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У статті аналізується сучасний стан опрацювання українськими і польськими дослідниками становища полонії в УСРР/УРСР.
З’ясовано рівень наукового висвітлення правових основ національної політики комуністичної партії в період 1920 – 1930-х рр.
Виділено проблеми, які потребують подальшого наукового
осмислення.
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Oleg Kalakura. The ethnopolitical interpretation of the legal
basis of the policy of corenization of Ukrainian polonia. The article
analyzes the current state of Ukrainian and Polish researchers’ work
about the situation of polonium in the Ukrainian SSR. The level of
scientific coverage of the legal principles of the national policy of the
communist party during the period of 1920 – 1930’s is cleared out.
Issues that require further scientific reflection are identified.
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Недавні спроби окремих польських політиків втрутитися у
внутрішні справи України на тлі продовження агресії Російської
Федерації викликають додатковий науковий інтерес до історії
українсько-польських взаємин, у тому числі в міжвоєнний період,
коли польська меншина в УСРР, як і все населення республіки,
стала жертвою політики комунізації. Політичне розуміння
безальтернативності євроатлантичного інтеграційного вибору
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України, її курсу на побудову демократичної, правової, соборної
та суверенної держави, очищення від залишків комуністичного
минулого знайшло підтримку з боку Польщі, яка впродовж останньої чверті століття солідаризується з прагненням українського
народу повернутися до спільного європейського дому. Важливим
кроком на шляху декомунізації суспільства стало ухвалення
Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки».
Метою цієї статті став аналіз висвітлення в історичній,
етнологічній, політологічній сучасній українській та польській
науковій літературі долі польської меншини в УСРР в контексті
політики коренізації. ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив курс на
коренізацію, який в УСРР дістав назву «українізація» [1] і
супроводжувався цілою низкою заходів щодо правового та
культурного захисту і польської меншини, залучення її до
державного будівництва, опанування та розвитку рідної мови.
Трагічний період комуністичних трансформацій в УСРР, у
т. ч. й щодо української полонії (польської меншини України),
частково вже набув критичного осмислення у низці історіографічних праць. Відзначимо насамперед монографію О. Рафальського [2], його докторську дисертацію, в яких комплексно та
системно розглянуті провідні тенденції й основні етапи розвитку
історико-етнологічних знань про національні меншини України у
ХХ ст. Автор, окрім розгляду загальнометодологічних і суто
історіографічних питань, торкнувся аналізу багатьох праць,
безпосередньо присвячених польській людності. Він справедливо
вказав на згубний вплив національної політики імперських і
тоталітарних режимів, а також політичної кон’юнктури на
тематику, зміст і науковий рівень публікацій, присвячених
життєдіяльності етнічних груп, переконливо довів, що лише за
умов відновлення державної незалежності України, демократизації
суспільного життя, в тому числі й національно-культурного, стало
можливим продуктивне, науково-об’єктивне і правдиве дослідження етнонаціональних процесів. Повноту вивчення
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становища національних меншин в УСРР у наукових працях
ґрунтовно проаналізував Г. Васильчук [3]. Узагальнюючий аналіз
історіографічного доробку проблеми історичної долі полонії на тлі
етнополітичних трансформацій у ХХ ст. здійснено у працях і
автора цієї статті [4]. Низку важливих питань історіографії
польської меншини в УСРР висвітлив у кандидатській дисертації і
статтях І. Ващенко [5]. Він, зокрема, торкнувся праць польських
авторів про суспільно-політичне, культурно-освітнє та релігійне
життя польської людності, мотиви створення і причини ліквідації
польського національного району, про масштаби репресій більшовицького режиму супроти поляків України. Цінні історіографічні і
джерелознавчі спостереження й узагальнення щодо національної
політики радянської влади і долі етнічних меншин у означений
період, включаючи й поляків, належать Л. Якубовій. Авторка
порушила дискусійне питання щодо віднесення до історіографії
публіцистичних творів чільних працівників Центральної комісії у
справах національних меншостей при ВУЦВК, а також партійних
функціонерів, які можуть слугувати хіба що історичним джерелом,
переобтяженим суб’єктивними оцінками. Можна погодитись і з її
оцінкою радянської історіографії проблеми, яка була «методологічно, фактологічно і тематично скована принципом партійності» [6, с. 8–11, 20–21, 83].
Відновлення державної незалежності України сприяло
започаткуванню якісно нового періоду історіографії проблеми
життєдіяльності етнічних груп, у т. ч. полонії, головні надбання
якого припадають на 90-ті рр. ХХ ст. і початок ХХІ ст. Він
пов’язаний з розривом із абсолютизацією марксистської парадигми етнонаціональних проблем, методологічною переорієнтацією пострадянських гуманітаріїв. Винятково благотворний вплив
на утвердження нового етнополітологічного мислення справили
демократичні перетворення в суспільстві, методологічний плюралізм, «реабілітація» етнології, виокремлення політології,
етнодержавознавства та інституалізація етнополітології. Ґрунтовні
наукові праці та навчальні посібники з етнології В. Борисенко,
Т. Кожелянка, С. Макарчука, П. Надолішнього, В. Наулка, О. Не317
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льги, М. Обушного, І. Онищенко, А. Пономарьова, М. Степика,
М. Тиводара, М. Юрія та ін. [7] осучаснили розуміння закономірностей етногенезу, розвитку етносів, націй, етнонаціональних
груп, збагатили знання щодо етнічної структури України, уточнили статистичні відомості про етнічні групи, включаючи й
поляків. Велику роль відіграли оприлюднені в Москві, Києві, а
також за рубежем праці з етнології, народознавства, історії
традиційної народної культури [8]. Їхні автори зачепили й деякі
теоретичні і практичні проблеми національної політики. Були
запропоновані нові підходи до вивчення етнонаціонального
розвитку України, повернуто до вжитку термін «національні
меншини».
Рубіжною подією в українському суспільствознавстві стало
виокремлення етнополітології як інтегральної галузі знань про
етнічну політику та політичне життя етносів. Праці О. Антонюка,
І. Варзаря, В. Войналовича, Б. Євтуха, О. Картунова, М. Касьянова, В. Котигоренка, І. Кресіної, І. Кураса, Ю. Левенця,
О. Майбороди, М. Михальченка, В. Нікітюка, М. Обушного,
М. Панчука, Ю. Римаренка, Л. Шкляра, М. Шульги та ін. [9]
довели закономірність інституалізації етнополітології, окреслили її
предмет, об’єкти, завдання та функції, визначили поле етнополітологічного дослідження етносів та етнічних груп, екстраполювали
теоретичні засади етнополітології на міжетнічні відносини в
Україні. Етнополітологічний підхід відкрив ширші можливості для
пізнання тих аспектів життєдіяльності етнічних груп, які, зазвичай,
залишалися за межею уваги істориків та етнологів. Свідченням
цього став вихід у світ колективної монографії «Національні
меншини України у ХХ ст.: політико-правовий аспект» (керівн.
автор. кол. М. Панчук) [10], у якій доля національних меншин
розглядається в контексті національної політики Російської й
Австро-Угорської імперій і радянського тоталітаризму.
Активізація досліджень історико-етнологічних та політикоправових проблем національних меншин в Україні, включаючи й
польську, відбувалася досить суперечливо. З одного боку, над
дослідниками тяжів контекст радянської історіографії і прагнення
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до заповнення так званих «білих плям», а з другого, утверджувалось нове бачення маніпулятивного характеру національної
політики в СРСР, зокрема курсу на коренізацію, який виявився
короткочасним ідеологічним маневром з метою ослаблення
спротиву репресивному режиму. Ця суперечливість особливо
простежується в проблематиці публікацій на рубежі 80–90-х рр.
ХХ ст. Рідко хто з авторів наголошував на тому, що навчання
польських дітей рідною мовою влада розглядала як засіб
формування комуністичної свідомості. Політика коренізації в
УСРР щодо польської меншини мала сприяти відродженню її
національного життя, мови, розвитку національної освіти, преси,
книговидавництва, але на партійно-класових засадах. Ця політика
супроводжувалася залученням частини поляків, особливо комуністів, червоноармійців, робітництва та незаможних селян до
участі в діяльності державних органів, партійних структур і
громадських об’єднань та об’єктивно сприяла зростанню національної самосвідомості поляків, їхньої консолідації, лояльному
ставленню до нової влади.
Однак уже із самого початку національна політика більшовиків у галузі міжетнічних відносин набула відверто деформованого, заполітизованого і класово-ідеологічного характеру.
Будівництво соціалізму за ленінсько-сталінською моделлю цілком
підпорядковувалося доктрині світової пролетарської революції.
Тому реальні результати політики коренізації виявилися однобічними, короткочасними, мали пропагандистський характер і
торкнулися лише невеликої частини польського населення, хоча й
привели до певних позитивних зрушень, особливо в галузі освіти
та культури. Політика коренізації могла б мати успіх і вагомі
наслідки для польської людності в УСРР лише за умов
демократизації політичної системи, гуманізації суспільного життя.
Вона ж вступила у пряму суперечність зі встановленням диктатури
партії, централізації управління та формуванням тоталітаризму,
зведенням нанівець прав союзних республік.
Дослідження політики коренізації актуалізувалися як
альтернатива замовчуванню тематики національних меншин. Ще
319

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

радянські дослідники в умовах перебудови особливу увагу
приділили правовим засадам політики коренізації та українізації.
Але спроби окремих із них представити активізацію національного
життя поляків у 1920-х роках лише як національно-культурний
ренесанс суперечать реальним фактам політики більшовиків,
пов’язаної з розгортанням фізичного та духовного терору, войовничого атеїзму, кон’юнктурного, ідеологізованого характеру
національного життя. Торкаючись сталінських репресій, голодомору 1932 – 1933 рр., низка дослідників гостро порушила питання
деформацій і спотворень у національній політиці, обмеження прав
українців і національних меншин. Уже тоді мали місце спроби
окремих із них представити цю політику стосовно нацменшин,
зокрема поляків у 1920-х рр., мало не як національно-культурний
ренесанс. Насправді, такі оцінки суперечили реальним фактам
національної політики більшовиків, оскільки вона супроводжувалася розгортанням репресій, фізичного та духовного терору,
войовничого атеїзму, кон’юнктурного, ідеологізованого характеру
національного життя. Важливе значення для розуміння долі
поляків України у радянську добу мали узагальнюючі праці з
історії України [11], а також тематичні дослідження, присвячені
викриттю злочинної суті сталінського режиму, Голодомору та
масових репресій проти українського народу та інших народів, у
тому числі й поляків [12].
Політика коренізації була покликана активізувати участь
корінних народів і національних меншин у політичних, соціальноекономічних і культурних перетвореннях, остаточно схилити їх на
бік радянської влади. Зокрема, республіканська версія коренізації в
УРСС – українізація мала стати інструментом завоювання
більшовиками українського руху, послаблення національнодемократичних сил, засобом кадрової політики та насадження
комуністичної ідеології. Мав рацію Я. Дашкевич, вважаючи, що
період 1920 – початку 1930-х рр. у національно-культурній сфері
значно ширший, ніж політика коренізації чи українізації. Йшлося
про спроби національно-культурного реформування [13], котре
мало як певні позитивні, так і негативні наслідки для всього
суспільства, включаючи й життя українських поляків.
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У контексті нового бачення політичної й етнічної історії
України започатковувалася новітня історіографія польської
меншини на українських землях. На якісно новий рівень вона
вийшла з початком ХХІ ст., коли більшість українських істориків,
насамперед молода генерація, відійшли від ідеологічних стереотипів минулого, твердо стали на шлях наукового осмислення
історії українсько-польських взаємин. Першими цеглинами у
фундаменті новітньої історіографії польської меншини в УСРР
стали праці С. Діброви, Т. Зарецької (Т. Єременко), А. Кондрацького, М. Панчука, Г. Стронського, Б. Чирка, М. Шитюка та ін. [14].
Г. Стронський серед перших досить ґрунтовно розглянув
ідеологічні мотиви утворення польських адміністративно-територіальних одиниць: сільрад і Мархлевського району, причини
розгортання репресій на початку 1930-х рр. [15]. Л. Якубова
торкнулася польської меншини у контексті політичного, соціально-економічного та культурного життя інших національних груп
УСРР в 1920-х – першій половині 1930-х рр. [16]. Деякі особливості репресій щодо польської меншини на релігійному ґрунті
відзначили Т. Зарецька, О. Рубльова та ін. [17]. Ці питання викликають дедалі більшу зацікавленість і з боку польських колег [18].
Вузлові питання долі поляків на землях України були і
залишаються в полі підвищеного інтересу польської історіографії.
Її періодизація за формальними ознаками є близькою до періодизації української історіографії, зокрема, діаспорної. Як справедливо зауважив Л. Зашкільняк, вона зазнала чимало метаморфоз,
особливо після VІІ з’їзду польських істориків (1948 р.), більшість
учасників якого підтримала марксистське трактування історії [19].
Зі встановленням у Польщі просталінського тоталітарного режиму
в повоєнні роки змінилися методологічні засади й ідейна
спрямованість праць польських істориків, більшість з яких також
опинилася в полоні ідеологічної зашореності. Якщо у 1930-х рр.
домінуючим було критично-розвінчувальне ставлення до політики
більшовиків щодо поляків, то в 1950 – 1970-х рр. проблема поляків
у СРСР була віднесена до неактуальних і зникла з тематики
досліджень. Лише на зламі 1980–1990-х рр. вона знову
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актуалізувалася. Вийшла низка праць, автори яких помітно
змінили акценти у підходах до зарубіжної польщизни, у тому числі
й української [20]. У «Історії України» Т. Ольшанського вміщено
окремий додаток, присвячений українській полонії [21]. Однак
навіть після повалення тоталітаризму, в умовах демократизації
польського суспільства частина польських істориків і публіцистів
так і не звільнилася від антиукраїнських стереотипів, зокрема міфу
про втрату «східних кресів», який підігрівається певними
шовіністичними колами.
Центральне місце в польській історіографії української полонії займає міжвоєнний і повоєнний періоди, пов’язані з масовими
репресіями, переселеннями та депортаціями. Цінність цих праць
полягає в тому, що вони частково побудовані на маловідомих в
Україні матеріалах польських архівів, а також на спогадах і листах,
які надсилалися до Польщі.
Важливим стимулом активізації дослідження польської
меншини в Україні та української в Польщі є співпраця українських і польських істориків, етнологів, спільні наукові конференції, узгодження підходів до найбільш контроверсійних проблем в
історії українсько-польських взаємин, видання спільних документальних збірників, зокрема серії невідомих документів із архівів
радянських і польських спецслужб [22].
Огляд захищених упродовж останніх двадцяти п’яти років
дисертацій за спеціальностями історія, етнологія та етнополітологія, присвячених етнічним меншинам України, включаючи й
поляків, дає підстави для висновку про те, що багато авторів усе
ще перебувають у полоні старих підходів, не аналізують
диференціацію національних груп у політиці владних структур, не
критично ставляться до повідомлень тогочасної преси про участь
нацменшин у політичному і культурному житті. Не будемо
дорікати тим авторам, які не ставили таке завдання, оскільки
предметом їхніх досліджень були здебільшого історико-етнічні та
культурно-освітні процеси, але й вони мали б враховувати, що
оцінки, запропоновані на початку 1990-х рр., не знайшли
підтримки в подальших дослідженнях. Так, В. Орлянський,
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А. Дизанова [23] дещо глорифікували політику «коренізації», її
демократичні тенденції щодо національних меншин. Інші дисертаційні дослідження, особливо О. Калакури, І. Балуби, О. Жуковського, А. Кузьменко, О. Мягкої та ін. [24], містять цікаві фактичні
відомості та важливі узагальнення щодо польської меншини в
загальноукраїнському та регіональному зрізі на різних етапах
міжвоєнного періоду. В новітніх дисертаційних дослідженнях і
відповідних публікаціях помітно більше місця відводиться
критичному аналізу наслідків комунізації суспільно-політичного,
економічного та культурного життя української полонії.
Разом з тим, впадає у вічі, що в останнє десятиріччя
переосмислення етнонаціональних процесів 20–30-х рр. ХХ ст.
дещо втратило свою інтенсивність. Праці В. Ганзуленко, О. Городецького, Е. Гриневич, О. Третякової, О. Сушко та ін. [25] засвідчили можливості розширення тематики, опрацювання архівних
джерел та введення у науковий обіг раніше невідомих фактів. На
нашу думку, продовження вивчення трагедії Голодомору,
жертвами якого стали й етнічні поляки, суспільних експериментів
тоталітарного режиму, які теж вже мають власну історіографію [26], може стати об’єднавчим напрямом досліджень як
українських, так і польських науковців.
Таким чином, політико-правове становище української
полонії, процес її комунізації в рамках політики коренізації у
1920–1930-х рр. частково вже висвітлені в історичній та
етнологічній науці українськими та польськими дослідниками,
визначилися деякі етнополітологічні підходи щодо цієї проблеми,
нагромаджено великий фактичний матеріал. Однак малодослідженими залишається багато питань лише поставлених або й зовсім не
актуалізованих, зокрема, з’ясування загальних тенденцій та
регіональних особливостей політики радянського тоталітарного
режиму і місцевих владних структур щодо поляків України,
катастрофічних наслідків політичних репресій, депортацій,
Голодомору, насильницької асиміляції, простеження змін етнополітичного статусу польської групи, відстоювання нею своїх
політичних прав і свобод, її впливу на українсько-польські
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міжетнічні та міждержавні відносини. Дослідження цих проблем
покликане істотно впливати й на сучасний українсько-польський
діалог, об’єднати науковий потенціал. Усе це визначає необхідність продовження підготовки як комплексних історикоетнополітологічних досліджень польської меншини в Україні у
міжвоєнний період на основі системного та міждисциплінарного
вивчення політики владних структур щодо неї, аналізу наслідків
цієї політики в демографічному, соціальному, економічному,
культурному, духовному, політичному, ментальному розвитку
польської людності, її участі в усіх сферах життя українського
суспільства на цьому історичному етапі, так і продовження
історіографічних досліджень.
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