу функцію, керуючись її прагненнями. Тому, попри



різнопорядковість категорій, спостерігається ототожнення держави й
нації, яка здобула новий статус. Це відбувається завдяки „привласненню”
створеного її ж силами політичного інституту або ж, за висловом З. Баумана,
унаслідок „укладання шлюбу” поміж націоналізмом і сучасною державою [12,
17].

Тенденція ототожнення останньої з національною спільнотою характерне і
для Другої Речі Посполитої. „Польський патріот, - констатував у 1938 р.
сучасник, - вже здавна не відрізняє державного апарату від тих польських
національних чинників, які поза національністю польською та її інтересами
дня, будь-яких інших інтересів і жодних інших цілей держави не
бачать…” [21, 200].

Зрозуміло, відторгнення національних меншин властиве не тільки
полякам. Їхнє відмежування від тих, хто об’єднаний відмінними культурними
символами, суголосне тенденціям, які протягом XIX-ХХ ст. притаманні
багатьом національним рухам, що мали за мету відродження/побудову своїх
держав у Європі [19, 116].

Чинником, що актуалізував проблему визнання суб’єктності „чужих” у
політичних націях чи навпаки, стала й специфічна шкала цінностей держави.
Вона, стверджує О. Бочковський, „...не лише об’єктивно встановлює
національність кожного свого громадянина, а й об’єктивно зацікавлена в
тому, щоб кількість інонаціонального населення була в ній якнайменша” [1,
91]. Слушність цієї теоретичної гіпотези вченого, принаймні в
східноєвропейському хронотопі 1920-1930-х рр., доводили суспільно-
політичні реалії: більшість з новоутворених у цьому регіоні держав прагнули
стати мононаціональними, здійснювали таку політику, яка перешкоджала
національним меншинам плекати власну культуру [18, 1].

Така практика в сучасній Європі здебільшого не спостерігається. Проте
націоналізм держав не втратив свого суспільного значення. Йому, з огляду на
справедливий висновок німецького вченого Е. Яна, властиве інклюзивне
начало. Тобто, він прагне включення до складу нації меншин, попередньо
асимілюючи їх хоча б у мовному аспекті [19, 117].

Емпірика міжнаціональних процесів у Польській Республіці свідчить, що
політиці держави властиве поєднання обох названих вище компонентів: з



одного боку – прагнення мінімізувати існуючу лінгвістичну строкатість, з
другого – курс на асиміляцію більшості національних меншин, що
розглядалася як запорука успішної ліквідації функціонуючих у ній
культурних підсистем. Це зумовлено тим, що поліетнічність помилково
сприймалася поляками загрозою нівелювання їх національного суверенітету.
В. Грабський – один із міністрів Польщі першої половини 1920-х рр., з цього
приводу стверджував: „Польща може існувати лише як держава польського
народу. Бо якби вона була державою поляків, євреїв, німців, русинів
(українців. – М.Г.), білорусів, литовців, росіян – то мусила б знову втратити
свою незалежність. Вихідним пунктом будь-якої державотворчої праці є
аксіома: сувереном Польської держави є польський народ...” [11, 44].

Така постановка питання відображала запити більшості польської
громадськості. Відтак держава взяла курс на асиміляцію національних
меншин. Так було не тільки з українцями й білорусами, але й з німцями.
Території їх компактного проживання, як і у випадку із західними регіонами
України й Білорусії, відповідно до намірів Варшави, мали бути
полонізованими [24, 57].

Цей курс урядових кіл спричинений двома чинниками: оцінкою німців
потенційною „п’ятою колоною” на західних прикордонних територіях і їхніми
вагомими економічними позиціями в цьому регіоні. До того ж, стверджує Р.
Брюбейкер, націоналізація територій компактного проживання німців стала
компенсаційною реакцією відродженої Речі Посполитої на кількасторічну
практику асиміляції поляків Прусією та Німеччиною [2, 124-126]. Проте
асиміляційний курс польської влади засвідчує й інше: він зумовлений не
тільки реакцією колишньої дискримінованої спільноти на зазнану кривду, але
й постає стратегічним напрямом національної політики Другої Речі
Посполитої загалом. Його лейтмотив принаймні до часу встановлення
диктатури Ю. Пілсудського – штучна гомогенізація населення країни.

Теоретичне осмислення вченими дефініції „політична нація” спонукає
визнати, що спрямована на її конструювання політика держави мусить
відповідати формулі „єдності в різноманітності”. Стратегія міністра
внутрішніх справ Великобританії Роя Дженікса, який, визначаючи в 1968 р.
сутність інтеграції, означив її як курс на плекання культурного розмаїття, а не
„згладжування” культурних ресурсів до рівня якогось стандарту [15, 81],



бачиться не лише дискурсом полікультурності, але й оптимальною
стратегією влади, спрямованою на формування багатонаціональної політичної
спільноти. Остання ж є тим багатовимірним соціальним організмом, що
об’єднується різними за характером інтересами – державницькими,
територіальними, націокультурними.

Реалізувати це завдання на демократичних засадах намагалися пілсудчики.
Саме вони артикулювали кредо т.зв. державної асиміляції національних
меншин, тобто курс на формування їхньої державно-громадянської
ідентичності. Таку стратегію, що передбачає паритет можливостей на
збереження самостей всіх націй, які проживають у країні, слід трактувати
безпосередньою передумовою результативності формування політичної нації
[9, 151].

Засобами досягнення цієї мети пілсудчиками обрано принципи
селективності, регіоналізму й індивідуалізації. Перший з них полягав у
врахуванні особливостей міжнародної ситуації та комплексу внутрішніх
чинників – позиціонування тієї чи іншої національної меншини в суспільно-
політичних процесах, їхньої лояльності до держави, ареального чи дисперсного
проживання, особливостей соціальної структури й релігії. Вичленування, разом
із державним, „національно-етнічного” та місцевого різновидів патріотизму
зумовило надії пілсудчиків на використання його регіональної модифікації як
містка до споріднення національних меншин з державою. Нарешті, врахування
їхніх культурних особливостей, сутності націоналізмів тощо підштовхнуло
можновладців до застосування принципів індивідуалізації політичної діяльності
центру щодо них [30, 153-159].

Яскравим прикладом втілення цієї тріади принципів став т.зв. волинський
експеримент (1928-1938 рр.) воєводи Г. Юзевського, який мав за мету виховати з
місцевих українців лояльних щодо Польщі громадян, штучно педалювати
процес формування їхньої подвійної лояльності. Наріжні компоненти його
стратегії наступні:

а) послідовна трансляція ідеї польсько-українського компромісу;
б) спроба герметизації духовно-політичного простору Волині в атмосфері

пропагованих владою цінностей, її відмежування від Галичини (т.зв.
„сокальський кордон”);

в) створення різного виду громадських організацій із мішаним (польсько-



українським) національним складом;
г) створення передумов для взаємопроникнення культур (з цією метою

збільшено чисельність тих польських шкіл, у яких як навчальний предмет
вивчалась українська мова) тощо.

Аналізуючи тенденції національної політики пілсудчиків, що означені
відмовою від асиміляційної стратегії щодо національних меншин попередніх
урядів, зауважимо факт розбіжностей у її оцінці вченими щодо німців. Одні з
них (наприклад, польський дослідник В. Котовскі) вважають, що впродовж
1926-1939 рр. влада намагалася реалізувати завдання з формування їх подвійної
лояльності [24, 57]. Інші ж, зокрема, Р.Брюбейкер, твердять, що питання
спонукання їхньої політичної лояльності навіть не ставилося [2, 128]. Водночас
як перші, так і другі, виявляють одностайність в оцінці стратегії політики
держави: націоналізація західних територій, гарантування домінування в усіх
сферах суспільного життя поляків. Це виявилося, зокрема, у планах згортання
сфер функціонування німецької мови та культури [24. 128]. Такий курс
реалізовано і в інших регіонах, зокрема – у західних частинах українських і
білоруських національних територій.

Настанова „державної асиміляції” визначила стратегію центру й щодо
дисперсних меншин. Лише росіяни інколи привертали його особливу увагу:
спочатку в них вбачали засіб протидії посиленню позицій українців у
Православній церкві, згодом – об’єкт асиміляції. Відсутність помітних успіхів
на цьому шляху скоригувала цілі держави. Відтак вона стала суголосною тій, яка
застосовувалася щодо німців і чехів. Формування їхньої державно-
громадянської ідентичності за правління пілсудчиків планувалося
прискорювати, як і у випадку з українцями, шляхом залучення до організацій з
мішаним національним складом членів, співпраці з поляками в органах
місцевого самоврядування. Національна ж асиміляція росіян, чехів і німців мала
бути здійснена тільки за умов виникнення сприятливих для цього обставин [4,
арк. 16, 18].

Нові наголоси в дилемі конституювання польської політичної нації
з’явилися в середині 1930-х рр. Тоді піддано ревізії усталене кредо уряду у сфері
національних відносин – формування подвійної національної свідомості меншин
(т.зв. „консолідація державна”). Його замінено на гасло „консолідації
національної” [21, 253]. Якщо до смерті Ю. Пілсудського влада торувала шлях



до формування громадянсько-територіальної ідентичності національних
меншин, то програмна декларація представника нової правлячої коаліції
полковника А. Коца трактувала дефініцію „польський народ” як спільноту
винятково тих, хто сповідував католицизм. Така постановка питання в дійсності
перекреслила ймовірність інтеграції інших конфесій до складу польської
політичної спільноти.

З її складу редуковано передусім євреїв. „Ці наші погляди, - стверджував
варшавський часопис „Zespół”, - опираються на тому, що євреї є чужими народу
і Польській державі” [32, 3]. З цього приводу ізраїльський учений Е.
Мендельсон стверджував: польська „нація розумілася як така, що може
абсорбувати деякі непольські елементи, проте яка була не здатна, та й не хотіла,
абсорбувати євреїв. Таке визначення неминуче призводило до антиукраїнської
(однак, теоретично передбачала асиміляцію українського елементу) й
антиєврейської політики...” [26, P. 137].

Другий колективний суб’єкт формування політичної нації – партії поляків
- демонстрували різне ставлення до цієї проблеми. Чимало з них протиставилися
перспективі її формування. Причини цього криються не тільки в розмежуванні
ними громадян на господарів і „прибульців”, а й оцінки партіями
націоналістичного табору міжнаціональних взаємин у призмі природності
конкуренції спільнот, трактуванні її перманентною. Звідси сентенції на кшталт
тієї, яку в 1922 р. оприлюднив Християнський союз національної єдності:
„Зрозумілим є, що мусить постати боротьба між властивим господарем і
прибульцем за спадщину. Таку боротьбу проводять поляки з прибульцями,
тобто євреями, німцями й русинами (українцями – М.Г.)” [5, арк. 26].

Подібні сентенції не тільки конкретизують тих, кого націоналістичні кола
виключали зі складу політичної нації. За поділом громадян на „народ-господар”
і „прибульців” криється ідеал національної держави, який сповідували польські
національні та християнські демократи, монархісти й частина консерваторів.
Ішлося передусім не про вигнання „чужих” (хоча в 1930-х рр. ідея
стимулювання євреїв до еміграції щораз більше популяризувалася), а про
побудову такої держави, що запевнила б полякам переваги в усіх сферах
суспільного життя [27, 9, 11]. Такий омріяний преференційний режим став
політичним маяком націоналістів, їхнім кредо, що відобразилося в гаслі з
очевидним політичним звучанням: „Польща для поляків”. Досягнення цієї мети,



згідно з їхньою фразеології, зокрема – національних демократів (ендеків),
сприяло б посиленню внутрішньої монолітності держави, формування її єдиної
„волі і душі” [17, 2].

Така постановка питання актуалізувала проблему національних меншин.
Замість того, щоб об’єднати їхнього з поляками на засадах спільних цінностей
та інтересів, пошуку платформ їх консенсусу, націоналісти вдалися до наступу
на „прибульців”, що виявився в обстоюванні асиміляції як імперативу держави.
Уже в жовтні 1919 р. Національно-демократична партія, яка, за оцінкою
українців, була „правдивим диктатором у Східній Галичині”, визначила однією
зі своїх цілей надання т.зв. „східним кресам” національно-польської культури [7,
1]. Популярність подібних настанов забезпечувала праворадикалам міцну
соціальну базу. Навіть наприкінці 1930-х рр. сучасники стверджували: „До цього
часу величезна більшість польського громадянства була під неподільним
впливом народової демократії, що розв’язання українського питання знаходила
в цілковитому знищенні політичного, національного й культурного характеру
українського народу…” [3, 1].

Агресивністю позначене й ставлення правих польських партій до євреїв.
Намагаючись змусити їх емігрувати з Польщі, вони вимагали обмеження їхніх
громадянських прав у різних сферах суспільно-політичного життя. Наприклад, з
вимогою позбавлення євреїв політичних прав виступали Національно-
радикальний табір і „Стронніцтво народове”. Спільно з ними ізоляції євреїв, їх
відсторонення від поляків домагалася частина консерваторів та інші партії [27,
61, 69]. Намагаючись створити атмосферу соціальної обструкції євреїв, ендеки
вимагали їх звільнення з армії, державної служби, унеможливлення здобуття
ними освіти тощо [14, 7].

Платформою компромісу всіх тих польських партій, які вимагали
стрімкого зменшення чисельності євреїв у країні, стало завдання їх усунення з
тих сфер економіки, у яких вони традиційно домінували (ремісництво, торгівля
тощо). Його, починаючи від травня 1936 р., коли прем’єр-міністр Польщі Ф.
Славой-Складковський визнав правомірність практики економічного бойкоту
євреїв, сповідувала й центральна влада [25, 366].

Попри значимий релігійний компонент націоналізму праворадикалів, їхні
погляди на політику держави у сфері національних відносин розходилися навіть
з консервативними. Якщо перші вважали аксіоматичним принцип „поляки –



суверен Польської держави”, то в середовищі інших паралельно
дискутували версію про „націю громадянську”. Християнсько-національна
партія (ХНП), наприклад, виступала проти застосування щодо євреїв т.зв.
виняткових законів [20, 23]. І все ж максимальною межею їхнього радикалізму в
єврейському питанні стало сформульоване Консервативною партією положення:
„Польська нація мусить володіти вирішальним впливом на долю держави” [28,
148].

Значні відмінності віддаляли представників правих партій і в українському
питанні. Сповідуючи твердження про українців як „етнографічну масу”,
державницькі імпульси серед якої акумулює лише нечисленна інтелігенція,
консерватори обстоювали курс на формування їхньої подвійної ідентичності [29,
180-181].

Визначальна причина дистанціонування консерваторів від табору
національних демократів крилася в оцінці досвіду національної політики держав
Європи. Ідеал ендеків – практика примусової асиміляції, яку практикували
Німецька й Російська імперії. Натомість консерватори тверезо стверджували: усі
приклади реалізації центром насильної асиміляції завершувалися провалом, до
того ж викликали ворожість тих, хто підданий їй, до держав, у яких вони
проживали. Класичним прикладом ефемерності поглядів ендеків для
традиціоналістів була поразка політики Санкт-Петербурга й Берліна стосовно
поляків. До уваги брався й досвід Англії в її протистоянні з Ірландією,
Угорщини (проблема Словаччини), надання Іспанією автономії Каталонії. Звідси
висновок консервативних кіл: політика національної асиміляції –
безперспективна [13, 2].

Суспільні реалії (потенційна загроза Другій Речі Посполитій з боку СРСР
та Німеччини), як і внутрішньополітична ситуація в країні, спонукали
неоконсервативні кола в другій половині 1930-х рр. транслювати ідею
перетворення Польської Республіки в багатонаціональну ліберальну державу.
Звертаючись до досвіду національної політики Речі Посполитої, речники
неоконсерваторів закликали поляків відмовитися від аргументів сили,
демонструвати толерантність щодо меншин. Саме з такою ревізією аргументів
взаємодії з ними консервативні кола пов’язували передумови
внутрішньополітичного посилення держави. Звідси і їхні пропозиції стосовно
необхідності забезпечення добробуту слов’янських національних меншин [10,



96].
Включення останніх до складу політичної спільноти обстоювала й частина

лівих. Соціалісти, наприклад, визнавали, що в Польщі існують об’єктивні
передумови для взаємодії різних (польської, української, білоруської, російської
тощо) культурних підсистем. Такий підхід визначав їхній курс, зокрема – Партії
незалежних соціалістів, Польської партії соціалістичної, на створення правових
передумов для розвитку національними меншинами своїх культур [8, 2; 6, 2].

Водночас у 1930-х рр. частина лідерів консерваторів, як і соціалістів,
висловилася за те, що з’ясування єврейського питання лежить у площині
еміграції. Завуальовуючи правдиву мотивацію своєї позиції, вони, як і
представники центральної влади, трактували стрімкий виїзд євреїв з країни для
їхнього убезпечення від проявів антисемітизму [16, c. 3]. Насправді ж за такою
риторикою крилися сакралізація католицького начала, нездатність (можливо, й
небажання) подолати фобію щодо юдеїв, небажання включення їх до складу
політичної нації.

Третій суб’єкт, що формує її, - національні меншини - не демонстрував
одностайності щодо набуття „членства” в ній. Інтеграції в політичну спільноту
прагнули передусім дисперсні національні меншини. Інші ж(зокрема й українці)
розкололися: речникам угодовства протиставлялися прибічники відродження
суверенних національних держав. Проте посилення влади Польщі в регіонах з
панівним інонаціональним населенням змусило більшість національних меншин
розпочати рух назустріч полякам.

Відтак серед частини національних меншин виник дуалістичний дискурс
„ми”-фактора (наприклад, українці, чехи, росіяни як громадяни Польщі). Така
подвійна лояльність потребувала підтримки з боку „вони”-фактора – титульної
нації й сформованих з її середовища політичних партій і центральної та місцевої
влад. Їхній („ми”- і „вони”-факторів) рух назустріч, передусім –плюралізм
держави, сприяв би гармонійному поєднанню ідеалів поляків і національних
меншин. Це, власне, і є передумовою формування подвійної свідомості останніх
і виникнення багатонаціональної політичної спільноти. Тим часом у Польщі
популяризувалась ідея мононаціональної держави.

Отже, упродовж двадцятиліття існування Другої Речі Посполитої її
центральна влада виявила певний лібералізм у сфері національної політики
тільки в час авторитарного правління Ю. Пілсудського. Натомість після його



смерті можновладці реанімували курс на нищення культурної самобутності
національних меншин завдяки їх асиміляції чи брутальному силовому
витісненню з країни. Цей реакційний курс – рефлексія неприйняття іншості
більшості поляків, що й відобразилося в ідеології й практичній діяльності
більшості їхніх партій. Їм не вдалося подолати редути національного
нарцисизму, усвідомити об’єктивність існування поруч із собою „чужих”,
необхідності поєднання „ми” й „вони” цінностей у межах політичної нації.
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In the article investigated problems of formation of political nation in Poland
1918-1939. Investigation theoretical and practical aspect of problem.

Key words: Poland, political nation, national minority.

В статье исследован вопрос формирования политической нации в
Польше 1918-1939 гг. Раскрыт теоретический и практический аспекты
проблемы.

Ключевые слова: Польша, политическая нация, национальные
меньшинства.


