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РОЗРОБКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ЛЕОНА ВАСИЛЕВСЬКОГО

В радянській історіографії інтерес до життя та наукової спадщини Леона Василевського
обмежувався здебільшого оприлюдненням нечисленних стислих біографічних розвідок, що містили
суперечливі оцінки його політичної діяльності. Окремі напрями його діяльності як публіциста, історика
та громадсько-політичного діяча й досі залишаються мало вивченими. Натомість творча спадщина
Л. Василевського не лише співзвучна з багатьма злободенними проблемами сучасної української
держави та вимагає всебічного наукового вивчення, а й потребує того, аби зайняти повноправне
місце в сучасній історичній науці.

Нові загальнонаукові тенденції в незалежній Україні зумовили зацікавленість сучасних
українських істориків до наукового доробку Леона Василевського. Всі ці праці стосувалися переважно
або політичної діяльності Л. Василевського, або його поглядів на українське питання в міжвоєнний
період.1 На жаль, слід зауважити, що в українській історіографії досі не існує жодної ґрунтовної
наукової праці, в якій би були проаналізовані його погляди на проблеми націй та національного
розвитку. У сучасній польській історіографії найбільш грунтовними працями з цієї проблеми
залишаються розвідки дослідниці творчості Л. Василевського БарбариСтошевської. Особливо слід
відзначити її монографію Литва, Білорусь, Україна в політичній думці Леона Василевського 2. У
декількох розділах монографії дослідниця аналізує проблеми литовського, білоруського та
українського питання від початку Першої світової війни до міжвоєнного періоду та ставлення до
цієї проблематики Л. Василевського. Б. Сточевська констатує, що притаманний Василевському підхід
до вивчення національних проблем характеризували дві основні прикмети. По-перше, його праці
про Литву, Білорусь та Україну, надруковані у 1900-1912 рр., були в той час єдиними, та відображали
розвиток національних рухів на широкому історичному та суспільному тлі. По-друге, праці, написані
в роки незалежної Польщі, характеризувалися об єктивним поглядом иадеякі дражливі міжетнічні
проблеми, що викликали негативні емоції у литовського, білоруського та українського народів й не
завжди збігалися з поглядами більшості польських дослідників.

В окремій статті Б. Сточевська не тільки навела огляд історіографії міжвоєнної Польщі з

національної проблематики, а й докладно проаналізувала творчий доробок Л. Василевського,

порівнявши його погляди з поглядами польських теоретиків національних питань окресленого періоду
(М. Хандельсмана, А. Вербського, М. Шерера).3

На початку XX ст. однією з найактуальніших проблем суспільної думки стало дослідження
національних явищ та рухів, які з явилися у новітній час й стрімко перетворилися на потужну суспільну
та політичну силу. Найбільш помітними в цій області були праці М. Вебера, О. Бауера, К. Реннера,
К. Каутського та ін., що визначили різні напрями вивчення проблем нації та націоналізму. Звернення
до національної проблематики одночасно з філософами, соціологами також багатьох політиків
привнесло новий аспект - необхідність пов язати теоретичні розробки національного питання з
практичними завданнями.

Проблема національних меншин була надзвичайно актуальною для поліетнічних країн, зокрема,
Австро-Угорської монархії та Російської імперії. Теоретичне обірунтування ідеї національно-
персональної автономії стало спробою її врегулювання. Вважається, що першість у цьому належить
австрійській соціал-демократії, перед ідеологами якої постало завдання пошуку альтернативного
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варіанту реорганізації Австро-Угорщини та збереження її як державного організму, результатом
якого стала програма, .культурно-національної автономії . Один з піонерів цих досліджень - К. Реннер,
у своїх працях критикував законодавство Австро-Угорської монархії, яке, надаючи громадянам право
на збереження національних особливостей і використання рідної мови в навчальних закладах,
державному управлінні, громадському житті, визнаючи суб єктами права лише громадян, не
забезпечувало їхньої національної рівноправності. Тому К. Реннер пропонував перейти до іншої
побудови держави - федеративної, за якою носієм національних прав ставала нація. Для цього всі
громадяни, персонально, певної національності, що розрізнено проживали в державі, включалися в
національні списки (матрикули). На цій підставі планувалось утворення національних спілок і визнання
їх юридичними особами. Вони б мали формувати власні законодавчі органи (національні палати) на
засадах виборчого права і виконавчі структури (очолювані національними статс-секретарями).
Держава передавала б органам національного самоуправління значну частину функцій, завдяки
чому вони могли б організовувати общини, провадити культурні та господарські справи, примусово
оподатковувати своїх членів, надавати їм юридичну допомогу, оскаржувати дії держави, які
порушували права члена спілки або нації в цілому тощо. Ці делеговані повноваження реалізовували
б органи національного самоуправління і державної виконавчої влади. Останнім надавалося право
контролювати дії органів національної автономії, щоб не допустити перевищення їхньої компетенції.
Суперечки між національними спілками і державою планувалося вирішувати через адміністративний
сул.

Послідовником К. Реннера став інший австромарксист - О. Бауер. Він розглядав проблему
національної автономії, виходячи з інтересів пролетаріату і тих юридичних гарантій, які б пролетаріат
міг надати націям і національним меншинам, якби отримав політичну владу.

Праці австромарксистів розширили предмет досліджень та суттєво вплинули на вивчення
проблем національних відносин. Національна ідея стала базовою для нових політичних партій та
течій, що з явилися в цей період. Типовим прикладом може бути Польська соціалістична партія
(ППС), яка остаточно сформувалася в 1892 р. Постулат незалежної демократичної республіки (одно
з головних положень організаційного Паризького з їзду), який взагалі виявився першою постановкою
національного питання в рамках соціалістичної доктрини, означав, що головною метою для
керівництва ППС є відродження національної державності.

Питання національного розвитку перебували у центрі уваги Леона Василевського упродовж
всієї його політичної та наукової кар єри. Завдяки своїм ґрунтовним знанням він став головним
експертом партії з національного питання. Перше його звернення до національної проблематики
ще в 90-ті роки XIX ст. було викликано, в першу чергу, професійною зацікавленістю історика,
дослідника етно-лінгвістичних процесів в Східній Європі, та на східних кресах колишньої Речі
Посполитої.4 В подальшому ж його дослідження набули більш практичного характеру, він приймав
участь у вироблені одного з партійних напрямків, яке чітко прослідковується з 1907 р. Таким напрямком
була визнана активізація сепаратистської пропаганди в Литві, Україні та Білорусі, оскільки в досягненні
незалежності Польщі, на думку керівництва ППС, особливу роль повинні були відіграти національні
окраїни Російської імперії.

Дослідження Л. Василевським сукупності проблем національного розвитку в теоретичному
плані здебільшого відносяться до міжвоєнного періоду. Накопичений фактичний матеріал, багатий
практичний досвід, вивчення теоретичних праць сучасників, з яких він більше всього цінував
О. Бауера та К. Реннера, дозволили йому піднятися в своїх працях до рівня теоретичних узагальнень.

Визнання багатозначності терміна нація  було для істориків міжвоєнного періоду майже
банальністю. Розуміючи труднощі у визначенні цього терміна, науковці звертали уваїу на різні
причини, що лежали у витоків досліджуваного явища. Леон Василевський поділяв поширений тоді
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загальний погляд, що визначення сутності нації є одним з найскладніших дослідницьких завдань, які
колись ставили перед собою суспільні науки, з огляду на багатозначність терміну нація  та різні
причини, які лежать у витоків цього явища. Тим більше, стверджував, що в зв язку з тим, що
національна проблематика, без сумніву, стане в наступних десятиріччях питанням таким само
злободенним та палаючим, як питання суспільні , йому щоразу більше уваги будуть присвячувати
представники різноманітних наукових дисциплін.5 На думку Л. Василевського, національні питання
від часів Великої французької революції, крізь усе XIX ст. виявилися в житті європейських народів
чинником першорядного значення , а дозрівання окремих національних питань в XX ст. нав язало
політичній еволюції світу своєрідний відбиток. І ця дійсність характеризується постійною мінливістю
тарізнорідністю.

Теоретики національного питання, знаходячись у безперервній гонитві за фактами, тлумачать
його та обгрунтовують a posteriory, тим часом же нові факти поглиблюючи суть національних
явищ, помножують їх різноманітність та багатогранність, весь час показуючи різне обличчя,
спростовуючи з такою важкістю вироблені концепції, роблячи їх або застарілими, або ж виявляючи
їхню суб єктивність та тенденційність .6

У неможливості виявлення універсальних ознак поняття нація  Л. Василевський бачив основну
причину дефініційних невдач. Окрім того, звертав також увагу на іншу перешкоду, а саме - брак
об єктивізму, властивий шукачам досконалого визначення нації . На його думку, поняття нація
змінюється в залежності від того, хто це поняття формулює. Тому, зазвичай, одного значення йому
схильні надавати так звані державні  народи, і зовсім іншого народи, власної державності позбавлені.
Дослідник стверджував, що не тільки та обставина, якого типу національність представляє даний
дослідник, накладає відбиток на його теорію, але також інтереси його власної національності, його
держави нав язують йому означені переконання . На доказ цієїтези Л. Василевський наводив приклад
таких видатних теоретиків національної проблематики, як Отто Бауер чи Арнольд Ван Генне, які не
дивлячись на їхню відому неупередженість у підході до вирішення цих питань, не змогли уберегтися
від об єктивізму, коли йшлося про французькі або німецько-австрійські інтереси .

Представники загарбницьких держав та народів розробляють теорії, що носять, на думку
Л. Василевського характер націоналістично-загарбницької хтивості  (як приклад наводив німецькі
расові теорії, чи концепції російських панславістів). Також і представники поневолених народів, які
не маючи ще мінімуму національних досягнень, піддаються силі суб єктивного максималізму .
Ідеологи цих народів, булучи самі по собі продуктом більшості (його історії, політичних сил та
культурних можливостей) , спантеличують об єктивне судження власних дослідників або публіцистів
та примушують підпорядковувати факти до зверху прийнятих тенденцій .

Намагаючись сформулювати власне визначення, Василевський стверджував, що, без сумніву,
нацією, в широкому значенні цього слова можна назвати численну групу населення спільного
походження, що мешкає щільною масою на означеній території, сформовану у всестанове
суспільство, яке розмовляє однією мовою, створеною здавна, та має виразну культуру, власні звичаї,
спільні історичні традиції, власну державу, а також спільну національну свідомість .7

Однак, на переконання Л. Василевського, цей комплекс рис, що визначає поняття нації, є
принаймні суперечливим і таким, що викликає ряд питань. По-перше, якби якусь з цих рис не
можна було виявити по відношенню до якоїсь певної групи населення, то тоді б ця група не мала б
права називатись нацією? І по-друге, д ля визнання права називатись нацією обов язковим є наявність
всіх цих визначень разом, чи тільки деяких, і якщо деяких, то яких?

Аналізуючи по черзі кожну з вищенаведених рис, він дійшов висновку, що не можна
конструювати визначення нації, засновуючи її на таких максимапістичних критеріях, бо тоді б значна
кількість народів, існування яких не викликає загального сумніву, треба було б викреслити з списку .
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Так, якщо б теоретично, брати до уваги тільки чисельність, виявиться, що націями є як
багатомільйонні, так і менш чисельні кількамільйонні, оскільки, за словами Л. Василевського. тільки
етнічним групам, які мають в своїй чисельності менше мільйона або кілька сот тисяч, ми ще схильні
відмовляти в назві нація, змінюючи цю назву на інші - населення, рід. плем я и т.п. .8

Так само, не можна приймати за остаточну умову д ля надання якоїсь групі назви нація визнання
культурної своєрідності чи історичної традиції. Якщо визнавати культурну окремість за елемент
необхідний, тоді б виявилося б - зауважував дослідник, - що не є нацією швейцарці та бельгійці, чи
мешканці північноамериканських держав, тому що їх культура є французька, німецька, англійська
чи португальська .9 Одна нація необов язково повинна бути з єднана спільною історичною
традицією. Доволі часто окремі частини нації, яка в минулому була поділена, не мають взагалі
спільних традиції. Так, наприклад, галицькі українці не мають яскравих козацьких традицій, польські
мазури чи сілезці втратили в період історичного поділу загальнопольські традиції. Навіть в кордонах
одного народу історичні традицій можуть бути різними в його окремих суспільних прошарках.
Подібно до історичного чинника, так само і з іншим важливим елементом - релігійним
віросповіданням, яке не може бути признане за необхідний та остаточний елемент в конструюванні
поняття нації. Хіба не за ним можна розділити німців, які сповідують як католицизм, так і
протестантизм?

Таким чином, Л. Василевський стверджував, що жодна з ознак, які складають максимальний
збір критеріїв нації не є кінцевою умовою для формулювання цього поняття. Учений наголошував:
Територія та мова - це умови найбільш елементарні для представлення нації. Окрема мова призводить

до культурної своєрідності. Територіальна окремість викликає неминучість економічної та політичної
окремості. Всі ці риси можуть призвести до його національної окремості, внутрішньої об єднаності,
але остаточно необхідними не є .10 На думку Л. Василевського, таке максималістське  визнання
нації призводить до заперечення існування цілого ряду не викликаючих сумніву націй , а кожна з
ознак, якщо брати її окремо сама по собі не є достатньою.

Серед виділених рис є натомість одна, яка, за Л. Василевським, повинна бути присутньою
обов язково, аби дана група населення була нацією . Рисою цією є національна свідомість.

Без національної свідомості, - писав він - навіть чисельна група населення із спільним
походженням, що мешкає щільною масою на спільній території (наприклад провансальці),
сформованау всестанове суспільство, що розмовляє однією мовою та має спільні історичні традиції
і навіть власну державу (як наприклад австрійські німці) не є нацією .11

Погляд Л. Василевського із виділенням національної свідомості якнайбільш важливоїумови
існування народу, не був виключенням. Можна навіть констатувати, що визначення народу за
допомогою наявносгі національної свідомості було серед дослідників національної проблематики в
міжвоєнний період точкою зору чітко домінуючою. Хоча Л. Василевський і визнавав, як більшість
сучасних йому дослідників і публіцистів, що єдина риса, яка визначає існування народу є національна
свідомість, поняття це глибше не аналізував. Не робив навіть жодної спроби, обмежившись тільки
ствердженням, що без національної свідомості навіть найбільш виділена з оточення мовно чи
територіально група населення є тільки етнографічним матеріалом, який при сприятливих обставинах
може розвинутись в націю . Постає в цьому місці питання, що Л. Василевський розумів під поняттям
сприятливі обставини . Не викликає сумніву, що, на його думку, чинником, що перетворює

етнографічну масу в народ, є державна організація, яка закріплює його своєрідність завдяки спільному
політичному та суспільно-культурному співіснуванню. Саме завдяки існуванню держави
створюються такі важливі чинники , як спільна історична традиція, спільна літературна мова і
спільна культура. А потім держава стає головною складовою національної свідомості, що будує
сугність народу. Відсутність держави спричиняє втрату національної свідомості й призводить або до
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повернення на стадію етнографічного матеріалу , або також позбавляє можливості сирій масі
стати нацією в майбутньому Відсутність власної політичної організації в формі держави-зауважував
Л. Василевський - породжує також зникнення еліт, яка є головним носієм почуття національної
свідомості. Без власної держави представники сирої етнографічної маси , яким навіть вдалося б
піднятися на вищий суспільний та культурний щабель, асимілюються з відповідними особами чи
групами пануючого народу і цей шлях укріплює цей процес. Занепад держави є , на думку
Василевського, кінцевою межею розвитку народу, а етнографічна маса, яка не скристалізувалася у
власну державу, перетворюється на національну та культурну жертву пануючої національності .12

Л. Василевський мав дуже цікавий погляд на процес формування польської нації. На його
думку, наприкінці XVIII ст. польський тип нації-держави  знаходився на шляху становлення і нагадував
французький тип13 в його перехідній формі, і якби б не було розділів Речі Посполитої, що перервали
її нормальний розвиток, то ще б невідомо як би виглядала сучасна польська нація. Навіть на початку
XX ст. національні відносини на території етнічної Литви та Білорусі, на думку Л. Василевського,
відрізнялись великою невизначеністю та перехід ними рисами. Так, наприклад, поняття білоруський
мало не національне, а провінційне значення,14 тобто національність ототожнювалась з
територіальним походженням. В народних масах само слово білоруський  як по відношенню до
мови, так і до територіального походження практично не використовувалось: мову, якою розмовляли
народі називали простою , а походження частіше всього визначалося словом тутейший .15

Як писав Л. Василевський, наприкінці XVIII ст.... Польща складалася з п яти окремих етнічних
територій, однак політично панував польський елемент. Якщо ж і виникали непорозуміння між
окремими частинами населення, то вони мали характер або суспільний, або конфесійний .16 Народні
маси (за межами чисто польської етнічної території) розмовляли українською, білоруською,
литовською, латиською, німецькою, але ж інтелігенція, яка навіть мала походження з цих мас, відчувала
потяг до всього польського  так само, як в його визначенні французького типу держави-нації ).17
На його думку, всі повстання, що мали місце в кінці XVIII ст. в ім я спасіння незалежності Польщі
мали польський політичний характер, і не мало значення, на якій етнічній території вони проходили.

Люди різного етнічного походження шли у бій під національними польськими гаслами .18 В XIX ст.
національні процеси, які тут мали місце, писав Василевський, загальмувалися або набули зовсім
іншого напрямку. Така модель польської нації-держави  кінця XVIII ст. використовувалась
Л. Василевським при розгляді проблем асиміляції в східних регіонах Польщі в м іжвоєнний період.

Важливе місце займало у Л. Василевського співвідношення нації та держави. Розглядаючи
державу як один з найважливіших факторів розвитку народу та формування його спільності, він не
вважав, що з втратою державності процес національного розвитку переривається (на його думку, не
викликає сумніву факт існування напередодні І світової війни польської, чеської, литовської націй та
ін.). Співвідношення цих двох категорій у Василевського відповідало традиції, яка з явилась ще в часи
Французької революції, коли ідея універсальної імперії , що охоплювала різні народи, була замінена
ідеєю націй-держав . Л. Василевськй підкреслював, що будь-яка нація життєво потребує власної
державності, а її в трата на довгий час може потягти за собою процеси, які зведуть націю, повністю
або частково, до рівня сирого етнічного матеріалу . Такий народ стає національним культурним
грунтом  для розвитку іншої нації (Л. Василевський наводив приклад сілезьких поляків). Чим сильніше
держава, тим фундаментальнее забезпечене державне існування народу та його розвиток. Всі
національні рухи (в тому числі і у недержавних народів) на протязі всього XIX ст., на думку
Л. Василевського під впливом демократичних гасел Французької революції ставили... в якості цілі,
якщо і не отримання повної незалежності, то хоча б різних форм державних сурогатів:
самоврядування, автономії, федерації і т. ін. 19 Згідно традиції в якості ідеального рішення
національного питання (яке однак, як вважав Василевський, ніколи не буде реалізоване), він
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пропонував формулу одна нація - одна держава .20
Повернемось однак до питання, яке складає істотну частину теоретичних розробок Леона

Василевського, а саме, проблеми національної асиміляції.
В першу чергу, треба відзначити, що Л. Василевський був першим польським автором, який

зайнявся цим питанням. Він єдиний з польських публіцистів того часу звернув увагу на статтю Отто
Бауера про умови національної асиміляції, а також переклав польською її основні положення. Слід
також наголосити, що спочатку Л. Василевський був не стільки першовідкривачем, скільки
популяризатором поглядів О. Бауера. Просуваючись слідом за теорією О. Бауера, Л. Василевський
сформулював сім основних законів асиміляції, які виглядають наступним чином:

- В першу чергу на асиміляцію впливає чисельність національної меншини. Чим більш
чисельною є меншина, тим слабшою є притягування більшості, та навпаки. Значення має також не
стільки абсолютна чисельність меншини, скільки співвідношення кількості меншини з числом
мешканців пануючої національності в тій чи іншій місцевості.

- Після кількісного фактора найбільший вплив на асиміляцію має характер розселення. Більш
стійкими у цьому протистоянні виявляються острівки , де переважає селянське населення, допоки
ці острівки  існують більш або менш відокремлено (німецькі колонії в Галичині, хорватські в Австрії).

- Найбільш розвинений характер асиміляції можна спостерігати у випадку розпорошення
національної меншини. І навпаки, асиміляція протікає складніше там, де меншина складає щільний
мовний ареал.

- Чим очевиднішою є відмінність рас, народів, тим важчою є асиміляція. Ще більш впливовішим
фактором, який перешкоджає асиміляції, є поєднання расового протиріччя з різним рівнем
культурного розвитку, найбільш важливу ж роль відіграє релігійна різниця. Та навпаки, фактором,
який сприяє асиміляції, є мовна спорідненість.

- Асиміляція безпосередньо залежить від соціально-класової структури національної меншини.
Так, велика буржуазія та крупні землевласники зазвичай асимілюються з пануючою нацією. Цей
процес проходить швидко, якщо ці стани входять в тісний контакт з привілейованими прошарками
пануючої нації та беруть участь в державному управлінні. Панівні класи асимілюються з поневоленим
народом лише тоді, коли його соціальна структура має аналогічні прошарки. В цьому разі
відбуваються значні зміни в його мові та культурі. Відносно пролетаріату, селянства, міщан, то в цих
випадках процеси асиміляції протікають по різному. Наприклад, селяни асимілюються тільки з
селянами. В цілому асиміляція меншини можлива лише тоді, коли у складі більшості є аналогічні
стани (з точки зору класового положення, професії, кваліфікації, культури). Асиміляція завжди є
прагненням до уподібнення  з аналогічними класами більшості.

- Чим чисельнішою є та чи інша нація, чим більш високий рівень культури вона має, тим
сильнішим є її вплив на меншини, що мешкають на її території. Якщо ж вона сама створить меншину
на чужій території, тим сильнішим буде її спротив асиміляції. Асиміляція має тим більший успіх,
чим слабшим та непостійним є збільшення меншини.

Вишенаведені положення можна звести до остаточного висновку, що:
- Всі фактори, які посилюють спілкування меншості з більшістю, полегшують процес асиміляції,

в той час як обставини, які ускладнюють це спілкування асиміляцію гальмують.21
Л. Василевський не погоджувався з поглядами О. Бауера на дві речі: національний примус та

роль інтелігенції в асиміляційних процесах. Він закидав Бауеру не досить точне проведення кордону
між примусом та асиміляцією, яка проходить в спосіб цілковито стихійний та природний. Не викликає
сумніву, що територія стихійної асиміляціїзвужується щоразу більше, коли територія національного
примусу безперервно розширюється . Вважав, що в міру розвитку* національної свідомості мас,
більшість проявів асиміляції перестає мати природний та стихійний характер, а починає діяти як
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національний примус. І вважав також, що О. Бауер недооцінював роль інтелігенції в цих процесах,
особливо коли йшлося про національний примус.

Цілком оригінальним та самостійним є впровадження Василевським чіткого кордону між
стихійною асиміляцією та національним примусом, тобто денаціоналізацією.

Цю проблему Василевський представив в серпні 1926 р. на сторінках Drogi .22 У статті
Асиміляція та денаціоналізація , де він пригадав свою ранішню тезу про те, що проведення точної
демаркаційної лінії поміж стихійною асиміляцією та національним примусом  є завданням
надзвичайно важким, але зробив певну спробу такого розрізнення. Асиміляція була на його
переконання процесом історичним, зумовленим певними соціологічними законами, в той час, як
денаціоналізація - конкретною політичною дією. Таким чином, асиміляція має характер спонтанний
і природний, в той час як денаціоналізація є системою або методом та носить риси свідомої політики.
Стихійні асиміляційні процеси проходять здебільшого безболісно, а певний зовнішній тиск
асиміляційного чинника виникає не стільки з його свідомої волі, скільки з кількісної переваги, або ж
економічної чи культурної домінації. Денаціоналізаторські системи є більш дієвими, якщо вони
більш широко використовують об єктивні умови асиміляції, які існують на даній території, і навпаки
- чим менше вони рахуються з цими умовами, тим вони є менш дієвими.

Оскільки асиміляція завжди є уподібненням себе до аналогічного класу, то денаціоналізація,
писав Л. Василевський, знаходить нечувано важкий доступ до густих щільних мас, спромагаючись
денаціоналізувати (але найчастіше тільки поверхово) тільки інтелігенцію . Дослідник підкреслював,
що система насильницької асиміляції є мало ефективною і в сукупності пробуджує опір приречених
на денаціоналізацію, поглиблюючи їх свідомість, посилюючи організаційно і гартуючи в боротьбі,
що тільки прискорює дозрівання визвольних тенденцій. Щоправда зовсім варварські
денаціоналізаторські методи були спроможні загальмувати нормальний розвиток даної
національності, але ж однак ніколи не спромоглися знищити ані її самої, ані зародків її відродження,
які пізніше раптово в момент політичних змін дозрівали .23

Прагнучи довести різницю між національним примусом та асиміляцією, Л. Василевський
присвятив цим процесам більшоїуваги. Так, просуваючись за законами О. Бауера, він сформулював
власну концепцію щодо чинників, які впливають на це явище, і проілюстрував її конкретними
прикладами.

Трактуючи асиміляцію як процес природний та спонтанний, Л. Василевський, виділив чотири
категорії впливів, яким цей процес підпорядковується. Це були так звані впливи загальнодемографічні,
економічні, культурні та політичні.

Впливи першої категорії зводилися, на думку Л. Василевського, до простої істини, що
національна група, яка піддається асиміляції, зазвичай складає меншість в даній суспільній верстві
(це є або одиниці, або розрізнені колонії, або ж міські меншини) та піддається перевазі більшості.

Впливи економічного характеру сприяють природній асиміляції (наприклад, заїжджих купців,
груп рем ісників чи робітників, постійно працюючих в даній місцевості, і таких, що постійно знаход яться
з її мешканцями в життєвих економічних стосунках). Натомість культурні впливи - тверджував
Л. Василевський - мали особливе значення по відношенню до одиниць, чи суспільних груп, що
знаходяться на нижчому ніж більшість рівні розвитку. В цій області, на думку Л. Василевського,
виняткову роль відіграє релігійний фактор. Православ я може бути потужним русифікаторським
чинником, а протестантизм - германізаторським. Власне саме ці чинники призвели до того, що
римо-католицький костьол спричинився між іншим до спольщення білоруського народу, а греко-
католицький до рутенізації поляків.

Останню з виділених Л. Василевським категорій впливів становлять впливи політичного
характеру. Треба визнати, що свою позицію в цьому питанні він виклав не зовсім ясно, остаточно не
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з ясувавши суп цього поняття. Можна лише твердити, шо тут мається на увазі визначення дій держави,
які полягають в реалізації конкретної національної політики. Однак в цьому випадку різниця між
асиміляцією та денаціоналізацією дійсно нівелюється. Здається, що Л. Василевський виділив ще
одну форму асиміляції - стихійну політичну асиміляцію , яка щоправда вже втрачає риси
спонтанності та природності, але ще не є реалізованим навмисно національним примусом. На
думку дослідника, стихійна політична асиміляція найчастіше охоплює елементи, які представляють
найвищій рівень культури, а також ті, які виконували державницькі ролі в період його незалежності,
не торкаючись натомість широких мас населення, бо вони піддаватимуться іншим асиміляційним
чинникам. Однак - на думку Л. Василевського - успіх асиміляції, яка провадиться під впливом
політичної денаціоналізаторської системи , не є тривалим, і зазвичай зміна політичної ситуації
найчастіше руйнує її здобутки. Прикладом стихійної асиміляції  в найчистішому вигляді, не
замутненому жодними зовнішніми чинниками  була - на переконання Л. Василевського -
полонізація німецького населення на Спишу, де польський елемент, майже зовсім позбавлений
національної свідомості, знаходячись під переможним впливом урядової мадяризації і культурним
натиском словацького духовенства, поглинув розташованих з ним по сусідству німців.

Іншим прикладом стихійної асиміляції може бути, на думку дослідника, зникнення окремих
дрібних національних груп, оточених іншою національною стихією. Так було з нечисленною
польською колонізацією, поглинутою корінним українським населенням, чи німецькою колонізацією,
яка була асимільована оточуючим колонію польським населенням. Аналогічним прикладом -
стверджував Л. Василевський - можуть слугувати міста, особливо великі, в яких асиміляційним
процесам підлягають дрібні групи національностей, а особливо одиниці. Міста, незалежно від того
чи знаходяться на власній, чи то на чужій етнографічній території, асимілюють, якщо не в першому,
то в другому поколінні всіляку прийшлу національність. Наприклад - писав Л. Василевський -
Трієст італізує прийшлу словенсько-хорватську національність, і окрім цього становить міський
італійський острів  на словенській території . Так само, на його думку, Вільно і Львів полонізуючи
білорусько-литовську чи українську меншість разом з околицями становлять польські острівки.
Великі європейські міста дуже швидко асимілюють прийшлі національності. Часто навіть національні
організації, які прагнуть до збереження національностей своїх членів через дії відповідних культурних
організацій, в протистоянні політичним акціям навряд чи можуть вплинути, або загальмувати
асиміляційний процес, та зовсім не є в спроможними взагалі його знищити. На думку
Л. Василевського, єдиною ефективною перепоною на шлях)' просування асиміляції може бути
лише свідома воля, яка випливає з факту так званого національного відродження . Досягнення
певних національних здобутків гальмує стихійну асиміляцію, а подальші етапи національного
відродження можуть призвести до цілковитого їїзупинення. В цей час наступає процес дисиміляції,
або ренесанс  національної свідомості, пробудження і повернення до власної ідентичності.
Асиміляція поступається дисиміляції в тій сфері, в якій даний національний рух здобуває перемоіу.
Так, як приклад, Л. Василевський наводив той факт, що в період посилення українського руху в 19 і 7-
1918 рр. багато росіян українського походження відчули себе українцями та приєдналися до
боротьби з русифікацією і російським пануванням . Крім того, відродження, або ж створення
власної державності не тільки значно прискорює процес дисиміляції, але й навпаки перетворює
поневолений раніше народ з асимільованого на асиміляційний . Наприклад, відродження влади
польської держави над кресовими землями призвело, з однієї сторони, до процесу повернення до
польської національності онімечених або напівонімечених в період пруського панування поляків, з
іншої ж створило для польського елементу нові асиміляторські можливості на східних землях.

Розробляючи проблематику, пов язану з питаннями національного розвитку, Л. Василевський
однак не робив спроби глибоких наукових теоретичних розробок. Рефлексія цього типу не була
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близькою його творчості. Більше ніж аналіз термінів, чи конструювання визначень його цікавили
конкретні, актуальні для його часу національні питання. Та все ж таки, займаючись цим він не зміг
уникнути наведення власної інтерпретації певних основоположних понять та аналізу таких явищ, як
асиміляція, дисиміляція й денаціоналізація.

1 Зашкільняк Л. Українське питання в працях і діяльності Леона Василевського. // Україна-Польща: історична
спадщина і суспільна свідомість. - К.: Либідь , 1993; Грінчак Т.Ю. Українське національне відродження другої
половини XIX - початку XX ст.. в- працях польського історика Леона Василевського. Дис. ... канд.. іст. наук. -
К., 2000.
2 Stoczewska В. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego. - Krakow, 1998.
3 Stoczewska .В. Leona Wasilewskiego analiza podstawowych pojęć z zakresu problematyki narodowościowej.// Myśl
polityczna od historii do współczesności. - Kraków, 2000. - ss. 413 - 427.
4 Василевський Л. Из культурной жизни мелких народностей И Мир Божий. 1896. №№ 1, 3. 5, 6, 9.
5 Wasilewski L. Narodowość współczesna, [w:] Sprawy narodowościowe w teorii I w życiu, Krakow, 1929, s. 1, por. tez
omówienie tego artykułu w Przeglądzie Wileńskim  1927/, nr 17, s. 3.
6 Ibid., s. 2.
7 Ibid., s. 6.
 Ibid., s. 7.
9 Ibid., s. 8.
10 Wasilewski L. Kwestia żydowska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Lwów, 1913, s. 23.
 Ibidem., s. 10.
12 Wasilewski L. Narodowość współczesna, [w:] Sprawy narodowościowe w teorii I w życiu, Krakow, 1929, s. 12.
13 Леон Василевський виокремлював різні типи держав-націй . Для французького типу, на його думку, характерним
є поява з різних етно-мовних елементів політично єдиної нації, яка з єднана загальним національним, державним
та патріотичним відчуттям . Див.: Wasilewski L. Sprawy narodowościowe w teorij i w życiu. Warszawa, 1929, s. 4.
H Wasilewski L. Litwa 1 Białoruś. Przeszłość - Teraźniejszość - Tendencje rozwojowe. Krakow, 1913., S. 270.
15 Wasilewski L. Sprawa kresów I mniejszości narodowych w Polsce. W-wa, 1925. s. 15.
16 Ibid S. 57.

17 Wasilewski L. Sprawy narodowościowe w teorij i w życiu. Warszawa, 1929, s. 7.
18 Ibid. S 57.

>9 Ibid. S 13 -14.

20 Wasilewski L. Skład narodowościowy państw europejskich. W-wa, 1933. S. 7.
21 Василевский Леон. Социализм и национальная ассимиляция. // Русское богатство, № 6. - С.-Пет., 1912.
22 Wasilewski L. Asymilacja a denacjonalizacja. - Droga, № 8. - 1926.

23 Wasilewski L., Asymilacja, a denacjonalizacja,

312


