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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
УДК 94 (477)
Гелей C. Д.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ГАЛИЧИНА
У статті проаналізовано та з’ясовано вплив духовної спадщини Т. Шевченка
на формування психології соборності української нації. Показано, як творчість
Т. Шевченка сприяла консолідації українців Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та
Закарпаття, як вона впливала на розвиток літературної народної мови Галичини, на
створення літературних, музичних, драматичних, образотворчих творів, як суттєво
змінила суспільно-політичне життя та активізувала національно-визвольний рух у
Галичині.
Ключові слова: Т. Шевченко, Галичина, "Кобзар", М. Шашкевич, І. Франко,
народовський рух, галицькі письменники, українська інтелігенція, австрофільське
рутенство, товариство "Просвіта".

Heley S.

TARAS SHEVCHENKO AND HALYCHYNA
In the article analyzed and determined the impact of the spiritual heritage of the
T. Shevchenko on the formation of psychology of unification of Ukrainian nation. Shows
how the creativity of T. Shevchenko contributed to consolidation of the Ukrainians
Dnieper, Halychyna, Bukovyna and Transcarpathia, how it influenced the development of
literary folk language of Halychyna, on the creation of literary, musical, dramatic,
pictorial works as substantially changed the social and political life and has activated its
national-liberation movement in Halychyna.
Keywords: T. Shevchenko, Halychyna, "Kobzar", M. Shashkevych, I. Franko,
narodovs′kyj movement, Galician writers, Ukrainian intellectuals, avstrofìl′s′ke rutenstvo,
organization "Prosvita".
Проблема живого зв’язку між Т. Шевченком і Галичиною привертала увагу
дослідників протягом багатьох десятиліть.1 Не втратила вона актуальності й сьогодні
з огляду на гостроту проблеми формування сучасної української нації. Незважаючи
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на заборону Т. Шевченка в імперській Росії, його твори стали відомими за її межами
вже у 1840-х роках, передусім в Австрії, до складу якої входила Галичина.
У 1841 році письменник Євген Гребінка видав у Петербурзі український
літературний альманах "Ластівка", де було вміщено п’ять творів Кобзаря. Вже
наступного року Маркіян Шашкевич у листі до приятеля відгукнувся про цю книжку
дуже прихильно. Отже, є підстави стверджувати, що перше ознайомлення галицьких
діячів культури з творами Т. Шевченка відбулося в 1842 році через альманах
"Ластівка". А з листа І. Вагилевича до Я. Головацького за 1 липня 1843 року
дізнаємося, що саме тоді жителі Галичини вперше познайомилися з "Кобзарем". За
однією з версій, поезії Т. Шевченка до Галичини привіз львівський купець Михайло
Димет.2
У 1845-1846 роках через Прагу до Галичини потрапляють поеми "Тризна",
"Гамалія", "Гайдамаки" та інші твори Т. Шевченка.3 Починаючи з революційного
1848 року, твори поета стали ще більше відомими і здобували в Галичині всенародне
визнання. За словами І. Франка, "з упадком бюрократичного абсолютизму повіяло і в
Галичині вільнішим духом. Сюди донеслася голосна пісня Шевченка і розбудила
серед молодого покоління народолюбство зовсім іншого роду від того, яке уявляв
собі Гушалевич та подібні йому старші діячі".4 Можна сміливо сказати: культурнонаціональний рух, що почався в Галичині у 30-х роках ХІХ століття, значно
посилився після австрійської революції 1848 року, проте найбільший вплив на його
розвиток мали поетичні твори Т. Шевченка. "Від самих 40-х років ціла плеяда поетів
і писателів іде за слідом, творить, можна сказати, осібну школу його подражателів, –
писав І. Франко у Вступі до докторської дисертації "Політична поезія Шевченка
1844-1847 рр." – Могучий дух, котрим він натхнув нашу літературу, не перестав
віяти й досі, і нема українського поета і писателя пізнішої доби, котрий би вільний
був від впливу того духу. Ідеї, порушені Шевченком або положені ним в основу
творів поетичних, остаються живі й досі і довго ще не перестануть бути провідними
ідеями української літератури".5
Греко-католицький священик, галицько-політичний діяч, публіцист та літературознавець Остап Терлецький у брошурі "Слово Русина до всієї братії племени
слов’янського про речі слов’янські", надрукованій у 1849 році в Парижі, повторив
політичну концепцію кирило-мефодіївців "із незалежною Руссю-Україною в федерації слов’янських народів".6
Посилення впливу творів Т. Шевченка, інших письменників Наддніпрянщини
на Галичину характеризувалося ще однією важливою обставиною. Позбавлена
відповідних можливостей у себе на батьківщині значна частина української інтелігенції Наддніпрянщини перенесла свою громадську, наукову та видавничу діяльність
за кордон, переважно в австро-угорську Галичину, що багаторазово збільшило роль
зовнішньополітичного чинника в "українському питанні" у найменш прийнятному
для офіційного Петербурга варіанті. "Коли ж та література в особах Шевченка,
Куліша і Костомарова піднялась на вищу ступінь оригінальності і сили і почала
захапувати ширші верстви української суспільності, – писав І. Франко, – на неї
посипались важкі удари з боку російського уряду, котрі хоч і не вбили її до решти, та
все-таки надовго спинили її розвій і не позволили їй вкоренитися в суспільності. В
Галичині, слабосилій, темній та вбогій, до самого 1848 року діло стояло ще гірше.
Самі первопочини літератури на народній мові опізнились тут супротив України
майже о 40 літ, а для успішного розвою літератури не було ані інтелігентної публіки,
ані письменного простолюддя. Все те треба було творити, підготовувати, а час не
ждав, сусіди йшли наперед і своїм поступом пригнічували русинів, будячи в них
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зневіру у власні сили і нахил – брати готове чуже, а не нишпорити коло свого
дрібного, вузького та запізненого. Тільки більша політична воля після 1860 року
трохи підняла силу і надію галицьких русинів і була початком нового розвою літературного, котрий, готуючись зразу переважно українською стравою, мусив з
часом і чим далі, тим більше мусить і з свого боку мати вплив і на російську
Україну".7
У російськомовній статті "Южнорусская литература", надрукованій 1904 року
в "Энциклопедическом словаре" Ф. Брокгауза і І. Єфрона, І. Франко зауважив, що
"толчком к новому украинофильскому движению среди галицкорусской молодежи
послужило прежде всего ее ознакомление с поэзией Шевченка и с другими
представителями украинской литературы. Изданные в 1859 г. в Лейпциге некоторые
нецензурные стихотворения Шевченка впервые проникли в Галицию и поразили
молодежь как что-то совсем новое и неслыханное. В 1860 г. появилось в Петербурге
новое, более полное издание "Кобзаря", и для галицкорусской молодежи открылся
новый мир. В этом мире она прежде всего увидела Украину, с ее степями,
казачеством и "волей"! До сих пор она смотрела на все это глазами "Тараса Бульбы"
и польских романтиков, особенно М. Чайковского, увлекаясь пышными картинами,
но не чувствуя при этом ничего. Начинается усиленное подражание украинщине,
сперва в костюме и манерах, потом, под влиянием антагонизма к полякам, все более
глубокое; вырабатывается взгляд на необходимость пользоваться в литературе
только народным языком".8
Потрапивши до рук студентської молоді, поезії Т. Шевченка викликали
докорінні зміни у свідомості: їх переписували, передавали з рук у руки, вивчали
напам'ять, пересилали у різні кутки краю. Михайло Павлик писав, що ці твори
спричинили у Галичині "цілу революцію межи русинами", молодь "переписувала їх у
тисячах примірників, читала й голосила їх скрізь, вчилася їх напам'ять і перший раз
стала кріпко думати над незавидною та одною долею".9 "Коли з'явився у Станіславі
один екземпляр "Гайдамаків", – згадував О. Терлецький, – то його за пару днів
майже на шматки рознесли".10 Шевченків "Кобзар" став справжнім євангелієм
української освіченої молоді в Галичині. Молодь побачила величну красу народного
слова і всю нікчемність язичія, перетворилася на палкого пропагандиста української
мови у громадському і приватному житті. Шевченкове слово розкривало народне
життя, вперше заговорило про селянина, його тяжку долю. "Новий, нечуваний світ
отворився нам із "Кобзаря", – писав О. Терлецький, – зовсім інакшим показався нам
тепер мужик. Погорджений і зневажений донедавна, він нараз піднісся на висоту
народного ідеалу і став в очах молодіжі німим, довготерпеливим мучеником, якого
всі били, катували, надуживали, який своєю довговіковою боротьбою за свободу, за
віру і правду урятував перед судом історії честь українського імені. Не мужик нам, а
ми мужикові повинні служити, не мужик, а ми заслуговували на погорду і зневагу". 11
Характеризуючи вплив Т. Шевченка на галицьку людність, М. Павлик
зазначав, що особливо тулилися до свого "батька, приятеля й брата" члени руських
читалень. Досить буде зазначити факт, що народ руський ставить його тут усе
нарівні з австрійським цісарем, культ котрого теж росте з читальнями й іменем
котрого нарід руський захищається тепер від безправних замахів на руські читальні з
боку правлячих кругів Галичини.
Під впливом творів Т. Шевченка, М. Шашкевича, Ю. Федьковича, П. Куліша,
М. Костомарова на початку 60-х років серед молодої української інтелігенції в
Галичині зароджується культурно-політична течія, яка проголосила клич любові до
простого народу і самовідданого йому служіння. Прихильників цієї течії називали
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"народовцями", або "українофілами". Вони спиралися на традиції національного
відродження 30-40-х років, ідеали "Руської трійці" і Головної Руської Ради.12
Перша народовська громада під назвою "Молода Русь" виникла у Львові в
1861 році, згодом такі організації з'явилися у Тернополі, Самборі, Бережанах та
інших містах краю. Кость Левицький згадував, що застав таку громаду в
Станіславові у 70-х роках і бував на її сходинах як учень вищої гімназії.13
Думку К. Левицького поділяв О. Терлецький, який вважав, що "народовецький
рух народився близько 1860 року, натхнений поемами Тараса Шевченка, які були
сприйняті молодими галицькими інтелектуалами як пророче одкровення: "Молодіж з
ентузіазмом читала Шевченка, першого і найбільшого хлопського поета в цілій
майже Європі".14 Надрукована брошура 1867 року Данила Танячкевича підсумувала
основні положення народовської філософії: "[Ми є] ісповідники величнього завіту
нашого незабутнього кобзаря, Тараса Шевченка... Славимося 15-мільйоновим
народом... ім'я його єсть руський чи український, земля, ненька його рідна, РусьУкраїна. Завзяті вороги його — ляхи й москалі... З тим мужицьким, латами
покритим, народом стоятимемо у купі, як вірні його діти".15
Основу народовського руху становили учні гімназій, студенти, вчителі,
письменники, молоді священики, які розчарувалися у політиці консервативного
австрофільського рутенства і на противагу зневіреним у власних силах москвофілам
виразно проголосили ідеї самобутності та єдності всього українського народу.
Народовці пропагували українську мову, літературу, традиції рідного народу, проте
не розглядали соціально-політичні проблеми.
Ідеологами й організаторами народовського руху були: священик Данило
Танячкевич, учитель Омелян Партицький, письменники Володимир Шашкевич, Ксенофонт Климкович, Федір Заревич та журналіст Кость Горбаль. Згодом до них
приєдналися старші українські діячі – Григорій Шашкевич, Степан Качала, Омелян
Огоновський, Іван Лаврівський, Іван Борисикевич, Корнило Устиянович та Сидір
Воробкевич.16
Народовці вважали, що "треба писати по народному, по мужицьки, бо ми
мужицький народ і повинні працювати для добра того мужицького народу". 17 В 1862
році у Львові почав виходити перший у Галичині літературний часопис "Вечорниці"
(ред. Ф. Заревич, В. Шашкевич), який у популяризації творів Т. Шевченка відіграв
важливу роль. Народовці організовувалися навколо журналів "Мета" (1863), "Нива"
(1865), "Русалка" (1866). У цих виданнях друкували свої твори письменники Наддніпрянщини: Іван Нечуй-Левицький, Олександр Кониський, Пантелеймон Куліш,
Михайло Драгоманов, Михайло Старицький. Із їх допомогою у 1867 році засновано
літературний журнал "Правда" (ред. Володимир Барвінський).18 Ці видання матеріально підтримували українські меценати Платон Симиренко, Євген Чикаленко.
"Народовська молодь Галичини, – писав Михайло Грушевський, – почула тепер за
собою Україну, ту безмежну, могутню Україну, що видала великих героїв козаччини
й нових діячів українського відродження, яких бачила поміж співробітниками своїх
органів. З другого ж боку, участь придніпрянців скріплювала демократичний і
поступовий напрямок галицького українства, а це багато значило супроти переваги
церковних і консервативних елементів у галицькому громадянстві. Для українців же
зазбручанських, в тодішньому їх пригнобленню від усяких перепон і заборон, була
Галичина наче вікном у свобідну далечінь українського розвою, що давала йому
вихід навіть на випадок найбільших утисків з боку Росії".19 Саме тоді й зародилася
думка про те, що у загальноукраїнському визвольному русі Галичина повинна
відіграти роль українського П’ємонту.
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2 вересня 1868 року міністр внутрішніх справ Австро-Угорщини затвердив
статут товариства "Просвіта", а 8 грудня того ж року у Львові відбулися установчі
збори Товариства. "Просвіта" стала першою народною освітньою організацією.
Спочатку вона об’єднувала переважно молоду світську інтелігенцію. Її першим
головою було обрано гімназійного вчителя Анатоля Вахнянина. Серед тих, хто
представляв духовну і світську інтелігенцію старшого покоління, – Осип Заячківський, Григорій Шашкевич, Степан Качала, Омелян Огоновський, Юліан Лаврівський.
"Молода інтелігенція, – писав І. Франко, – власне йдучи за покликом Шевченка,
почала сяк чи так вияснювати собі програму діяльности, вияснювати свої відносини
до святоюрства, до поляків, до власного народу і його потреб".20
Молоді українофіли, за словами І. Франка, виносили зі своїх захоплень
Т. Шевченком бажання зблизитися з народом, вивчити його мову, записати пісні.
"Сближаясь с народом хотя бы с этнографической целью, – писав письменник, –
молодежь убеждалась воочию в необходимости его просвещения и для этой цели
основала в 1867 г. во Львове "Просвіту" – общество для издания популярных книг,
существующее и до сих пор и издавшее 284 номера брошур, в числе более миллиона
экземпляров. Это были два самые ценные приобретения галицкого украинофильства
60-х годов".21
Характеризуючи діяльність народовців на цьому етапі, Михайло Драгоманов
зауважив, що в них почала зменшуватися неприхильність до Польщі, а залишилася
лише неприхильність до Москви. "На прилюдних відчитах висувались уперед такі
речі, як "Сон" (1870 р.), а такі як "Гайдамаки", ховались назад".22 Вчений дорікав
галицьким народовцям, українофільській пресі, товариству "Просвіта" та Товариству
імені Шевченка за неглибоке, поверхове сприйняття творчості поета. У праці
"Шевченко, українофіли і соціалізм" М. Драгоманов писав: "Мало чим більше
послужили молебні Шевченкові і навіть самий "Кобзар" Шевченка й у Галичині, хоч
там вільно було й печатати, й читати "Кобзаря", й говорити про нього прилюдно. Ми
бачили, як крутять із "Кобзарем" ті, що справляли молебні його авторові. Ми знаємо,
що Шевченко не вирятував галицьких народовців од спілки з магнатством і
ультрамонтанством, яка готова вже була скріпитись укінець на виборах у державну
австрійську думу в 1873 p., коли українофільська газета розпускала передвиборні
маніфести свого депутата (о. Качали), в яких іменем 16-мільйонового русиноукраїнського народу проклинавсь "лібералізм", "цивільні шлюби" і т. ін. Молебні
Шевченкові не вирятували членів "Просвіти" од годування галицького народу
дяківськими книжечками й не примусили Товариство імені Шевченка видати хоч
одну книжку для народу і навіть дати місце в своїй заложеній на українські гроші
друкарні з тавром славного народолюбця справді народолюбним пробам молодих
галицьких письменників, коли воно наймає ту друкарню ультрамонтанам "Руского
Сіону" і купцям горілок і т. ін. на етикетки. Не вирятували молебні Шевченкові
галицьких народовців і од доносів на українських "нігілістів", "соціалістів", які теж
себе вважали за синів Шевченка!"23
М. Драгоманов звернувся до молоді так званого москвофільського табору, що
видавав газету "Друг", із трьома листами, в яких критикував їх за культурну і
наукову відсталість, за лінивство мислення, за відсутність етичного ідеалу, вказував
на моральний обов’язок служити власному народу. М. Драгоманов також різко
критикував тодішню галицьку літературу за її невисоку художньо-ідейну вартість.
2 лютого 1886 року І. Франко звернувся до М. Драгоманова з проханням допомогти своїми порадами підготувати ювілейний номер часопису "Зоря", присвячений
25-им роковинам смерті Т. Шевченка. "Знаючи, що у всяких справах, дотикаючих
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нашої літератури, Ви один з найкомпетентніших людей, а спеціально про Шевченка
знаєте більше других, я удаюсь до Вас з просьбою допомогти нам, коли ласка Ваша,
до видання такого номера, допомогти і порадою, і працею".24
У наступному році М. Драгоманов звернувся з Женеви до земляків з приводу
відзначення 25 роковин смерті Т. Шевченка з пропозицією публічно заявити про
українські політичні прагнення: "Теперешні роковини смерті великого русиноукраїнського поета вимагають подібної маніфестації, а ця маніфестація була б початком до заосновання незалежної прогресивної русино-української партії, котра б
мала на оці тільки інтереси всього русино-українського народу (в Австро-Венгрїї, як
і в Росії), а підставою своєю мала би випробовані науково ідеї сучасної європейської
освіти".25
Високо оцінюючи вплив М. Драгоманова на галицьку інтелігенцію, І. Франко
водночас бачив розбіжності у підходах до оцінки творчості Т. Шевченка: "Тільки
тямлячи се, ми зрозуміємо, чому Шевченко власне в сих сферах (українська,
помосковлена інтелігенція Лівобережної України – С. Г.) здобув собі значення і
вплив як ворог кріпацтва, як проповідник волі селянської, його ширше, національне
значення лишилося закрите для них і в значній часті закрите й для Драгоманова аж
до кінця його життя. Годі здумати собі повнішого контрасту, як те розуміння
Шевченка на Лівобережній Україні, якого речником був і Драгоманов, а те яке бачимо, хоч без такого глибокого і систематичного викладу, в Галичині. Там Шевченко
важний головно як протест проти кріпацтва, проти заскорузлості та кастового
егоїзму в суспільстві, а тут як речник національних ідей, як поет, що обняв душею
всю Україну, оживив її минувшину і п’ятнував тих, що мучили й мучать її". 26
Хибним і одностороннім вважав І. Франко також погляд Миколи Дашкевича
(якого відносив до талановитих істориків української літератури), відповідно до
якого "малорусское племя не может занять отдельного места в национальнокультурной федерации славянских племен: теперь, когда повсюду (?) среди славян
обнаруживается признание верховенства русского языка и величия русской
литературы, более чем когда-либо немыслимо и неуместно (???) создание вполне
самобытной литературы на малорусском наречии, которое не составляет отдельного
язика".27 Галичанам М. Дашкевич дорікав за те, що вони "занадто високо цінять
безцензурні вірші Т. Шевченка, а особливо його напади на москалів "и из-за
временных невзгод малорусской народности упускают из виду великое будущее
русского народа, обусловленное единением его племен".28 Такими "временными
невзгодами" І. Франко вважав Емський указ царського уряду від 18 травня 1876
року, яким обмежувалося вживання української мови на театральній сцені, у
публічних виступах та у книгодрукуванні, цензуру, адміністративну сваволю і самодурство. "Ті "временные невзгоды", – на думку письменника, – попросту компрометують саму ідею єдності руських народів, так що чоловікові незалежному і самостійному просто встидно говорити про "единение", "великое будущее", там, де брат
брату наступає ногою на горло і кричить: або гинь, а ні – то смерть твоя!".29
На початку 80-х років поезія Т. Шевченка в Галичині не лише набуває все
більшої популярності, а й викликає все активніший дослідницький інтерес. Вона
була одним із найвизначніших стимулів у літературній і громадській діяльності
І. Франка. За словами Михайла Бернштейна, "в історії української літератури не було
такого митця, який би подібно Франку з такою повнотою відчував би, із психологічного, художньо-мистецького, ідейного погляду, багатство і глибину спадщини
Шевченка, а її дослідження, популяризацію зробив би справою честі цілого життя,
хто б з такою силою переконливості підніс би скарби його музи як знамено передового українського письменства".30
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У 1881-1882 роках на сторінках журналу "Світ" була надрукована перша
шевченкознавча розвідка І. Франка "Причинки до оцінення поезії Тараса Шевченка".
Згодом І. Франко написав низку віршів про Т. Шевченка: "Шевченко і поклонники",
"В ХХІІІ-ті роковини смерті Тараса Шевченка", "Могила Тарасова", "В двадцять
п'яті роковини смерті Тараса Григоровича Шевченка".
В останньому вірші І. Франко запитує:
І хто розбудить нашу "правду п'яну"?
І хто голодним дасть поживний хліб?
Тарасе, батьку, наш замучений пророче –
Чи скоро буде світ по тій страшенній ночі?
Серед творів І. Франка про Т. Шевченка особливий інтерес викликав вірш
"Шевченко і поклонники", в якому він висловив свою повагу до поета і водночас зі
всією відвертістю засудив тих, хто любив Т. Шевченка тільки на словах.
Апостол правди і науки,
Котрого ждав ти день по дню,
Прийшов, простяг потужні руки –
І легіон ім'я йому.
Но ті, що змаленьку кормились
Дум твоїх скорбних молоком.
Що всьому світові хвалились
Тобою, с в о ї м співаком,
Ті, як нового гостя вздріли,
Позатикали вуха всі,
А то й в поліцію побігли,
Низькопоклонники твої.
Не зберігся, на жаль, ранній вірш І. Франка про Т. Шевченка "Всхід сонця",
виголошений на вечорі, присвяченому пам'яті поета у березні 1876 року.31
За понад тридцять років І. Франко написав близько 70 літературознавчих
статей, рецензій, заміток про життя і творчу діяльність Т. Г. Шевченка. Цим працям,
за словами М. Бернштейна, "властиві глибина думки, наукова обгрунтованість, тонкість спостережень, багатоаспектність в аналізі і синтезі".32 Додамо від себе:
І. Франко був і залишається найбільшим шевченкознавцем. Навряд чи знайдемо
сьогодні серйозне дослідження творчості Т. Шевченка, в якому б його автор не
спирався на оцінки І. Франка.
І. Франко першим зауважив, що науковий метод дослідження спадщини поета
напряму залежить від загального стану суспільної думки, принципів філологічної
науки, що в умовах Галичини позначилися на вивченні творчості Шевченка. "А хоть
дехто й брався до критиковання і пояснювання творів Шевченка, – писав І. Франко, –
то робилось се без належної наукової методи, критика оберталась в вузькім кружку,
ограничувались не раз тільки пересказанням полатаною прозою того, що Шевченко
висказав стихами. Дві хиби нашої школи і нашого образовання – застарілість
наукової методи і застарілість самих поглядів на життя, світ і історію – не давали
розвитись у нас критичній думці".33
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Ці хиби І. Франко бачив у працях О. Партицького і О. Огоновського –
суб’єктивно-поверхові судження, брак "генетичного методу" в самому підході до
предмета дослідження. Аналізуючи працю О. Партицького "Провідні ідеї в письмах
Т. Шевченка", він зауважив: "...Шевченко бересь в ній як цілість, як щось одностайне, викінчене і скристалізоване в собі, вважаєсь радше твердим і недвижним,
хоть ясним хрусталем, ніж чоловіком, що зміняєсь і розвиваєсь: значиться, недостача
генетичної методи".34
З 14 по 26 листопада 1891 року в газеті "Kurjer Lwowski" І. Франко опублікував чотири статті під загальною назвою "Українські "народовці" і радикали", які
присвятив характеристиці українофільського руху в Галичині. "Ми вже згадували,
що напрям цей виник у нас в основному під впливом творів Шевченка, до того ж
творів, друкованих у Росії і просіяних через сито царської цензури, – писав
І. Франко. – В силу загального психічного закону, що людина ззовні сприймає найлегше і перетравлює тільки те, до чого вона підготовлена вихованням, суспільним
становищем, ступенем освіти й ін., з творів великого українського співця галицька
молодь перейняла і зрозуміла тільки деякі уявлення, поняття і антураж, не дійшовши
зовсім до основи його суспільних і філософських поглядів. Отже, з творів Шевченка
зроблено висновок про якусь самостійну Україну, могутню і нещасливу, про козаків,
що являють собою ідеал лицарства, відваги і патріотизму, про поляків та москалів як
гнобителів цієї України".35
Філософську схему таких поглядів І. Франко охарактеризував словами: "зла
доля або ж господь-бог стоїть як над окремою людиною, так і над народами; сльози –
єдиний засіб боротьби з долею, прокляття ж є зброєю слабших проти насильства і
т.д."36
Молоді люди, на думку І. Франка, навіть не намагалися виробити собі будьяких ясніших поглядів: "Буйна фантазія, марення, що розпливалися в розкішних
краєвидах України, степів і ярів, в широких, хоча і неясних уявленнях про козацьку
волю і славу, про славетне минуле, про боротьбу за віру і тому подібне заступали їм
реальний світ. А коли молодечі пориви від слів штовхали їх до діла, то вчинки були
страшенно подібні до їхніх понять".37
Було винайдено так званий козацький одяг. Люди, які ніколи не бачили
справжніх козаків, скопіювали ліврею панських лакеїв, що намагалися наслідувати
козаків, і цю відзнаку, яку І. Франко назвав шляхетським "балагульством", вони
сприйняли за український національний одяг. З уявних козаків було скопійовано
задерикуватий, а нерідко грубуватий тон і зловживання горілкою. Мода на "козацтво", започаткована у Львові, як епідемія, ширилася по всій Галичині. Засновувалися громади гімназійної молоді, що, за словами І. Франка, виглядали товариствами зовсім невинними. Це не були навіть гуртки для самоосвіти; "збиралися
там, декламували вірші Шевченка, фантазували про Україну, нарікали у найзагальнішій формі на "ворогів" і "тиранів", під якими розуміли всіх – від ляха і москаля
до професора, котрий вчора поставив двійку замріяному декламаторові".38
І. Франко звернув увагу на те, що давніші бійки шкільних вихованців із
євреями змінилися боротьбою з кацапами. Під кацапами письменник розумів русинів
старшої генерації, які дотримувалися старих святоюрських поглядів, користувалися
церковнослов’янською мовою, скептично ставилися до українофільських марень.
Гарячі диспути, що велися між тими двома угрупованнями (І. Франко називав їх
"батьками" і "дітьми"), не давали жодних позитивних результатів. "А тим часом
обидві сторони мали одні і ті ж самі хиби, обидві не мали ясної провідної думки, бо
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не бачили реальних стосунків, не бачили народу і його потреб, а витали у сфері
якоїсь вищої політики, якихось ідеалів, одірваних від життя".39
У статті "Ще в справі Гуса" І. Франко солідаризувався із заявою "Академічного братства" про те, що "ту почесть, яку віддають "народовці" Шевченкові на своїх
вечорах і в своїх виданнях, знижуючи і обтинаючи його суспільно-демократичні
погляди до рівня своїх клерикально-ретроградних прагнень", відділ нашого
Товариства вважав скоріше зневагою пам’яті українського поета".40
Характеризуючи поетичну творчість Юрія Федьковича, на той час австрійського офіцера, людини талановитої, хоч і без освіти, І. Франко зазначив, що поетичні
твори Т. Шевченка мали на буковинського поета потужний і водночас фатальний
вплив. "У своїх перших поезіях Федькович був поетом оригінальним, оспівував
пригоди реального жовнірського життя. У нього "була спосібність зазирати безпосередньо в самі глибокі тайники життя народного і людської душі, було знання
народних звичаїв і народних типів, було знання бесіди людової і той чаруючий дар
приймання людських душ, котрого не дасть ніяка наука і ніяка рутина".41 Проте під
впливом Т. Шевченка він утратив реальний ґрунт під ногами і став писати якісь
химерні твори, де наслідував лише форму виразу Т. Шевченка. Галицькій молоді
саме ці твори подобалися найбільше. Їх переписували, передавали один одному,
декламували і навіть за громадські кошти видавали. Натомість творів справді гарних
і оригінальних, його повістей і оповідань із жовнірського і гуцульського життя
майже не помітили. Нікому виявилося заохотити автора до дальшої праці саме на
цьому шляху, і незабаром він залишив його.42
Звісно, Ю. Федькович не був такою геніальною людиною, як Т. Шевченко, а
тому вміння спостерігати життя, аналізувати, робити висновки відзначалися
поверховістю. В Галичині і в Буковині не знайшлося людей більш освічених та
інтелігентних, які могли би позитивно вплинути на його розвиток. "Его желание
сделаться национальным южнорусским поэтом, в связи с неясным пониманием его
задач и роли, – писав І. Франко, – толкнуло его на совершенно ошибочный путь; он
начал писать большие и совсем мертвые драмы из неведомого ему украинского
прошлого ("Довбуш", "Богдан Хмельницкий"), пытаясь из отрывков народных песен
воспроизвести древний мифический эпос. По мере того, как он удалялся от жизни и
ее жгучих интересов, его еще более перестали понимать; пришли разочарования, и
Федькович в начале 70-х годов в самом пессимистическом настроении ушел в свои
гуцульские горы".43
І. Франко визнав правдивою думку про те, що із заснуванням "Просвіти"
закінчилося галицьке українофільство. Воно було так само романтичним, спиралося
на мрії і фантазії, також виявилося далеким від реального галицького народу, як і
аристократичне святоюрство. Галицькі патріоти любили Україну, про яку мали
туманне уявлення, захоплювалися мовою Т. Шевченка і П. Куліша, а мови власного
народу добре не знали, підносили до небес українські думи й пісні і водночас не
цікавилися піснями, які співав галицький народ.44
Кризу українофільства І. Франко продемонстрував на прикладі діяльності
О. Партицького, який у книжці "Провідні ідеї в поезіях Т. Шевченка" висловив
сміливі погляди щодо радикальних думок Т. Шевченка про "церкву домовину", про
те, що після розвалу "церкви-домовини" з-під її руїни постане Україна. Однак згодом
О. Партицький став захисником поміркованого, навіть консервативного політичного
напряму. Подібна еволюція відбулася також у поглядах Володимира Барвінського,
Данила Танячкевича та інших українофілів, які спочатку поклонялися Т. Шевченкові, а згодом стали політичними опортуністами. "Цілком очевидно, – писав І. Фран-
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ко, – що цей напрям, уже не українофільський, а галицький, національний, продиктований умовами цього краю, а ще більше власними, а не тимчасово позиченими
у Шевченка поглядами окремих осіб і гуртків галицьких русинів..."45
У виданнях "Просвіти" відображалися основні погляди на простий народ і
народне життя – не радикального і ліберального українофільства, а консервативного,
малоосвіченого, а в політичній економії просто наївного українського духовенства.
""Молися і працюй", "ощадливість і тверезість", "віра і лояльність" – ось, на думку
І. Франка, головні засади, головні практичні поради, які вміли подати українському
народові ті самі, що між собою дискутували про "церкву-домовину" і з запалом
декламували Шевченків "Заповіт":
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!"46
Народовський табір, малочисельний і малоосвічений, цікавився лише проблемами минулих часів або мовними питаннями. Крім вшанування пам’яті Т. Шевченка,
було видано всього кілька книжечок товариства "Просвіта", передруковано низку
шкільних підручників. Інтелігенція остаточно віддалилася від народу, його життя та
інтересів. Важко було навіть відрізнити українство народовців від московства
москвофілів. На думку І. Франка, дотримувалася навіть якась тиха згода в обох
партіях не говорити про ті протиріччя, що існували між партіями. Мало хто з
інтелігенції виступав перед народом, хіба що перед виборами. А якщо й виступав, то
висував дві кардинальні точки зору: "ми всі русини і повинні держатися купи, і ми,
поперед усього ми, повинні дякувати цісарю за його безмірні добродійства і просити
у нього ще того й того. Ані основ конституційного життя, ані азбуки економічної та
соціальної науки ніхто не пробував вияснити народові. До самого 1880 року вся маса
нашого народу жила в поглядах, що найвищу і одиноку власть у державі має цісар,
що він може все зробити і від його волі все залежить".47
У другій половині 70-х років для національного розвитку виникла ще одна
небезпека. Навіть ті дві невеличкі групи інтелігентів, що визнавали себе українцями
в Росії і в Галичині, могли розійтися в різних напрямах назавжди, стати ворогами
замість союзників. "Ми знаємо, – писав І. Франко, – що в 60-х роках народний рух
серед нашої тодішньої молодіжі був породжений віщим словом Шевченка, сильним
особистим впливом Куліша і інших українців, значить, його вихідною точкою були
ідеї й погляди, вироблені на Вкраїні. На підмогу сьому рухові прийшов одинокий у
австрійській Русі сильний і оригінальний талант – Федькович. Але в другій половині
70-х років усі три ті джерела майже висохли. Куліш від часу "Мальованої
Гайдамаччини" та "Истории воссоединения" з батька і пророка зробився ренегатом;
Шевченко, через надуживання його поезій до декламацій та наслідком мертво-схоластичних коментаріїв Ом. Огоновського, зробився збіркою гарних, а іноді неестетичних фраз, а церковний авторитет, здавалося, готов був ось-ось кинути на
нього анафему".48
У праці "Критичні письма о галицькій інтелігенції" (1878) І. Франко засудив
обмеженість традиційних галицьких "апостолів" народовства і москвофільства, – той
руйнуючий вплив, який вони справляли навіть на деякі здорові демократичні
елементи тодішнього суспільства, намагався внести "бодай кілька променів критичного світла в той непроглядний сумерк переходової епохи, серед котрої приходилося
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жити".49 На його думку, за тридцять років "відродження" Галичина не народила
жодного значного письменника чи вченого, жодного розумного політика, жодного
діяча на ниві освіти, виховання, публіцистики, нічого, що могло би свідчити про
здоровий розвиток інтелігенції.
У статті "Михайло П[етрович] Старицький" І. Франко зауважив, що Т. Шевченко забрав з собою на той світ цілий період української літератури, окрему, притаманну лише йому, манеру поетичної творчості, лише йому властивий індивідуальний стиль. На перший погляд здавалося, що наслідувати Т. Шевченка дуже
легко. Однак те, що робили інші, було схоже на паперову квітку, в гіршому разі – на
карикатуру. "Та проте враження Шевченкової поезії було таке сильне, чар його слова
такий тривкий, що в розумінні многих українців укр[аїнська] поезія могла виявляти
себе тільки в тій, Шевченком усвяченій формі, тільки його стиль видавався справді
поетичним, тільки його мелодії "відповідали духові української національності",
тільки в тім напрямі треба було йти дальше".50
Водночас І. Франко поділяв думку Павла Грабовського щодо впливу
Т. Шевченка на національно-культурний розвиток у Галичині: "Чим в 1845 р. був
Шевченко для Києва, тим іще в більшій мірі він зробився в 60-тих рр. для Львова і
всієї австрійської Русі. Його ім’я зробилось окликом, під яким почало збиратися все,
що пробудилося і думало". П. Грабовський також згадав про стан української мови в
Галичині, про працю Товариства імені Шевченка та товариства "Просвіта", показав
вплив творчості Т. Шевченка на творчість І. Франка, В. Стефаника та інших
письменників, "що з глибоким співчуттям і безпощадним реалізмом малюють важку
долю галицького селянина".51
П. Грабовський гостро засудив епігонство як явище, що, на його думку,
характеризувало не так розвиток літератури в Галичині, як на Східній Україні, де
письменники "засвоїли собі слабі боки музи батька Тараса, його ідеалізацію минулого і все ще вправляються в складанні псевдоісторичних і псевдонаціоналістичних
писань".52 Однак І. Франко не вважав, що подібна критика може відноситися до
таких майстрів художнього слова Наддніпрянщини, як Панас Мирний, Іван НечуйЛевицький, Іван Карпенко-Карий та цілої плеяди молодших українських письменників-реалістів.
Про вплив творчості Т. Шевченка на українську Галичину писали також
Корнило Заклинський, Омелян Огоновський, Федір Свистун, Василь Щурат, Данило
Танячкевич, Ксенофонт Климкович та інші.
Активний діяч студентського руху в Чернівцях К. Заклинський виступив із
статтею "Самостійність України в Шевченка", в якій зазначив: "Шевченко перший в
нашій обновленій літературі висказав сміливе слово в справі культурної, політичної
та економічної независимості України... Шевченкові прийшлося будувати храм
національної свідомості, класти нові ідеї. Насамперед мусів він зазначити нашу
повну національно-культурну независимость від Москви: "На Москалів не вважайте
– нехай вони собі пишуть по свойому, а ми по свойому: у їх народ і слово, і в нас
народ і слово, а чиє краще, нехай судять люди".53
Характеризуючи поему "І мертвим, і живим...", О. Огоновський стверджував,
що саме в цьому творі знайшла своє публіцистичне втілення Т. Шевченка національна політична програма, яка була характерна для всієї творчості поета.
У 1885 р. у Львові вийшла друком брошура Ф. Свистуна "Чем єсть для нас
Шевченко", де він писав: "У душі Шевченка схований зародок міцного почуття
релігійного, й усвідомлення залежності людини від вищої істоти, що управляє
світом, проступає в усіх його творах. Священне писання... залишило незворушні
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сліди так у його думках, як і в способі викладу почуттів". 54 Ф. Свистун вважав, що
український рух у Галичині зовсім не віддаляв галицьких русинів від великого
руського світу, а навпаки, зближував. "Симпатії руської інтелігенції до народу та
тісна св'язь їх між ними чинили й чинитимуть питання життя або смерті руської
народості в Австро-Угорщині, а ту симпатію збудили й скріпили аж українські
твори, а поперед усього Шевченко. Се головно заслуга його й його прихильників, що
вибили з голов молодіжі шляхоцькі польські ідеї супроти народу та и виперли з
розмови між русинами мови чужі, а завели руську. З підмогою українських авторів
галицькі русини заінтересувалися більше Україною і тим самим цікаві були
дізнатися про справи Росії, де жили й діяли українські твори та їх герої – козаки й
простий народ".55
М. Павлик схвалив позицію автора, який "так влучно та цупко дає есенцію
поетичної діяльності Шевченка і так тверезо та правдиво оцінює вплив його на
підняття руської народності в Галичині, як досі ніхто з галичан, коли не числити
зовсім доброї, зрештою, праці одного із стовпів галицьких народовців проф[есора]
Партицького, п[ід] заголовком "Провідні ідеї в поезіях Т. Шевченка" (Львів, 1872).
Та ся праця ввірвалася, на жаль, на першім випуску, і нема найменшої надії на
скінчення її в первіснім напрямі, відповіднім духові творів Шевченка, бо тепер, ми
певні про се, сам д[обродій] Партицький з грозою мусить дивитися на се своє
єретичне діло".56
У 1862 році в часописі "Вечорниці" Д. Танячкевич під псевдонімом Будеволя
помістив "Слівце правди Dziennik’ові Literack’ому про нашого батька Тараса Шевченка".
Характеризуючи автора праці, І. Франко зазначив, що Д. Танячкевич багато
писав на різні теми і відзначався надмірними емоціями і браком знання. У 60-х роках
він мав значний вплив на учнівську молодь. Проте це вплив, що мав надміру пустої
патріотичної фразеології і повної безкритичності, а тому був більше шкідливим, ніж
корисним. "І пізніше у всіх народовецьких організаціях він любив виступати в ролі
пророка і патріота, але ані в одну справу не вмів вглянути розумно і фахово, і був
визначним чинником радше забагнення, ніж розвою галицького українофільства".57
Авторами ряду змістовних праць про творчість Т. Шевченка були також
Степан Смаль-Стоцький ("Ідеї Шевченкової творчости", "Читанє Шевченкових
поезій" (1914)); Василь Щурат ("Чернець", "Шевченко і Єремія", "Шевченко і поляки" (1917)); Володимир Дорошенко ("Шевченко і його думки про українські
справи" (1921)); Михайло Возняк ("Як пробудилося українське народне життя в
Галичині за Австрії" (1924)).
Значну увагу галицькі культурні діячі приділяли виданню творів Т. Шевченка.
Першим це зробив народовецький часопис "Вечорниці", який протягом 1862-1863
років опублікував значну кількість поетичних творів Т. Шевченка.
У 1865 році Ксенофонт Климкович видав у Львові поему Т. Шевченка "Сон".
1867 року тут з’явилося перше двотомне видання "Поезії Тараса Шевченка", де було
вміщено понад 200 творів поета. Того ж року учні Станіславівської гімназії на власні
кошти видали в Коломиї збірку творів під назвою "На пам’ятку шостих роковин
смерти славного нашого батька Кобзаря Тараса Шевченка".
Слід зазначити, що видання Шевченкових творів у Галичині не завжди були
якісними, про що І. Франко писав: "Культ Шевченка в Галичині викликав значне
число більших або менших видань – виборів із поезії Шевченка, більше або менше
кастрованих відповідно до вимогів чи то шкільної педагогії, чи то взагалі "естетичного" смаку "нашої публіки". Першим повним і науково обробленим виданням
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мало бути задумане Товариством ім. Шевченка видання збірними силами, яке,
одначе, фактично взяв в свої руки сам проф. Омелян Огоновський. Його двотомове
видання з р. 1893 не було, одначе, ані повне, ані науково оброблене, і своєю науковою вартістю щодо тексту не стояло навіть на висоті празького "Кобзаря". Значно
повніше, але значно гірше упорядковане, популярне видання приготовив Юліан
Романчук і видав коштом товариства "Просвіта" в однім томі".58
1898 року в Коломиї вийшла окремою книжкою поема "Гайдамаки" з ілюстраціями О. Сластіона, запозиченими з однойменного петербурзького видання, а в
1903 році поетеса Костянтина Малицька видала збірку драматичних сценок "Вінок
на могилу Шевченка". 1908 року двотомне видання "Кобзаря" здійснив І. Франко.
Він перевірив тексти Шевченкових творів, уточнив дати і місце написання, подав
ґрунтовні примітки. Виданий І. Франком "Кобзар" був у той час найповнішим і
найкращим з огляду на науковий рівень підготовки.
У передмові до першого тому письменник знову звернув увагу на те, що у
виданнях 1893-1898 та 1902 років "порядкують Шевченкові твори нераціонально,
оба не дають повного навіть як на той час зводу варіантів і оба вставляють у свій
текст із доступних їм варіантів звичайно найменше відповідні".59 Перевіривши
перший том видання О. Огоновського, І. Франко "переконався, який занедбалий
текст дають наші галицькі видання та як багато праці потрібно для її успішного
довершення".60
У Галичині з’явилася друком також низка інсценізацій Шевченкових творів.
Це, зокрема, "Фрагмент зі "Сну" в I дії" Василя Пачовського, "Відьма" О. Ходимчука, "Старе й нове покоління (на теми Шевченка)" Володимира Масляка та ін.
Загалом наприкінці ХIХ – на початку ХХ століття у Галичині вийшло в світ 36
окремих видань творів Т. Шевченка загальним накладом 113 500 примірників.61
Галицькі часописи нерідко публікували матеріали, які відтворювали негативне
ставлення російської влади до тих інституцій або окремих осіб, що намагалися
популяризувати творчість Т. Шевченка. Так, 13 липня 1904 р. у Центральному
комітеті з питань іноземної цензури було зроблено огляд публікацій львівської
газети "Діло" за 1885 рік про політику Російської імперії щодо української мови та
літератури. За інформацією авторів огляду 27 число газети повідомляло про те, що
Головне управління у справах друку не дозволило випускати у світ окреме видання
поеми Т. Шевченка "Гайдамаки", включеної до повного видання "Кобзаря", а також
біографію Т. Шевченка.62
У 34-35 числах газети було розміщено листа з Петербурга про панахиду,
відправлену за упокій Т. Шевченка, де повідомлялося, що „преследование и
запрещение всего малорусского доходит до комизма: завтрак и обед по этому случаю
были запрещены; концерт был дозволен, но нельзя было напечатать на афише, что
это концерт малорусский, в память Шевченки, что сбор пойдет на школу его имени.
Артистам императорских театров запрещено было участие в концерте. Въезд в
Петербург Старицкому и Кропивницкому с их труппами тоже был запрещен. Все это
меры против "хохломании", которой тут без всяких оснований опасаются [...]".63
У цьому ж огляді повідомлялося, що київський цензор Володимир Рафальський просив Головне управління у справах друку заборонити поему Т. Шевченка
"Катерина", адже в ній нібито розпалюється ворожнеча до москалів, тобто "великоросів".64 Газета "День" відповіла: "Закони антропології у будь-якому випадку
візьмуть своє, незважаючи ні на які заборони".65
Важливим стимулом до розгортання суспільно-політичної та культурно-освітньої роботи в Галичині стало відзначення 100-річчя від дня народження
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Т. Шевченка. На урочистій академії, що відбулася 27 червня 1914 року у Львові, поет
Богдан Лепкий у вірші "Два голоси" дав візію грядущої історичної епохи, визволеного і возз’єднаного українського народу:
А я кажу вам: день іде,
Іде така година,
Коли ні тут, ні там, ніде
Кордонів жодних не буде,
Лиш даль далека, синя.66
У маніфестаційному поході 28 червня 1914 року, що розгортався під гаслом
"Вставайте, кайдани порвіте!", вулицями Львова пройшло декілька тисяч членів
"Січей" і "Соколів". Окремою колоною прокрокували від Оперного театру по вулиці
Легіонів до центра міста і далі, по Академічній, члени Українського Січового Союзу
та окрема чета студентів в одностроях на конях. Цим завершився передвоєнний
період національно-патріотичного студентського руху Галичини і Буковини початку
XX століття.67
Один із керівників "Молодої України", член Загальної Української Ради, який
загинув під час облоги Галича 28 червня 1915 року, Теофіль Мелень у промові на
Шевченківському святі УСС у Коші в замку Мукачевого, де брало участь понад 600
стрільців, заявив: "Шевченкові ідеали поширилися і вкорінилися широко в масах
українського народу, а найкращим доказом цього є факт, що сьогодні, коли ведеться
війна проти царської імперії, сповнюється одне з найгарячіших бажань Шевченка,
сповнюється його зазив, щоб український нарід вражою, злою кров’ю окропив свою
волю. Сьогодні Ви, Товариші Стрільці, переводите в життя, в діло слова Шевченкового заповіту, бо зі зброєю в руках у тяжких кривавих боях, боретеся за святе,
велике діло, яке мусить бути увінчане перемогою...".68
Величезний вплив справила творчість Т. Шевченка на розвиток українського
мистецтва в Галичині. Музична шевченкіана охоплює твори найрізноманітніших
форм і жанрів: солоспіви, хори, кантати, балети, опери, симфонічні полотна. Вже у
60-70-ті роки ХІХ століття до "Кобзаря" звернулися Микола Лисенко, Михайло
Вербицький. У 1868 році на Шевченківському концерті у Львові прозвучали два
хорові твори на слова "Заповіту": один із них написав М. Лисенко, тоді студент
Лейпцизької консерваторії, на прохання представників львівської громадськості,
другий – західноукраїнський композитор М. Вербицький, від дня народження якого
у 2015 році українська громадськість відзначатиме 200 років.
Три десятки чоловічих хорів на слова Т. Шевченка створив буковинський
письменник і композитор Сидір Воробкевич. Найпоказовіший – "Огні горять", в
якому він зумів втілити два контрастні музичні образи.
З-поміж хорових творів Генріха Топольницького масштабністю й оригінальністю музичної мови виділяється кантата "Хустина" для мішаного хору, двох
солістів і фортепіано, де окреслені три музичні образи: дівчина жде з дороги чумакакоханого (І частина); чумаки в дорозі, з чужим добром на чужих возах (II частина);
смерть чумака і його похорон (III частина).69
Низку творів на слова Т. Шевченка написав перший західноукраїнський
професійний композитор Денис Січинський, зокрема хори "Минули літа", "Якби ви
знали, паничі", "Один у другого питаєм"; солоспіви "У гаю, гаю", "І золотої, й
дорогої", а також високохудожню кантату-поему "Лічу в неволі дні і ночі". Кантата
написана для мішаного хору, тенора-соліста й фортепіано. У вступі й трьох розділах
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Д. Січинський відтворив картину далеких оренбурзьких степів (вступ), тугу
нестерпно гнітючих років поетового заслання (І епізод), протест проти "каламутного
болота" поневолення, яке губило талант поета (партія соліста в середньому епізоді),
і, нарешті, жахливу тогочасну дійсність, передану в цьому творі драматургічним
перевтіленням народнопісенної теми (фінал).70
Кантата Кирила Стеценка "Шевченкові" (1910) була написана на слова
львівської поетеси К. Малицької. Це своєрідний музичний маніфест народних мас,
їхньої боротьби за соціальне і національне визволення. Кантата для хору і солобаритона складається з шести епізодів, що чергуються за принципом контрасту,
утворюючи єдину логічну цілість.71
Філарет Колесса скомпонував на тексти Т. Шевченка хорові твори "Було
колись в Україні", "Ой вмер старий батько", "Утоптала стежечку", "Закувала
зозуленька", "Якби мені черевички" та інші. Низка музичних творів на слова Т. Шевченка належить музичному діячеві і композитору Іванові Біликовському, життєвий і
творчий шлях якого був тісно пов’язаний зі Станіславовом. Це, зокрема, хорові
твори "Гамалія", "Думи мої, думи мої", "Ой три шляхи", "Ой гляну я, подивлюся",
"Сонце заходить". Композитор і видавець музичних творів Ярослав Ярославенко
написав хорові твори "Тече вода з-під явора", "Човен", "Садок вишневий" та "Над
Дніпровою сагою". Великі хорові твори на слова Т. Шевченка "Гамалія", "Калина",
"Ой нема ні вітру, ні хвилі" створив один із засновників музичних товариств "Боян" у
Львові та Перемишлі Йосип Кишакевич.
Станіслав Людкевич на початку ХХ ст. написав великі дослідження "Про
основу і значення співності в поезії Тараса Шевченка" та "Про композицію до поезій
Т. Шевченка", створив низку музичних творів на слова поета, найголовнішим із яких
став знаменитий "Кавказ".72
До безсмертних поезій Т. Шевченка неодноразово зверталися також Анатоль
Вахнянин, Ярослав Лопатинський, Остап Нижанківський та інші західноукраїнські
композитори. У пропаганді музичних творів на слова Т. Шевченка значну роль
відіграли західноукраїнські співаки-професіонали Олександр Мишуга, Соломія
Крушельницька, Іван Гушалевич, Модест Менцинський та інші, які часто виконували їх під час гастролей у багатьох країнах світу.
Музичні твори, написані українськими композиторами на слова Т. Шевченка,
лунали насамперед на вечорах, присвячених роковинам народження та смерті поета.
Про враження від одного з таких вечорів повідомив М. Павлик. Ідеться про вечір,
присвячений 25-ій річниці від дня смерті Т. Шевченка, що відбувся у Львові 26
березня. За словами М. Павлика, Г. Бачинська продекламувала "Тополю", мішаний
хор проспівав у супроводі оркестру оду "До Основ’яненка" "Б’ють пороги" та
увертюру з опери "Різдвяна ніч" М. Лисенка. Було виконано хор "Над Прудом"
Петра Бажанського на слова І. Воробкевича. Військовий оркестр виконав симфонію
М. Вербицького. Іван Гушалевич, син о. Івана Гушалевича, проспівав тенорове соло
з опери "Марта".
Перлиною всієї літературно-музичної частини вечорниць М. Павлик назвав
хор із опери "Назар Стодоля" на музику Петра Ніщинського. "Трудно уявити собі
щось більше ревне, українське. І не дивиця: д[обродій] Ніщинський – один з
найкращих знавців української поезії й музики і притім чоловік відповідної європейської просвіти, знаючий і пройнятий особливо старинною грецькою культурою
(був професором літератури грецької в Атенах). Д[обродій] Ніщинський пробував і
пера з незвичайним у нас щастєм, а, власне, переклав дуже гарно на українську мову
кілька творів Софокла, "Одіссею" і взагалі задумує присвоїти українській літературі

20

всі найвизначніші грецькі твори. В інтересі розвою бідної української літератури
зичимо йому сего з усего серця та не менше гаряче бажаємо, в інтересі розвою нашої
музики, аби швидко видав згадану оперу і взагалі працював далі і на цім полі. Що за
пишне поле мав би тут він або д[обродій] Лисенко в Галичині, де тепер є, при
руських читальнях, коло 200 мужицьких і маломіщанських руських хорів, представляючих чудовий музикальний матеріал, котрому однако хибує відповідної школи... і,
так кажучи, одного животворного музикального духу, що зняв би наших домашніх
музиків на висоту європейської музики..."73
Далі М. Павлик зосередив свою увагу на доповіді довголітнього голови
"Просвіти" О. Огоновського. Промова останнього характеризувалася лаконічністю
та, на жаль, репрезентант народовців проігнорував цього разу програму Т. Шевченка,
боячись внести дисонанс у цій справі між Т. Шевченком і галицькими народовцями.
В першій частині доповідач назвав найважливіші сторінки з життя Шевченка. У
другій – мав проаналізувати виконання програми Т. Шевченка. Проте замість цього
доповідач перерахував завдання українських прихильників Т. Шевченка, поставлені
ними ще в день його похорону 1861 р., зокрема: 1) перевезти тіло Т. Шевченка на
Україну згідно з його заповітом; 2) поставити на могилі поета пам’ятник; 3) заснувати народну школу імені Т. Шевченка; 4) утримувати одного або кількох стипендіатів у Київському, Харківському університетах, в Одеському ліцеї та в Академії
мистецтв; 5) видати його твори; 6) призначити нагороду за найкращу біографію
поета українською мовою та найкращий критичний аналіз його творів; 7) допомагати
його родині і 8) найближчим приятелям небіжчика щороку приходити на його
могилу.
На думку М. Павлика, така програма навряд чи могла задовольнити галицьких
русинів. "Чи підпише ж ся на се вповні хоть один русин, котрому лежить на серці
дальший розвій своєї народності? – запитував М. Павлик. – Чи не мав же би сему
закинути сам Шевченко? Чи се ж його дійсна програма, виходяча з його творів і
цілого його житя? Ні! Галицькі народовці зрадили свого колишнього апостола ... І
все це в хвилину, коли в Галичині все повертаєся в користь первісних основ
галицьких народовців, коли все лізе їм само в руки (величезна зала "Народного
дому" не могла вмістити прихильників Шевченка!) і коли сам руський народ у Галичині, очевидячки, починає висловлятися в дусі Шевченка і його дійсних прихильників!"74
Ситуація могла би бути іншою, якби, на думку М. Павлика, народ мав у своїх
руках не цензуроване народовцями видання деяких пісень, а всі, без винятку, твори
Т. Шевченка.
Важливу роль у популяризації творів Т. Шевченка відіграв галицький театр
товариства "Руська бесіда". Вже з моменту його заснування 1864 року в репертуарі
театру поряд із п’єсами Івана Котляревського та Григорія Квітки-Основ’яненка була
також п’єса "Назар Стодоля". "Шевченко, – відзначала тогочасна преса, – розкрив
тут перед нами живий образ русько-козацького світу... із XVII століття, образ у рисах
сміливих і оригінальних, яскраво змальованих і чаруючих". Серед перших виконавців ролей у постановках цієї вистави особливо відзначалася одна з найкращих актрис
тогочасного галицького театру – Теофіля Бачинська, яка вдало виконувала роль Галі.
Знаменною віхою в сценічній історії "Назара Стодолі" на західноукраїнських
землях стала вистава з участю Марка Кропивницького в ролі сотника Кичатого. Вона
відбулася навесні 1875 року в Тернополі. Як згадують очевидці, М. Кропивницький
грав дуже реалістично – трактував свою роль дещо інакше, ніж інші артисти.
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1887 року в Станіславові галицький театр вперше поставив "Назара Стодолю"
зі славнозвісними "Вечорницями" Петра Ніщинського. На початку ХХ ст. найбільш
відомим виконавцем ролі Назара був Лесь Курбас, пізніше — видатний театральний
діяч Радянської України. Слід відзначити, що п’єса Т. Шевченка включалася до
репертуару театру "Руської бесіди" впродовж усього періоду його існування. Вона
також входила до репертуару інших західноукраїнських театральних колективів –
Буковинського народного театру (засновано в Чернівцях 1904 р.), Українського народного театру ім. Івана Тобілевича в Станіславові (створено у 1911 р.), "Тернопільських театральних вечорів" (засновано Лесем Курбасом у 1915 р.). Творами
Т. Шевченка цікавилися також численні міські і сільські аматорські драматичні
колективи.
У 1901 р. на сцені галицького театру було здійснено першу постановку
драматичної переробки твору Т. Шевченка "Невольник" М. Кропивницького. На
початку ХХ ст. репертуар театру поповнився оперою Миколи Аркаса "Катерина", яка
не сходила зі сцени довгі роки. Роль батька чудово виконували артист Іван Рубчак та
Микола Садовський, який у 1905-1906 рр. очолював цей театр. Тоді театр звернувся і
до п’єси Івана Тогобочного "Мати-наймичка", написаної на основі поеми Т. Шевченка "Наймичка".
На початку ХХ ст. західноукраїнські школярі часто показували на шевченківських вечорах драматичні сценки з "Вінка на могилу Шевченка", виданого в
1903 році письменницею К. Малицькою.75
Серед галицьких художників першим звернувся до творів Т. Шевченка
Корнило Устиянович. Навчаючись у Віденській академії мистецтв, він познайомився
з польським письменником Броніславом Залеським, приятелем Т. Шевченка, що
перебував разом із поетом на засланні. Б. Залеський привіз із собою малюнки автора,
зокрема його автопортрет. Ознайомившись із ними, К. Устиянович створив полотна
"Шевченко на засланні", "Мар’яна-черниця", "Чернець", а також портрет поета.
Відомий художник і громадський діяч Іван Труш написав портрет поета і
картину "Могила Тараса Шевченка в Каневі", Антін Манастирський – полотна "У
ворожки" (1910), "Катерина" (1913). Над портретами Т. Шевченка працювали
Микола Івасюк, Осип Курилас, Олена Кульчицька, Юліан Панькевич, Ярослав
Пстрак, Осип Сорохтей. Графічні портрети поета виконав визначний український художник Василь Касіян, уродженець села Микулинців, що біля Снятина, та В’ячеслав
Розвадовський, життя і творчість якого на початку ХХ століття були тісно пов’язані з
Коломиєю, де він жив у 1908-1911 роках.
На початку ХХ століття тісні зв’язки із західноукраїнськими землями
налагодив племінник Т. Шевченка художник із Києва Фотій Красицький. У 1905 році
він взяв участь у виставці українського живопису, організованій у Львові, запропонувавши для неї картини "Біля криниці", "У свято", "Гість із Запоріжжя", краєвид
"Село Кирилівка" тощо. Влітку 1907 року Ф. Красицький відвідав мальовниче
гуцульське село Криворівню, де написав етюди до портрета І. Франка та жанрові
етюди "Гуцул на дарабі", "Гуцул на тлі Черемоша", "Гуцулка", "Дівчинка з села
Криворівні", "Церква в селі Криворівні". 1914 року художник створив живописний
краєвид "У Західній Україні".
У містах Західної України видавці активно використовували художні твори
наддніпрянців під час виготовлення листівок. Так, ілюстрації художника з Полтавщини Опанаса Сластіона до поеми Шевченка "Гайдамаки" було відтворено на листівках у Коломиї, згодом їх видала гуцульська видавнича спілка в селі Жаб’є.
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Ілюстрації до поеми Т. Шевченка "Тополя" було вміщено в листівках у Бучачі на
Тернопіллі.
Барельєф із зображенням Кобзаря, який виконав скульптор з Полтавщини
Михайло Гаврилко, віддрукували на листівці, виданій у Болехові, де якийсь час жив
цей митець. 1918 року в Коломиї випустили 57 листівок із репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка. Там же вийшла у світ листівка з репродукцією картини "Т. Г. Шевченко після повернення із заслання" роботи художника
Юліана Панькевича. В 1917 році львівське видавництво "Русалка" випустило масовим тиражем кольорову листівку з портретом Т. Шевченка роботи Я. Пстрака.
14 березня 1886 року в 12 номері варшавського тижневика "Prawda" І. Франко
надрукував невеличке повідомлення "25-та річниця смерті Шевченка та її відзначення в Галичині", у якому зазначив, що 10 березня минуло чверть віку від дня
смерті найбільшого українського поета Т. Шевченка, що цей день кожного року для
Галицької Русі є святковим. Відзначають важливу дату не тільки у Львові, й в інших
містах і навіть у сільських читальнях. І. Франко дорікав старшим львівським українцям за те, що вони не організували жодного заходу, крім церковної відправи за душу
покійного. Літературно-музичний вечір, підготовлений товариствами "Просвіта" і
"Руська бесіда", було призначено аж на 25 березня. Натомість вечори, присвячені 25ій річниці смерті Т. Шевченка, організувала молодь – учні української гімназії та
члени "Академічного братства". На другому заході польська поліція доповідь редактора газети "Діло" Івана Белея заборонила.76
На відзначення річниці готувалося нове стереотипне видання збірки хронологічно упорядкованих поезій Т. Шевченка і кількох праць, які висвітлювали його
вплив не лише на українську, а й на інші літератури. На жаль, тоді це видання світу
не побачило. Натомість Наукове товариство імені Шевченка у Львові надрукувало
"Кобзар" у чотирьох частинах в 1893-1898 роках.
Згадав І. Франко у своєму повідомленні й М. Драгоманова, який прислав відкритого листа, опублікованого в польських часописах. У ньому М. Драгоманов гостро критикував галицьких народовців за їх непослідовність під час вшанування
пам’яті Т. Шевченка. Прийнявши уніатську програму єпископа Юліана Пелеша,
"вони тим самим розірвали нитку, що з’єднувала їх з провідними ідеями українського поета, який у своїй поезії не тільки не був ні католиком, ні уніатським
ревнителем, але навіть вийшов далеко за межі традиційного християнства. Внаслідок
цього п. Драгоманов закликає до зміни "напряму", до надання "світського" характеру
національній політиці".77
Отже, духовна спадщина Т. Шевченка мала і нині має велику етноконсолідуючу силу, позитивно впливала і впливає на формування психології соборності
української нації. Виступаючи прекрасним зразком, мова "Кобзаря" сприяла консолідації українців Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та Закарпаття. Під впливом
української літератури в Галичині відновлювалася власна література народною
мовою. Твори Т. Шевченка збагачували національним духом широке коло галицької
молоді. На їх основі талановиті письменники, композитори, художники, публіцисти,
культурно-освітні діячі створювали літературні, музичні, драматичні, образотворчі
твори, щорічно організовували відзначення роковин народження і смерті поета.
Величезного впливу творчості Т. Шевченка зазнало соціально-політичне життя та й
сам національно-визвольний рух у Галичині.
Характеризуючи тогочасну українську людину, Микола Шлемкевич зазначив,
що вона народилася не зі втечі в ситу вигоду, не із пристосуванства до чужих світів.
Якщо гоголівський тип людини для самореалізації пересідав зі старих козацьких "до
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нових російських імперських возів", то шевченківська людина "народилася з пориву
створити свій власний світ з власних джерел і власних сил". Ідеї, думки, творчість
Шевченкового генія стали тим живильним феноменом, який і надалі розвивається в
свідомості українського суспільства. В умовах політичного протистояння між
національно-патріотичними силами, які відстоюють демократичний розвиток нашої
держави та її європейський вибір, і силами проросійської орієнтації, які заради своїх
корпоративних і партійно-кланових інтересів готові завести Україну в підневільний
союз із імперською Росією, актуальним є виховання шевченківської людини.
Саме така натхненна, пристрасна, запалена негаснучою думкою, що світиться
найяснішим вогнем європейського поступу, людина виборює сьогодні на Майдані
кращу долю для свого народу, про яку мріяв, за яку боровся Великий Українець
Тарас Шевченко.
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Гнатюк М. І.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ОСМИСЛЕННІ
ШВЕДСЬКОГО ВЧЕНОГО
«Першим завданням я ставив собі
дослідити і оцінити поета, як і
його українську народну душу
з допомогою його власних поезій»
Альфред Єнсен
У статті аналізуються основні ідеї літературознавчого дослідження шведського ученого Альфреда Єнсена про Тараса Шевченка. Видана у 1916 році у Відні
праця скандинавського дослідника, члена Нобелівського комітету відзначається
своєрідним підходом до аналізу поезії Т. Шевченка, його творчої біографії. Написана
німецькою мовою книга значною мірою стимулювала шевченкознавчі дослідження у
європейському літературознавстві початку ХХ ст.
Ключові слова: літературознавчий процес початку ХХ ст., шевченкознавство,
німецькомовний контекст творчості.

Gnatiuk M.

TARAS SHEVCHENKO'S UNDERSTANDING
SWEDISH SCIENTIST
This article analyses the basic ideas of literary studies research of Swedish scientist
Alfred Ênsena of Taras Shevchenko. Published in 1916 in Vienna work Scandinavian
researcher, Member of the Nobel Committee celebrated a peculiar approach to the
analysis of the poetry of Т. Shevchenko, his creative biography. Written in the German
language the book greatly stimulated researchers of creativity of Taras Shevchenko the
European literary studies the beginning of the twentieth century.
Keywords: literary studies process of the early twentieth century, a study of
Т. Shevchenko, German-speaking context creation.
Геніальна Шевченкова творчість почала завойовувати популярність з часу
появи його перших поезій. Проте чи не найбільшої популярності серед народів світу
Шевченкові вірші одержали у зв’язку зі сторічним ювілеєм поета у 1914 році. У
царській Росії ювілей найбільшого поета бездержавної України не тільки ігнорували,
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але й просто забороняли, найбільші уми Європи намагалися збагнути всю вибухову
силу його творчості. Поза всіляким сумнівом, творчість поета стала тим орієнтиром,
через який цивілізована Європа пізнавала душу і серце українського народу.
На початку ХХ ст. європейські народи пізнавали творчість Шевченка і Україну
за посередництвом німецької мови. Власне німецькомовна Шевченкіана – це
оригінальне явище пізнання України того часу.
Започаткував німецькомовну шевченкіану початку ХХ ст. віденський часопис
«Ruthenische Revue» (від 1906 року «Ukrainische Rundschau»). Чи не вперше на
сторінках цього видання Іван Франко у статті «Тарас Шевченко і його «Заповіт»,
продовжуючи свій давній намір знайомити європейського читача з найзначнішими
досягненнями української літератури, закцентував увагу на найосновніших рисах
творчості Т. Шевченка: найвищу простоту форми і змісту, композиції і вислову – ті
риси, які зустрічалися в українських народних піснях. Але Шевченкова творчість не
була стилізацією народної пісні. Масштаб творчості поета, на думку І. Франка,
«дуже великий, хоча він найсильніший в суб’єктивній ліриці, все таки і в епічних
історичних творах (з історії України), в зображенні сучасного народного життя (болячок кріпацтва, мілітаризму), як і в загальнолюдських, філософічних та релігійних
темах, він створив безсмертні речі»1.
Простота Шевченкового вірша, на думку І. Франка, аж ніяк не була вираженням тієї примітивної безособовості, якою відзначалися народні пісні. Навпаки,
Шевченкова творчість втілювала суб’єктивне забарвлення його сильної особистості.
Саме цим, вважав І. Франко, ускладнювалася робота перекладача поезій
Т. Шевченка на неслов’янські мови: «Незвичайна простота Шевченкового вислову,
його мальовничість та натуральність ваблять перекладача, але заразом доводять його
до розпуки, коли він хоче своїм перекладом передати механічно не лише значення
українських віршів, але хоч приблизно українську мелодійність, враження, яке
робить оригінал»2.
Такі «підводні рифи» часто призводили до невдалих перекладів, як ось переклад, здійснений С. Шпойнаровським. Український педагог, упорядник шкільних
читанок, він видав у 1904-1906 рр. у Чернівцях два зошити своїх перекладів творів
Т. Шевченка (Schewtschenko aus gewählte Gedichte. Aus dem Ruthenischen … von
Sergius Szpoinarowski… Czernowitz, 1904, 1906). У цього перекладача, на думку І.
Франка, німецька мова нагадує старовинний німецький жаргон, а це може викликати
у читача відразу до творів великого поета.
Серед матеріалів, що з’явилися у час підготовки до 100-річного ювілею
Т. Шевченка, особливе місце належить праці шведського вченого-історика, літературознавця Альфреда Єнсена «Тарас Шевченко. Життя українського поета», що
вийшла друком німецькою мовою у 1916 році у Відні.
Праця А.Єнсена виникла як наслідок широкого зацікавлення шведським ученим, референтом слов’янських літератур Нобелівського інституту при Шведській
Академії наук культурою українського народу, мову якого він вивчив. У той час
культуру бездержавного великого українського народу А. Єнсен пізнавав передусім
через його літературу. Цивілізаційний вибір, що випав на долю українців після
Полтавської катастрофи 1709 року, не відповідав прагненням народу і був насильно
накинутий східним сусідом на початку XVIII ст. Це добре розуміли найбільші уми
України початку ХХ ст.
На початку ХХ ст. А.Єнсен перебував у тісних контактах з І. Франком, М. Коцюбинським (з І. Франком листувався, а з М. Коцюбинськи був особисто знайомий).
У збірнику «Привіт Іванові Франкові в сорокаліття його письменської праці 1874-
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1914», що вийшов друком у Львові в 1916 році, А.Єнсен надрукувавши статтю
«Kotliarewskyj’s travestierte Aeneide». А. Єнсен як історик України був автором
монографій про І. Мазепу, П. Орлика, родину Войнаровських.
Готуючи монографію про Т. Шевченка, шведський учений проводив активні
консультації з дослідниками творчості українського поета з Галичини І.Франком,
О.Маковеєм, В. Щуратом, З. Кузелею. Особливу допомогу А. Єнсенові надали
І. Франко та О. Маковей. Саме О. Маковей запропонував йому свою статтю
«Zur Wiedergeburt der kleinrussischer Literatur» («Die Geselschaft», 1898, N20). У ній
творчість Т. Шевченка проаналізована як така, що найкраще представляла
українську ментальність у світі: «Він (Т. Шевченко – М. Г.) співав як рідко хто про
славне минуле України і завзято боровся проти тогочасних неспрведливих відносин,
вимагав для свого народу світла й волі[…] Його твори є найкращим виявом
життєдайності української літератури»3.
А.Єнсен переклав на шведську мову поезії Т. Шевченка «Заповіт», «Минають
дні, минають ночі», «До Основ’яненка», «Тече вода в синє море», поеми «Гайдамаки». Глибиною позначена праця А. Єнсена «Український національний скальд».
Та чи не найбільшого резонансу набула згадана уже праця «Тарас. Шевченко. Життя
українського поета», що вийшла у Відні в 1916 році.
Значення праці А. Єнсена виходило за межі простого історико-літературного
факту. Поруч з нечисленними розвідками про українську літературу норвезького
письменника, нобелівського лауреата Бйорнсене Бйорнсона, дослідженнями популярного данського літературознавця Ґеорґа Брандеса, монографія А. Єнсена давала
старт для дальших українознавчих матеріалів у німецькомовному світі.
Книга починається невеликим нарисом історії України. А. Єнсен звертає увагу
читача на фактори, які повернули цивілізаційний вибір України у бік московського
царства. Серед цих факторів чи не найважливішою була невдача Карла ХІІ і Мазепи,
які надовго відкинули Україну від європейських культурних цінностей. «Справу
нищення російського уряду завершило 1783 року дефінітивне знесення козацької
військової організації»4.
Так само емансипаційні змагання на правобережній Україні, «хоча вони були
і в ґрунті речі звернені проти держави, мали сильну закраску ворожнечі проти
поляків»5.
А.Єнсен звернув увагу на роль книгодрукування в Україні ще з кінця XV ст.
Шведський автор писав про друк українських книг у Кракові (1491), Празі (1517),
Вільно (1525), Львові (1573), Острозі (1580), Києві (1614).
Незважаючи на національно-політичний і соціально-культурний занепад,
українська мова жила і в XVIII ст., у цей час була навіть «народна література:
духовні драми в школах з реалістично-комічними інтермедіями, вертеп, релігійні
пісні, обробка белетристичних тем і т. д., хоча цей багатий матеріал більшістю не був
друкований і більшою частиною загубився»6.
Г. Сковорода, М. Максимович, І. Срєзнєвський, І. Котляревський – такі основні етапи української історії культури у ХVІІІ ст. Хоча літературне пробудження в
Україні почалось з Лівобережжя, найвищого розквіту воно набуло на Правобережній
Україні. Пальму першості у цьому процесі А.Єнсен віддав Т. Шевченкові, який, на
думку дослідника, зайняв окреме становище у світовій літературі, оскільки Т. Шевченко започаткував саму літературу і втілив у своїх піснях ідеї і прагнення цілого
народу.
Два розділи книги: «Поет» і «Поезія» дають повнокровну картину творчості
поета. У першому розділі автор на основі українських біографічних матеріалів подав
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досить розлогий біографічний нарис поета. Другий розділ містить цікавий матеріал
про поетичні твори Т. Шевченка, які автор включив до восьми самобутніх літературознавчих нарисів: 1) Майбутній Кобзар; 2) Поет України; 3) Художник-пейзажист; 4) Народно-поетичні елементи; 5) Національний епік; 6) Поет як політичний
борець; 7) Апостол справедливості; 8) Поет жіночої долі. У монографії автор приділив значну увагу інтерпретації творів Т.Шевченка німецькомовними перекладачами (Ю. Обріст, К.Е.Францоз, С. Яричевський, С. Шпойнаровський, Ю. Віргінія).
Найвагомішими у дослідженні є аналіз українських першоджерел, що робить працю
науково переконливою. Зважаючи на резонанс, якого набула розвідка А. Єнсена
серед європейських народів, український перекладач Іван Мандюк переклав і видав
книгу у 1921 році в Перемишлі. Книга мала широку опінію серед німецьких і
українських читачів, пропонуємо перейтися сторінками цього видання. До того, така
подорож дасть можливість доторкнутися до одного з важливих етапів українського
шевченкознавства початку ХХ ст.
*
*
*
Чи була книга А. Єнсена оригінальним дослідженням, поглядом шведського
дослідника на поезію геніального поета, чи це компілятивна праця, зроблена на
основі дотодішніх напрацювань у галузі шевченкознавства?
Насмілимося ствердити, що праця А. Єнсена була все таки оригінальним
поглядом шведського дослідника на творчість Тараса Шевченка.
Водночас, як зізнається сам автор, він використав ряд матеріалів, що з’явилися
в німецькомовних періодика, зокрема святковий випуск віденського часопису
―Ukrainische Rundschau‖(1914), що його редагували Володимир Кушнір і Олександр
Попович. До того, у Сиреті український поет Сильвестр Яричевський видав німецькою мовою свою розвідку «Поет любові і протесту» (1914).
У вступі до своєї праці А. Єнсен писав: «В теперішній час, коли міжнародний
науковий рух стримують воєнні події, майже неможливим є зібрати потрібний
матеріал і мені бракує, головно щодо біографії – я послугуюся біографією Олександра Кониського (Львів 1898-1901) – на жаль достатніх джерел, наприклад листів, щоб
можна було доповнити образ поета. Першим завданням я поставив собі дослідити і
оцінити поета, як і його українські народну душу з допомогою його власних поезій»7.
А. Єнсен, як ми вже згадували, перекладав твори Т. Шевченка на шведську
мову. Ці переклади були тільки частиною всього, що зроблено у справі популяризації творчості геніального поета. Оскільки праця шведського вченого, крім свого
наукового значення, мала стати довідником для широкого кола читачів, то автор використав німецькомовні переклади поезій Т. Шевченка, здійснені Г. Обрістом (Чернівці, 1870), С. Шпойнаровським (Чернівці, 1904 та 1906), Ю. Віргінією (Ляйпціґ,
1914), видані у Відні 1914 р. переклади Т. Шевченка, здійснені О. Поповичем,
Ар. Бошем та І. Франком.
У консолідації української нації у ХІХ ст. особливу роль зіграли українські
письменники. А. Єнсен виділив нову українську літературу і роль Т. Шевченка, який
«вийшов з найнижчої верстви морально і економічно поневоленого населення, ціле
життя якого було полум’яним протестом проти всякого деспотизму і кріпацтва…
Тарас Шевченко. Він займає окреме становище у світовій літературі, він же створив
сам літературу і втілив у своїй пісні цілий народ»8.
Характеризуючи власне поетичну творчість Т. Шевченка, А. Єнсен звернув
увагу на ті найважливіші чинники, які вплинули на творчість поета. Насамперед
шведський дослідник намагався простежити моменти, пов’язані з особливостями характеру самого поета. Автор монографії розповів про те, що у поезії «А.О.Козач-
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ковському», яка написана в Орській кріпості у 1847 році, Шевченко напівжартома
уважав «заслання за кару, що він школярем вкрав «п’ятака» (п’ять копійок) у дяка,
щоб купити паперу та списувати «Сковороду», а коли два роки пізніше перебував
над Аральським озером, сказав в одній поезії: «Коли я бачу сільського хлопця, що
сидить самітньо на плоті, в грубій конопляній сорочці, так як листя, відірване від
галузки, здається мені, немов би я се був сам, немов би я бачив свою власну
молодість»9.
На поставлене у праці запитання: «Чи був Шевченко щасливим після викупу з
кріпацтва?» А.Єнсен відповідає: Є сумніви думати, що поет був щасливим. Адже
поет страждав свідомістю, що його рідня, його весь народ над Дніпром страждає.
«Українському поетові усміхався інший рай, як рай епікурейських артистів та особистої вигоди. А до того раю вела його вузька стежка, яка поросла гострим терням.
Шевченко мусив сам загинути на цій стежці, щоб міг показати своїм землякам
обіцяну землю. «Що має жити безсмертно в пісні, мусить гинути в житті»10.
Намагаючись знайти аналогії творів Т. Шевченка у світовій літературі,
А. Єнсен іноді робив сміливі літературознавчі припущення. Дослідник аналізував
духовно-релігійні основи Шевченкової поезії, ілюструючи прикладами з «Неофітів»
та «Марії». Особливе зацікавлення у німецькомовних читачів викликали інтертекстуальні зіставлення творів українського поета з класиками світової літератури
Данте, А. Міцкевича, В. Жуковського, М. Некрасова. А. Єнсен порівняв Шевченкового «Перебендю» з творами А. Міцкевича. У розділі «Національний епік» дослідник
писав, що тут (балада «Перебендя») «можна знайти сліди польської романтики.
Франко хоче тут сконстатувати впливи «Імпровізації» (в «Дзядах» А. Міцкевича). Я
не можу погодитися на цю гіпотезу, бо бунтівничий «конрад» музи Міцкевича
виступає виразніше в поезіях Шевченка значно пізніше (близько 1845). Я скоріше б
погодився на думку проф. Третяка, який порівнює «Перебендю» з «Дзядами»
Міцкевича і з міфічним співаком Бояном в «Слові о полку Ігоревім», який ширяв
сизим орлом за хмари»11.
Цікаві спостереження висловив А.Єнсен у підрозділі «Поет жіноцтва». На
основі аналізу теми жінки у Шевченка шведський дослідник прийшов до висновку,
що український поет мало писав про горе власного серця, свою особу він завжди
ставив позаду. Такий підхід завжди далекий від «байронічного стилю», для якого
характерним є всеперемагаюча пристрасть, тріумф любовної розкоші, його настрій
завжди меланхолійний та елегійний. «В жінці бачив Шевченко не так улюблену
наречену, як матір – це єство, принижене етичними і соціальними невідрадними
обставинами, яке викликало в нім почуття справедливості і його найглибше співчуття. «Немає, казав він, нічого кращого на світі, як тая мати молодая з малим
дитяточком своїм». Поет похвальної пісні «Марії» дуже добре знав, що радощі
материнства коштують багатьом, а найбільшу частину жінок дорого і що наслідки
кріпацтва були помітні значною мірою. Таке ставлення до жінки у Шевченка подібне
до російського поета Некрасова. Його власні життєві досвіди високою мірою спричинилися до укріплення його в моральних поглядах»12.
А. Єнсен адресував книгу німецькомовному читачеві, проте в першу чергу
розраховував на шведського читача, для якого німецька мова була добре знаною.
Автор подав шведський переклад поезії «До Основ’яненка»:
Forsar brusa, månon glänser
Som i forna tider.
Sitsch är borta, och dess kämpar
hädan gått i strider.
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Hvar är Sitsch? Så spörjer säfven
invid Dnieprs stränder.
Праця А. Єнсена «Тарас Шевченко. Життя українського поета» мала важливе
значення для популяризації творчості українського поета в німецькомовному світі.
Поряд з українськими літературознавцями (О.Грицай, О. Макарушка, Я. Гординський та ін.), праця шведського дослідника одержала схвальну оцінку також і одного з
метрів європейської славістики В. Ягича. Малознана сьогодні праця А.Єнсена –
важливий етап українсько-шведських літературних зв’язків, які потребують нового
прочитання нашими сучасниками.
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ДРАМА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Стаття розглядає внутрішню драму поета, який не приймає дійсності –
неволі. Поет усвідомлює, що його можливості для реалізації визволення «перенесені»
виключно у його творчість, в діяльність митця. Проте мучиться від осоружності
дійсності, і ця драма посилюється як засланням, так і особистою невлаштованістю – відсутністю власної сім’ї, про яку постійно мріє. В цих параметрах поетове
слово набуває особливої емоційної наснаги і полум’яного заперечення зла в його
різних проявах.
Ключові слова: поет, творчість, драма, любов, неволя, московське самодержавство, повстання, історія, заперечення зла, правда, нація, геній.

Senyk L.

DRAMA BY TARAS SHEVCHENKO
Article examines the internal drama of the poet who does not accept realitycaptivity. The poet realises that his opportunities for realization of liberation "passed" only
in his creativity in the activities of the artist. However, suffering from the tragic of reality,
and this drama amplified as prison and personal futility – lack of own family, about which
constantly dreaming. In these parameters a poet word acquires special emotional
enthusiasm and fierce denial of evil in its various manifestations.
Keywords: poet, art, drama, love, captivity, Moscow autocracy rebellion, history,
denial of evil, true, a nation, a genius.
Насправді вже важко знайти сьогодні якісь нез’ясовані біографічні дані з
життя Тараса Шевченка. У цій статті робимо спробу розглянути один аспект життя і
творчості Тараса Шевченка. Йдеться про незвичайну особистість, яка дуже і дуже
гостро переживає неволю власного народу і свою неспроможність допомогти йому
визволитись, стати в повному розумінні вільним. Це, без перебільшення, драма цієї
особистості.
Більше того, драма посилюється власним, особистим життям, невлаштованістю, неосягненням звичайного людського щастя в родині, в сім’ї, в колі рідної дружини та дітей, які несуть радість життя. Все це недоступне поетові, ніби приреченому жити в самотності, яку заповнює невсипущею працею, творчістю, наскрізь
пройнятою трагізмом свого народу й окремої людини, як поет, котрий настільки
масштабно і проникливо осягає цей трагізм і знаходить для вираження цього від-
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чуття і реального стану таку силу слова, що від його початку і до сьогодні в
українській писемності не знайшлося проникливішого і могутнішого виразу, як у
Тараса Шевченка. Це особливий феномен поета. Очевидно, тому нині ми визначаємо
таку силу як слово Генія.
Отож початок творчості Тараса Шевченка, як відомо, романтичний, вже був
визначений як особливий, оскільки в «традиційних» сюжетах і настроях, характерних для романтиків, читач вловлював справді трагічні нотки, що тією чи іншою
мірою віддзеркалювали реальний стан народу («Причинна», «Русалка» та ін.). Без
сумніву, це трагізм, коли дівчина-покритка топить рідну дитину і, забувши про злочин, далі насолоджується перебуванням у панських палатах навіть у час відсутності
пана… Такий вибір, в основу якого покладено природне прагнення людини з самих
низів народу піднятися на кілька щаблів вище й опинитися в умовах начебто
свободи, віддзеркалює природне прагнення отримати волю і нічого протиправного
не має в своїй основі. Але коли за такий вибір платять злочином (убивством), тоді й
самий вибір, набувши трагічного змісту, тягне за собою неминуче покарання.
Попри все, навіть у цьому романтичному баладному сюжеті, як видно,
закладений трагізм, котрий, ясна річ, походить від свідомості поета, що дивиться на
свою дійсність одкритими очима і не має ні найменшої ілюзії відносно можливого
виходу із суспільної ситуації якимось полегшеним чином.
Драма, що покладена в основу соціальної і політичної ситуації часів Тараса
Шевченка, не мала позитивного вирішення. Воно було б протиприродним, штучним,
неправдивим. А поет має говорити правду і тільки правду, скільки б не коштувала ця
єдина і невідступна засада. За правду поет заплатив надзвичайно високу ціну.
Драма продовжується, набуваючи трагічного змісту. Адже саме перебування
народу в умовах московського самодержавства однозначно несло трагізм. По-перше,
народ в умовах неволі не здатен самореалізуватися в усіх сферах своєї життєдіяльності. По-друге, він щороку, повсякчас втрачає можливість підніматися на все вищі і
вищі щаблі свого розвитку, як і інші народи Європи чи всього світу, які живуть в
умовах свободи. По-третє, історичний прогрес, який спостерігається поза межами
неволі, дає приклад для поневоленого народу діяти, щоб осягнути цю свободу.
Ці три засади лежали в основі вибору Тараса Шевченка, вже не кріпака, а
вільної людини. І тут ми стикаємося із надзвичайно гострою драмою поета в його
особистому, майже інтимному житті. Поет, радіючи, що став вільним, переживає
рабство своїх земляків і всієї своєї родини. Ця драма поета фактично супроводжувала його все життя. Поет дуже гостро відчуває несправедливість із її «вимірами»
– національним, соціальним, особистим. Це настільки органічне переплетіння
настроїв та переконань, ідеології та філософії, політики і релігії, що часто-густо годі
відділити одне від другого, настільки органічною є поетична візія поета – погляд
поета на дійсність і адекватне його відображення у слові.
Як наслідок, бачимо поета з його активною участю в Кирило-Мефодіївському
братстві, з одного боку, а з іншого, – віддзеркалення себе і свого часу в поезії.
Чи не найсконцентрованіше ця позиція прозвучала в «Заповіті» поета, який,
захворівши, відчув, що він опинився на порозі смерті і тому змушений був сказати
найсокровенніше, своє особисте, але водночас вкрай необхідне для всього поневоленого народу:
…вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!1
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Після цього заклику не залишалося нічого іншого, як лише продовжувати,
скільки є сил, своє життя, самостійно кладучи його на вівтар народу задля свободи.
Це одна, мабуть, виключна сторона життєдіяльності поета в його не лише поетичних,
скажемо умовно і в лапках «деклараціях», а в способі життя, в способі мислення і
відповідно власного чину. Вірш став всесвітньовідомим, а «програмне революційне
спрямування, бойова закличність розрахована на активізацію мас, художня довершеність твору ставлять «Заповіт» у ряд найдосконаліших зразків світової політичної
лірики».2 Для друзів та знайомих «Шевченко був реальним символом уже воскреслого народу (підкреслення моє. – Л.С.)».3 Візія поета вже звільненого народу таким
чином ставала начебто реальністю під силою впливу поетичного слова. І всі дотеперішні і наступні твори з безпощадною критикою самодержавного абсолютизму,
всенародної неволі звучали і донині звучать актуально, як вічна, нержавіюча зброя.
Не випадково Іван Франко в 1914 році у відомій «Присвяті» прирівняв Шевченкове
слово до зброї, підкресливши, що «для волі Росії зробив більше, ніж десять
переможних армій».4 Ця публікація з’явилася у віденському журналі «Ukrainische
Rundschau», а отже, мала резонанс не лише український, а ширший, хоча б на всю
Австро-Угорську імперію, отже, й на всю Європу. Сучасник поета – Олександр Кониський, фактичний засновник шевченкознавства5, – фіксує те захоплення поетом
молоді, культурних середовищ, знайомих і незнайомих, коли вся Україна «побачила
початок того вогню, що горить і світить; промінь того сонця, що «йде і за собою день
веде»6 в той час, коли панує темрява неволі…
Зрозуміло, що драма поета не могла розв’язатися якимось полегшеним
способом, бо поет сам визначив своє життя в органічному поєднанні з долею народу.
Ця органічність далеко не всім його сучасникам була притаманна, далеко не всі
могли стати на таку безкомпромісну позицію. Адже вона несла загрозу його життю.
Це зрозуміло, оскільки реакція панівної системи на будь-який суспільний спротив
була однаковою – покарання.
Воно настало негайно, хоч годі сказати, що несподівано, не передбачено. І в
період «казематський» дуже доречно прислухатися до настроїв поета, який ніяк не
зламався від того, що сталося. Він у цій драмі залишається собою: не про себе, не
стільки про себе, скільки про свій народ він безперервно думає і переживає його
стан.
Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні,
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині…7
Це начебто повна байдужість, відречення від власної особи, що сприймається
як зовсім другорядне явище, бо є інше, могутнє, як стихія природи, як океан
почуттів, реальність, яка мучить, не дає спокою, нуртує в душі:
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені! 8
Скільки б ми не читали ці рядки або слухали декламаторів, завжди вони захоплюють і дивують силою переконання, силою посвяти особистості, яка надзвичайно свідома історичної долі народу і його призначення. Саме так – призначення,
покликання народу звершити свою долю. Ця «неоднаковість», яку проголошує поет
перед усвідомленням того, що він опиниться на чужині, але не власна особа цікавить
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його – думки скеровані в сучасність, яка мусить мати перспективу. Тут немає ні слова, що все, мовляв, залишиться по-старому. Оце «окраденую, збудять» – незаперечне
бачення поета, що неминучі зміни будуть, він їх бачить і про це переконливо пише.
І все ж це драма поета. Вона ніколи не закінчиться, і така думка наскрізь
проймає свідомість поета, укріплюється в його творах.
Уже в перший, романтичний період творчості Т. Шевченко свідомо вдається
до розкриття драматичних життєвих ситуацій (у дусі романтизму), коли осягнути
бажане неможливо в силу реальної ситуації – соціальних чи інших перешкод (такою
є «Причинна», «Утоплена», «Русалка»), однак творчий принцип неможливості
осягнення щастя залишається назавжди. Його неважко побачити, наприклад, у творах циклу «Три літа»» чи «В казематі». Так, вірш «Дівичії ночі» засвідчує драматизм
реального стану ліричної героїні:
Нащо мені коса-краса,
Очі голубині…
Усвідомлення власного драматизму посилює відчуття змарнованого віку чи
навіть усього життя, бо з серця рветься визнання:
Я любить, я жити хочу,
Серцем – не красою!9
Як можна забути це непереборне прагнення щастя? Лише природа здатна
приглушити цей клич серця («З полем розмовляю»):
З полем розмовляю,
Розмовляю і недолю
В полі забуваю.10
До речі, природа завжди виступає в Т. Шевченка як живий організм, що або
співмірно «переживає» з людиною в її драматичних ситуаціях, або виступає
контрастом до реального буття людини, або водночас стає «душею» (як символічне
пересотворення) особистості в її драматичних чи трагічних колізіях. У цитованому
вірші природа виступає «замінником» відсутнього добра і щастя як заспокоєння чи
навіть забуття.
Такою ж трагічною є в однойменному вірші наскрізна метафорична деталь –
хустина, яку вишила кохана для чумака, що, захворівши, загинув, і лише
На новому хресті хустку
Вітер розвіває,
А дівчина у черниці
Косу розплітає…11
Поза всяким сумнівом, трагізм людських доль не випадковий у творчості
Т.Шевченка як естетична засада, що концентрується у ряді творів, говорити своєму
сучасникові правду і тільки правду. І все це незалежно від форми: чи то балада, чи
ліричний вірш, чи сувора інвектива, якою, наприклад, є «Сон» із підзаголовком
«Комедія», чи «Великий льох» – Містерія. Всі ці речі відкривають невлаштований
світ, в якому панує лихо, що є присутнім у кожної людини, в сучасника поета.
Це глобальне узагальнення без будь-якого винятку відображає універсальність погляду Т. Шевченка на дійсність. У драматичному співпереживанні поета так
невлаштованого світу, у такій же драмі поета наявний дуже знаменний показник –
адже цей світ, віддзеркалений у Слові поета, приречений на зміну, яку вже започаткувало власне геніальне слово поета («…кайдани порвіте!»).
І все ж, ми відчуваємо драму поета в рядках, які начебто вибухають із його
душевних глибин:
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Чого мені тяжко? Чого мені нудно?
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне?
Прорив питань, які начебто вибухають спонтанно, має виразну основу, що
розкривається в риторичній відповіді.
Засни, моє серце, навіки засни,
Невкрите, розбите… А люд навісний
Нехай скаженіє… Закрий, серце, очі!..12
«Люд навісний» – настільки широке узагальнення, що, можна припускати, є
безмежною критикою сучасного поетові суспільства, в якому поетове серце чується
«невкритим, розбитим»… Це драма – як конфлікт між надзвичайно вимогливою
особистістю і «нудним», «невтішним», невлаштованим суспільством, яке існує з
безпощадним епітетом – навісне, «нехай скаженіє»…
І в тому ж циклі «Три літа» поетів погляд на соціальний зріз цього суспільства
(вірші «Не завидуй багатому», «Не женися на багатій») начебто «умиротворює»
збунтованого ліричного героя (очевидно, поета, проте, мабуть, повного знаку рівняння годі ставити між, все ж таки, трішки відстороненим автором і тим, хто повчає
чи «робить висновки»). Як би не було, тут теж наявний конфлікт, навіть у сфері
моральній, звичайно, і соціальній. А вирішення його – «оженись на вольній волі» або
й «легше плакать, Як ніхто не бачить!» А читач, вникаючи в ці рядки, напевно, мріяв
у минулому й сьогодні з не меншою духовною силою про, все ж таки, зміни, про які
йшла мова вище. Бо прочитаний поет сприймається як інтелектуальна, творча
цілість, де неможливо відмежувати одне від іншого, щоб не порушити власне
гармонії цієї цілісності.
І коли ми говоримо про драму поета, то вона і є саме ознакою цієї ж гармонії,
коли любов і ненависть, ніжність до всього, що любить поет, і жорстокість до зла,
зачарування природою і огида від потворного – все це органічне, неповторне, воно й
становить монументальну цільність назавжди, кажучи словами поета, «поки сонце в
небі сяє»…
І, може, тому з таким хвилюванням, навіть щемом у серці сприймаємо драму
поета, власне, в його особистій невлаштованості. О. Кониський у своїй «хроніці»
говорить про поетів намір сватання до дочки кирилівського пароха Кошиці. Про це
також пише детально В. Шевчук, Зокрема, про дуже плідну творчу осінь 1843 року,
коли були написані, як справедливо називає, «літературні шедеври»13, але зосереджує увагу на двох віршах, про які ми вели мову вище («Не завидуй багатому» і «Не
женися на багатій» як віддзеркалення пережитого – «першої невдалої спроби
одружитися»14 і як «спроба заспокоїти себе»15). Склалася також, як і Оксани Коваленко – першої, дитячої любові Тараса, – трагічна історія юної Феодосії Кошиць,
доньки кирилівського пароха, котрий категорично був проти зятя Тараса Шевченка.
Нічого не вийшло! (В ХХІ столітті ця історія, може, й не сприйметься молодими
людьми, коли нині, зрештою, можуть одружитися і без згоди батьків). Деталі такої
історії описані у цитованій праці В. Шевчука. Звичайно, тоді діяли інші правила і
норми…
І дальші історії любові поета: (Дуня Гашовська16 – фактично Гусиковська,
Ганна Закревська17, Варвара Рєпніна, Ликера Полусмаківна… І ще кілька імен.
Біографи загалом виявили «таємниці серця», де різні причини, різні наслідки, але з
єдиним висновком – поет залишився самотнім. Особиста драма поета завершилася з
його смертю як образ долі – тема, якій поет присвятив ряд творів, знову ж таки, в
трагічному звучанні.
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Доля генія – доля нації, що його породила. Органічне, кровне поєднання поета
зі своїм народом було б мертвим, коли б не наділене воно духом, яким живе нація.
Начебто зрозуміла річ: поет акумулює в образній системі досвід нації – історичний,
соціальний, духовно-національний і таким способом стає виразником нації. Проте
геній в силу таланту і призначення виходить поза свій час, випереджуючи його,
власне, своїм словом. Тарас Шевченко Словом випередив час, бо ще за свого життя
у Слові визволив свою Батьківщину, адже майбутня революція вже відбулася в
поетовім слові, в якому закладена надзвичайно могутня вибухова сила. У час
Шевченка і після нього Україна духовно змінилася: вона прямувала до своєї незалежності якраз через Слово, через звернення поета до народу, котрий його почув, незважаючи на десятилітню неволю поета, незважаючи на постійні заборони української мови можновладцями російської імперії, незважаючи на фальсифікації і
кривотлумачення в часи «диктатури пролетаріату». Це, власне, те, що писав Іван
Франко у своїй «Присвяті». Але взамін за таку перемогу над злом поет заплатив
драмою свого життя, що також не могло стати іншим – такий закон історії.
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ПЕЧЕРНІ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНЕЦТВА ПРИКАРПАТТЯ
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ СПЕЛЕОЛОГІЧНОГО
ТУРИЗМУ
На основі різних за походженням джерел розглядаються особливі риси й характерні ознаки середньовічних чернечих печерних пам’яток Прикарпаття та можливість їх використання в туризмі. Увагу приділено житлам анахоретів, протомонастирям, культовим спорудам, келіям печерних монастирів.
Ключові слова: житло, келія, монастир, монашество, спелеологія.

Berest R.

THE MONK CAVE MONUMENTS OF
PRYKARPATTIA REGION AND THEIR MEANING FOR
THE SPELEOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT
Special features and characteristics of medieval monk buildings in Prykarpattia
region and the possibility of their use in tourism are considered on various sources of
origin. Аttention is paid to houses of anchorites, protomonasteries, religious buildings and
cells of cave monasteries.
Keywords: home, cell, monastery, monkery, speleology.
Вступ. На землях українського Прикарпаття знаходиться багато печерних
порожнин, які досі перебувають у занедбаному стані хоча могли б гідно слугувати
потребам туризму. Писемних відомостей про них зазвичай немає. Досить часто про
ті чи інші пам’ятки побутують різні легенди та перекази, які є далекими від реалій.
Не випадково важливого значення в плані їх дослідження й інтерпретації набуває
спелеологічна наука. Отримані відомості та матеріали здатні гідно слугувати для
розвитку туристичної індустрії регіону, що відкриває потенційні можливості
розширення сфери послуг, створення відповідної інфраструктури тощо.
Особливо актуальною видається зазначена проблема в питанні зростання
зайнятості населення в умовах тотального безробіття, особливо у гірських районах
Прикарпаття й Карпат, висвітлення історико-культурного багатства національної
спадщини краю, форматування туристичної привабливості для вітчизняного та зарубіжного туриста, адже відомо, що багато країн світу існує за рахунок розвитку
туристичної галузі.
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Метою статті є висвітлення певних особливостей виникнення, устрою, поширення й різноманітного призначення печерних пам’яток середньовічного чернецтва
українського Прикарпаття й створення передумов їх використання в туристичній
галузі.
1. Походження та класифікація печерних порожнин
Печери завжди приваблювали людину. Найчастіше на землях Прикарпаття
вони зустрічаються у гіпсово-вапнякових та інших м’яких відкладах порід, виступаючих на поверхню архаїчного кам’яного гористого масиву. За походженням печерні порожнини поділяються на: природні (ті, що створені природою внаслідок
процесів ерозії, вивітрювання, розмивання, осідання порід тощо); штучні (вирубані
людиною в кам’яній основі); комбіновані (природні пустоти, пристосовані людьми
для певних потреб).
З найдавніших часів печери слугували для людей місцем проживання, захисту
від негоди, холоду, нападу хижих звірів тощо. За тривалий період існування людства
печерні порожнини були не лише житлами, але й господарсько-виробничими,
фортифікаційно-інженерними, лікувально-профілактичними, поховальними, культовими та іншими спорудами.
2. Спелеологія як наукова дисципліна
Спелеологія належить до особливих наук, котра на основі низки інших дисциплін (писемна історія, геоморфологія, археологія, епіграфіка, фізика, хімія,
фольклористика і ін.) вивчають печерні порожнини щодо їх походження, призначення, використання тощо. Адже відомо, що в різні періоди минулого печерництво
забезпечувало запити різних соціальних груп (цивільного населення, військових,
релігійних общин і т.д.).
Спелеологічні дослідження на Прикарпатті розпочалися ще на початку ХІХ ст.
Вони пов’язані з іменами перших етнографів та істориків Галичини [1; 4, с. 17–48],
діячів ―Руської трійці‖ [2, c. 137–140; 3, с. 219–242], дослідників Ставропігійського
інституту [5, с. 214–221], Крайового археологічного товариства [6, с. 372–385],
Наукового товариства імені Шевченка [7, 209–237], Народного дому, Львівського
університету та інших наукових закладів Галичини. Проте варто зауважити, що найдавніші публікації переважно мають описовий характер. Нерідко автори намагалися
додатково ―прикрасити‖ свої твори домислами та легендами, що загалом знижує
наукову вартість праць. У той же час через низький рівень наукових знань, недостатньої методики виконання печерних науково-дослідних робіт багато цінних
відомостей залишалося поза увагою. Останнім часом плідно у пошуку нових спелеологічних даних працюють Б. Рідуш [8, c. 281–308], П. Нечитайло [9, c. 230–237],
Т. Бобровський [10, c. 12–15] та ін. Саме результати багатогранних спелеологічних
досліджень відкривають перспективи розширення наукових знань, потенційних
можливостей використання пам’яток для потреб туристичної галузі.
Печери на галицьких землях представлені різними за розмірами, походженням
та призначенням групами порожнин. Найбільше їх виявлено в кам’яних виступах
Розточчя, Опілля, Подністер’я, карпатського Підгір’я. Можна зауважити, що лише в
недалеких околицях районного центру Миколаїв, що на Львівщині, налічено понад
200 печерних камер [11, с. 232–234], але досі вони не мають чіткого трактування
щодо появи та призначення.
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3. Печерні пам’ятки середньовічного чернецтва
Серед значної кількості печерних пам’яток значну увагу привертають оселі
середньовічного чернецтва, що набули різного ступеня розвитку. Чернецтво належить до особливої соціальної категорії, основи буття якої чітко регламентує типікон
(статут) [13]. Слід зауважити, що повноцінним вважається монастир, котрий складається з храму, трапезної, келій. Окремі середньовічні обителі залишилися на недорозвинутому рівні і тому представлені універсальними печерними камерами, які
одночасно слугували для проживання, харчування й молитви. На основі польових
досліджень в окремі групи можна виділити печерні монастирі, церкви, культові
вівтарі, протомонастирські оселі чорноризців, каплички, одноосібні житлові камери
представників аскетичного чернецтва.
Зауважено, що печерні пам’ятки різняться розмірами, об’ємом, просторовою
орієнтацією спорудження, природно-кліматичними характеристиками, геологічною
структурою і т.д. Результати спелеологічних робіт показують, що, враховуючи
розмаїття пам’яток, варто застосовувати різні методи, методичні підходи, принципи
та прийоми [20, c. 76–111]. Найбільш раціональною є класифікація порожнин за їх
призначенням. Таким чином, навіть серед чернечих печерних осель в окремі групи
можна виділити культові, житлові, господарські, виробничі, універсальні чи інші
споруди.
4. Печерні житла аскетів
Відомо, що буденне мирське існування суттєво відрізняється від чернечого, всі
сторони якого строго регламентують статутні положення. Незважаючи на побутування певних різновидів монашого печерництва, найчастіше мешканців одноосібних
камер називають анахоретами (з гр. αναχωρησις – відшельник, пустинник). Слід
зауважити, що середньовічне анахоретство охоплювало різні релігійні аскетичні течії
та напрями. Визначальним передусім були місце, а також умови перебування інока.
Наприклад, помірковані ченці-аскети селилися й проживали окремо, але поблизу
монастирських осель; відлюдники – на відлюдді, у глибоких та важкодоступних
лісових нетрях; пустинники – у віддалених від населених пунктів пустинних місцях
тощо. У християнстві цю соціальну категорію визначали на основі того, як її представники відмежовувалися від навколишнього світу. Усі аскети проживали одноосібно в повній самотності, молитві, покаянні за суворими нормами, вимогами та
правилами аскези. Типікони вимагали від ченця моральної стійкості, скромності, невибагливості, матеріальної убогості, постійного духовного зростання, терпимості,
покірності, мовчазності, замкнутості, відданості, доброзичливості, чесності, відповідальності, зваженості у вчинках, послуху, взаємодопомоги та ін. [13, с. 56–76].
Житлові камери представників печерного аскетизму були невеличкими та
могли помістити лише одну особу. Іноді ще й досі в народній традиції їх називають
келіями. З іншого боку, вони мали універсальне призначення і одночасно слугували
для проживання, молитви, трапези, що виступало як порушення чернечого канону,
бо монаші типікони, регули, статути й інші нормативні документи розмежовують
значення житла, трапезної, храму.
На практиці спостерігаються два типи одноосібних помешкань, які варто
розділити за можливим способом перебування чорноризця на камери сидячого (т. зв.
―сєдаліша‖) та лежачого типу. Середня висота печерної келії сидячого типу сягає
приблизно 1,2 м, а округлий діаметр в основі – бл. 1 м. За формою такі житлові
камери можна поділяти на: куполоподібні, дзвоноподібні, яйцеподібні і т.д. Лежачий
тип житлової камери через її низьку висоту (прибл. 0,8 м) унеможливлює сидяче
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перебування. Такі печерні споруди мали овальне склепіння та продовгувату тунелеподібну форму, яка, на нашу думку, не надто перевищувала зріст інока.
Одноосібні печерні житлові споруди анахоретів обох типів відкрито поблизу
сіл Лубяна, Поляна, Дуброва, Ілів, Велика Воля, Миколаївського р-ну, сіл Фійна,
Крехів, Страдч, Лозова Яворівського р-ну, біля села Розгірче Стрийського р-ну та ін.
Подібні камери є в печерному монастирі у Страдчі.
Досі в історичній літературі відомостей та публікацій про житло аскетів майже
немає. Можливо і тому, що переважна більшість невеличких, малопомітних пам’яток
опинялася поза увагою дослідників. Суворе випробування аскетизмом було однією з
важливих умов прийняття чернечого постригу. Митрополит Іларіон не тільки
утверджує поширення аскетизму на землях Русі, а й зазначає, що початки чернечого
руху та поява найдавніших монастирів на давньоруських землях є тісно пов’язані з
ним [12, с. 89]. Здебільшого свої невеличкі одноосібні житла ченці влаштовували
далеко від мирських поселень і тим самим намагалися обмежувати спілкування з
мирянами. Для створення житлових споруд обирали глухі, важкодоступні, майже непридатні для господарської діяльності місця, самотужки освоювали печерні порожнини або споруджували для проживання ґрунтові землянки тощо. Микола Голубець
згадує про існування земляних келій на Святоіванівській горі, які передували виникненню Лаврівського монастиря [14, с. 75–88]. Від зовнішнього світу аскетизм приховував багато таємниць [15]. Навіть у церковних та монастирських писемних джерелах прямих свідчень про цю форму існування чернецтва збереглося дуже мало, що
ускладнює вивчення даного явища.
Важливим, на нашу думку, є висвітлення основних характеристик келії інока,
найважливіша ознака якої – наявність у східній стінці печерної камери культової
ніші, котра притаманна для християнських пам’яток і слугувала місцем для молитви.
У камерах сидячого та лежачого типів культові заглиблення вирубували приблизно
на рівні 2/3 висоти келії. Ніші бувають різних форм, але найчастіше мають округлу
форму з рівною поличкою в нижній частині. Іноді на поличках можна виявити
вуглики, перемішані з ―розлитою‖ смолою хвойних дерев, простежити у верхній
частині стійку чорну кіптяву, що свідчить про їх колишнє функціонування. Адже відомо, що молитва ченця-аскета проходила під час горіння лампадки. Аналоги ніш зафіксовано у вівтарній і бічних стінках в печерних храмах Крехівського, Страдчанського, Розгірчанського та інших монастирів. Ще й досі в них ставлять невеликі
хрести, іконки, свічки, лампадки і т.д. Суттєвим доповненням слугують висічені у
келіях написи, літери старослов’янськими буквами, христограми, християнські
символізовані знаки, а також зображення кистей рук, риб тощо.
5. Протомонастирі
Важливу групу печерних пам’яток середньовічного чернецтва складають протомонастирі. Фактично це оселі, які недобудовані. Вони, здебільшого складаються з
однієї великої камери, що одночасно слугувала місцем для проживання, богослужінь,
індивідуальних молитв, трапези, господарсько-виробничої діяльності. Поява та поширення протомонастирів зумовлювалися труднощами й особливостями існування
середньовічного чернецтва. Перш за все це втрата державності, чужоземне панування, деструктуризація ієрархічного правління, котрі сприяли зародженню та поширенню різних позастатутних організаційних форм.
Найчастіше подібні обителі базувалися на організаційних засадах келіотства,
яке вважалося відступництвом від праведного монашого існування. На нашу думку,
його появу на давньоруських землях варто ототожнювати з пошуком компромісу між
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реальною суспільно-політичною, соціальною та релігійною сферами. І. Огієнко
зазначав, що майже всі середньовічні обителі Русі пройшли через келіотську систему
організаційного устрою, як особливу форму ―родинного чернецтва‖ [12, c. 91].
Зазвичай такі оселі не визнавали представники кліру, церковної ієрархії і тому вони
перебували за межами облікових систем, відзначалися незалежним, общинним,
автономним існуванням [16, c. 113–128]. Як свідчать дослідження, вимоги статутних
положень у протомонастирських келіотських обителях передавали з покоління у покоління в усній формі або у вигляді коротких записів.
Доступ на місцевості до печерних камер протомонастирів є легким та зручним.
Найчастіше їх закладали в підніжжях гористих масивів. Ймовірно, що їхні розміри
формувалися в залежності від загальної кількості мешканців. Кількість культових
ніш пам’ятки та ознаки їх практичного функціонування можуть бути свідченням
загальної кількості мешканців печерної камери. Зокрема, одна з таких недовершених
обителей є поблизу с. Страдч на Яворівщині, у південному підніжжі масиву, на
вершині якого знаходиться сільська церква. Споруда розташована поблизу води. У
ній виявлено близько десяти культових ніш. Вона не має чіткої просторової орієнтації, яку вимагають християнські канони.
6. Культові вівтарі
Майже невідомими в сучасній історичній науці залишаються середньовічні
культові вівтарі. Вигляд архаїчних споруд є надзвичайно цікавим та важливим питанням, в тому числі для туристичної науки. Історик Б. Рибаков у своїх працях згадує
про існування в слов’ян-язичників святилищ та культових вівтарів. Окремі відомості
він запозичив із праці ―Слов’янські старожитності‖ чеського вченого Любора
Нідерлє. Проте ця проблема залишилася поза увагою дослідників. Вірогідно, що
чимало таких язичницьких творінь успадкувало християнство. Адже християнські
храми, монастирі виникали на місці язичницьких культових центрів. Не викликає
сумніву, що зазначені кам’яні творіння через відсутність храмів слугували місцями
для справляння общинних богослужінь. Одна з таких споруд знаходиться в лісовому
гористому масиві поблизу с. Воля Велика Миколаївського району Львівської області.
Вона має просторову орієнтацію по осі схід-захід, правильну сферичну форму, яка
плавно заглиблена у кам’яну основу і, таким чином, над святилищем творить скельний виступ, що слугував накриттям на випадок негоди.
Споруда має чіткі ознаки штучного походження з відбитками металевих лез. У
центральній частині вівтаря на висоті 1,7 м від долівки знаходиться невелика
жертовна поличка (прибл. 1,2×0,3 м), над якою є печерна камера з невеликим отвором яйцеподібної форми, котра у внутрішній частині за формою та розмірами дуже
схожа до одноосібного житла анахорета сидячого типу. Обабіч полички на різній
висоті сферичної кам’яної поверхні заглиблення зафіксовано більше десяти культових ніш. У багатьох з них простежено сліди стійкої смолистої кіптяви.
7. Печерні монастирі
Важливу групу чернечих печерних пам’яток складають монастирі. Добре
відомими є обителі, що знаходяться поблизу Крехова, Страдча, Ілова, Розгірча. Внутрішній устрій печерних монастирів не лише відображає елементи, які притаманні для
одноосібних жител анахоретів, протомонастирів, культових вівтарів, але й містить
нові складові частини, котрих від іноків вимагали правила чернечого існування. На
основі аналізу наявних писемних джерел, наукових та науково-популярних публікацій, результатів спелеологічних досліджень варто зауважити, що на Прикарпатті в
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період ХІ–ХVII ст. поширилося три типи організаційного устрою обителей – кіновіальний, келіотський й ідіоритмічний.
Для монастирів кіновітів, які в основних принципах дотримувалися чернечих
статутних вимог, характерна наявність одноосібних (лежачих та сидячих) житлових
камер із культовими нішами. Прикладом кіновії є Крехівський монастир з одноосібними житлами. Писемні джерела не лише підтверджують зазначений організаційний
устрій монашої оселі, але і вказують імена ченців, котрі творили одноосібні печерні
камери й проживали в них (Іоїл, Силвестр, Онуфрій) [21, арк. 1–5; 22, арк. 1–62].
Келіоти не дотримувалися одноосібного проживання і селилися по кілька осіб
в одній камері. Перехідний, келіотсько-кіновіальний устрій має Страдчанський печерний монастир. Аналіз забудови печерних порожнин дає підстави стверджувати,
що на першому етапі розвитку було характерним панування келіотства. Про це
засвідчує існування у вхідній частині та поблизу печерної церкви великих общинних
камер із культовими нішами. Від місця роздвоєння печерного коридору (прибл. 40 м.
від входу в печеру) і далі вглиб пам’ятки (бл. 270 м) стеля має склепінчасту форму (а
не хаотично вирубану). Тут поширені лише одноосібні житлові камери з культовими
нішами [23, c. 72–76]. У житлах лежачого типу спостерігаються підголовні камені,
які зазвичай мають підтрикутну форму. Подібні знахідки виявлено навіть у похованнях Унівського, Лаврівського та інших монастирів.
Важливою ознакою печерних монастирів є кам’яні пристінні лави. Вірогідно,
що вони мали не тільки практичне призначення, але й релігійно-символічне значення. Прикладом може бути ―Таємна вечеря‖. Благословення та спільна трапеза членів
общини – одна з важливих умов типікону.
На келіотських організаційних засадах існував Розгірчанський печерний
монастир, адже тут немає одноосібних осель. Для проживання слугувала одна велика
печерна камера, яка могла вмістити близько 20 мешканців. Заслуговує на увагу
церква монастиря, котра знаходиться у верхньому ярусі пам’ятки, що над житловим
приміщенням. Вона має чітку просторову орієнтацію, виділений притвор та вівтарну
частину, класичної форми культові ніші, пристінну лаву тощо.
На нашу думку, на умовах ідіоритмії перебували ченці в Ілові. У вершині
доволі стрімкої гори знаходиться три печерні споруди. Але лише одна з них набула
практичного використання. Вірогідно, що серед інших функцій вона відігравала роль
культової споруди. Про це свідчать виділена вівтарна частина пам’ятки, нішоподібні
заглиблення у стінках камери, пристінна лава та ін. Місце проживання ченців оселі
залишається невідомим.
Висновок. Отже, на землях українського Прикарпаття знаходиться значне
число різнотипних, досі маловідомих пам’яток печерного чернецтва. Своєю загадковістю вони привертають увагу мандрівників та туристів. Належно зважена, різносторонньо науковообґрунтована їхня інтерпретація відкриває широкі можливості не
тільки для пропаганди багатої національно-культурної спадщини нашого краю, але й
до активного залучення пам’яток у сферу туристичної індустрії.
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ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ НАПЕРЕДОДНІ
ПОХОДІВ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО:
АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР
В статті із залученням письмових та археологічних джерел проаналізовано
боротьбу київських князів за утвердження своєї влади на Волині та Прикарпатті до
кінця XI ст. Зроблено спробу переглянути існуючі погляди на етапи утвердження
великокнязівської влади на цій території. Розглянуто особливості територіального
розвитку Волині та Прикарпаття у другій половині X-XI ст.

Terskyj S.

SOUTH-WESTERN RUS ON THE EVE OF TRIPS OF
VOLODYMYR THE GREAT: AN ARCHAEOLOGICAL
COMMENTARY
The article involving written and archaeological sources the Kievan princes fight to
uphold its authority in the Volynian and Carpathian region by the end of XI century. An
attempt to revise the existing views on the steps of the Grand approval authorities in the
area. The features of territorial development Volynians and Carpathians in the second half
of the X-XI centuries. Analysed tribal dukes activity as war-lords and military organizers
against Great Kievan Princes.
Входження територій Південно-Західної Русі до складу Київської держави
надзвичайно стисло описано у «Повісті минулих літ». Однак за останні десятиліття
на території Східного Прикарпаття та Західної Волині здобуто великий археологічний матеріал, насамперед досліджено десятки укріплених пунктів X ст., що дозволяє
уточнити та доповнити літописні дані щодо особливості процесу її освоєння великокнязівською владою.
Питання трактування даних літописів про входження територій ПівденноЗахідної Русі до складу Київської держави за допомогою археологічних джерел
досліджували Б. Тимощук, Я. Ісаєвич, М. Котляр, Л. Войтович, О. Корчинський,
О. Овчінніков, О. Майоров та ін. [12; 14, с. 64-67]. Зокрема, Б. Тимощук вперше дослідив укріплення рубежу IX–X ст., на підставі яких започаткував тезу про появу
великокнязівських фортець на території басейнів Верхнього Прута Серету в цей
період. Дослідники його школи відзначають значне зростання на рубежі IX–X ст.
влади общинної знаті, яка споруджує окремі укріплені поселення, що згодом перетворюються в осередки князівської влади. Припускають, що їх влада поширювалася
й на інші, раніше незалежні общини, що спричиняло виникнення територіальнополітичних утворень на зразок „племінних‖ княжінь [22, с. 180]. У таких центрах
навколо „племінного‖ князя формувалися загони професійних воїнів-дружинників,
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які брали участь у військових походах, займалися міжнародною торгівлею, збирали
данину з підвладних общин. Поблизу таких укріплень виникали поселення залежного населення, яке обслуговувало військово-служилу знать [22, с. 180-181].
В сучасній українській історіографії панує думка про остаточне входження до
складу Київської держави південно-західних земель наприкінці X ст., внаслідок
походів св. Володимира. З цими походами пов’язується повна ліквідація племінних
структур. Однак останнім часом наводяться аргументи більш пізнього, ніж раніше
вважалось, освоєння периферійних територій [24, с. 429]. У зв’язку з цим виникає
необхідність переглянути інтерпретацію чисельних археологічних джерел про суспільний розвиток земель Волині та Східного Прикарпаття у X–XI ст. Також досі не
з’ясовано багато моментів початкової історії Володимирського князівства, як первісного уділу Київської держави на Південному Заході.
Формування племінних структур Волині та Східного Прикарпаття відбувалося
за складної військово-політичної ситуації, коли відбувався активний територіальний
перерозподіл у Східній Європі. Помітний поступ у матеріальній культурі та
суспільній організації жителів регіону, який спостерігався, починаючи з останніх
десятиріч VII ст., очевидно, виявив себе в більш структурованому об'єднанні у формі
племінних княжінь. Є підстави вважати, що саме вони згадані в етно-географічному
довіднику 70-х років IX ст. – так званому „Баварському географі‖ як бужани, волиняни та уличі [11, с. 54-55, 64]. Існує припущення, що в той самий час на південь від
Верхнього Пруту і у верхів'ях Серету розміщувалися поселення т.зв. східних хорватів, які заселяли все Східне і Північне Прикарпаття й об'єднувалися у власне племінне княжіння [23, с. 168-174].
Побудова племінних структур відбувалася на тлі постійної конфронтації,
найперше з кочовими племенами угорських (мадярських) племен, яких після 895 р.
змінили печеніги [13, с. 216].
Про ці конфлікти та пов’язану з ними еру побудови городищ згадують писемні
джерела. Зокрема, слов’яни IX ст. мали „звичай будувати фортеці. Збирається декілька чоловік і будують фортецю, бо мадяри постійно нападають на них та грабують. Коли мадяри приходять, слов’яни переходять у побудовані ними фортеці. Тут
та в укріпленнях вони найчастіше зимують, літом живуть у лісах‖ [1, с. 122-123].
Підтвердженням залежності земель Східного Прикарпаття та Подністров’я від влади
угорських (мадярських) племен, а згодом печенігів вважаються знамениті кочівницькі поховання, досліджені Я. Пастернаком у лісі Діброва біля Галича, які були
датовані на кінець IX ст. та пов’язані з угорцями [27], а також мадярські поховання у
Перемишлі.
Більшість вчених сходяться на думці, що давні угорці, які початково кочували
поблизу Дону й Азовського моря, а під ударами печенігів відійшли в Середнє Подніпров'я, близько 895 р. під тиском печенігів та, можливо, болгар перейшли Карпати і захопили Паннонську рівнину, обминаючи Східне Прикарпаття, через Семигород [2, стб. 15, 16]. До того ж, не виключено, що під курганні поховання в Крилосі
залишені трохи пізніше половецькими підрозділами, які були на службі у галицьких
князів [11, с. 29-30]. Таким чином, наявна інформація археологічних і писемних
джерел не дає жодних підстав вважати стабільною залежність хорватів Східного
Прикарпаття від давніх угорців, як це й раніше робили деякі історики [26, с. 29-30].
Натомість встановлене археологами руйнування ряду фортець Подністров'я та
Східного Прикарпаття, яке відбулося близько рубежу ІХ–Х ст., прийнято пов’язувати з відомим з руського літопису фактом, коли у 885 р. князь Олег намагався
узалежнити білих хорватів, уличів і тиверців [2, с. 15]. З цього робиться висновок,
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що в останній чверті IX ст. племена Подністров'я та Прикарпаття почали втягуватися
у сферу впливу Київської держави. Однак, як зауважив ще М. Грушевський, тоді
хорвати і тиверці спромоглися відстояти свою самостійність [7, с. 419]. На користь
цього свідчить наступна відбудова та значне зміцнення ряду городищ – племінних
центрів [16, с. 66-67]. Проте безпідставно виключати і те, що головним фактором
руйнування городищ могли бути також набіги кочівників. Хоча більшість общинних
центрів VIII–IX ст. (городищ-сховищ, городищ-адміністративно-господарських центрів) на рубежі ІХ–Х ст. спалювалися, проте селища землеробського населення, які
розташовувалися в гніздах, продовжували своє існування [22, с. 181-182, 194].
Укріплення другого етапу значно більші за площею, споруджувалися за єдиним планом, у них була набагато краща система оборони (головна і додаткові оборонні лінії з потужних валів-платформ із оборонними зрубами), яка відповідала вимогам надійного захисту князівського військово-адміністративного апарату. На території басейну верхніх Прута та Серету такі городища виявлені в Ломачинцях, Ревному, Горішніх Шерівцях, Коростуватій [21, с. 55-62]. Їх вважають князівськими фортецями, що замінили давніші общинні центри, знищені під час воєнних дій.
Особливістю цих городищ була наявність на їх внутрішній території житловогосподарських споруд уздовж валу, де мали б мешкати дружинники з сім’ями та
житлових будівель (житла з підвалами) на центральному майданчику. В останніх
проживали найбільш знатні представники владного осередку. Там могли зберігатися
продукти, які надходили у вигляді данини від залежного населення.
До характерних особливостей городищ – „князівських фортець‖ належить
наявність неукріплених поселень, розташованих поруч, іноді на малопридатних для
спорудження житла місцях (далеко від води, на стрімких схилах, високих мисах).
Подібні поселення отримали назву „селища-супутники городищ‖. Жителі таких селищ обслуговували різноманітні потреби гарнізону цих фортець. Тут крім жител-напівземлянок, де проживали залежні від владного осередку общинники-землероби,
знаходилися ремісничі майстерні й виробничі приміщення [21, с. 61-62; 10, с. 64-69].
Припускають, що функціонування найбільших із цих фортець як військовоадміністративних центрів, зосередження на їх території ремісничих майстерень і торговельної діяльності сприяли утвердженню протоміст. Прикладом одного з них є
археологічний комплекс Ревнянського городища Х ст. [21, с. 136-138; 22, с. 192-197;
10, с. 22-27].
Можливо, що однією з причин помітного суспільно-економічного піднесення
у Східному Прикарпатті була міграція частини населення з території Великоморавської держави. Збільшення кількості населення у Східному Прикарпатті та на Волинській височині у Х ст. могло бути наслідком переселення слов’янського населення з
пограниччя лісостепової і степової зон. В результаті нападів кочівників були спалені
і покинуті поселення уличів у середній течії Південного Бугу, тиверців у Подністров’ї [17, с. 130, 132]. Якась частина цих біженців могла поселитися зокрема на
Подністров’ї та Волині.
Аналогічно, як і в Східному Прикарпатті, на Волині чисельні слов’янські
укріплення з’являються в ІХ ст. (Затурці, Острог, Жорнів), але масове їх будівництво
припадає на Х ст. М.П. Кучера, вивчаючи територіально-просторову структуру розселення східних слов’ян, відзначив концентрацію городищ ІХ–Х ст. на Волинській
височині в басейнах Горині та Стиру і виділив їх у Південноволинську групу
фортець. А поодинокі пам’ятки поліських районів вздовж Горині та Стиру він відніс
до Прип’ятської групи дреговицьких пам’яток [8, с. 136-142]. Вірогідно, вирішальну
роль у стрімкому зростанні кількості фортець волинян відігравали зовнішні чинники:
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швидке піднесення Київської держави Рюриковичів і загроза кочівницьких нападів із
півдня. Протягом всього X ст. тут швидше за все панували місцеві династії племінних вождів. Однак на Волині, на відміну від Східного Прикарпаття, був чітко
присутнім варязький елемент. Свідченням цього є знахідки характерного для варягів
озброєння та обладунків на території Південноволинської групи фортець.
Зокрема, неподалік Перемишля знайдено меч X ст. типу "E, – J. Petеrsen" з
клеймом ―ULFBERHT‖. Значна концентрація цих пам’яток відмічена в районі городища Листвин – центрального у Південноволинській групі. Окрім характерних деталей меча, ―крилатого‖ вістря списа та оздоб, знайдених на самому городищі, у дружинних похованнях поблизу с. Мокрого виявлено шолом, що належить до групи
сфероконічних шоломів, виготовлених із чотирьох частин і обтягнутих суцільною
позолоченою мідно-бронзовою смугою (тип II, по А.М. Кирпічникову). Цей шолом
аналогічний екземпляру з Чорної могили в Чернігові та датується рубежем X–XI ст.
Більш поширеними на пам’ятках цієї групи є т.зв. ланцетоподібні вістря стріл.
Найбільше їх знайдено на городищах у Судовій Вишні, Муравиці, Дорогобужі,
Листвині. По одному екземпляру виявлено на Білівському городищі та поселенні у
Ромоші [18, с. 11]. Подібні знахідки дозволяють припустити ймовірність співіснування варязьких дружин із місцевою, племінною адміністрацією.
Ще одним районом концентрації предметів скандинавського озброєння рубежу X–XI ст. є територія волинян вздовж Прип’ятського торгового шляху (городище
Франопіль на р. Риті південніше Берестя [18, с. 12]). Його можна пов’язувати з
встановленим фактом, що підкорення території Волині відбувалося з півночі – по
Прип’ятському шляху [25, с. 14].
Початок другої половини X ст. ознаменувався територіальним розширенням
Чеської, Київської та Давньопольської держав в напрямі до Східного Прикарпаття та
Західного Побужжя. Так, до складу Чеської держави в цей час входить район Кракова, а до складу Давньопольської – частина басейну р. Вісли з майбутнім Сандомиром. У цей період спостерігався наступний етап підпорядкування західних племен
Русі Києву, започаткований за князя Святослава. Не виключено, що поштовхом до
цього було просування печенігів у лісостепову зону. Відомо: якщо в першій половині
Х ст. їх стосунки з Руссю були переважно дружніми, то від часів князювання
Святослава вони характеризувалися стадією гострої конфронтації [13, с. 179, 183].
Цьому передувало, очевидно, зближення місць кочування печенігів із територіями,
підконтрольними Києву. Так, сучасник подій, візантійський імператор Костянтин
Багрянородний відзначав, що печенізьке плем’я «Іавдієртім» поселилося поряд «з
данниками Русі ультінами, древлянінами, лендзанінами та іншими слов’янами» [6,
с. 157]. Кочовики могли замешкувати лише степові території поруч із лісистими
ділянками лісостепу, де господарювали племена уличів, деревлян та, ймовірно,
одного з відгалужень волинян. Ці анклави степу добре відомі у верхів’ях р. Горинь
та Случ, а також на території східніше Дністра. Таким чином, печеніги не мали безпосереднього кордону з тиверцями та хорватами. Для того, щоб тримати ці племена в
покорі, кочівникам доводилося б долати сотні кілометрів вздовж звивистих річкових
долин. Тому приписувати їм роль основного фактора небезпеки, що призводив до
масового будівництва укріплень у східних слов’ян, не має достатніх підстав.
Укріплення центральних майданчиків на городищах Прикарпаття – у Ступниці, Стільську, Добростанах, Жидачеві, Рокитному, Підгородищі, Ганачівці – мали
оборонні стіни з суцільного ряду пустотілих зрубів, які зводилися на спеціально
насипаних фундаментах, що отримали назву валу-платформи. Горизонтальні майданчики шириною 2,2-3,5 м, зафіксовані на поверхні деяких валів у Стільську, Котори-
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нах, Підгородищі, Рокитному, Жидачеві, Кульчицях, мають сліди округлих у плані
заглиблень, які вказують на місця пустотілих клітей, а можливо, заглиблених частин
оборонних веж [19, с. 18]. Припускають, що описані городища Верхнього Подністров’я, як і пам’ятки інших частин Українського Прикарпаття у Х ст., розвивалися у
складі ранньодержавного об’єднання – хорватського князівства, яке виникло в
результаті сприятливих міжнародних процесів у Центральній Європі, зокрема послаблення Київської держави і Болгарського царства та падіння Великоморавської
держави [14, с. 65].
В той час, як укріплені центри Прикарпаття розвивалися переважно на племінній основі, на Волині в процесі включення племінної території волинян до
Київської держави проводилося планомірне спорудження нових фортець. Так, відразу після підкорення княгинею Ольгою древлян у 945-946 рр. однією з перших була
збудована Дорогобузька фортеця. Допускають появу великокнязівської залоги на
Пліснеському городищі вже за князя Святослава. Щодо території Середнього Подністров’я, то заснування оборонних комунікацій у цьому регіоні припадає на кінець
Х ст. і пов’язується з київським князем Володимиром Великим [9].
Якщо перший похід князя Володимира Великого на захід 981 р. був спрямований на підкорення волинян Західного Побужжя та суміжної з цим регіоном Перемишльської округи, то похід 992 р., як вважають, міг спричинятися повстанням
хорватів проти просування київського князя на захід. Тоді Володимиру на чолі
великого війська вдалося остаточно утвердити свою владу в регіоні. На сторінках
―Повісті временних літ‖ (Лаврентіївський літопис) лише згадується, що 992 р. „Иде
[Володимирь] на Хорваты пришедшю бо ему с воины Хорватскыя‖ [3, стб. 122], те ж
саме говориться і в іншому списку (Іпатіївський літопис), але під 6501 (993) р.: ‖Иде
Володимирь на ховраты. Прешедшю же єму с воины Хорватьскои‖ [2, стб. 106].
Датування походу підтверджується повідомленням Гільдесгеймських анналів про те,
що влітку 992 р. польському князю Болеславу загрожувала „велика війна проти
руських―, внаслідок чого він не зміг прибути з військом до німецького короля
Оттона III [4, с. 111]. Похід готувався масштабно. У записці візантійського топарха,
який перебував у 991 або 992 р. у м. Маврокастро (сучасний Білгород-Дністровський
Одеської обл.) повідомляється про те, що якісь війська „зробили безлюдними більше
десяти міст, сіл же було цілковито розорено не менше п'ятсот, і взагалі, все сусіднє і
близьке до нас ніби бурею було охоплене, а люди, ні в чому не винні, звинувачені в
порушенні клятви, опинилися у владі рук і мечів" [5, с. 129]. Звістки про ці воєнні дії
налякали місцевих мешканців, підвладних топарху, тому що вони були „сусідами
царюючого на північ від Дунаю, сильного численним військом і гордого бойовою
силою", тобто князя Володимира [5, с. 130].
З цим походом пов’язують масову загибель у кінці Х ст. та повсюдний занепад
на території Буковини більшості слов’янських поселень і, в першу чергу, городищкнязівських фортець. На всіх них простежуються сліди пожеж і фіксується знищення
жител, укріплень городищ, як, наприклад, у Ревному [20, с. 67-68, 201; 10, с. 10, 96].
Помічено, що в спалених господарських будівлях „підвалах‖, які розташовувалися
під оборонними валами центральної частини Ревнянського городища, виявлено
значну кількість перегорілого зерна. Його присутність у сховищах може вказувати на
час знищення укріплень, а саме: на кінець літа чи осінь. Саме про цей період року і
йде мова в розповіді грецького топарха [14, с. 67]. Ще одним свідченням походу
київського князя вважають знахідку великої кількості скандинавських вістрь стріл на
городищі Рухотин на р. Дністер [15, с. 72].
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Похід київського князя Володимира на хорватські землі призвів до часткового
запустіння межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра, значного зменшення
кількості городищ і поселень і, очевидно, відтоку мешканців із цих земель.
Від моменту завершення такого походу протягом майже півтора століття
тривав процес т.зв. внутрішнього освоєння новопридбаних земель. Адміністрації
новозбудованого міста Володимира майже сто років підлягали всі західні землі Русі.
Саме Волинь довший час залишалася базою утвердження великокняжої влади у
західному регіоні держави.
Тому вздовж головного сухопутного шляху з Києва на Захід за однією схемою
зводиться ціла мережа городищ від р. Горинь до р. Вепр на західному кордоні Русі та
Волинського князівства. Типологія цих волинських городищ XI ст., можливо, вказує
на продовження традиції запозичень від західних слов’ян. Найхарактернішим прикладом є городища т.зв. волинського типу – підтрапецієподібні з одним заокругленим
кутом (Пересопниця, Пісників-Вильбичі, Острожець, Одеради, дитинці Сутейська,
Шеполя, Володимира та Устилуга). За здогадом автора, їх будували як укріплення
нової адміністративної мережі, прив’язаної до головного транзитного шляху в
процесі внутрішнього освоєння Волинської землі великокнязівською владою. Одні
укріплення цього типу, такі як Володимир, відразу ж розвинулись у великі міста з
укріпленими посадами, інші ж в процесі подальшого розвитку територіальної структури землі змінили свій статус або ж взагалі втратили оборонне значення. Враховуючи, що зведення Сутейська приписується князю Ярославу Мудрому, будівництво
цього типу укріплень, мабуть, обмежувалося XI ст. [19, с. 19-20]
Окремі, з таких укріплень мали особливе значення протягом XI–XII ст. як
опорні пункти великокнязівської влади у Прикарпатті. Наприклад, городище Ступниця коло Дрогобича, де спостерігалися знахідки свинцевих князівських булл [19, с. 18].
Таким чином, підпорядкування південно-західного регіону Києвом розгорталося поступово. Найпершою була підпорядкована Погорина – територія в басейні р.
Горинь, яка прилягала з заходу до землі древлян. Заключним етапом у формуванні
нової військово-політичної ситуації, коли спостерігалося остаточне входження прикарпатських земель до складу Київської держави, стали походи князя Володимира
Святославовича 80–90-х років X ст. Приєднавши до Києва Західне Побужжя в 981 р.,
великий князь незабаром розпочав наступ на Верхнє Подністров'я і Східне Прикарпаття.
Детальніше дослідити обставини розвитку місцевої племінної державності на
території Подністров'я і Прикарпаття можна буде лише після ґрунтовних широкомасштабних розкопок великих городищ, які пов’язуються з племінними центрами.
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УЧАСТЬ ГЕРБУРТІВ У ФОРМУВАННІ ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ ТА ПОДІЛЛІ
В XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТ.
У статті розглянуто процес формування торгово-економічних відносин у
Галичині та Поділлі в XVI – на початку XVII ст. Акцентовано увагу на діяльності
роду Гербуртів у контексті надання населеним пунктам Галичини та Поділля локаційно-магдебурзьких привілеїв, важливою складовою яких були привілеї на ведення
торгів та ярмарків у цей період. Проаналізовано численні джерельні матеріали, що
свідчать про участь Гербуртів у формуванні торгово-економічних відносин та їх роль у
тогочасному господарському житті Галичини та Поділля XVI – початку XVII ст.
Ключові слова: локаційно-магдебурзький привілей, торги, ярмарки, цехи.

Tsebenko О.
PARTICIPATION OF HERBURTS IN FORMING OF TRADE
AND ECONOMIC RELATIONS ON GALICIA AND PODILYA IN XVI
– BEGINNING OF XVII CENTURIES
In the article is considered the process of trade and economic forming of Halychyna
and Podilya in XVI - beginning of XVII centuries. The attention is payed to the Herburt’s
genus activity in the context of giving to settlements of Halychyna and Podilya of
Magdeburg location privileges. The important component of which was privileges on trade
and fairs conduct in this period. Numerous historical materials was analyzed, which
indicating about participating of Herburts in forming of trade and economic relation and
their role in business life of Halychyna and Podilya in XVI- beginning of XVII centuries.
Keywords: Magdeburg location privileges, trade, fairs.
1. Вступ
Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що протягом двохсотп’ятдесятирічного періоду проживання на землях Галичини та Поділля рід Гербуртів
зробив значний вклад у господарський розвиток нашого краю, зокрема у формування
торгово-економічних відносин на теренах українських земель Речі Посполитої.
2. Аналіз основних літературних джерел
У процесі дослідження даної проблематики було проаналізовано джерельні
історичні матеріали, і встановлено, що вітчизняні дослідники не приділяли належної
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уваги дослідженню діяльності Гербуртів у сфері формування торгово-економічних
відносин у Галичині та Поділлі в XVI – на початку XVII ст.
Серед численних польських дослідників діяльності роду Гербуртів на теренах
Галичини та Поділля лише О. Лащинська в своїй праці ―Рід Гербуртів в середні віки‖
приділила увагу досліджуваному нами питанню. Але її наукові роздуми стосуються
лише питання надання Гербуртам королівських локаційно-магдебурських привілеїв,
важливою складовою яких був дозвіл на проведення торгів та ярмарків. Слід також
зазначити, що дослідження О. Лащинської охоплюють період XV – середини XVI ст.
Деяку інформацію з даного питання можна почерпнути в науковому виданні
„Географічний словник Польського королівства і інших слов’янських країв‖. Необхідно відзначити, що згадана література лише частково розкриває суть теми ролі
Гербуртів у становленні торгово-економічних відносин у XVІ – на початку XVIІ ст.
на теренах Галичини, тому вона потребує більш грунтовного дослідження.
3. Теоретичний коментар
Істотний вплив на формування торгово-економічних відносин у Галичині та
Поділлі справило зростання попиту на товари повсякденного вжитку. В кінцевій фазі
середньовіччя збільшення купівельної спроможності міщанства та селянства на тлі
зменшення прибутків шляхти, та поява значної грошової маси в обігу, а отже щоразу
зростаюча купівельна спроможність населення сприяли зростанню та розвиткові
торгівлі на Україні. Більше того, збільшення обсягів товаропотоків між окремими
українськими містами сприяло формуванню розгалуженню торговельної мережі. З
огляду на специфіку господарського розвитку окремих українських земель відбулася
диференціація міської торгівлі. Також значний вплив на розвиток торгово-економічних відносин справили процеси формування мережі торгових шляхів. Важливу
роль в обміні, купівлі та продажі товарів відігравали торги. Якихось привілеїв на
проведення торгів у часи Київської Русі не було. Ситуація дещо змінилася в литовсько-польську добу. Дозвіл на проведення торгу видавав король. Подекуди такий
дозвіл був складовою локаційного чи локаційно-магдебурзького привілею.
Основна частина локаційного привілею стосувалася забезпечення функціонування основних галузей міської економії, надання містам права на проведення торгів
і ярмарків, які були основними джерелами підвищення їх соціально-економічного
статусу.
В Україні XІV-XVІІ ст. цехи відігравали важливу роль в економічному та
соціальному житті міст. Міська влада громад, які функціонували на магдебурзькому
праві, санкціонувала статути або правила для цехових організацій. Цехи виконували
важливі функції в міській економіці, встановлювали монополію на торгівлю у
відповідній ділянці виробництва, стабільні ціни на свої товари й послуги. Перші
юридично санкціоновані цехи виникли у XІV ст. в західноукраїнських містах у зв’язку з поширенням магдебурзького права.
Важливим фактором життя Галичини та Поділля в XV-XVІІ ст. була торгівля.
Внутрішня торгівля розгорталася на торгах і ярмарках. Торги відбувалися раз або
двічі на тиждень у кожному містечку. На торгах здійснювався обмін між селом, що
доставляло землеробські продукти, та містом, що продавало свої ремісничі вироби.
Ярмарки організовувалися на рік двічі, тричі або частіше, тривали два-три тижні, або
й місяць, і на них з’їздилися купці з різних міст та країн зі своїм крамом. Деякі
ярмарки спеціалізувалися на окремих продуктах – збіжжі, худобі, шкірі тощо. Особливого значення набули ярмарки у Львові, Кам’янці та Поділлі. Їх не раз відвідували
купці з далеких країн: Німеччини, Балканських земель, Туреччини.
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Слід відзначити, що з питання розвитку торгівлі у володіннях Гербуртів архіви
зберегли для нас достатньо матеріалів. Так, 14.10.1400 р. згадується містечко
Фельштин (тепер с. Скелівка Старосамбірського району), власність вдови після Герборда Павча та її сина Миколи. Король Владислав Ягайло дозволяє встановити в
цьому містечку щотижневий торг у вівторок [5, IV.359]. Спадковою власністю Миколи Гербурта (1485-1537) було подільське містечко Кудринці (Борщівський район), в
якому за згодою короля в 1518 р. встановлено два річні ярмарки і щотижневий торг
[5, IV.2679]. Северин Гербурт (1453-1497) добився у короля Казимира Ягеллончика
організації у Фельштині ярмарку на Зелені Свята і торгу у вівторок [5, I.1905].
Спадкове село Якуба Гербурта (1460-1498) Княгиничі (Рогатинський район) у 1483 р.
було переведене з польського на магдебурзьке право [5, I.1602]. В містечку
відбувалися 9 ярмарків і щотижневі торги в понеділок.
Петро Гербурт (1485-1532) одержує у 1509 р. дозвіл на заснування містечка в
спадковому селі Підгороддя (Рогатинський район) [5, IV.893]. У „Старожитній Польщі‖ читаємо: „Підтверджуючи заснування міста, Сигізмунд Август 1566 р. обдаровує
місто магдебурзьким правом, запроваджує торг у четвер, ярмарки на Зелені Свята і
св. Бартоломея‖ [7,1.705].
За життя Яна Гербурта (1533-1550) село Кукезів (Кам’янка-Бузький район)
стало містом на магдебурзькому праві, ярмарки проводилися два рази на рік, а також
щотижневі торги [5, IV.19062].
„Старожитна Польща‖ описує зміст акту заснування містечка Підкамінь (Рогатинський район): „Сигізмунд Старий привілеєм 1515 р. дозволяє, щоб Фридерик
Гербурт при своєму замку Підкамінь, який виставлено з мурів і цегли, заклав місто.
Поселення король обдаровує німецьким правом. Встановлює торг в четвер, ярмарки
на Зелені свята і Воздвиження Чесного Хреста‖ [6, VІІІ.406].
Згідно з люстрацією 1565 р. містечко Рудник (тепер Перемишильський повіт,
Польща) перебувало у власності бельського каштеляна Яна Гербурта [3, ІХ.439].
Містечко на лівому березі Сяну було давнім торговим поселенням, мало 2 амбари на
12 000 корців збіжжя, яке сплавляли до Гданська. Торги тут розгорталися в четвер.
Місто дозволив заснувати Сигізмунд Август. У 1552 р. за сприяння Яна Гербурта
воно отримало магдебурзьке право, а торги відбувалися по суботах, ярмарки на день
св. Агнешки та св. Матеуша. В подальшому король підтвердив свій привілей в 1557 р.
[6, ІХ.933].
Привілей, наданий у Кракові 13 жовтня 1550 р. Сигізмундом Августом за клопотання перемишильського підкоморія Станіслава Гербурта (з 1546 р.), перемишильських каштелянів Миколи Гербурта Віднівського (з 1535 р.) та Миколи Гербурта (з 1550 р.), надавав перемишльським міщанам дозвіл на вільну торгівлю у
межах королівства і звільняв їх від усіх податків, сплачуваних від товарів, окрім
прикордонного мита [6, ІХ.162].
В містечку Купин над річкою Смотрич у період, коли воно залишалося у
власності Миколая та Яна Гербуртів, відбувалося до 38 ярмарків, існувало 38
магазинів із різним товаром [6, ІV.886].
Повітове місто Ліско на правому березі Сяну, власність Петра Кміти та Барбари з Гербуртів Кміти, різні міські витрати перекривало за рахунок торгових оплат і
збирання податків. Ярмарки, особливо з продажу худоби, відбувалися 3 лютого і в
понеділок після Великодня, а щотижневі торги – в четвер. Король Сигізмунд Август
у 1550 р. надав місту два привілеї, в одному підтвердив два ярмарки і додав третій на
свято Очищення Божої Матері, в другому дозволив міщанам торгувати різними
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товарами, одночасно звільняючи їх від різного цла, греблевого, мостового і торгового, за винятком прикордонного мита [6, V.313].
Місто Мостиська особливого торгово-економічного розквіту зазнало завдяки
Яну та Яну Щасному Гербуртам. Король Владислав Ягайло, піднімаючи Мостиська
до рангу міста, надав йому магдебурзьке право. Первісний привілей був знищений, а
відновив його тільки Сигізмунд Старий у 1537 р. Місцева торгівля обмежувалася
торгами та ярмарками, на які звичайно привозили худобу, свині, полотна, кожухи,
прядиво, мед, віск, збіжжя і сіль. Особливо славними були місцеві ярмарки на коней.
Торги відбувалися у вівторок і п’ятницю, ярмарки – 25 лютого, 24 червня (на коней),
10 серпня і 2 листопада (на коней). В Мостиськах вирощували багато овочів, які
вивозили навіть до Львова [6, VІ,694]. В містечку Лотовиська Ліського повіту (Польща) завдяки старанням Петра та Барбари Кмітів, а згодом Станіслава Гербурта відбувалися славні ярмарки на воли дванадцять разів на рік, і щотижневі торги в четвер [6,
V,491].
Сигізмунд Август, винагороджуючи вірність і корисні заслуги Станіслава
Гербурта, львівського каштеляна, керівника солеваріння Галицької Русі, дозволяє
йому в 1566 р. перетворити село Добромиль на місто, надає йому магдебурзьке
право, встановлює щотижневий торг і два річні ярмарки [3, ІХ.452].
В місті Дунаївці (тепер Хмельницька обл.) працювали декілька гуртових
магазинів, які торгували з Москвою, Києвом, Варшавою. У 1592 р. на прохання
Єлизавети Ланцкоронської з Гербуртів король Сигізмунд ІІІ дозволив перетворити
село на місто. Цей же король обдарував Дунаївці магдебурзьким правом і встановив
торги в четвер та ярмарки на день Івана Хрестителя і Всіх Святих [6, ІІ.225].
У містечку Фельштин (тепер м. Гвардійське Хмельницької обл.) окрім недільних торгів, щодва тижні організовувались 3-річні ярмарки, 21 січня на св. Агнешки,
на Рахмана, три тижні після Великої Ночі та на Зелені Свята. Ярмарки були дуже
жвавими. Близькість кордону притягувала сюди купців із Галичини і сусідніх околиць для купівлі збіжжя, коней, яких привозили навіть з далеких московських земель, волів з Бессарабії та України. Фельштин, як свідчить привілей Стефана Баторія, виданий у Любліні 23 серпня 1584 р., заклав галицький підкоморій Микола Гербурт. Цей же король надав місту магдебурзьке право, дозволив ярмарки на день
Трьох Королів, на Святу Трійцю, торги кожного понеділка і звільнив їх від податків
[6, ІІ.381].
Містечко Фельштин (тепер с. Скелівка Старосамбірського р-ну) отримало від
короля Казимира Ягеллончика в 1488 р. привілей на ярмарок на Зелені Свята і торг у
вівторок. Привілей з 1507 р. на ярмарок в день св. Луки надав Сигізмунд Старий [6,
ІІ.382].
У містечку Городок (тепер Хмельницька обл.), окрім торгів щодва тижні, відбувалося шість ярмарків, найбільший на день св. Антонія. Містечко з 1530 р. перебувало у власності Миколи Гербурта [4, ХVIІІ.164].
В 1551 р. король Сигізмунд Август надає Самбору привілей на ярмарок в день
Очищення Найсвятішої Діви Марії, привілей щодо внутрішнього устрою міста з 1568 р.,
одержаний відповідно до старань самбірського старости Станіслава Гербурта [6,
Х.230]. В 1498 р. турки і татари практично знищили місто, і в 1499 р. король Ян
Ольбрахт звільнив Самбір на десять років від сплати податків. В 1524 р. Сигізмунд
Старий надає привілей на збирання мита від возів, й ці кошти призначає на зведення
укріплень міста. У 1532 р. цей же король звільнив передміщан і міщан від податків
на військові потреби, а також від інших робіт і податків, щоб завершити укріплення.
На цілі будівництва мурованої фортеці та її утримання король Сигізмунд Август в
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1559 р. уступив місту оплату, що раніше надходила до королівського скарбу від
пекарів, різників, із лазні. В 1562 р. король дозволяє погорільцям не вносити оплати
протягом 8 років. Тим самим привілеєм король звільняє всіх мешканців від надання
підвод на 4 роки, від мита на 3 роки і від «чопового» на 1 рік. В 1569 р. Сигізмунд
Август звільняє від мита всіх мешканців Самбора, дозволяє їм пересуватися по країні
з товарами і речами, а також з худобою, продавати, купувати, обмінювати товар без
перешкод [6, Х.227-246]. Як відомо, самбірськими войськими в згаданий період були
Микола [4, XVIII.254], Ян [2, ІV.10397] і Андрій Гербурт [5, ІІІ.933] і згідно зі своїми
службовими обов’язками доклали відповідних зусиль до надання королівських
привілеїв зі зміцнення укріплень міста. Самбірський староста Станіслав Гербурт також відіграв свою важливу роль у процвітанні Самбора. Місту Нові Стрілища (тепер
Жидачівський район), що перебувало у власності Станіслава Гербурта, в 1513 р. було
надано привілей на ярмарок і щотижневі торги, а в 1523 р. на будівництво мосту [6,
V.369].
Привілейовані міста мали так зване право складу (організація і регламентація
торгівлі). На склад надавалися окремі види товару: волоські вина, сіль, мед. Право
складу вимагало, щоб іноземні купці зупинялися у т.зв. «складових» містах, торгували там протягом визначеного часу – від кількох днів до кількох тижнів, збуваючи
товари, що підлягали складу, не приїзджим купцям, а місцевим жителям, як правило,
оптом. Право складу служило фіскальним цілям, сприяючи стягненню торгових
податків [1, VIII.479]. У 1647 р. у Добромилі встановлено склад угорських вин [6,
II.73], а в 1641 р. такий же привілей отримало місто Фельштин (тепер с. Скелівка
Старосамбірського р-ну) [6, ІІ.381]. Так зване право складу, окрім прикордонних
міст, у володіннях Гербуртів не було поширене.
Як міста, так і шляхта у своїх володіннях накладали на купців різні мита та
оплати. Зокрема, Микола Гербурт (1485-1537), який володів селами Дідилів і Убині
(тепер Кам’янка-Бузький район Львівської обл.), в обох цих селах в 1531 р. встановив мостовий збір на річці Димній [5, IV.15954]. Микола разом із братами Андрієм
і Яном домігся відновлення в Брухналі (тепер Яворівський район Львівської обл.)
греблевого збору [5, IV.9311]. В 1530 р. за порадою короля Микола Гербурт встановив мито в Городку-Бердихові (тепер Хмельницька обл.) [5, IV.15810].
Петро Гербурт Віднівський утримував село Збоїська (тепер в межах міста
Львова) [4, XVIII.155], де за королівською згодою встановив 1506 р. високі податки
[5, III.2650], через що мав конфлікт з львівськими райцями [5, ІV.887]. Так, 9 квітня
1523 р. у Кракові король Сигізмунд Старий розглянув суперечку між Петром
Гербуртом Віднівським та львівським магістратом. Король наказав Петру Гербурту,
щоби той відкрив для селян, котрі їхали зі Збоїськ до Львова дорогу й не стягував з
них дорожний збір [6, XІV.523].
В 1554 р. король Сигізмунд Август звільнив Миколу Гербурта Віднівського
від оскарження, внесеного каменецьким міщанином про збирання мита у селі Миклашів (тепер Пустомитівський район Львівської обл.) [6, VI.396].
У 1570 р. король наказує Янові Гербурту з Фельштина, щоб не відмовлявся від
десятини в Мостиськах [6, VI.695]. В 1550 р. міщани Мостиськ були звільнені від
сплати мита: мостового, греблевого і торгового у цілій державі, окрім прикордонного
збору. В 1578 р. Стефан Баторій закликає Катерину Дрогойовську, вдову по Яну
Гербурту, власницю Мостиськ, не утискати підданих роботою і підвищенням
ланового збору [6, VI.698].
На початку XVІ ст. с. Нижанковичі (тепер Старосамбірський район Львівської
обл.) стараннями Петра Гербурта були звільнені від усіх чиншів, надання підвод,
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парадних і військових возів, в 1502 р. від поборів на 10 років, від королівського
збору на 5 років, в 1527 р. від усіх податків на 9 років, від «чопового» на рік та від
надання підвод на 3 роки [6, VII.168].
Сигізмунд Август 1551 р. звільняє м. Фельштин (с. Скелівка Старосамбірського р-ну) від сплати мита, греблевого, мостового і торгового в цілій державі, що платилися до королівського скарбу. В 1553 р. Сигізмунд Август видав указ, який пояснював, що звільнення від мита, надані попередніми привілеями, відносяться також
до волів [6, II.382].
Віддавна у гірничій промисловості чільне місце займала сіль, яку видобували
на Карпатському Підгір’ї. Соляна промисловість у Галичині розвинулася під впливом німців, які запровадили покращені знаряддя праці. Торгівлю сіллю здійснювали
чумаки. За свідченням архівних матеріалів, варіння солі у маєтках Гербуртів на теренах Галичини здійснювалося в селах Станіла і Колпець Дрогобицького району, у селі
Тарнава Нижня і Верхня Ліского повіту (тепер Польща). У селі Тарнава (Старосамбірський р-н) власником солеварні був Станіслав Гербурт [3, IX.451]. В 1580 р.
король Стефан Баторій заборонив Станіславу Гербурту з Фельштина, львівському
каштелянові, самбірському і дрогобицькому старості, провідникові соляних рудників
перешкоджати Віктору Ковальському, фундаторові солтиства в селі Нагуєвичі, в
збиранні належних йому данин.
В селі Ляцко (c. Солянуватка, Старосамбірський р-н) велося варіння солі, річне
виробництво якої становило 20 384 центнери. Сіль вивозили до Яворова і Малопольщі.
Розглядаючи питання солеваріння в Галичині, не можна оминути увагою
Станіслава Гербурта. Був надзвичайно заможною людиною. Отримав королівський
привілей на право викупу від власників всіх солтиств, війтівств, попівств, млинів,
корчм і копалень залізної руди, за винятком тих, якими володів. 15.06.1578 р. зумів
добитися зневаження привілею м. Долини на виключну поставку солі для белзького і
волинського воєводств і 3.01.1580 р. отримав для себе право розвезення солі по всій
державі [3, IX.453].
Розвиток промисловості деякою мірою залежав від експорту за кордон. Особливо це стосувалося деревообробної промисловості, адже Західна Європа потребувала великої кількості обробленої деревини і шляхта у своєму господарстві йшла
їй назустріч. У XV-XVII ст. було вирубано всі пущі над Бугом та іншими річками.
Цим займалися підприємці, звані будниками, зорганізовані в артілі. Вони вирубували
дерево й обробляли його на балки, дошки і клепки. В XV ст. при водяних млинах
з’явилися перші деревообробні майстерні – тартаки. У лісах працювали цілі села
теслярів, гонтарів, бондарів, колодіїв, смолярів, дьогтярів. Дерево, не придатне на
матеріал, випалювали, а потім висилали великими транспортами на Захід як поташ, в
основному до майстерень із виготовлення полотна.
Розглянемо розвиток деревообробної промисловості у володіннях Гербуртів.
Слід відзначити, що в їх маєтках лісові території займали значні площі, тому обробці
деревини у діяльності Гербуртів відводилося важливе місце. У володіннях Гербуртів
тартаки були розміщені в селі Тарнава Нижня (Турківський район), Новому Селі
(Ніжанський повіт, Польща), Гошани (тепер с. Градівка, Городоцький р-н) та селі
Вишньова (Ясельський повіт, Польща). Архівні матеріали повідомляють, що в селі
Велика Сушиця (Старосамбірський р-н) у північній стороні був водяний тартак, який
продукував 560 м дошок і брусів [6]. В селі Квашенина (тепер Бескидський повіт,
Польща) згідно з твердженнями Сірчинського знаходився водяний тартак із однією
звичайною пилою. Тартак переробляв у рік 200 м3 деревини, а продукував 124 м3
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брусів [6]. У селі Підбуж (Дрогобицький район) на початках розміщувався водяний
тартак, який переробляв в рік 180 м3 деревини, а продукував 115 м3 дощок, лат і
ригелів.
Аналізуючи вищенаведені матеріали, бачимо, що тартаки у володіннях Гербуртів розташовувалися у карпатських регіонах Галичини, які були забезпечені деревиною й енергією гірських рік. Зважаючи на низьку продуктивність тартаків, можна
припустити, що дерев’яні вироби виготовлялися тільки для власних потреб родини.
Важливим елементом при веденні торговельних відносин як між містами Речі
Посполитої, так і на міждержавному рівні були різноманітні напої, які також виготовляли в маєтках магнатського роду Гербуртів у Галичині та Поділлі. З напоїв,
окрім давнього меду, під впливом німецьких колоністів, розвинулося виробництво
пива. В XV ст. вперше почали виробляти вино і горілку. В місті Галич у 1405 р. король Владислав Ягайло дозволив міщанам будувати броварні. Ян Гербурт (15331550) у 1548 р. тримав у Галичі броварню [5, V.98]. Пиво з Перемишля вже в другій
половині XVІ ст. було таке славне, що навіть Львів його закуповував, дохід із чого
надходив у міську казну і становив 1571 р. 180 злотих [6, ІХ.152].
Привілеєм, наданим у Кракові 16 березня 1525 р., король Сигізмунд Старий
дозволив Львову збирати оплату від завезеного до міста пива, лікерів та інших
напоїв. 1 січня 1532 р. король надав місту право накладання міського податку в розмірі 3,5 гривні від кожного варіння пива, який мав служити для утримання водогонів
[6, ІХ.154].
Про торговельні відносини у місті Самборі інформує інвентаризація з 1568 р.:
„Місто мало б великий інтерес з торгової сторони в зв’язку з близькістю Угорщини,
якби люди були зацікавлені до цього. Зараз більша частина людей займаються
варінням пива і мають броварні в своїх домах з великою небезпекою для міста‖ [6,
Х.233].
Згідно з ухвалою сейму 1580 р. через Самбір проходило перевезення угорських вин, у місті на складах розташовувалися підвали для його зберігання. В 1568 р.
король Сигізмунд Август надав місту привілей на мито від виготовлення вина [6,
Х.237].
В архівних матеріалах подана цікава інформація: Станіслав Гербурт, самбірський і дрогобицький староста, 11.11.1568 р. вирішив, що доходи від гоніння горілки у
с. Стара Сіль (Старосамбірський район) повинні спрямовуватися на реставрацію парафії в цьому селі [3,ІХ.452].
Шкіряним промислом займалися гарбарі, кушнірі, шевці, сідельники, поясники, рукавичники і шаповали. Просте сукно, одіяла й упряж виготовляли підкарпатські скотарські оселі. В маєтках Гербуртів шкіряне виробництво було розташоване в місті Дунаївці (тепер Хмельницька область), у селі Гучок на околиці Добромиля. Виготовленням сукна займалося населення в місті Дунаївці, в Новому Яричеві
(Кам’янко-Бузький район), в містечку Нижанковичі (Старосамбірський район), у
місті Скала Подільська (Тернопільська область).
Місто Мостиська славилося місцевими ткачами, звідси походили найкращі
полотна, які йшли навіть за кордон. Звичайно, були в Мостиськах кілька ткачів, що
виробляли грубе полотно, мотузкарі (11 осіб), кушнірі (8 осіб), кравці (25 осіб),
шевці (30 осіб), виготовлювачі шкіри (4 особи), сідлярі (4 особи) [6,VI.695].
В столичному місті Галичини Львові з привілеїв можна згадати: статут для
цеху полотнярів, наданий львівськими райцями в 1459 р. і підтверджений у 1469 р.;
підтвердження статуту кушнірського цеху з 1430 р.; привілей кравецького цеху з
1431 р. У Львові існувало виробництво сукна, яке вивозили за кордон [6,V.525].
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Збереглися безпосередні архівні матеріали, які свідчать про діяльність Гербуртів у місті Львові. Микола Гербурт Віднівський, як львівський староста, мав затяжні
конфлікти з міщанами, цехами і міськими урядниками. У цих суперечках король
виносив вирок дворазово: 4.04.1538 р. і зрештою остаточно 2.07.1541 р., визнавши
для старости тільки право вибору бургомістра з шести урядових райців. Такий вирок
не усунув суперечок між Гербуртом і міською владою та цехами. Тягнулися вони аж
до 1563 р. і місто вийшло з них переможцем [3,ІХ.446]. Микола Гербурт (1524-1593)
як львівський староста також потрапляв мав конфлікти з міщанами в питанні
цехових прав, оплати з млинів, складу солі і т.д. [3,ІХ.448]. Ян Щасний Гербурт у
1600 р. одержав королівський мандат на доходи з львівського староства [3,ІХ.441].
Достатньо цікава історія діяльності цехів у місті Самбір. З листа, адресованого
до самбірських райців королевою Боною 16.05.1553 р., дізнаємося, що русинам в
місті не дозволяли ані купувати будинки, ані трудитися ремісниками. Сигізмунд
Август у 1553 р. дозволяє мешканцям грецької релігії за згодою королеви Бони
викуповувати різні ремесла після отримання свідоцтв від цехмайстрів. В Самборі
існували такі цехи: бондарський, мулярський, пекарський, ковальський, слюсарський
і об’єднаний, до якого входили стельмахи, колісники, столярі, токарі, гончарі й гребінники. Управління цехами та їхні звичаї виявлялися такими ж, як і в інших містах.
Кожний цех мав свої артикули і привілеї, був зобов’язаний обороняти місто. Цехи
брали участь у виборах райців і лавників, не мали тільки права ухвалювати міські
рішення. Шевський цех отримує артикули Львівського цеху, підтверджені в 1542 р.
Сигізмундом Старим, привілей Сигізмунда Августа з 1563 р., підтверджений
Стефаном Баторієм в 1578 р. У скрині різничого цеху містився привілей Сигізмунда
Августа з 1566 р. Ткацький цех, мабуть, один із найдавніших і найбільших з усіх
цехів, не зберіг жодного привілею. В інвентаризації з 1568 р. є згадка, що пекарі
платили кожного кварталу по 3 гроші. В XVІ ст. староство збирало торгове мито з
м’яса, горщиків і риби. Приховування продажу передбачало штраф. Архівні матеріали не фіксують конфліктів між самбірським старостою Станіславом Гербуртом та
міськими райцями і цехами, як у Львові. Надзвичайно багата людина, Гербурт, напевно, більше дбав про інтереси та процвітання міста Самбора, ніж про зростання
власних статків [6,X.260].
4. Висновки
Поданий матеріал, безперечно, свідчить про важливу роль представників роду
у формуванні торгово-економічних відносин у Галичині та Поділлі в XVI – на початку XVII ст. Низка населених пунктів завдяки старанням Гербуртів одержали
локаційні привілеї, значна кількість яких стосувалася надання містам права на проведення торгів і ярмарків. Важливою складовою локаційних привілеїв було звільнення населених пунктів від сплати мита, податків. Успіхом представників роду Гербуртів можна вважати переведення міст на магдебурзьке право, що сприяло їх економічному зростанню. Займаючи титуловані посади в ієрархії Речі Посполитої, вони
мали значний вплив на господарське життя міст Львова, Перемишля, Самбора, Любачева, в тому числі і цехів. Господарська діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини та Поділля в XVI – на початку XVII ст. різноманітна і вимагає подальшого
дослідження.
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ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ
Стаття присвячена аналізу історичних поглядів українського вченого ХІХ ст.
М. Максимовича.
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MYKHAYLO MAKSYMOVYCH – A RESEARCHER OF
THE UKRAINIAN ANCIENT HISTORY
The article highlights the historical views of the Ukrainian scientist of the XIX the
century M. Maksymovych.
Keywords: Mykhaylo Maksymovych, a researcher of the Ukrainian Ancient History.
Михайло Олександрович Максимович (1804-1873) народився на хуторі Тимківщина, Золотоніського повіту, Полтавської губернії, в небагатій дрібнопоміщицькій родині, що походила від нащадків козацької старшини.
Після закінчення Новгород-Сіверської гімназії М. Максимович у 1817 р.
вступив спочатку на відділ словесності, а через два роки перейшов на природничоматематичний факультет Московського університету, по спеціальності ботаніки. За
успіхи у навчанні він був залишений на роботі в університеті.
У 1828 р. М. Максимович почав викладати курс ботаніки, а з 1833 р. був затверджений на посаді ординарного професора по кафедрі ботаніки.
Поряд з своїм основним заняттям – ботанікою, М. Максимович у цей час
захоплювався літературою і народною творчістю. В 1827 р. він опублікував першу
свою збірку ―Малоросійські пісні‖ і впродовж життя не полишав праці по збору
усної творчості і вивчення етнографії українського народу.
У 1834 р. в науковій діяльності М. Максимовича сталися зміни: він відійшов
від занять ботанікою, а займався словесністю та історією.
Новий період у житті і творчості Максимовича пов’язаний з відкриттям у
Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором
словесності. З цього часу почався ще більш плодотворний період в його діяльності в
галузі історії, філології і етнографії. Правда, на посаді ректора університету
М. Максимович пробув недовго. Вже у 1835 р. у зв’язку з хворобою він відмовляється від ректорських обов’язків, маючи намір цілком віддатися науці.
До кінця 30-тих років здоров’я вченого дедалі погіршувалося. Та й атмосфера
в університеті була задушливою і М. Максимович приймає рішення його залишити.
У 1841 р. міністерство освіти задовольнило його прохання, звільнивши від посади
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професора Київського університету. З цього часу М. Максимович поселився на
своєму невеликому хуторі Михайлова Гора, Золотоніського повіту на Полтавщині,
де й провів свої останні 32 роки життя в злиднях, але не припиняючи ні на мить
наукової діяльності.
У М. Максимовича не було великих узагальнюючих праць з історії. Проте
коло проблем історичних, археологічних та етнографічних, поставлених і розв’язаних ним, велике. М. Максимович зарекомендував себе в українській історіографії не
як синтетик, а як аналітик і критик. Він розбуджував проблему думання і критичного
аналізу. Через те його праці і тепер є свіжі і цінні. М. Максимович плідно займався
розробкою історичних проблем, що відносяться до стародавнього періоду східних
слов’ян і Київської Русі. Його цікавили, зокрема, такі питання, як початки Русі,
походження назв ―варяг‖, ―Русь‖, русько-візантійські і русько-скандинавські відносини, історія християнства, матеріальна і духовна культура Київської держави, роздробленість, міжусобиці, монголо-татарське нашестя і його наслідки і т. д. Цим
сюжетам він присвятив такі свої твори, як ―Звідки пішла Руська земля по сказанню
Несторової повісти та інших старовинних сказаннях руських‖, ―Про походження
варягів-русів‖, ―Історія давньої руської словесності‖ та ін.
Аналізуючи давні літописи, М. Максимович визначав первісну територію Русі
в основному межами землі полян. Проте під русами він розумів слідом за літописцем
перш за все дружинно-князівський елемент. При цьому він вважав, що цей елемент
був не варязький, а руський, східнослов’янський. ―Іноплеменні варяги у нас, – пише
М. Максимович, – в руській землі приймали іноді ім’я русів, але як місцеве, тимчасове, за своєю службою‖ [1], тобто такі, що служили Русі. Олега – історик вважає
князем – варягом з Новгорода. Лише після оволодіння Києвом він став називатися
руським князем, так само, як і пізніше литовський князь Гедимін та як польський
король Казимир, який після завоювання Галичини назвався королем руським [2].
Отже, М. Максимович вважав, що назва Русь носить місцевий, східнослов’янський, а
не норманський характер. Він виводив походження русів не з Скандинавії, і не з
Наддніпров’я, а з Прибалтики,із західної гілки прибалтійських слов’ян.
Заслугою М. Максимовича було те, що він намагався систематизувати всі
доступні йому факти, проаналізувати джерела і висловити свою думку про генезис
давньокиївської держави. На відміну від інших тогочасних істориків М. Максимович
зробив висновок, що Київська держава виникла як історично зумовлене явище, як
наслідок прагнення ―руського світу‖ до ―стрункості‖ і ―повної єдності‖. Іншими словами, вчений обґрунтував концепцію про утворення держави у східних слов’ян як
наслідок самобутнього процесу їх розвитку.
Вчений зробив також успішну спробу визначити час виникнення давньоруської держави. В ―Історії давньої руської словесності‖ він, зокрема,писав: ―У другій
половині ІХ ст. слов’яни східні стали з’єднуватися в одну обширну державу і називатися Руссю…‖
Важливе значення для науки мали міркування М. Максимовича про етнічний
склад давньоруської держави. Він підтримував вчених, які виступили з критикою
концепції про переважаючий вплив варязьких елементів на все суспільне життя
слов’ян. В слов’янському середовищі, писав М. Максимович, були варязькі елементи
(в т.ч. серед купців, послів, дружинників і т. д.), але вони складали абсолютну меншість, і їх вплив був незначний. Цікава сама по собі думка М. Максимовича про те,
що дружина Рюрика не була чисто варязькою, в ній було багато слов’ян. Якщо в ній
були присутні ―два начала‖, стверджував він, то і так звана у вченому світі ―Рюрикова Русь‖ в Києві була в основному слов’янською.
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У своїх замітках М. Максимович вказував, що якщо і було ―запрошення варязьких князів‖, то воно по суті своїй не зробило помітного впливу на суспільне
життя Київської Русі. Ці князі і їх ―однодумці‖ швидко ―ослов’янились‖, вони не
могли довго очолювати Київську державу, якщо б не обстоювали інтереси слов’ян. В
деяких працях вчений вважав ―запрошених князів‖ слов’янами; були слов’янами і
перші князі Аскольд і Дір, які зі своєю дружиною прийшли від новгородців.
М. Максимович ще в 30-40-х роках ХІХ ст. вказав на високий рівень економічного і культурного розвитку слов’ян, обґрунтував передові ідеї про їх етногенез,
про особливості їх діалектичних особливостей по територіальних зонах.
Київську Русь при князеві Володимирі М. Максимович визначав як час найвищого розквіту її могутності; цей історичний період був ―героїчним часом руського
життя‖, і тому в народній пам’яті перші століття нашої древності зливалися в один
богатирський вік Володимира, який ―в народних піснях величався сонцем‖ [3].
Вчений називав Володимира одним з найвидатніших діячів тієї епохи. Високу оцінку
М. Максимович давав також Ярославу Мудрому, князювання якого він називав важливим періодом в історії Київської Русі.
Характеризуючи міжусобну боротьбу як ―горе і лихо Руської землі‖, як подію,
яка розірвала на частини військові і політичні сили держави, він в той час вважав її неминучим історичним явищем, необхідним кроком в ―довговічному і поступовому розвитку‖ Київської Русі. Міжусобиці і роздробленість М. Максимович пояснював такими
причинами як поділ Русі між потомками Володимира, боротьбою князів за ―золотий
престол Київський‖, а в деяких працях – ―впливом варязького панування по уділах‖.
Російські історики (В. Татіщев, М. Карамзін) розглядали роздробленість лише
як регресивне явище, яке не мало позитивних рис і яке було породжене ―нерозумними діями‖ київських князів. Максимович рішуче відкидав такі судження. Удільні
князі, на думку вченого, прагнули піднести свою велич, будували міста, церковні і
монастирські будівлі, школи, поширили освіту. Будучи прихильником ідеї про поступовий розвиток, М. Максимович підкреслює, що і в цей період Київська Русь продовжувала зростати, міцніли її економічні і торгові зв’язки, розвивалась культура.
М. Максимович досить детально як на той час дослідив процес формування,
розвитку і занепаду князівств, дав характеристику діяльності князів, склав їх генеалогічну таблицю, уточнив дати найважливіших подій.
У зв’язку із вивченням історії Київської Русі М. Максимович розкрив ряд
характерних особливостей язичництва, зробив спробу прослідкувати процес поширення християнства і вказав на його прогресивну роль.
Християнство, в трактовці вченого, спонукало князів до єднання, ―примирення
міжусобиць, сприяло об’єднанню князів навколо Києва, росту міжнародного авторитету Київської Русі, зміцненню її торгових і культурних зв’язків, вносило елемент
організації в боротьбі із зовнішніми ворогами. Християнство сприяло розвитку
освіти, поширенню і росту культури і писемності. Серед українських істориків
М. Максимович був одним із найбільш авторитетних дослідників історії церкви, Руської митрополії. Він прагнув прослідкувати етапи її посилення, ріст обширних зв’язків.
Серед інших значних подій минулого особливу увагу дослідника привернула
історія нашестя татаро-монголів. М. Максимович вважав це явище для Русі лише
негативним і руйнівним. У вогні пожарищ загинула велика кількість матеріальних і
духовних цінностей, значна частина дорослого населення була знищена або забрана
в рабство.
В історичній науці ХІХ ст. довгий час йшла суперечка про так зване запустіння Київської Русі під час монголо-татарської навали. Російський історик М. Погодін,
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керуючись деякими даними Воскресенського літопису і спогадами Плано Карпіні,
стверджував, що після нападу Батия Київська Русь надовго опустіла, і лише пізніше
від Карпат на київські землі прийшло нове населення. Цю думку Максимович відкинув як ненаукову. Вчений писав, що Київська Русь була жива і в попелищі пожарищ і ніколи не стала диким степом. Міста, на його думку, дійсно були варварськи
зруйновані, але швидко відбудовані. Населення поверталося і продовжувало працювати в нових умовах (―таке тривожне життя було долею багатостраждальної землі‖).
З почуттям великої патріотичної гордості писав М. Максимович про культурну
спадщину Київської Русі. Він дав короткий огляд словесності того періоду, в тому
числі богослужебних книг, церковних статутів, грамот, законодавчих актів, повчань,
сказань. Вчений нарахував у Київській державі біля 25 письменників.
У ―Філологічних листах‖, адресованих М. Погодіну, у відповідь на його теорію великоруського заселення Подніпров’я в Київській добі, М. Максимович
обґрунтовано доводив, що організаційним центром української мови було київське
Подніпров’я, його культурний і соціально-політичний процес Х, ХІ, ХІІ ст. Київські
літературні пам’ятки тієї доби під церковнослов’янською поволокою на думку
вченого виявляють прикмети не північні, великоруські, як пробував довести М. Погодін, а полудневі, українські. Київська культура і письменство належать українському племені і ним творились [4].
М. Максимович, як підкреслював М. Грушевський, з гідністю боронив досягнення українського народу від усяких зазіхань, з яких би високих йому особисто
симпатичних кіл вони не йшли. Його наукові листи до М. Погодіна з цього приводу
читаються з великою приємністю, яку викликає цей щирий, благородний, цілком
вільний від якої-небудь полемічної заїлості і національного шовінізму, але заразом
перейнятий глибоким почуттям свого наукового і громадського обов’язку тон, яким
М. Максимович боронив історичне добро українського народу від московських претензій, висловлених вустами його близького приятеля і товариша. Ті історичні слова
київського князя Ізяслава суздальському Юрієві в боротьбі за суверенність Києва,
процитовані М. Максимовичем на адресу М. Погодіна, як резюме його полеміки:
―Кланяємось тобі. Ти нам брат! Але йди у свій Суздаль‖ – могли служити епіграфом
всього великого історичного діла, проробленого нашим ректором‖ [5].
З часів литовського панування на Україні М. Максимович торкнувся лише
окремих питань. З цього розділу української історії йому належать статті: ―Дещо про
землю Київську‖, ―Замітки про землю Волинську‖, ―Пам’ять про київського воєводу
Григорія Хоткевича‖, ―Листи про князів Острозьких‖ та ін.
Максимович зокрема вважав, що українські землі потрапили у ХІV ст. під
владу литовських князів Гедиміновичів в силу завоювань, а не внаслідок добровільного об’єднання.
Найбільше місце з проблем історії України ХVI – XVII ст. у творах М. Максимовича займали питання історії козацтва і визвольної боротьби українського народу
проти шляхетської Польщі.
Слід мати на увазі, що в першій половині ХІХ ст. серед науковців велися
гострі суперечки з цілого кола проблем, в тому числі і про походження козацтва.
Одні історики вели початок його від стародавніх до князівських часів і доводили, що
козаки були норманами, вихідцями від скандинавів. На погляд російського історика
М. Погодіна, козаки були племенем, що являє собою суміш слов’янських елементів з
тюркськими.
М. Максимович перший піддав науковій критиці подібні концепції і переконливо доводив, що українське козацтво не було особливим племенем. ―Скажу ви-
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разніше, – писав він в ―Листах до Погодіна‖, – в Україні з обох боків Дніпра козацтво розвинулось з ХVІ ст., як особливий стан малоросійського народу серед інших станів, тобто, духовенства, шляхетства, міщанства і поспільства‖ [6].
Отже, М. Максимович визначав козацтво не як етнічну категорію, а як окремий стан і його виникнення пов’язував з певним історичним розвитком українського
народу. Максимович першим в українській історіографії звернув також увагу на
козацтво як первісно-військовий в своїй основі стан та показав дальший поділ його
на поселенців козаків, що жили на волості, і військовий табір – на Запорожжі.
М. Максимович також довів правдивість історичного факту, що поява українських
козаків, принаймні звістки про них, у письмових пам’ятках відноситься до кінця
ХV ст. Виникнення і розвиток козацтва, відповідно до поглядів М. Максимовича,
відбувалося з народного елементу.
Що ж послужило причиною появи козацтва, які історичні фактори викликали
його появу? М. Максимович бачить ці причини у зовнішньому факторі – нападах
татар і гнобленні з боку Литви і Польщі. ―Запорожжя було гніздом, де родилась
дружина, відважна, нежоната ватага вільних козаків плодилась без матері, бо для неї
була Січ мати, а великий Луг – батько. Козаків водила жадоба волі, помсти, битви,
здобичі, і всякий виходець, хто б він не був, міг стати їх братом, товаришем, якби
тільки приніс з собою бойову відвагу, щоб він прийняв грецьку віру і мову їх‖ [7].
Добу польського панування на Україні – від Люблінської унії 1569 р. до визвольної війни під проводом Б. Хмельницького – М. Максимович справедливо вважав
окремим важливим періодом в українській історії. У дискусії з польськими істориками, які вважали панування Польщі над Україною фактом справедливим і благотворним, М. Максимович різко заперечував таку ―благотворчість‖. При цьому він
обґрунтовував власну концепцію стосунків України і Польщі. Так, М. Максимович
вважав, що Люблінська унія була договором двох сторін, України й Польщі щодо
з’єднання їх в одну Річ Посполиту (республіку), на ―праві людей рівних з рівними і
вільних з вільними‖ [8]. Люблінську унію вчений розглядав як юридичний акт, як
згоду українського лицарства (тобто козацтва) служити польському королю нарівні з
поляками. Проте служба за цією угодою, як підкреслює Максимович, не означала
гноблення одної сторони другою, яке почалося над українським народом після унії.
Разом з тим М. Максимович підкреслює той факт, що польській стороні, тобто
польським магнатам, коштувало великих зусиль, поки вони добились цієї
―добровільної‖ згоди. По суті М. Максимович вважає, що Польща домоглася цієї
―згоди‖ насильством, а не добровільною угодою.
У своїх розвідках він також подає характеристику руху українського народу
кінця ХVI і ХVIІ ст. Визвольним рухом історик вважає боротьбу всіх верств
українського суспільства, починаючи від посполитих, козаків і міщан і кінчаючи
українською православною шляхтою і духівництвом, більшість якого не схилилась
перед польським гнобленням. Отже, цей рух він розглядав як загальнонародний у
своїй основі. М. Максимович намагався дати історично об’єктивну оцінку ватажкам
українського козацтва, зокрема таким, як Петро Сагайдачний. Своє ставлення до цієї
історичної особи він виявив у працях ―Дослідження про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного‖ та ―Сказання про Петра Сагайдачного‖ [9].
Сагайдачного Максимович ставив високо поміж козацькими гетьманами. Він
вважав його другою по значенню особою після Б. Хмельницького як у справах
військових, так і в державних.
Козацькі повстання кінця ХVI ст., особливо поразка повстання під проводом
Наливайка показали, як пише М. Максимович, що в ту пору для України ще перед-
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часною була збройна боротьба з Польщею. Тоді ще була надія на те, що заслугами
козаків перед польською короною можна полегшити злощасну долю українського
народу. Цю надію живили різні королівські привілеї і сеймові конституції, які
складалися і писалися звичайно тоді, коли польській короні була потреба в козацтві,
але рідко виконувалися. ―Можна сказати, – писав М. Максимович,– що Сагайдачний
був охоронним щитом України і зробив для неї все, що тільки можна було зробити
тоді підданому польського короля, не піднімаючи зброї на поляків, – як це потім
довелося зробити Б. Хмельницькому, коли згинула вже вся надія і все терпіння
довготерпеливого народу‖ [10].
В яскравих фарбах подав М. Максимович події, пов’язані із Хотинською
битвою 1621 р., у якій зазнала поразки – величезна турецько-татарська армія. Справу
героїчної перемоги, зазначає М. Максимович, – вирішили козацькі полки на чолі з
Сагайдачним, який і сам дістав у бою смертельну рану, від якої помер у 1622 р. [11].
Важливим питанням історії України ХVIІ ст., яке знайшло своє відображення
у творчості М. Максимовича, було питання про визвольну війну українського народу
під проводом Б. Хмельницького. Визвольну війну українців проти шляхетської
Польщі середини ХVIІ ст. Максимович розглядав як справедливу і загальнонародну,
що виникла і розгорнулась саме в той період, коли нестерпним став гніт і панування
польських магнатів і шляхти над українським народом. У ―Листах про Богдана
Хмельницького‖ та в ―Спогодах про Богдана Хмельницького‖ М. Максимович дав
високу оцінку діяльності гетьмана, який за своїм національним характером, якостями
полководця і державного діяча був і лишився вірним сином свого народу. Школою
його виховання була історична обстановка, в якій жив і діяв, зокрема Запорізька Січ.
Саме в Січі загартувався дух і характер Б. Хмельницького, а не в єзуїтських
колегіумах, незалежно від того, чи навчався він на її лавах, чи ні, та хто був формально його шкільними вчителями. Великою школою козацького життя була тоді
Запорізька Січ, з якої пише М. Максимович, виходили і такі міцнодушні, переможні
мужі, як Сагайдачний, і такі бідові як Павлюк, що вже раз стояв біля варшавської
плахи разом з Сулимою, був тоді відпущений, але не вгамувався, – знову пішов на
вогонь і загинув у муках на тій же площі у Варшаві [12].
До кола таких же людей, як Павлюк, М. Максимович зачисляє і Б. Хмельницького, який ―довго був із славою у тій же запорізькій школі, продовжував близько 17 років військову і депутатську службу в реєстровому козацтві між поляками і
українцями, витворив із себе діяча і сподвижника всенародного‖ [13].
Один раз на кілька віків народжуються такі люди, як українського народу
Богдан. Такою високою є думка Максимовича про Богдана Хмельницького як
історичну особу.
Максимович, в міру йому доступних джерел, розкрив також фактичну сторону
історії приєднання України до Росії, від рішення Земського собору в Москві 1 жовтня 1653 р. і кінчаючи актом, що звершився на Переяславській раді 8 січня 1654 р.
При цьому слід мати на увазі, що М. Максимович не завжди проявляв
послідовність у своїх судженнях, висловлював суперечливі думки. Так, повстання
під проводом Богдана Хмельницького він з одного боку оцінює як боротьбу за національне визволення, за ―народну самобутність‖, а з другого – вважає Переяславську раду 1654 р. ―великим історичним актом, історично неминучим і позитивним
явищем, яке відобразило давні прагнення багатостраждального українського народу
відновити ―цілісність надовго розірваних частин Русі‖ [14].
Подібна суперечність проявилася у М. Максимовича і в оцінці факту зруйнування Запорізької Січі, цього оплоту визвольної боротьби на Україні. Як відомо, її
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знищення було одним із віроломних актів царського самодержавства, а М. Максимович писав, що напередодні цієї події запорожці ―турбували Україну і Новоросійський край, вели себе ―свавільно‖ і ―недозволено‖ [15]. Правда, в інших його висловлюваннях з приводу зруйнування Січі звучить жаль і надія, що пам’ять про Запорізьку Січ буде жити вічно, що вона ―потребує історика, а не адвоката‖.
М. Максимович був також одним із перших дослідників гайдамацького руху
на Україні. Він зібрав значний документальний матеріал про Коліївщину.
У той час, як офіційна російська і польська історіографія підкреслювали
органічну нездатність української маси до державного будівництва, її безпомічність
в організації життя, яке нібито засуджувало його на роль пасивного будівничого матеріалу в руках більш конструктивних сусідів, М. Максимович висував безсумнівні
конструктивні здібності українського народу, його благородну відпірність проти
насильства.
М. Максимович обґрунтував ідею києвоцентризму на противагу москвоцентризму, як ремінісценції теорії ―Москва – третій Рим‖, і тим самим відродив старе
українське протистояння ―третьому Римові‖, відоме з часів Іова Борецького –
І. Мазепи – як теза ―Київ – другий Єрусалим‖. Михайлу Олександровичу належить
першість і в застосуванні на новому, позитивістському науковому рівні тези про
тяглість української історії від княжих часів до козацьких.
Своїми дослідженнями М. Максимович вніс значний вклад в українську історіографію ХІХ ст. Значне коло питань, поставлених і розв’язаних ним, лишаються
цінними до наших днів. Історик Д. Багалій так писав про Максимовича: ―На його
долю припало тяжке невдячне завдання – очищати джерела української історії, переважно літописи та побудовані на них праці від помилок, хиб і викривлень. Він розчищав ґрунт для майбутніх праць, творив,за його власним виразом, цеглини для майбутньої побудови південноруської історії‖. І. Франко справедливо називав М. Максимовича ―Видатним письменником української науки‖, а М. Драгоманов влучно сказав, що він ―був для українців цілою вченою історико-філологічною установою і
разом з тим живою народною людиною‖.
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OLEKSANDR LAZAREVSKYI – A RESEARCH OF
LEFT-BANK UKRAINE OF THE XVII-XVIII THE
CENTURIES
The article is dedicated to the analysis of the historical works of O. Lazarevskyi
about Hetman Ukraine during XVII-XVIII centuries.
Keywords: Oleksandr Lazarevskyi, the research of Hetman left-bank Ukraine.
Олександр Матвійович Лазаревський (1834-1902) народився в селі Гирявці,
Чернігівської губернії, поблизу Конотопа, в сім’ї службовця. Предки О. Лазаревського – конотопські козаки Лазаренки, належали до сотенної старшини. Батько
Олександра – Матвій Ілліч Лазаревський протягом своєї 45-ти літньої чиновницької
служби перебував на незначних посадах – канцеляриста, земського писаря та ін.
О. Лазаревський спочатку навчався в Конотопському повітовому училищі, а
потім у 2-ій петербурзькій гімназії. У 1864 р. Олександр поступив на історикофілологічний факультет Петербурзького університету і почав цікавитися історією та
літературою України.
Особливе значення для формування світогляду О. Лазаревського мала дружба
з великим українським поетом Т. Шевченком, який на початку 1858 р. повернувся до
Петербурга після заслання.
О. Лазаревський був щирим і безкорисливим другом великого Кобзаря. Із
своїми братами Василем та Михайлом він допомагав Т. Шевченкові під час його
хвороби. Він же разом з художником Г. Честаховським супроводжував тіло Т. Шевченка на місце поховання – біля міста Канева. О. Лазаревський одним з перших почав писати біографію Шевченка і перший вказав на необхідність великої попередньої
роботи по збиранню біографічного матеріалу, щоб ―потім приступити до написання
найбільш повної і цілком достовірної біографії славного нашого поета‖. Улітку 1858 р.
О. Лазаревський закінчив Петербурзький університет, здобувши ступінь кандидата.
Ще студентом за рекомендацією свого брата Михайла, він деякий час займався
впорядкуванням петербурзької бібліотеки і музею графа Уварова, що в значній мірі
поповнило його знання джерел.
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Наставали тривожні часи передодня ―великих реформ‖, часи надій і сподівань
на кращі зміни, пов’язані з проектами скасування кріпацтва.
Положення і Маніфест 19 лютого 1861 р. були сприйняті українською інтелігенцією, як відомо, по-різному. Частина інтелігенції, до якої належав і О. Лазаревський, щиро вірила в те, що селянська реформа принесе добробут народу. Бажання
полегшити становище селян керувало Лазаревським в його прагненні взяти безпосередню участь у практичному здійсненні реформи 1861 р.
Проводити закон про реформу мали з’їзди мирових посередників з місцевих
дворян. Для О. Лазаревського був лише один шлях потрапити в мирові посередники
– дістати призначення на посаду ―члена від уряду‖. За допомогою знайомих він
одержав призначення в Чернігів.
Звичайно, ця діяльність О. Лазаревського не могла дати тих результатів, яких
він бажав. Проте він потім мав можливість відзначити: ―Незважаючи на те, що переважна більшість учасників проведення реформи шкодувала за втраченим кріпосним
правом, розвод селян з поміщиками в чотирьох моїх повітах був зроблений більшменш правомірно, і селяни при складанні уставних грамот скривджені навмисно не
були‖.
Починаючи з осені 1861 р. О. Лазаревський провів все життя на Україні. Правда, у 1879 р. його призначили товаришем голови курського суду, але через кілька місяців він повернувся на Україну. Після Курська О. Лазаревський працював у Чернігові, Полтаві, Ніжині, а з 1880 р. – в київському окружному суді.
З 60-х рр. ХІХ ст. починається плодотворна наукова діяльність О. Лазаревського як історика України. Його наукова спадщина охоплює близько 450 наукових
праць.
Предметом дослідження О. Лазаревського були пекучі для того часу питання з
історії селянського життя, економіки, соціальних відносин на Лівобережній Україні
другої половини XVII – XVIII ст. Здавалось, він зачіпав проблеми, що торкались
далекого минулого і лише окремих сторін з історії українського народу. Але своїми
працями і публікаціями документів Лазаревський дав відповідь на значне коло
питань суспільного життя під час реформи і пореформеного періоду.
В центрі політичних суперечок 60-х рр. XIX ст. було селянське питання. Крім
того, на Україні, як і в інших частинах Російської імперії великої гостроти набуло
питання національне. О. Лазаревський своїми історичними дослідженнями і публікаціями джерел сприяв розвиткові просвітницьких поглядів на суспільні й історичні
явища, розвиткові демократичного напряму в історичній науці.
Виняткову роль в науковій діяльності О. Лазаревського відіграли роки життя в
Чернігові (1861 – 1868). Чернігів на той час був містом архівних багатств. Таких
цінних матеріалів з історії Лівобережної України XVII – XVIII ст., які знаходилися в
Чернігівських архівах, в той час не було в жодному місті України. Так, архів Малоросійської колегії, що зберігався при чернігівському губернському правлінні, містив
документальні матеріали головних місцевих адміністративно-управлінських установ
на Лівобережній Україні періоду існування Гетьманської держави.
Важливими для дослідницької роботи з історії України були також архіви
Чернігівської казенної палати та Чернігівського дворянства депутатського зібрання.
Вивчення архівних матеріалів Лазаревський почав зразу ж після переїзду до
Чернігова. Уже в статті ―Статистические сведения об украинских народных школах
и госпиталях в XVIII веке‖ (1862) О. Лазаревський повідомляв, що знайшов в архіві
Малоросійської колегії ревізькі полкові книги семи українських полків. Публікуючи
в наступному 1863 р. ―Рассказы из истории Левобережной Украины XVIII века‖, Ла-
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заревський відзначав, що ця його праця ґрунтується майже виключно на фактах,
запозичених із архівних справ Генеральної військової канцелярії. У 1866 р. О. Лазаревський видає монографію ―Малороссийские посполитые крестьяне.1648 – 1783‖
[1], яка була написана виключно на матеріалах чернігівських архівів.
Проблема соціальних взаємовідносин козацької старшини, з одного боку, і мас
селян і рядових козаків, з другого, стала основною проблемою наступних досліджень
О. Лазаревського. В 1875 – 1876 рр. історик публікує серії нарисів під загальною
назвою ―Очерки малороссийских фамилий. Материалы из истории общества в XVII
и XVIII веках‖. Тісно примикають за змістом і структурою до них нові нариси під
назвою ―Люди Старой Малороссии‖. Поряд з нарисами з історії окремих українських
дворянських родів О. Лазаревський в період 60-70-х років створює узагальнюючі
праці з історії окремих груп суспільства на Лівобережній Україні XVII – XVIII ст.
Так виникають його нариси про сотників, парафіяльне духовенство та монахів.
О. Лазаревський активно досліджував також історію сіл Лівобережної України. У 80-ті роки він підготував ―Исторические очерки сел и селян Левобережной
Малороссии‖.
В останнє десятиріччя свого життя О. Лазаревський працював над великою
монографією ―Описание Старой Малороссии‖. Старою Малоросією він називав Лівобережну Україну в складі полків другої половини XVII ст. з наступними змінами у
XVIII ст., тобто від входження України в склад Росії і до запровадження російського
управління в 1782 р. з установленням намісництв. У цій праці вчений мав намір
подати опис усіх 10 адміністративно-територіальних полків, які в другій половині
XVII та у XVIII століттях становили ―Малоросію лівого берега Дніпра‖. Опис кожного з 10 полків мав становити окремий том. Однак повністю свого задуму Лазаревський не встиг здійснити і випустив у світ описи лише трьох полків – Стародубського, Ніжинського і Прилуцького. Наукова цінність цієї праці О. Лазаревського, яка
ґрунтується на архівних документах, нині особливо цінна, бо велика частина використаних ним архівних матеріалів втрачена.
Інтерес громадськості до минулого України вимагав створення періодичного
органу, на сторінках якого можна було б висвітлювати питання історії. У 1882 р.
Лазаревський разом з Лебединцевим почав видавати журнал ―Киевская старина‖.
Журнал об’єднував переважно ліберальну українську інтелігенцію і зіграв помітну
роль у розвитку української історичної науки.
З появою ― Киевской старины‖ ще більш плодотворною стає діяльність
О. Лазаревського. Майже в кожному номері журналу друкувались його дослідження,
публікації нових документів, рецензії. З них найбільше заслуговують на увагу такі:
―Сулимовский архив‖ (1882), ―Галагановский фамильный архив‖ (1883), ―Универсал
гетмана Разумовского об ограничении права перехода крестьян‖ (1884), ―Отрывки из
нежинских магистратских книг. 1657 – 1674 гг.‖ (1887), ―Акты Переяславского полка
XVII – XVIII в ‖ (1890). Слід зауважити, що більшість цих праць мала велике наукове значення, якого вони не втратили й до наших днів.
З 90-х років ХІХ ст. О. Лазаревський став співробітником історичного товариства Нестора-літописця, що існувало при Київському університеті і видавало свій
орган ―Чтения в историческом обществе Нестора-летописца‖. У ―Чтениях‖ О. Лазаревський теж опублікував велику кількість праць, в тому числі, ―Акты по истории
землевладения в Малороссии в 1630 – 1690 годах‖, ―Акты по истории монастырского
землевладения‖ та ін.
Як же оцінював О. Лазаревський важливіші питання історії Лівобережної
України другої половини XVII – XVIII ст.? Вихідним пунктом його досліджень були

71

роки визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького, яку він
називав ―найяскравішою епохою, найвідраднішим часом в усьому історичному житті
України‖.
Історик, хоч спеціально і не займався дослідженням національно-визвольної
війни українського народу, але висловив ряд слушних зауважень щодо її характеру,
відзначив благотворний вплив цієї події на соціально-економічний і політичний
розвиток України. Ворогами українського народу виступали, на думку історика,
―пани з чужою релігією, з чужою мовою‖. Це була ―боротьба за свободу від усяких
утисків польських панів‖. До визвольної війни середини XVII ст. О. Лазаревський
навіть вживав термін ―революція Хмельницького‖ [2].
З великою повагою відзивався О. Лазаревський про Б. Хмельницького, називаючи його ―найкрупнішою особою малоросійської історії‖ [3].
Значна частина істориків пояснювала участь Б. Хмельницького у визвольній
війні і очолення ним народного руху його егоїстичними міркуваннями: він нібито
хотів помститися польським панам лише за свою особисту образу. Тим самим вони
незаслужено принижували Б. Хмельницького як історичного діяча. До честі
О. Лазаревського слід відзначити, що він, напроти, цілком вірно підкреслював у
діяльності Б. Хмельницького громадські мотиви, завдяки яким останній і міг стати на
чолі визвольного руху українського народу. ―З одного боку, тягар польського ярма, а
з другого боку, пряма мета всіх дій Б. Хмельницького – зняти з народу це ярмо –
запалили руський народ у половині ХVII ст., і його повстання тоді стало загальним‖
[4], писав О. Лазаревський. Про увагу історика до постаті гетьмана свідчить той
факт, що на сторінках ―Киевской старины‖ він помістив вісім публікацій і повідомлень, що спеціально присвячувалися Б. Хмельницькому.
Особливу увагу О. Лазаревського привертало питання про соціальні наслідки
визвольної війни середини ХVII ст. Історик відзначив факт ліквідації в ході повстання великого магнатського і польсько-шляхетського землеволодіння, яке було переважаючою формою земельної власності на Лівобережній Україні в період панування
там шляхетської Польщі. ―З вигнанням поляків в Малоросії не стало крупних
поземельних власників…‖,– такими словами починав О. Лазаревський історію
селянства Лівобережної України, викладену ним у книзі ―Малороссийские посполитые крестьяне. 1648 – 1783 гг.‖. ―Земля, що належала перед тим польським панам,
тепер – в певний момент залишалася у фактичному володінні тих, хто її обробляв‖
[5], – писав О. Лазаревський.
Селяни і козаки в ході війни захопили багато земель, які належали до того
польським магнатам і шляхті. ―Народ вирішив, – вказував О. Лазаревський з цього
приводу, що колишні кріпосні на земельні маєтки ―козацькою шаблею скасовано‖
[6]. На думку історика, в результаті переможного закінчення національно-визвольної
війни на Україні не стало привілейованого стану, а залишилось одне поспільство,
народ [7]. Таким чином, за твердженням О. Лазаревського, після переможного закінчення національно-визвольної війни, населення Лівобережної України становило
масу вільного народу. При цьому історик зазначав, що козацька старшина при
Б. Хмельницькому не користувалась привілеями і тільки згодом вона зайняла привілейоване становище.
На думку О. Лазаревського, після вигнання з території Лівобережної України
польських магнатів і великої шляхти ―початкова земельна власність у Малоросії
виникла на праві вільного займу земель (займанщина)‖ [8].
Однак з часом, на Лівобережній Україні, як писав О. Лазаревський, починає
зростати велике землеволодіння. Одним з важливих джерел зростання старшинсько-
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го землеволодіння в другій половині ХVII та у ХVIIІ ст. були на думку Лазаревського гетьманські надання. Гетьмани роздали козацькій старшині чимало земель.
Якщо про Б. Хмельницького О. Лазаревський писав, що той нагороджуючи маєтностями православні монастирі і почасти українську шляхту, не був дуже охочим до
надання універсалів на земельну власність представникам козацької старшини, то в
політиці гетьманів – наступників Б. Хмельницького О. Лазаревський, навпаки,
звернув увагу на їх щедру роздачу козацькій старшині земель з фонду ―Війська запорізького‖. Це у великій мірі сприяло зростанню великого феодального землеволодіння на Лівобережній Україні в другій половині ХVII та ХVIIІ ст.
На значному архівному матеріалі О. Лазаревський показав також характерні
особливості скуповування старшиною земель селян і рядових козаків у кінці ХVII –
першій половині ХVIIІ століть. Поряд із скуповуванням земель козаків і селян,
полкова і сотенна старшина використовувала, на думку О. Лазаревського, і відкрите
насильство з метою збільшення своїх земельних володінь. О. Лазаревський вважав,
що все ж таки головною причиною продажу козаками і селянами землі були не
насильницькі , а економічні фактори. В працях О. Лазаревського зустрічається багато
документальних актів про вимушений продаж землі через економічне розорення та
занепад господарства того чи іншого селянина або козака.
Як відомо, у другій половині ХVII і на початку ХVIIІ ст. на Лівобережній
Україні існувала відносна, ще не регламентована законом свобода переходу селян.
Однак і в той час, на думку О. Лазаревського, старшина використовувала різні засоби до навернення селян і козаків у залежне до себе становище.
У монографії ―Малороссийские посполитые крестьяне. 1648 – 1783 гг.‖ Лазаревський робив висновок, що кріпосне право було ―природним наслідком внутрішнього життя гетьманської Малоросії‖.
В останні роки життя О. Лазаревський висловив думки, які значно скорегували
його попередню концепцію процесу закріпачення селян на Лівобережній Україні в
ХVII – ХVIIІ ст. Тут історик головну роль відводив зовнішнім впливам шляхетської
Польщі і царської Росії у встановленні кріпосних порядків на Україні.
Думка про першорядну роль зовнішніх впливів у встановленні кріпосницьких
порядків на Лівобережжі ХVII-ХVIIІ століть найбільш виразно висловлена Лазаревським в ―Замечаниях на исторические монографии Д. П. Миллера‖ (1898), де
автор писав: ―Видно, малоросійський демократизм був переможений з одного боку,
польськими традиціями, а з другого боку, і діянням московського уряду, який нагороджував уже в 60-х роках ХVII ст. козацьку старшину селами ―со крестьяны‖ [9].
Торкаючись історії селянства, О. Лазаревський звернув увагу й на боротьбу
його з козацькою старшиною на економічному ґрунті. Це привело до з’ясування
проблем: як виникла і набувала економічної ваги і сили верства старшин? Відповіддю на це були його ―Нариси з історії українських родів‖, пізніше – ―Люди старої Малоросії‖. На історії окремих старшинсько-дворянських родів Лазаревський з’ясовує
історію цілої старшинської верстви, яка в економічній боротьбі перемогла селянство
і зробила його тоді кріпаками. Питання про походження родів, про їх родинні
відносини цікавили його не самі по собі, а як матеріал для з’ясування одноманітності
цілої верстви, її місцевого походження, її інтересів, об’єднаних не тільки економічними причинами і родинними відносинами, але й загальними способами набування собі багатства і використання його з метою зробити підлеглим йому селянство.
Нариси історика насичені цікавими побутовими моментами про те, яким чином йшла
боротьба старшин з селянством на економічному ґрунті. Дослід О. Лазаревського
показав, що боротьба ця, як і сама старшина, є продукт місцевих економічних і
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політичних умов українського життя. На думку Лазаревського, освіта разом з владою
при наявності певних матеріальних достатків, остаточно відокремили старшину від
народу. Процес цей завершився в першій чверті ХVIIІ ст. З цього часу старшина, як
верства, намагається зробитися станом і здобути свої станові, а то й політичні права.
В руках старшини була адміністрація Лівобережної України, і адміністративна
влада, в значній мірі допомагала росту її економічної сили. Тому на історію адміністративних діячів Лазаревський звернув особливу увагу. В його ―Описании Старой
Малороссии‖ знаходимо майже повні списки полкової старшини відповідних полків,
часто з фактами їх адміністративної діяльності. Перед читачем проходить ціла
галерея адміністративних керівників від полковників до сотників, або отаманів-городових. Всі вони нагадують один одного, бо однакові суспільні умови життя зробили
їх такими. О. Лазаревський користується цими матеріалами для характеристики
загальних порядків Гетьманщини, які він часто формулює досить точно. Праці
Лазаревського дають великий матеріал не лише про побут старшини, але й про склад
адміністрації, зміщення урядів, їх компетенції.
Поряд з цим слід мати на увазі, що ще при житті Лазаревського українські
історики зазначали і певні хиби у його науковому доробку. Так, В. Барвінський робив серйозний закид О. Лазаревському за те, що він багато місця відводив старшинським утискам і насильствам, не висвітлюючи об’єктивних причин цих явищ
[10].
М. Грушевський, відзначаючи заслуги О. Лазаревського як історика – дослідника минулого України, дорікав йому за однобічне висвітлення життя і побуту Гетьманщини, за ―дещо односторонню несправедливу критику козацької старшини‖ 11.
І все ж попри все, як справедливо писав М. Василенко, праці О. Лазаревського
будили історичну думку, штовхали дослідників до дальшої розробки поставлених
ним проблем, для багатьох з них вони були вихідними моментами. Правда, О. Лазаревський не підготував широких узагальнюючих праць, не підходив до фактів з
власною концепцією, він підготовляв лише матеріал для них. О. Лазаревський належав до того типу народницьких ліберальних істориків, що збирали цеглини для майбутньої будівлі. А без роботи таких вчених не може бути з’ясоване минуле і головні
причини, що викликали його.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.

1

Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне. 1648-1783 // Записки Черниговского
губернского статистического комитета. – Чернигов, 1866. – Кн. 1. – С. 1-151.
2.
Лазаревский А. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малороссийском
дворянстве и статутовых судах. – К., 1898. – С. 3,4,7.
3.
Лазаревский А. Богдан Хмельницкий. Анонимная поэма 30-х годов // Киевская старина. – 1898. –
Кн. 11. – С. 55.
4.
Лазаревский А. Заметки о Мазепе // Киевская старина. – 1898. – Кн. 6. – С. 406.
5.
Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне. 1648 – 1783.– К., 1908. – С. 3.
6.
Лазаревский А. Из истории сел и селян Левобережной Малороссии // Киевская старина. – 1891. –
Кн. 1. – С. 1.
7.
Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне. 1648-1783. – К., 1908. – С. 3.
8.
Там само. – С.17.
9.
Лазаревский А. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малороссийском
дворянстве и статутовых судах. – К., 1898. – С. 27.
10.
Барвинский В. Крестьяне в Левобережной Украине в ХVII-XVIII веках. – Харьков, 1909. – С. 1, 7 –10.
11.
Грушевский М. Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург, 1914. –
С. 30; Записки наукового товариства імені Т. Шевченка.– Львів, 1902. – Т. 25. – С. 4.
1

74

УДК [001.9:061.2 – 053.5/.81] (477.83/.86) „18”
Сливка Ю. Ю., Панфілова Т. О.

ЮНАЦЬКО-МОЛОДІЖНІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ
ТА СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА ГАЛИЧИНИ (ХІХ СТ.)
У статті розглядаються зародження та встановлення молодіжних культурно-освітніх та спортивних товариств у Східній Галичині, їх роль у формуванні національної свідомості та структур українського громадянського суспільства.
Ключові слова: Східна Галичина, громадянське суспільство, національна свідомість, національно-культурний розвиток, молодіжні, культурно-освітні, спортивні
товариства.

Slyvka U., Panfilova T.

YOUNG, CULTURAL-EDUCATIONAL, SPORTING
SOCIETES IN HALYCHYNA (XIX CENTURIES)
The article dedicated to events of the Ukrainian history in ХІХ-ХХ centuries, in
particular consolidation of Ukrainian national-patriotic forces around and their activities
to create network of cultural-educational and scientific structures, their further consolidation to societies and organizations. An activity of such societies and organizations is
described, in particular in sphere of popularization of Ukrainian language, publications of
textbooks and periodicals. Exceptional importance of cultural-educational and scientific
societies and organizations for formation of civic society in Ukraine and, mainly in Eastern
Halychyna is argued.
Keywords: Eastern Halychyna, civic society, national consciousness, nationalcultural development, cultural-educational societies.
Соціальні та культурно-освітні реформи в Австрійській імперії ХІХ століття
сприяли зростанню політичної активності галицької молоді. Великий вплив на розвиток національно-визвольного руху в Східній Галичині мала творчість Тараса
Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова та інших видатних письменників та учених, а особливо діяльність створеного 1846 року Кирило-Мефодіївського
братства – політичного товариства, яке поставило собі за мету освіту народу,
скасування кріпацтва та кастових привілеїв, національну свободу поневоленим
слов’янським народам та заснування федерації рівноправних слов’янських народів.1
У Східній Галичині першою культурно-освітньою молодіжною організацією був
гурток „Руська Трійця‖ (1834-1843). А найдавнішим студентським товариством –
„Січ‖, створена у Відні 1867 року, з учасників якого вийшли видатні постаті
української науки та культури: Анатолій Вахнянин – перший голова товариства
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„Просвіта‖, Юліян Целевич – політичний діяч, Іван Горбачевський – професор
Празького університету, Михайло Борискевич – професор університету в Граці, Іван
Пулюй – видатний вчений, професор політехніки у Празі.
Під впливом Кирило-Мефодіївського товариства та громадсько-політичного
руху на Наддніпрянській Україні, у 60-х роках ХІХ століття у Східній Галичині
зародився ранньонародовецький рух, учасники якого, переважно студенти, створювали громади. 1862 року вже діяли дві громади Львівської Духовної семінарії та
Львівського університету. Важлива роль у становленні молодіжного руху належала
народовецькій пресі, зокрема часописам „Вечорниці‖ та „Мета‖, які й сформували
головні засади національно-політичної ідеології ранніх народовців. У червні 1862
року громадівські організації створювалися у Перемишлі й Самборі, а наприкінці
1863 – на початку 1864 років у Станіславові та Тернопільській гімназії, одним із
засновників якої був Іван Пулюй. Створювалися також громадівські організації у
Бережанах і Чорткові, а також у Дрогобицькій гімназії. Галицькі громади мали сталу
структуру, статут, а також свого війта, писаря і бібліотекаря та контролера. Вступ у
громаду сприймався як у козацький лицарський орден, громадівці називали себе
козаками, братами. Головна мета громад – національна самоосвіта, поширення
української мови та ознайомлення з мовно-літературними здобутками часописів громади, зокрема газети „Мета‖. „Це защита наша і котру ми якнайдальше розширяти
усіма силами стараємося‖, – заявляв відомий діяч громад Дмитро Танячкевич.
Однією з найцікавіших сторінок діяльності громад було видання власних
рукописних часописів, зокрема у Львівській Духовній семінарії та Станіславівській
гімназії („Клепайло‖, „Гомін‖, „Фірман‖, „Віщун‖, „Зірка‖).
Таким чином, громадам належала важлива роль у формуванні українського національного руху в Галичині та становленні неформальних ранньо-народовецьких
громад.2
Характерною особливістю Східної Галичини було те, що молодіжні спортивно-руханкові товариства – Соколи, скаутсько-пластові та січові організації мали
насамперед національно-патріотичний характер. Головна мета їх діяльності полягала
в тому, щоб засобами спорту і дисципліни зміцнити духовно та фізично молоде покоління, розвинути у ньому національну свідомість і, таким чином, підпорядкувати
його діяльність реалізації гасла „Все для Батьківщини‖.
У країнах Західної Європи, зокрема у Чехії, соколівський рух розпочався в
середині ХІХ століття. Якщо 1882 року на першому соколівському зібранні у Празі
взяло участь 720 спортсменів, то на 5 з’їзді – вже 20 тисяч, а у 700 соколівських товариств входило понад 75 тисяч членів.3
У Галичині польські товариства „Сокіл‖ були створені 1881 р. у Львові, Тернополі, Бродах, Рогатині, Заліщиках, Золочеві, Теребовлі, Чорткові, Зборові, Підгайцях,
Олеську, Гусятині, Буську. Українські товариства „Сокіл‖ організувалися аж наприкінці ХІХ століття – 1892 року переважно студентами товариства „Ватра‖ у Львові та
„Академічного Братства‖ 1896 р. Згодом „Академічне Братство‖ об’єдналося з академічним товариством „Ватра‖, створивши одну „Академічну Громаду‖, до якої входили Богдан Лепкий, Володимир Нагірний та інші. 1883 року Іван Франко та Володимир Лаврівський підготували проект статуту товариства „Сокіл‖. Руханкове товариство „Сокіл‖ було корисним для „Просвіти‖, бо доповнювало його організаційноосвітню діяльність під гімнастично-освітнім оглядом.
Установчі збори товариства „Сокіл‖ провели 17 липня 1892 року в приміщенні
„Народного Дому‖ за участю академічної та ремісничої молоді. На зборах із доповіддю про статут товариства виступив Володимир Лаврівський, а стосовно його
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назви розглядалися різні пропозиції: „Січ‖, „Львівська січ‖, „Галицький лев‖, „Руський лев‖, „Український лев‖. Згодом учасники зборів погодилися з назвою „Сокіл‖
як всеслов’янською ідеєю. Головою-старшиною „Соколів‖ обрали директора „Народної торгівлі‖ Василя Нагірного. 1904 року до товариства „Сокіл‖ вступив великий
гурт студентів на чолі з Ярославом Ярославенком, композитором гімну „Соколи –
Соколи‖, слова до якого написала Костянтина Малицька. Вона була також автором
слів до багатьох патріотичних маршових стрілецьких пісень: „У Січі‖, „Повставали
козаченьки‖, „Вгору прапор‖, „В Січ вставай!‖, „Гей на нашій Україні‖, „Січ в
поході‖, які стали народними піснями.
Вперше гімн прозвучав 6 квітня 1901 року на виступі львівського українського
„Соколу‖. У тексті гімну лунав заклик:
„Соколи – Соколи ставайте в ряди,
Нас поклик боротись взиває,
У здоровому тілі, здорові душі,
Де сила – там воля встає.
Як славно бувало козацькі сини
Боролись до смерти-загину
Боротись будемо соколи всі ми
За нашу святу Україну!
Лети же соколе, далеко в степи
У гори, луги та лимани!
Прапор наш сокільський високо неси
Під ним най народ вольний стане!‖4
Цей гімн став улюбленою патріотичною піснею „Соколів‖ та сприяв популяризації їх діяльності. Якщо 1903 року діяло 20 „Січей‖ і 4 „Соколи‖, то наступного
1904 – відповідно 122 і 80. Наприкінці 1908 року в селах і містечках Львівщини існувало 400 сокільсько-пожежних філій, які об’єднували 10 397 членів, у тому числі 400
жінок, 66 філій мали свої бібліотеки, де було 3 500 книжок, 92 філії передплачували
144 газети. Члени філій збиралися у 124 читальнях „Просвіти‖ і 29 у приватних
домах. Філії товариства очолювали 118 селян-хліборобів, 51 священик, 9 службовців,
7 ремісників, 6 вчителів і 3 студенти університету.5
Впродовж 1880, 1882 років студентська молодь Львова об’єднувалася навколо
гуртка „Дружній Лихвярь‖, а згодом „Академічного братства‖. У „Дружньому Лихвярі‖ діяв літературно-історичний гурток, а згодом і правничий, до якого належали
Кость Левицький, Євген Олесницький та Андрій Чайківський. У різні роки членами
гуртка були Северин Данилович, Корнило Трильовський, Микола Шухевич, Степан
Федак, Володимир Охримович та інші. Гурток функціонував під егідою „Академічного братства‖ та співпрацював із „Академічним гуртком‖. 1883 року при „Академічному братстві‖ розпочав діяльність „Етнографічно-статистичний гурток‖, ініціатором створення якого став Іван Франко. Стосовно програми його діяльності, Іван
Франко у листі до Климентини Попович писав, що членом гуртка може бути кожен,
хто збирає матеріали – казки, пісні, приповідки та відповідає на квестіонари. На
першому засіданні Франко виголосив доповідь „Статистика, яко метода і наука‖. Він
був фактичним керівником та організатором діяльності гуртка, складав квестіонари
про народне життя та виголошував доповіді: 20 листопада 1884 року – „Критичний
огляд подій 1846 року у Східній Галичині‖, а 2 грудня – „Історія скасування
панщини в Галичині 1848-1850 рр.‖.
В „Етнографічно-статистичному гуртку‖ Іван Франко співпрацював із Михайлом Драгомановим, зокрема надіслав йому реферат з італійської та французької
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літератури „Про народну словесність‖. У листопаді 1884 року в складі „Академічного братства‖ створився ще один „Літературно-науковий гурток‖. Широку наукову
діяльність проводила й „Академічна громада‖, котра налічувала 25 членів, до якої
входили: Степан Томашівський, Володимир Гнатюк, Євген Дзерович, Іван Білик,
Степан Шухевич, Іван Макух, Іван Герасимович та інші. 1884 року виник „Економічно-соціологічний гурток‖. Тоді ж в „Академічній громаді‖ почав діяти і гурток,
котрий мав 4 секції: літературну, історично-правову, природничо-філософську та
соціально-економічну.
Студентські товариства сприяли формуванню національної свідомості молодої
інтелігенції. З їхнього середовища вийшла ціла плеяда видатних громадсько-політичних і культурних діячів Східної Галичини ХІХ – початку ХХ століття: Іван Франко, Кость Левицький, Євген Петрушевич, Євген Олесницький, Северин Данилович,
Кирило Трильовський, Лонгин Цегельський, Степан Федак, Володимир Охримович,
Микола Ганкевич, Володимир Гнатюк, Степан Томашівський та багато інших
особистостей.6
17 вересня 1880 року в Коломиї відбувся перший з’їзд українських студентів
Галичини й Буковини, в якому брали участь члени академічних студентських товариств: „Січ‖ у Відні, „Академічний гурток‖ та „Дружній Лихвярь‖ у Львові,
„Союз‖ у Чернівцях, – всього понад 40 учасників. У резолюції з’їзду йшлося про
потребу видання літературно-наукового журналу та про об’єднання „Академічного
гуртка‖ й „Дружнього Лихвяря‖ і щоб „Академічний гурток‖ став літературно-науковим, а „Дружній Лихвярь‖ запомогово-позичковим товариством для всіх русинів –
академіків без огляду на партії. У зверненні до Академічного Сенату Львівського
університету молодь вимагала відновити кафедру русько-української історії та
закликати руських академіків громадою записуватися на русько-українські виклади.
Однак 28 липня 1881 року на це звернення української студентської молоді Сенат
Львівського університету відповів, що „тепер до руської петиції не може прихилитися‖.7
19 листопада 1881 року відбулися перші збори „Кружка правничого‖ у
Львівському університеті, яким керував професор Олександр Огоновський, а членами його згодом стали видатні постаті суспільно-політичного руху в Галичині:
Кость Левицький, Андрій Чайківський, Євген Олесницький, Андронік Могильницький та Гнат Дзерович.8
Яскравим виявом патріотичної діяльності соколівських товариств була тривала
боротьба галицької молоді за український університет у Львові. У 1906 та 1907 рр.
розгорнулися збройні сутички між польськими та українськими студентами. 30
червня 1910 року в залі львівського „Сокола‖ понад 600 українських студентів вирішили провести 1 липня 1910 року в університеті нелегальне віче. Внаслідок збройних сутичок було вбито студента Адама Козака та арештовано 120 студентів. 4 липня
1910 р. на похорон Адама Козака у соколівських одностроях приїхали соколи зі
Львова, Рогатина, Станіславова, Суховолі, Янова та інших міст. Над домовиною промову виголосив заступник голови „Сокола-Батька‖ відомий політичний діяч Лонгин
Цегельський.9
Порівнюючи стан суспільно-політичного руху та рівень консолідації українських національно-патріотичних сил кінця ХІХ століття, з ситуацією у Східній
Галичині за часів „Руської Трійці‖ та перших десятиліть після революції 1848-49 рр.,
Іван Франко писав, що внаслідок діяльності нової генерації української галицької
молоді національно-визвольний рух піднявся на якісно новий рівень. Бо „коли перед
півстоліттям ледве трьох, ледве 10 людей почувалися до святого обов’язку коло неї
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трудитися, нині до того обов’язку почувають вже тисячі – нині майже кожний русин
інтересується публічними справами своєї вітчизни, а й між самим народом живіше
розбуджується почуття своєї народності і своїх питомих інтересів‖.10
Саме цій благородній справі – патріотичному вихованню молодого покоління
– підпорядковувалася діяльність пластових організацій у Східній Галичині. Особливістю діяльності „Пласту‖ було те, що на відміну від „Соколів‖ і „Січі‖, які охоплювали переважно дорослу молодь з 18 років, „Пласт‖ почав формувати особливості
й національні ознаки характеру в молоді дошкільного віку. Тому „Пласт‖ проводив
навчально-виховну роботу поза школою. У циркулярі Верховної Палати відзначалося, що „тільки цілковите відмежування „Пласту‖ від школи (йшлося про польські
чи австро-німецькі школи) може щойно виявити правдиву практичну вартість
„Пласту‖ і принести наглядні правні успіхи‖.11
11 квітня 1912 року вважають офіційною датою заснування викладачем української академічної гімназії у Львові Тисовським таємного гуртка „Пласт‖, який переріс
у перший легальний курінь імені Петра Сагайдачного і став основою українського
„Пласту‖. Як згадує Олена Степанів, семінаристка тодішнього Українського Педагогічного Товариства, пластунка, ця організація проводила швидше військову, ніж пластову роботу. А опісля члени пластового гуртка відіграли визначну роль у стрілецькому русі та своєю діяльністю прислужилися українській визвольній справі. Син
Івана Франка Петро теж організував таємний пластовий гурток при філії української
академічної гімназії у Львові з учнів старших класів, до якого входило 120 учнів.12
Вершиною довоєнного розвитку „Пласту‖ стала участь його членів у соколівсько-січовому здвигу на честь 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 28
червня 1914 року серед учасників багатотисячної маніфестації були пластуни-соколи
з Перемишля, Коломиї, Станіславова, Бережан, Тернополя, Стрия, Дрогобича, Яворова та Львова. Керував пластовим відділом Петро Франко.
У другій половині ХІХ – початку ХХ століття в процесі консолідації української нації відроджувалися призабуті традиції Запорізької Січі. Саме на цьому ґрунті й
виникали спортивно-пожежні товариства „Січ‖, які не тільки активізували громадсько-політичну діяльність селянства, але й продовжували демократичні традиції
козацького війська і мали гасло: „Один за всіх і всі за одного‖.13 Творцем і січовим
батьком був Кирило Трильовський. 1910 року створено „Повітову Січову Управу‖,
що об’єднувала 28 товариств. 1913-1914 рр. січові свята організували у 42 селах Бережанського повіту. Був схвалений статут Українського Січового Союзу, затверджений Галицьким намісництвом. На з’їзді „Січі‖ затвердили структуру Українського
Січового Союзу – всі руханково-пожежні товариства, Українські січові стрільці
поширювали свою діяльність на новостворені товариства, в яких існували стрілецькі
секції.
Завданням Українського Січового Союзу було дотримуватися одностайності у
січовому і стрілецькому русі. Ці функції виконувалися за допомогою січових з’їздів
Крайової січової ради й Генеральної січової старшини. Генеральну січову старшину
обирали один раз на рік. Повітова січова рада складалася з усіх кошових січей і
товариств.
Принциповим є те, що розвиток і проблеми січового руху опинялися постійно
у полі зору не тільки видатних громадсько-політичних діячів Східної Галичини
(І. Франко, М. Павлик, В. Стефаник, К. Левицький, Д. Вітовський та ін.), але й
українських патріотів зі Східної України. Разом із ними у січових заходах брали
участь і почесні гості – делегати з Чехії, Словенії та Хорватії.
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1903 року до святкування з нагоди ювілею Миколи Лисенка в урочистостях
Українського Січового Союзу залучилися Сергій Єфремов, Михайло Грушевський,
Іван Франко, Олександр Барвінський, Іван Труш та інші видатні постаті. У промовівідповіді Євген Чикаленко наголосив: „як колись Січ давала захист у себе всім
незадоволеним порядками на Україні, так і тепер Галичина дає притулок нашому
письменству, яке колись прислужиться відродженню нашої нації – буваючи в Галичині, – продовжував свою промову-відповідь Євген Чикаленко, – і спостерігаючи
там широкий національний рух, я порівнював його з великою Україною. Я набирався
певности, що і в нас він розвинеться, коли в Росії буде конституція і коли настане
воля для проявлення національного життя. Тому я завжди радив нашим українцям
побачити тамошнє життя і укріпитися у вірі в майбутньому відродженні української
нації на всім просторі України. Тоді Галичина була для нас зразком боротьби за
національне відродження, була для України справжнім П’ємонтом‖.14
Формування у Східній Галичині Січового Стрілецтва стало основою для
створення в період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття
Української Галицької Армії – збройних сил Західно-Української Народної Республіки, а на певний період, після Акту соборності 22 січня 1919 року – об’єднаних
збройних сил Української Народної Республіки.15
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ІВАН ТРУШ: ДО ІСТОРІЇ ВИРОБЛЕННЯ ТВОРЧОГО
ПОЧЕРКУ
У статті розкрито основні віхи творчості Івана Труша – видатного митця,
полісемантичного і багатожанрового художника, представника української неоромантичної традиції у малярстві.
Ключові слова: І. Труш, галицька неоромантична школа, академізм, модернізм, М. Павлик, І. Франко, «Українська Академічна Громада», неоромантична естетика.

Kuchar V.

IVAN TRUSH: THE HISTORY OF THE
DEVELOPMENT OF THE CREATIVE HANDWRITING
In the article covers the major milestones of Ivan Trush is an outstanding artist,
representative of the ukrainian neoromantic tradition in painting.
Keywords: I. Trush, neoromantic school in Halyczyna, academic art, modernism,
M. Pavlyk, I. Franko, «Ukrainian Academic Community», neoromantic aesthetics.
Через перехрестя українського ментальнісного тяжіння до геоцентризму,
слідування давньогрецьким художнім традиціям і оригінальні відгомони європейських митецьких віянь в етнічну культуру українців проникає романтизм. Точка відштовхування українського романтичного канону – класицизм.
Класицизм з його канонічним слідуванням (римській строгості форм, мистецтву порядку, логіки, гармонії, міфологічних сюжетів, суворій ієрархії жанрів,
правилам трьох єдностей, апеляцією до виховної дидактики мистецтва) органічно
проникав в українську свідомість через палітру міської забудови південно-східної
України. Точка відштовхування від класичного канону – важлива точка опори художнього мислення Т. Шевченка (1814-1861). Фундаментальна основа оптимістичного романтизму Т. Шевченка – мати, Катерина Яківна, й сестра Катерина, які забезпечили міцний позитивний настрій його пленерним екскурсам. Творчість Шевченка
є сутнісно геніальною завдяки накладанню художнього та літературного дискурсів –
річ, безумовно, якісно феноменальна. Т. Шевченко та його творчість не могли не
цікавити І. Труша [10, с. 99]. Львівський художник залишив по собі поважну шевченкіану [1, 10, 21, 24]. Більше того, напередодні Першої світової війни І. Труш брав
участь у конкурсі на кращий пам’ятник Т. Шевченку і як член журі, і як учасник
митецьких змагань. Шевченківський романтизм – послужив потужною підоймою
української неоромантичної традиції.
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Галицька школа неоромантизму – яку, з певною натяжкою, доречно назвати
студією менторського неоромантизму, з’явилася на світ на хвилі модерністських
захоплень кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основоположником школи визнано вважається І. Труш (1869- 1941), видатний український художник, побіжно споріднений
з родиною Драгоманових-Косачів через шлюб зі старшою донькою М. Драгоманова
– Аріадною (1877-1954).
Родина Драгоманових потрапила у поле зору І. Труша ще на початку 1890-х рр.,
коли він був членом «Української Академічної Громади» у Кракові. Доба ствердження ідентичності для багатьох членів молодіжного національного об’єднання не
завершилася виразно означеним професійним вибором та ствердженням переконаності у етнічній самобутності. Марево модерністських шукано будило молодечу уяву
істотно сильніше, ніж сталість кар’єрного зростання. У числі українців Краківської
академічної громади, які потрапили під впливи модерністських віянь рано виділився
й І. Труш. Ліричність українського пейзажу, самобутність українського побуту спонукали його, як і багато кого іншого з молодих, наділених широким спектром образного мислення, відмінною технікою рисунку й акварелі, тонким кольористичним
сприйняттям світу і самобутньою композиційністю, індивідуально заявити про себе.
Один з візитів до М. Павлика (1853-1915), одного з найближчих сподвижників
І. Франка, несподівано приніс І. Трушу заочне знайомство з двоюрідною сестрою
Лесі Українки (1871-1913) – Аріадною. Художник відтворив обриси доньки М. Драгоманова на візитці та на рівні підсвідомості націлився на знайомство з молодою
жінкою [1, с. 136-138; 2, с. 12].
Творча манера молодого митця тяжіла до неоромантизму і не лише. Хоча його
примхливе бачення дрібних фрагментів українського пейзажу на ранньому етапі
творчості було оправлене широкими рамами голандської та польської панорамної
пейзажистки [2, с.22]. Проте це були лишень вторинні фактори впливу. Джерелом
первинного впливу на естетику художнього сприйняття світу І. Труша служив французький імпресіонізм. Водна стихія, заломлена в образно-кольористичному сприйнятті художника, стала в той час ідеалом жанрово-митецьких шукань багатьох професіоналів та аматорів пензля.
Для становлення творчої особистості митця винятково важливе значення часто
має школа. Але проблема формування мистецької школи в Україні часто мала гіркий
геополітичний присмак. Приправлені українською ментальнісною візією світу художні школи можуть існувати, але лише поза Україною. Вердикт салонного мислення в українських землях і українських митецьких середовищах кінця ХІХ ст. не
спрацював. Світ поволі переставав мислити поняттями та категоріями салонної естетики.
Крізь товщу елітарної культури і скупуватий прагматизм ширяєвської художньої майстерні до вершин світової культури несподівано проріс феномен Т. Шевченка.
Селянин-кріпак не має права на нарцистичне замилування собою і своєю
етнічністю? – Має. Образне мислення хлопця формувалося в лабіринтах багатьох
категоричних «катерининських» впливів. Дитину полонили висоти словеснообразного мислення матері – Катерини Яківни, та сестри Катерини. Російська імператриця Катерина стала для юнака символом і постійним джерелом загрози потрапити в полон казарменної солдатської служби. Шевченко боровся за доведення своєї
автентичності світові, широко спираючись на досвід звернення до світу литовської
етнічності. Попри напір і тиск з Заходу і Сходу, Реформаційних і Контрреформаційних впливів Литва й Вільнюс вступили в добу романтизму самобутньою етнічною одиницею.
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Оповитий тенетами класицизму Петербург еволюціонував у напрямі академізму. Але за лаштунками пурпурового оксамиту класицистичних куліс уже проглядався романтизм – його лише треба було як слід розгледіти. 1838 р. за виконаний К.
Брюловим (1799-1852) портрет наставника царських дітей російського поетаромантика В. Жуковського Т. Шевченко отримав свободу. Цим актом фактично було
легітимізовано його свободу на творення у стилях романтики та бідермайєр у малярстві та право на самобутню романтичну строфу в українській поезії та літературі.
Українське середовище Петербурга – і реальний, і містичний оплот підтримки
молодого митця. У літературі багато сказано про підтримку Т. Шевченка І. Сошенком (1807-1876). Взаємини Т. Шевченка з В. Штернбергом (1818-1845) – тема не
нова в історії мистецтвознавства, але, разом і з тим, ще не до кінця вичерпана. У петербурзькому оточенні Академії мистецтв шевченківських часів несправедливо губиться постать фундатора харківської школи в українському малярстві Д. Безперчого
(1825-1913).
Митець – це завжди оригінальне переживання самості. Проблематика, для
прикладу, глибоко цікавить українського письменника-імпресіоніста М. Коцюбинського (1864-1913). Проблема множинності письменницького досвіду особливо виразно постає у оповіданні Михайла Михайловича «Цвіт яблуні» (1902). Крайні порогові
переживання самості привносить у літературу саме М. Коцюбинський. Але попри
глибинне зацікавлення імпресіонізмом художнє сприйняття фройдівської теорії
множинності автора у поле зору І. Труша в даний час не потрапляє. І. Труш - радше
систематик романтичного мистецтва.
І. Труш – полісемантичний і багатожанровий художник. З огляду на це мимоволі постає питання про автентичність його художнього мислення. Митець залишив
по собі цикли картин: «Квіти», «Про самоту», «В обіймах снігу», «З життя пнів та
дерев», «Луги і поля», «Наше життя», «Галицькі краєвиди», «Подорожі Наддніпрянською Україною», «Італійські краєвиди», «Кримські пейзажі», «Єврейські кладовища» [6, 8]. Передчуття Першої світової війни дає І. Трушу відчуття відносної митецької свободи. Він пише у вільному стилі свій «єгипетсько-палестинський цикл»
(1912). Того ж таки 1912 р. І. Труш вперше виставляє свої картини у Києві на Другій
всеукраїнській митецькій виставці поруч з В. Кричевським, П. Мартиновичем,
І. Іжакевичем, замилування творчістю яких він невзмозі приховати. Це своєрідний
підсумок його творчої кар’єри та теоретизування у галузі мистецтвознавства
неоромантизму [5, 16].
Як людина заангажована до галузі теорії мистецтв І. Труш мав змогу задуматися над витоками своєї творчості. З польськими впливами Краківської академії
мистецтв маляр погоджувався, визнаючи виняткову значимість Я. Станіславівського
(1860-1907). Про українські впливи говорив і писав мало і неохоче. Формальна
логіка речей мала б виводити його на якісь паралелі з творчістю сина галицького
поета М. Устияновича (1811-1985 ) та випускника Віденської академії мистецтв –
К. Устияновича (1839-1903), митця який майже все своє життя заробляв на хліб творенням релігійних полотен. А спроби відірватися від церковно-релігійної тематики
та стилістики візантизму перенеслися, головним чином, на його малярську тематику,
але не на манеру письма й художнє вирішення проблеми образу. І. Труш визнавав
творчу індивідуальність митця К. Устияновича, життєві обставини котрого не були
надто сприятливими для творчості. Примітно, однак, що з творчістю «незрозумілого
для пересічного українця» К. Устияновича був непогано обізнаний І. Франко (18561916), однак він добачив значний потенціал візантистського мислення малярської
манери художника [23, 24]. І. Франко виявився ближчим до розуміння творчості
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К. Устияновича – самобутнє українське явище візантизм ХХ ст., без сумніву, мав у
основі устияновичевські малярські здобутки. І. Труша ж подивовував устияновичівський спосіб вживатися в українське середовище – чи то шляхом ідейного розриву
з батьком, чи ж то участю у сатиричних часописах, які грішили гострим спрямуванням чи то проти владних чинників, чи то проти близьких соратників [20].
Портретистика І. Труша – данина етнічності походження і творчій стилістиці.
Відштовхуючись від лабораторного мислення імпресіоністів, маляр малював з фотографій. І. Труш залишив по собі понад 70 полотен українських діячів культури
(І. Франка, Лесі Українки, М. Грушевського, Д. Пильчикова, В. Антоновича, Б. Житецького, О. Кониського, Є. Милорадович та ін.). З когорти перелічених окремої
згадки заслуговують В. Антонович, Б. Житецький.
І. Труш посилено працював над виведенням психо-соціологічних типів своїх
образів, лабораторію проектування творчого образу портрета відтворює стаття
І. Труша «Два типи» (1912) [19]. Митець підсумував досвід власний досвід портретистики у статті «Фотографія, а штука малярства» (1905) [23]. «Коли прийшло би
сфотографувати широкий степ, засіяний цвітами, серед яких стирчать подекуди
дерева або корчі, а на близькім або на дальнім плані видніють, наприклад, людські
постаті – там фотографія безсильна, бо не може дивитись, як артист, людським оком,
а лише бездушним механізмом. Артист може вибрати серед безлічі мотивів, які тут з
усіх боків кидаються в очи, найхарактеристичніші або найістотніші, в настрою даної
гармонії, з поміж усього спеціально тим любуватись і в намальованім краєвиді
підчеркнути, але людей угрупувати як йому до вподоби, не ограничаючись одним
моментом» [21, с. 56]. Фотоапарат доносить навіть те, що псує гармонію. З статті
випливає художник неминуче має програвати в уяві характерні сцени життєвого
шляху цієї людини – це дозволяє відтворити характерні риси людини з фотографічного знімку. Програвати в уяві, але не афішувати назовні. Неодноразово малював І. Франка. Знав багато потаємних сторін життя визначного українського культурного діяча, вмів
говорити про це у портретному жанрі, але словесно волів мовчати [3, 29, 30].
На відміну від багатьох художників у жанрі автопортрету працював мало.
Широким колам публіки запам’ятався автопортретом заключної фази мистецької
діяльності художника. Автопортретне полотно – своєрідна авторська данина жанрово-стилістичній та естетико-художній площинам розрізнення.
Центральна ідентичність І. Труша – ідентичність заперечення. Для самого себе
він завжди залишається персоною non grata. Він заздрить людям, котрі «мали або
мають спромогу концентрувати свої сили без перешкод у оден бік». 1904-1905 рр.,
вочевидь, період найбільш органічних відносин художника з українською громадою.
Одруження потребує стабільності. Найбільш поважним здобутком культургера
І. Труша цього періоду стає організація Першої всеукраїнської мистецької виставки у
Львові (1905), яка відкриває українській спільноті імена Ф. Красицького, І. Макушенка, М. Сосенка, І. Бурачека, А. Монастирського, В. Маслєннікова [17]. Він береться читати лекції з малярства, гуртує українські митецькі сили Галичини у
«Товариство для розвою руської штуки» (1904), видає власним коштом «Артистичний Вісник» (1905). На хвилі органічного влиття в національну спільноту наважився
до зухвалого наслідування імпресіоністської техніки «барбізонське вікно» у картині
«Захід сонця в лісі» (с. Зелений Гай на Полтавщині, 1904 р.). Але одним з найоригінальніших митецьких підсумків налагодженого зв’язку з українською спільнотою
стала все ж таки імпресіоністська фейєрія «Гагілки» (1905). Картина, без сумніву,
писалася для Першої всеукраїнської виставки митців у Львові (1905) [17, 22].
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Полісемантичність водного простору – ідея-примара Івана Труша. Щиро
заздрив російському художнику Верещагіну (1842-1904), якому вдалося вказати експресіонізм водної стихії «смілим мужеським розмахом» [16]. Тонке експресіоністське трактування самості І. Труш виносить з товаришування з В. Стефаником (18711936) в товаристві «Краківська українська академічна громада». І. Трушу Стефаникновеліст імпонує І. Трушеві глибиною психологічних замальовок, таємниця котрих
криється в добротному знанні медицини. В. Стефаник відповідає І. Трушеві порозумінням. «Альманах Українського студентського життя у Кракові» доносить основу
взаєморозуміння митців слова і пензля: «Поза студентами медицини треба згадати у
Кракові Івана Труша, який вчився малярства в Академії. Острий полеміст, інтелігенція глибока і загальна, один з найталановитіших людей, яких я знаю, з великим
образованнєм і фаховим, і загальним» [14, с. 10]. Експресіонізм зарівно з імпресіонізмом має право на життя. Додамо лишень, що плеяда українських митців, які
опановували навички малярства у Краківській академії мистецтв приблизно одного
часу з І. Трушем, була більш, ніж блискучою: О. Новаківський, І. Бурачек, М. Бойчук, І. Северин [4, с. 41; 15].
Питання взаємовідносин з дружиною – зовсім не потаємна тема творчості
І. Труша [1, 2, 11]. З особистим знайомством 1900 р. на дачі Драгоманових у Сирці в
творчість І. Труша проникає образ Аріадни-сосни. Митця полонить ідея «експансії».
Одним з його улюблених неоромантичних сюжетів була «самітня сосна». «М‖яка
експансія» у цій серії присмачена тонкою синестезією дитинства.
Всі ми родом з дитинства. І. Труш ілюзію продовження дитинства намагався
стимулювати, малюючи квіти. Невиразний і малозначущий фрагментик квітування
серед пейзажу тривалий час був ідеалом його митецьких шукань. Один з найтонших
поціновувачів мистецтва, учень М. Грушевського М. Мочульський (1875-1940) опосередковано доносить таку думку до поціновувачів мистецтва крізь роки: «….порозвішував під кінець 1899 р. в позиченій кімнаті Товариства приятелів штук прекрасних свої полотна малі або й дуже малі за своїм розміром, але цікаві темами: на них
цвіли розкішно: червоні маки, рожеві будяки, білі лілії, жовті іриси, сині блавати,
пишалася сита зелень, сміялося животворне сонце і клало пристрасні поцілунки на
спрагнені уста природи. Свіжість, молодість і запах віяли з Трушової краски: усе
давало ярке свідоцтво, що виставець – не боязкий ученик майстра Станіславівського.
Але енергичний, смілий артист, який не думає й не працює шаблонами, а шукає
нових доріг» [8].
Неоромантична естетика випливає з цілісного сприйняття чи контексту зображень, що своєрідно оновлюють емоційно-когнітивну сферу людей. Усі неоромантичні картини характеризуються відсутністю складного сюжету, фейєричною
даниною містиці повсякденності, що неодноразово відзначали й відзначають багато
знаючих авторів [5, 6, 7, 9, 12, 13, 27, 28]. Були замашки й на більше, але говорити
про це він сам не мав права. В яскравій плеяді українських майстрів пензля І. Труш
був одним з перших митців з подвійним кодуванням зображень.
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УДК [94(477.83-25):061.2-057.876]"1898/1939"
Пасіцька О. І.

ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА РЕМІСНИЧОПРОМИСЛОВА БУРСА” У ЛЬВОВІ (1898-1939 РР.)
У статті висвітлено особливості створення та основні напрями діяльності
українських ремісничо-промислових бурс у Львові, їх роль у професійному, моральному та патріотичному вихованні галицької молоді.
Ключові слова: бурса, Львів, вихованці, бурсаки, опіка, виховання.

Pasitska О.

SOCIETY “UKRAINIAN INDUSTRIAL CRAFT SCHOOL”
IN L’VIV (1898-1939)
The peculiarities of foundation and main activity directions of Ukrainian industrial
craft schools in L'viv, their role in professional, moral and patriotic education of Galician
youth have been presented.
Keywords: craft school, L'viv, students of craft schools, guardianship, education.
Вступ. Наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. бурхливо розвивалася промисловість в усіх європейських державах, що зумовило суттєві зміни у підготовці робітничих кадрів, зокрема у створенні та розвитку низки професійних навчальних закладів,
які готували фахівців для конкретних галузей промисловості. Подібні процеси стали
характерними для Австро-Угорщини та Польщі. У Галичині вони відбувалися значно
повільніше, що можна пояснити особливостями соціально-економічного розвитку
західноукраїнських земель і традиціями господарювання. В цей період робітнича
верства формувалася здебільшого за рахунок сільської молоді, яка мала обмежений
доступ до фахових шкіл. Проте національно свідома інтелігенція шукала нові підходи, щоб забезпечити галицьку молодь із міст та сіл вільним вибором професійного
майбутнього. З цією метою вона ініціювала створення доповняючих фахових шкіл,
курсів, а також робітничо-ремісничих бурс, у яких не лише готували фахівців
промислово-ремісничої сфери, а й здійснювали моральне, релігійне та національне
виховання.
Постановка завдання. Мета статті – охарактеризувати особливості створення
та основні напрями діяльності товариства ―Українська ремісничо-промислова бурса‖
у Львові впродовж 1898-1939 рр.; з’ясувати місце та роль бурс у вихованні та підготовці української галицької молоді.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема створення та діяльності
українських ремісничо-промислових бурс у Львові частково висвітлена на сторінках
тогочасних українських часописів І. Крип’якевичем [14], о. О. Годуньком [6], М. Щуровським [7]. Педагогічний аспект даної проблеми висвітлено у розвідці Р. Волянюк
[5].
Виклад основного матеріалу. 26 грудня 1898 р. з нагоди 50-річчя скасування
панщини було засновано товариство ―Руська реміснича і промислова бурса у
Львові‖, яка виконувала роль опікунсько-виховної установи для української галицької ремісничо-робітничої молоді. Ідею заснування бурси висловили члени товариства
українських ремісників, промисловців і торговців ―Зоря‖: кравець Д. Ковальський,
слюсарі П. Тиблючинський і Г. Васіка, лакувальник Л. Качоровський, столяр А. Оприск. Реалізувати її вдалося за підтримки відомих громадсько-політичних, релігійних
діячів В. Нагірного, К. Левицького [12, с. 4], Ю. Романчука, І. Шараневича, Д. Савчака, Й. Делькевича, о. О. Качали [2, арк. 131].
Розуміючи важливість виховання молоді, українська спільнота допомагала
товариству фінансово. Першу матеріальну допомогу надав співак О. Мишуга, який із
власного досвіду розумів значення і роль ремісничо-промислової бурси, оскільки
зростав у сім’ї шевця і виховувався в Ставропігійській бурсі. У 1910 р. за його кошти
придбано будинок на вул. Ходоровського, 3. Цей будинок був власністю акційної
спілки Левинського. Згодом керівництво спілки віддало приміщення на вигідних
умовах товариству ―Українська ремісничо-промислова бурса‖ у Львові. Перед Першою світовою війною о. І. Залуцький зі Свидова Чортківського повіту записав на
власність товариства 2/5 власної землі (86 моргів) [2, арк. 132]. Ці два меценати
створили матеріальну основу для ремісничо-промислової бурси.
У 1899 р. до бурси прийняли 6 хлопців, 1900 р. – 12, а у 1908 р. кількість вихованців збільшилася до 48 осіб, які навчалися у фахових школах або приватно у
майстрів [18, с. 5]. Походили вони переважно з найбідніших верств населення і були
здебільшого сиротами.
Товариство мало на меті опікуватися українською молоддю та навчати її;
виховувати фахових ремісників та промисловців; допомагати талановитим учням і
помічникам у навчанні та стажуванні за кордоном, а також впливати на розвиток
господарства в краю [1, арк. 50]. Крім фахової підготовки, бурса виконувала роль
важливого чинника у поступі національного розвою і добробуту, вчила молодь відповідним духовним основам та виховувала національно свідомих громадян. З цією
метою в бурсі у вільний від здобуття основного фаху час запровадили викладання
історії української літератури та музики, яке з 1904 р. стало обов’язковим [5, с. 331].
З метою підвищення кваліфікаційного рівня молоді товариство налагоджувало
контакти з аналогічними закордонними громадськими об’єднаннями. У такий спосіб
до Першої світової війни товариство відправило на навчання до Відня, Праги,
Берліна та Гамбурга приблизно 411 хлопців, які могли перейняти професійні навички
та вміння у закордонних фахівців-ремісників [3, арк. 10].
Воєнні часи призупинили діяльність більшості громадських організацій. Не
стало винятком і товариство ―Українська ремісничо-промислова бурса‖ у Львові. На
початку 1915 р. бурсу було закрито, а відновити свою роботу вона змогла лише 1
вересня 1917 р. [5, с. 332].
У 1922 р. у бурсі на вул. Ходоровського нараховувалося 44 вихованці, які
навчалися або працювали у ремісничих майстернях, на фабриках, а також у торгівлі.
Керівництво бурсою проводив Е. Бачинський. Бурса не лише надавала харч та місце
проживання молоді, а й загальну і фахову освіту, скеровувала на навчання за кордон.
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Малозабезпечені діти не платили за проживання та харчування. Моральною опікою
молоді займалася отці та семінаристи Духовної семінарії. Крім цього, бурсакам
надавали безплатну лікарську допомогу (лікарі Є. Озаркевич, В. Куровець).
У 1929 р. митрополит А. Шептицький з нагоди 25-ліття вступу на митрополичий престол купив за 110 000 злотих одноповерховий будинок з земельною ділянкою
на вул. Пасічній, 2, який перебував у власності церкви св. Юра. Згідно з контрактом
це приміщення призначалося для греко-католицької молоді (сиріт), які навчалися
ремеслу, християнським і національним цінностям. Із інтерв’ю І. Крип’якевича з
настоятелем бурси Й. Годуньком довідуємося, що навколо будинку був гарний сад та
город і це все обгороджено парканом. Бурса розвивалася під керівництвом о. О. Малиновського, І. Дриндака, о. О. Квіта, о. В. Тернопільського, П. Кишка, о. О. Годунька, о. О. Бучацького та завдяки активним членам С. Федьку і о. Т. Попелю [8, с. 6; 13,
с. 7]. Зокрема, у 1935 р. до виділу бурси належали О. Бучацький (голова), М. Галібей,
М. Гебус, С. Гевак, Ю. Мудрак, М. Огроднік, Т. Рожанковський, Д. Сачинський,
М. Стефанівський, П. Цимбалістий, В. Цьонь, М. Ярка. До складу контрольної комісії входили С. Процьків, А. Березовський та А. Лобачевський [10, с. 1]. Упродовж
багатьох років зі стін бурси виходила молодь, яка не тільки мала хорошу фахову
підготовку, а й була вихована в українському народному дусі й гідно поповнювала
ряди львівських ремісників та робітників. У 1931 р. в бурсі навчалося 70 вихованців
у віці 14-22 роки родом зі Львова й околиць міста, а також із Волині, Лемківщини [1,
арк. 53]. Це була ремісничо-робітнича молодь різних фахів: кравці, шевці, перукарі,
радіотехніки, монтери та інші.
У закладі запроваджувався чітко визначений розпорядок дня. Робочий день
розпочинався о сьомій годині ранку, коли всі йшли до праці. Порядок у приміщенні
підтримували самі вихованці. Бурсаки мали читальню і бібліотеку, кооператив
―Бурсак‖. У читальні видавали стінний часопис, який учні редагували самостійно.
Учнів змалку привчали до організованості і порядку, систематичної праці. У 1936 р.
за помешкання бурсаки платили 4-8 зл., а за приміщення з харчуванням – 15-40 зл.
щомісячно, окрім малозабезпечених. Заробітна платня вихованців на підприємствах
чи у майстрів становила 3-18 зл. на тиждень [14, с. 4]. Найбільш оплачуваними були
радіотехніки, перукарі, менше платили шевцям, столярам та іншим. Добрий заробіток мали бронзівники, золотники, годинникарі, коминярі, проте серед них українців виявилялася надзвичайно мало, оскільки у цих галузях переважали поляки.
Велику увагу в навчальному закладі приділяли естетичному вихованню мо-лоді. У бурсі організували музичний оркестр під керівництвом о. О. Квіта, хор, диригентом якого був Л. Крушельницький. Згодом створено ще й драматичний гурток,
що готував вистави про ремісниче, робітниче життя [17, с. 14], а ―своїми доходами
латав діри в бюджеті бурси‖ [7, с. 6]. Зокрема, молоді бурсаки займалися постановкою вистави О. Горицвіта ―Залізна доля‖, в якій показано важку долю сільських
термінаторів-українців у міських слюсарських майстернях. Проте у виставі показано,
що не вся сільська молодь ―ломиться‖ у польських містах. Є такі, як головний герой
вистави Богдан, що прагнув перемоги. Автор влучно з гумористичним забарвленням
описав побут українського ремісника. Ця картина була своєрідним ―жмутом яскравого світла‖ на ті обставини, в яких жила тогочасна українська реміснича молодь [15,
с. 11].
Крім тього у бурсі діяв гурток ―Відродження‖ під керівництвом о. О. Квіта,
товариство ―Oщадність‖, бібліотека художньої та спеціальної літератури, яка нараховувала 700-750 книг. У бурсі вихованці безплатно відвідували гімнастичне
товаритсво ―Сокіл‖. Молодь ―Ремісничо-промислової бурси‖ брала активну участь у
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церковних та національно-патріотичних святах, конференціях, читаннях рефератів.
Зокрема, організовували просвітні свята, Андріївські вечори, свято Миколая,
концерти на честь свого покровителя – митрополита Шептицького. Здебільшого
вихованці організовували святкові вечори у залі товариства українських ремісників,
промисловців і торговців ―Зоря‖ на вул. Вірменській, 25, де виступали з оркестром,
співали народні, патріотичні пісні та декламували твори. Часто бурсаки були задіяні
в екскурсіях по музеях, історичних місцях, зокрема з нагоди вшанування пам’яті
Маркіяна Шашкевича вихованці їздили на Білу гору в с. Підлисся на Золочівщину.
На початку 1930-х років у бурсі на вул. Пасічній засновано Український ремісничий спортивний клуб, який був членом Українського спортивного союзу і разом із іншими клубами брав участь у створенні Української футбольної ліги у
Львові, зокрема тісно співпрацював із спортивним гуртком товариства українських
робітників ―Сила‖ у Львові. Опікуном УРСК став В. Лаба, головою виділу – О. Козак
[15, с. 12]. У 1937 р. 90 осіб входили до шести організованих секцій: футболу
(―копаного м’яча‖ (25 членів), волейболу (―відбиванки‖), пінг-понгу, легкої атлетики,
велоспорту (―наколесництво‖), спортивного туризму (мандрівницька, прогулянкова)
[16, с. 14]. Крім спортивного вишколу, клуб забезпечував своїм вихованцям фахове
та морально-естетичне виховання.
З 1930 р. з ініціативи Українського товариства охорони дітей і опіки над
молоддю у Львові діяла Дівоча реміснича бурса на вул. Кошаровій, 12 (тепер –
вул. О. Луцького) – єдина українська освітньо-виховна установа в Янівському передмісті в цей період [6, с. 229]. Керував закладом спеціально створений ―бурсовий
комітет‖, до якого належали активні учасниці жіночого руху, педагоги: А. Говиковичева, О. Залізнякова, І. Левицька, К. Малицька, С. Федорчакова та ін. Тут проживали
учениці кравецької школи ―Труд‖, які були родом із Галичини та Волині. Бурса
забезпечувала харчуванням, лікарською опікою, педагогічним наглядом. Місячна
оплата становила 30 злотих. Бурсачки займалися культурно-освітньою діяльністю.
Вони об’єдналися у ―Самоосвітній гурток‖, який організовував урочистості з нагоди
національних свят [18, с. 5].
У 1936 р. завдяки А. Шептицькому та голові виділу товариства о. О. Бучацькому були закуплені та відреставровані невеликі будинки (одно- і двоповерховий) на
вул. Бартосівни, 3 (тепер – вул. Природна). У приміщенні знаходилися 45 спальних
місць, кухня, їдальня та кімната управителя бурси [11, с. 5]. Аналогічні бурси знаходилися також у Тернополі, Перемишлі та Станіславові.
Скрутне фінансове становище бурс, поліцейські ревізії були перешкодою їх
розвитку. Неодноразово Бурса на вул. Пасічній, 2 ставала об’єктом хуліганських
нападів. 15 вересня 1931 р. у приміщенні розбили 10 вікон. Проте ці напади тривали
й у подальшому і загрожували життю бурсаків [9, с. 3]. Варто зазначити, що досвід
відкриття бурс для молоді запозичили від українців поляки, і станом на 1898 р., коли
почала діяти перша у Львові українська ремісничо-промислова бурса, у них не було
жодної подібної установи. Проте на середину 1930-х рр. у Львові вже існувало 7
польських ремісничо-промислових бурс, у яких проживало по 100-200 вихованців,
натомість українці досягли незначного прогресу в цій сфері
Матеріальну й організаційну підтримку бурсам надавали центральні українські
установи Львова, зокрема ―Дністер‖, Земельний банк гіпотечний, Центробанк, ―Народна торгівля‖, РСУК, ―Народна гостиниця‖, ―Союз господарських спілок‖, ―Міщанське братство‖, товариство українських ремісників, промисловців і торговців
―Зоря‖ та ін., пекарня ―Золотий колос‖ [8, с. 6], а також о. В. Лаба, о. Е. Дуткевич,
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о. Я. Чемеринський, адвокат С. Федак, П. Цимбалістий, Мар’ян і Ольга Панчишини
та парафіяни церкви св. Петра і Павла у Львові [7, с. 12-15].
Висновки. Наприкінці ХIХ – у першій половині ХХ ст. у Львові діяло кілька
українських ремісничо-промислових бурс, які опікувалися галицькою молоддю з
міст і сіл, навчали їх обраному фаху та виховували в національному дусі. Львівські
бурси ―стали виховниками цілої людини, доброго християнина і передового українця‖ [7, с. 13]. У 1939 р. товариство ―Українська ремісничо-промислова бурса‖ у
Львові як громадська організація у сфері суспільної опіки припинила своє існування.
Додаток 1
Витяг із регуляміну (списки правил) Бурси
А) Загальні постанови
1. Питомець Бурси мусить бути чемний, ввічливий і слухняний. В означеній
годині кожний має бути чисто і порядно убраний.
2. Ходження на вечірні курси може бути перерване тільки за дозволом Управи
Бурси і то лише з конечної потреби.
3. Всякі просьби і скарги вносять через Управу Бурси до Виділу Бурси.
4. Якщо питомець окаже непослух зарядженню Управи, або опірно не буде
придержуватися постанов регуляміну, видано буде негайно рішення на видалення з
Бурси.
5. В перших днях кожного місяця всі питомі Бурси будуть піддані оглядинам
лікарським.
6. Дня 15 червня кожного року, мають питомі внести подання про поновне
прийняття на наступний рік.
7. Визначену місячну доплату треба виплатити до кінця місяця.

Додаток 2
Внутрішні приписи Бурси
1. Питомці, що не є учнями промислової школи, мусять бути записані на
вечірні ремісничо-промислові курси.
2. Порядок і чистота в кімнаті має бути удержувана самими питомцями. За
найменший непорядок і, бруд відповідають всі питомі, що замешкують відповідну
кімнату; кожний вранці і ввечері буде мити руки, лице, шию, груди, плечі, використовуючи мило; зуби буде чистити щіточкою.
3. Нечемна та непристойна поведінка зумовлює утрату всяких добродійств,
які дає Бурса.
4. Кожна робота, припоручена питомцеві, мусить бути точно, скоро і порядно
виконана, не може питомець робити нічого без поручення Управи.
5. Вся шкода, зроблена зі злоби або свавол,і буде на його кошт або його
батьків спрямована.
6. Забороняється грати в азартні ігри, курити і пити спиртні напої.
7. Без відома Управи або Виділу Бурси не можна зміняти місця заняття в
верстаті.
8. Без дозволу Управи не можна в часі вільнім від праці виходити за місто.
9. За порушення власности Бурси або власности других питомців слідує строга кара.
10. Позичка грошей, цінних речей і всяка заміна між питомцями –заборонена.
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Додаток 3
Вихованці Української ремісничо-промислової бурси у Львові на
вул. Пасічній, 2 (1936 р.)
1. Андрейчук Василь
2. Бутейко Клим
3. Бучкевич Володимир
4. Бень Богдан
5. Бомба Іван
6. Васюк Юстин
7. Васюк Степан
8. Войтович Сергій
9. Ващишин Іван
10. Вітковський Антін
11. Вількушинський Йосиф
12. Ваврик Тарас
13. Гребенюк Ярослав
14. Глоба Венедикт
15. Гандзюк Теодор
16. Галань Гриць
17. Гудим Ярослав
18. Гладун Ярослав
19. Гураль Михайло
20. Глуховський Євген
21. Данилів Ярослав
22. Єлиїв Зенон
23. Заліщук Микола
24. Зельман Василь
25. Ільницький Лев
26. Ковалькевич Павло
27. Криса Володимир
28. Коцовський Теофіль
29. Король Володимир
30. Лазорко Павло
31. Лапко Лев
32. Ліщинецький Іван

33. Маковський Богдан
34. Маковський Іларіон
35. Мельничук Володимир
36. Маланчук Петро
37. Марко Степан
38. Макар Володимир
39. Мельник Михайло
40. Матушевський Петро
41. Маріяш Антін
42. Нагайло Мирослав
43. Незвісний Семен
44. Орисик Василь
45. Онисько Володимир
46. Потятиник Іван
47. Пришляк Володимир
48. Польовий Теодор
49. Пріцак Омелян
50. Піскор Степан
51. Панькевич Порфирий
52. Прус Дем’ян
53. Протань Степан
54. Серединський Степан
55. Салевич Степан
56. Серна Павло
57. Стернюк Анатоль
58. Саврас Володимир
59. Туркевич Володимир
60. Хомик Юстин
61. Шандра Микола
62. Шандра Іван
63. Щуровський Михайло
64. Якимець Василь
65. Яцюка Олекса
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УДК 355.1 (436) (091)
Лозинський А. Ф.

ВАЖКА ІНДУСТРІЯ І ТРАНСПОРТ ЯК ОСНОВА
ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ АВСТРОУГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Розглядаються засадничі принципи функціонування військово-промислового
комплексу австро-угорської армії в умовах дуалістичної монархії. Підкреслюється
роль і значення важкої індустрії й транспорту та їх місце у збройних силах. Характеризується структура військових витрат Австро-Угорщини в другій половині ХІХ
– на початку ХХ ст. порівняно з витратами провідних європейських держав того
часу.
Ключові слова: Габсбурги, Австро-Угорщина, політична система, економіка, військово-промисловий комплекс, збройні сили, військо, армія.

Lozynskiy A.

HEAVY INDUSTRY AND TRANSPORT AS A BASIS OF
MILITARY-INDUSTRIAL SYSTEM OF AUSTROHUNGARIAN EMPIRE
Considered the fundamental principles of functioning of the military-industrial
system of the Austro-Hungarian army in a dualistic monarchy. Emphasized the role and
importance of heavy industry and transport and their place in the armed forces.
Characterized the structure of military expenditures of Austro-Hungary in the second half
of the 19-th – at the beginning of the 20-th century, in comparison with the expenses of the
leading European countries of that time.
Keywords: Habsburgs, Austro-Hungary, political system, economy, militaryindustrial system, armed forces, forces, army.
Постановка проблеми та її актуальність. У сучасній історичній та політологічній науці часто звертається увага на монархію Габсбургів як позитивну модель
наднаціональної організації. Особливої актуальності це набуло в умовах розширення
Європейського Союзу і НАТО на початку ХХІ ст. Питання вступу України до цих
міжнародних структур висвітлило багато важливих проблем економічного та
військового характеру. За таких умов доцільним є вивчення досвіду історичного
минулого, зокрема форм і методів функціонування військово-промислового комплексу Австро-Угорщини в умовах багатонаціональної держави.

94

Аналіз попередніх досліджень. Політична та економічна історія монархії
Габсбургів достатньо висвітлювалась в історичній літературі. З цієї тематики
опубліковано сотні узагальнюючих робіт німецькою, англійською, польською, російською, українською та іншими мовами. Досліджувалися також окремі проблеми,
пов’язані з розвитком військово-промислового комплексу дуалістичної імперії.
Українська історіографія останніх десятиліть представлена поодинокими фрагментарними відомостями з досліджуваної проблеми, що знаходяться в узагальнюючих працях з історії України, всесвітньої історії другої половини ХІХ – початку ХХ
ст. та Першої світової війни. Зокрема, І. Берест, М. Гуйванюк, В. Заполовський, Б.
Кривошина, О. Кураєв, М. Литвин і К. Науменко, О. Мазур, І. Толокньов, У. Уська та
ін. [1] основну увагу приділяли політичній, соціально-економічній чи культурній
історії Австро-Угорщини, під кутом зору формування перших національних збройних сил у роки Першої світової війни, і при цьому лише побіжно згадували про імперський військово-промисловий комплекс. Більш докладно це питання вивчали
А. Лозинський та І. Жалоба [2]. Таким чином, сьогодні в Україні відсутні ґрунтовні
спеціальні, узагальнюючі праці з історії становлення і розвитку військово-промислового комплексу Австро-Угорської імперії.
Детальний історіографічний огляд військової історії та економіки АвстроУгорщини опублікували у 2000 р. австрійські історики [3]. Вони проаналізували
практично всю їм доступну німецькомовну історіографію, виявили маловивчені й
недосліджені сторони цієї проблеми. Документальний матеріал щодо військовопромислового комплексу досить повно розглядається в праці А. Моссера, який у
додатках опублікував архівні джерела [4]. Цікавий фактичний матеріал наводиться у
спогадах начальника австро-угорського Генерального штабу графа Франца Конрада
фон Гетцендорфа (1852-1925 рр.) [5]. Проблеми розвитку військово-промислового
комплексу монархії в загальних рисах відображені в книгах, статтях і узагальнюючих працях з історії М. Гоена, К. Бардольфа, В. Дойчманна, О. Регеля та ін. [6].
Значний фактичний матеріал розміщений у монографії Е. Цьольнера, український
переклад якої з’явився у Львові в 2001 р. [7]. Окрема книга багатотомного дослідження історії монархії Габсбургів присвячена організації збройних сил імперії в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [8].
Низка праць, у яких частково аналізувалися особливості економічного і
політичного розвитку імперії напередодні та у роки Першої світової війни досліджували російські історики А. Айрайпетов, К. Віноградов, Т. Ісламов, М. Полтавський
та ін. [9]. Загальні відомості про мілітарну історію імперії вивчали польські вчені,
зокрема Г. Батовський у книзі про Австро-Угорщину та у багатотомному виданні про
польські військові традиції [10].
Частково проблеми, пов’язані з військово-промисловим розвитком монархії
розглядав англійський історик Р. Кан, американці Р. Плашка і А. Тейлор та ін. [11].
З окремими спеціальними дослідженнями, які стосуються австро-угорської
військової історії, можна ознайомитися у всесвітній мережі інтернет [12]. Проте
більшість з них має вузькопрофільне спрямування (стан економіки, технічні характеристики зброї, особливості обмундирування у різних родах військ, зображення нагородних знаків, фотографії, ілюстрації та ін.).
Таким чином, аналіз історіографії свідчить, що певна увага військово-історичної науки була приділена окремим питанням політичного та військово-економічного розвитку імперії. Однак більшість питань, які стосуються військово-промислового комплексу, вивчені недостатньою мірою.
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Mетa дослідження – аналіз принципів функціонування військово-промислового комплексу австро-угорської армії в умовах існування дуалістичної монархії, ролі і
значення важкої індустрії й транспорту та їх місце у збройних силах.
Промисловий переворот в державі Габсбургів у другій третині ХІХ ст. обумовив значні зміни в економіці. Вони охопили промисловість, сільське господарство,
транспорт, торгівлю, сприяли розширенню ринку, господарському об’єднанню територій, формували економічні регіони. Швидко зростали підприємства, місце мануфактур поступово стали займати фабрики. Виникли нові галузі промисловості (машинобудівна, цукроварна, хімічна), сформувалися великі торгові та фінансові фірми,
безпосередньо пов’язані з індустрією, був відкритий загальноавстрійський банк.
Розвиток промисловості і торгівлі вимагав покращення шляхів сполучення, появи
нових видів транспорту. З’явилися залізниці. Зокрема, лінія Ческе Будейовіце-Лінц
стала першою на європейському континенті. У 1846 р. налагоджено телеграфний
зв’язок між Віднем і Брном, а згодом його продовжили до Праги. Нового типу відносини охопили сільське господарство. Поступ у промисловому виробництві, розвиток торгівлі й сільського господарства створювали сприятливі умови, щоб Австрія
швидко перетворилася на економічно розвинуту державу [13, с. 247].
У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Австро-Угорщина була вже
економічно потужною державою з добре розвинутою промисловістю і налагодженим
сільським господарством. Швидкими темпами розвивалася гірничо-видобувна промисловість і важка індустрія. Однією з важливих причин їхнього посиленого розвитку стали затяжна криза, напруженість європейської зовнішньої політики та
спровокована нею гонка озброєнь, потреба будівництва стратегічних шляхів, залізниць, мостів й інших об’єктів.
Гірнича промисловість та залежна від неї важка індустрія розвивалися з
середини XIX ст. надзвичайно бурхливими темпами. Загальний видобуток вугілля в
монархії становив у 1848 р. 8,7 млн. центнерів, а в 1904 р. – 338,6 млн. Форсований
видобуток у багатому моравсько-силезькому вугільному регіоні зосередився у руках
фінансово спроможних промислових магнатів – віденського банкіра Соломона
Ротшильда (1774-1855 рр.) та моравського громадського діяча і підприємця Вільгельма Гутмана (1825-1895 рр.), які мали відповідну підтримку на ринку капіталу. У
центральних штирійських районах знаходилися багаті поклади антрациту. Що ж до
кам’яного вугілля, то на противагу потужним силезьким копальням (Острава-Карвін)
в Австрії воно добувалося у невеликих обсягах лише в Ґрюнбасі. Видобуток
альпійського бурого вугілля та антрациту становив лише 12 % від загального.
Динамічно розвивалася і галузь із видобутку залізної руди в альпійських
регіонах. З 1863 р. у сталеплавильній промисловості застосовують метод Бессемера.
Альпійська гірнича промисловість, хоч і була через свою низьку рентабельність
витіснена судетськими, німецькими та англійськими конкурентами, все ж внесла й
свою відповідну частку в загальний процес індустріального розвитку. Коксові печі
Сіменса дозволили збагачувати буре вугілля для потреб металургії. Спостерігалося
укрупнення невеликих підприємств. У 1881 р. невеликі штирійські і каринтійські
сталеплавильні підприємства об’єдналися в ―Австрійсько-альпійське гірниче товариство‖ – найбільший на європейському континенті металоплавильний концерн.
Капфенберзькі заводи у 1894 р. перейшли до фірми ―Брати Белер і Кº‖. Досить
швидко ―белерська сталь‖ завоювала славу австрійської спецсталі. Напередодні Першої світової війни інженер Макс Мауерманн (1868-1929 рр.) запатентував виробництво нержавіючої сталі [7, с. 433].
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Порівняно із залізом та сталлю кольорові метали відійшли на другий план.
Щоправда, видобуток міді в Альпах (Брікслегг, Кітцбюґель, Міттерберґ) мав, з
огляду на потреби армії (артилерійська бронза) та електропромисловості, досить
велике значення. Повністю використовувалися й каринтійські поклади свинцю, та
все ж обидва ці метали доводилося імпортувати. Дуже важливим був видобуток
графіту. На Австро-Угорщину припадала третя частина її світової продукції. Цей
мінерал добували у Південній Чехії, Нижній Австрії і Верхній Штирії. Цинком
забезпечували родовища Каринтії і Південного Тіролю. Велике значення мали
альпійські поклади маґнезиту, який був незамінним матеріалом для облицювання
доменних печей.
З середини ХІХ ст. почалися промислові розробки нафти в Галичині [14, с. 87].
Зокрема, львівський підприємець німецького походження Роберт Домс (1816-1893 рр.)
був піонером промислового використання озокериту та власником однієї з перших
концесій на видобуток нафти в Австро-Угорщині. Він вивчав хімічні властивості
бориславської нафти та супутніх продуктів (озокерит, бітум, асфальт, газ). Організував промислове виробництво парафіну та освітлювальних свічок на його основі.
В 1853 р. відкрив у Бориславі перше нафтоперегонне підприємство. Одним з перших
у світі почав використовувати бурові вишки для видобутку нафти (перша нафтова
свердловина з’явилася у Бориславі в 1861 р.) та ін.
Машинобудівна промисловість постачала локомотиви. Особливим попитом
користувалися гірські локомотиви для австрійської залізниці. У Відні та Граці були
споруджені великі локомотиво-залізничні ремонтні заводи.
З середини ХІХ ст. розпочалася виробництво самохідних машин. Перша
автомашина з кінською упряжжю була випущена у Відні в 1847 р. на автомобільному
заводі підприємця Якоба Лонера (1821-1892 рр.), який експортував у всі європейські
країни кузови для автомашин, карети швидкої допомоги і електромобілі. Пізніше
його син Людвіг (1858-1925 рр.) став найбільш відомим австрійським промисловцем
у галузі проектування та виробництва автомобільної й авіаційної техніки. У 1900 р.
судетський німець Фердинанд Порше (1875-1951 рр.) створив перші знамениті
автомобільні моделі, а Йохан Пух (1862-1914 рр.) у 1890 р. заснував в Граці
велосипедну фабрику, яка на початку ХХ ст. почала випускати мотоцикли з
боковими колясками і швидко перетворилися на потужне підприємство [7, с. 434].
Найбільше військово-промислове підприємство Австро-Угорщини складали
заводи в Пльзені (Моравія), що були утворені у 1869 р. для лиття сталі і мали суто
комерційний характер. З 80-х років вони відомі як фірма ―Шкода‖ і переорієнтовуються на військові потреби. Першим з них (1886 р.) стало виготовлення броньованих плит для фортечних укріплень. Через два роки фірма випустила першу гаубичну установку та одержала патент на виготовлення кулемету. З 1889 р. ―Шкода‖
розпочала виробництво польової артилерії, а у 1896 р. приступила до виготовлення
морської артилерії. У 1900 р. при допомозі Кредитного товариства і Чеського рахункового банку фірма ―Шкода‖ перетворилася на акціонерне товариство. З початку
ХХ ст. виходить на міжнародний ринок військового озброєння: у 1908 р. фірма
почала поставки зброї до Іспанії, а у 1912 р. одержала замовлення від Китаю на
виготовлення артилерії й особистої зброї. У 1909 р. ―Шкода‖ отримала державні
замовлення на суму 7 млн крон, у 1913 р. уклала з угорським урядом угоду про будівництво гарматного заводу в Гіорі, а на основі договору з ―Австрійським товариством моторів Даймлера‖ почала встановлювати на військові автомашини гаубиці (28 см) власного виробництва [7, с. 434].
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Другим великим військово-промисловим підприємством була ―Кам’яновугільна і металургійна компанія Вітковіца‖ у Моравії (входила до складу англійського
акціонерного товариства ―Нікельний синдикат сталезаводів‖). Вона виготовляла
броню, гарматні стволи й установки, бойові снаряди та ін. Ще одним потужним
військовим підприємством стало ―Австрійське зброярське фабричне товариство
Йозефа Верндля‖ (Штирія), яке спеціалізувалося на виробництві піхотинської
(гвинтівки Манліхера) та мисливської зброї. Першу військову продукцію фабрика
випустила у 1867 р., через два роки стала акціонерним товариством, у якому в 1878 р.
працювало більше 3 тис. робітників. Промислова продукція складала майже 500 тис.
гвинтівок на рік. Іншими підприємствами, що працювали на військові потреби, були
динамітний завод у Празі і торпедний в Фіуме.
Потужна промисловість монархії вимагала великої кількості робочої сили, яка
зростала значними темпами. Якщо у 1869 р. в Австрії було 1 750 тис. робітників, то
вже у 1910 р. їх чисельність досягла 3 млн. Причому дві третини з них були зайняті в
економіці чеських земель, де концентрувалися найважливіші підприємства військово-промислового комплексу. Так, на Пльзенських заводах ―Шкода‖ у 1869 р. працювало 150 робітників, а у 1914 р. їх нараховувалося вже майже 10 тис. [15, с. 387-388].
Розвиток австрійської промисловості диктував й розбудову залізничної мережі. Вона почалася ще в другій чверті ХІХ ст. і відзначалася інтенсивним характером у 50-80-х роках. На цей час ця нова комунікація була в основному завершена,
держава більше не виявляла зацікавлення залізницею через брак належних коштів.
Південну залізницю у 1859 р. викупила приватна фірма, після того, як закінчилося
будівництво надзвичайно важкого відтинку в Земмеррінзі. Так з’явилася перша в
Європі високогірна залізнична гілка з численними тунелями та віадуками. Австрійська промисловість надала в її розпорядження потужні гірські локомотиви. Південна
залізниця проклала також Бреннерську гілку, яку було відкрито у 1867 р. З особистої
ініціативи дружини імператора (1848-1916 рр.) Франца Йосифа (1830-1916 рр.) –
Єлизавети почалося будівництво Західної залізниці, спершу від Відня до Лінца (1858 р.),
потім до Зальцбурга (1860 р.), а також відгалуження Вельс-Пассау (1861 р.). Тоді як
Південна залізниця знаходилася в руках приватного власника, Західною залізницею з
1882 р. володіла держава. Вона продовжила будівельні роботи, і залізнична колія
пролягла від Альберґа на захід. Державі належала, також, споруджена впродовж
1867-1874 рр. т.зв. залізниця імператора Франца Йосифа, яка сполучила Відень із
Прагою та Еґером.
Австрійська залізниця мала важливе промислове значення і на західноукраїнських
землях. У 1859 р. проклали першу в Україні залізничну колію з Перемишля до
Львова (протяжність – майже 98 км), а у жовтнi 1861 р. почав працювати Львівський
вокзал (залізничний двірець), який служив відправним пунктом для чотирьох
напрямків: до Кракова, Чернiвцiв, Бродiв і Підволочиська. 1 вересня 1866 р. у
рекордні строки (неповні 16 місяців) було завершено будівництво залізниці від
Львова до Чернівців (з жовтня 1868 р. – Львівсько-Чернівецько-Ясська залізниця). У
липні 1869 р. з’явилася лінія Львів-Красне-Броди-Золочів, пізніше ввели в експлуатацію відрізки Золочів-Тернопіль (грудень 1870 – серпень 1871 рр.) та Тернопіль-Підволочиськ-державний кордон (жовтень 1871 р.). У 80-х роках прокладалися здебільшого залізничні колії місцевого значення [16, с. 125-170].
На початку XX ст. були збудовані залізничні гілки в Тауерні, Караванкені,
Вохайнері та Фірні. Вохайнерська залізниця пролягла аж до Трієста. Було прокладено перші електрифіковані залізничні гілки місцевого значення. Після спорудження
чеської лінії з’явилася Стубайтальська (1904 р.) та Міттенвальдська (1912 р.).
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У 1896 р. було утворено австрійське державне міністерство залізниць, серед
керівників якого особливо вирізнявся фаховістю та ініціативністю Гайнріх фон
Віттек (1897-1905 рр.).
До 40-50-х років ХІХ ст. відносяться перші спроби запровадження пароплавства на Дунаї, Віслі і Дністрі. Для його успішного розвитку австрійський уряд
мав зайнятися впорядкуванням рік, чого, однак, повною мірою так і не відбулося. До
цього спричинилися брак коштів та відсутність перспектив міжнародного пароплавства. Витрачати ж кошти лише для потреб внутрішнього судноплавства вважали
за недоцільне. Пізніше у Паризькому мирному договорі, що підбив підсумки
Кримської війни, була, окрім іншого, проголошена свобода судноплавства по Дунаю,
проте, знову постало питання врегулювання русла ріки. Будівельні роботи в Австрії
розпочалися у 1856 р. За річковий відтинок у районі Відня взялися у 1869 р.
Дунайський канал було обладнано дамбами та шлюзами. Судноплавство по Дунаю
збільшило обсяги пасажирських та вантажних перевезень. Однак урядові плани щодо
побудови каналів, зокрема каналу Дунай-Одер, залишилися нереалізованими.
Хоч Австрія й не належала до традиційно морських держав, та все ж інтенсивно розбудовувала свій морський флот. На початок Першої світової війни його
загальний тоннаж становив майже мільйон тонн брутто. Відкриття у листопаді 1869 р.
Суецького каналу (Єгипет), прокладеного за проектом інженера Алоїса Неґреллі
(1799-1858 рр., піонер залізничного будівництва в Австрії, Італії і Швейцарії), родом
з Південного Тиролю (внесок Австрії у спорудження каналу вперто замовчував
Фердинанд де Лессепс (1805-1894 рр.) – французький підприємець, один із співавторів проекту і керівник будівельних робіт), забезпечило нові можливості для контактів із Індією та Східною Азією. Каналом, а також різними маршрутами в східному
Середземномор’ї курсували кораблі австрійської філії компанії Ллойда, тоді як компанія Козуліха боролася за монопольне право на перевезення вантажів та емігрантів
до Північної Америки. Розбудовувався порт Трієста, значення якого різко зросло
після спорудження високооборотних залізничних ліній, що вели вглиб держави. Перед Першою світовою війною Трієст переживав справжній економічний бум [4, с. 283].
В епоху неоабсолютизму Австрія почала плекати нові колоніальні плани, але
далі Червоного моря справа не просунулася (1857 р.). У 80-х роках австрійці
цікавилися Соломоновими островами в південних водах Тихого океану, однак
експедиція у 1896 р. не дала бажаних результатів.
У другій половині ХІХ ст. внутрішньо- та зовнішньоторговельні операції монархії значно збільшили свої обсяги. Різні щодо природних характеристик, але переважно добре обжиті простори держави вигідно доповнювали одне одного в економічному сенсі, а сучасна транспортна система забезпечувала швидший і об’ємніший товарооборот. Особливою сторінкою в економічному житті монархії були
взаємозв’язки між австрійськими землями та Угорщиною. У 1851 р. між ними ліквідовано митний кордон, що стимулювало інтенсивніший товарообмін між індустріалізованою західною частиною імперії та багатою аграрною Угорщиною [17, с. 319].
Як видно, австро-угорська економіка була досить потужною і конкурентноздатною на європейському континенті. Вона мала можливість інтенсивно розвивати
власний військово-промисловий комплекс. Саме він наприкінці ХІХ ст. становить
левову частку в загальній економіці держави. Розбудова військової промисловості
надавала додаткові робочі місця, що до певної міри відвертало увагу від соціальних
негараздів в імперії.
Військово-промисловий комплекс цілком забезпечував потреби власної армії,
передусім щодо озброєння, та мав значні військові замовлення з боку інших держав.
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Тим не менш військове міністерство Австро-Угорщини не поспішало з технічним
переоснащенням збройних сил, насамперед сучасною зброєю, і не проводило
широкомасштабного переозброєння. Це пояснювалося недостатнім фінансуванням
військової сфери. Якщо на початку ХХ ст. військові потреби австро-угорського
бюджету складали близько 13 % на рік, то у Німеччині ці показники досягали 18 %.
При цьому відчувався дисбаланс обох частин монархії (див. табл. 1), адже, саме
угорці найбільш неохоче збільшували військові видатки [18, с. 30].
Таблиця 1
Військові витрати Австро-Угорщини в другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст.
(в млн крон) [підраховано за матеріалами 8, с. 590-591]
Роки
1868
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1912

Всі
державні
видатки

1028,66
1110,53
1203,09
1373,53
1575,45
1783,04
2452,87
2830,27

У тому
числі
військові
206,75
222,29
228,90
242,04
261,70
323,37
358,93
410,34
481,08
681,92
780,89

Спільні
армія

флот

190,15
185,94
187,37
203,69
214,97
243,99
268,34
291,69
330,61
453,42
489,76

15,85
20,94
19,72
16,59
21,93
24,29
26,60
44,81
63,98
100,65
170,20

Австрійський
ландвер
0,45
6,62
9,22
8,38
9,62
25,12
30,89
38,39
46,19
68,60
75,91

Угорський
гонвед
0,30
8,79
12,58
13,38
15,18
29,97
33,10
35,45
40,30
59,25
45,02

Балканські війни (1912-1913 рр.) поклали край існуванню Габсбурзької монархії як великої європейської держави не лише в політичному значенні назагал, але
й за рівнем озброєння зокрема.
У першій половині ХІХ ст., за часів князя Карла Шварценберґа (1771-1820 рр.,
фельдмаршал і генералісимус часів наполеонівських воєн) та графа Йозефа Радецького (1766-1858 рр., воєначальник і державний діяч, фельдмаршал, найвидатніший полководець Австрії свого часу), імперський уряд витрачав на озброєння такі ж
кошти, як Франція чи Росія. У 1914 р. Австро-Угорщина, хоч за кількістю населення
поступалася тільки Росії та Німеччині, виділяла на озброєння менше за інші великі
держави – четверту частину витрат Росії та Німеччини, третю частину витрат Великобританії та Франції і навіть менше, ніж Італія. Через тридцять років після Берлінського конгресу (червень 1878 р.) німецькі витрати на озброєння зросли у п’ять
разів, англійські, російські та французькі – в три рази, італійські – у два з половиною
рази. Лише Австро-Угорщина не збільшила витрат на озброєння [19, с. 81]. Все це
свідчило, що монархія Габсбурґів фактично стала найменш мілітаризованою державою в Європі. Країна мала чималий військовий досвід, володіла багатими промисловими ресурсами, але їй бракувало національної єдності й патріотичного запалу.
Це і стало однією з причин поразок австро-угорської армії на початковому етапі
Першої світової війни у 1914 р.
Влітку-осінню 1914 р. австрійський уряд робить радикальні кроки в сфері економіки. Зокрема, військове регулювання почали здійснювати т.зв. військово-еконо-
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мічні централі, які очолили власники великих фінансових структур. Разом з військовим міністерством та міністерством торгівлі ці установи займалися пошуком і
розподілом промислової та продовольчої сировини, регулювали ціни на неї і вироблену продукцію. Проте вони не змогли вирішити більшість наболілих соціальноекономічних проблем в імперії.
Війна порушила зовнішньоторговельні зв’язки. Вступ у війну Італії на боці
Антанти призвів до припинення доставки товарів через італійські порти з нейтральних країн. Можливості торгових операцій із заокеанськими державами значно
скоротилися через морську блокаду з боку Антанти. Для вирішення продовольчого
питання австрійський уряд змушений був наважитися на крайні заходи. Так, у січні
1915 р. він видав постанову, яка зобов’язувала пекарів додавати до борошна 50 %
сурогатів. Через місяць була заборонена вільна торгівля пшеницею, житом, вівсом,
ячменем і кукурудзою. У березні 1915 р. в Австро-Угорщині запровадили карткову
систему розподілу хліба. Згодом військове регулювання поширилося на інші продукти харчування [20, с. 231-232].
Великі військові видатки підривали фінансову систему імперії. Крона швидко
знецінювалася, зростав державний борг. Умови праці на промислових підприємствах
були повністю мілітаризовані. Тривалість робочого дня уряд подовжив до 14, а подекуди і до 18-20 годин на добу. Були скасовані святкові та вихідні дні. Практично
не дотримувалися закону від 21 лютого 1911 р. про заборону працювати вночі
дівчатам і жінкам.
Війна внесла кардинальні зміни у суспільно-політичне життя монархії. Ще до
офіційного оголошення війни, 25 липня 1914 р. імператорським указом були
припинені на ―невизначений час‖ засідання Райхсрату (імперського парламенту) і
крайових сеймів. Впродовж наступних трьох років не скликалися навіть делегації,
які за своїм політичним статусом мали контролювати зовнішню політику держави
[21, с. 487]. Необмежені повноваження отримало верховне військове командування.
Була відмінена свобода зборів, спілок, слова і друку. Фактично всі ці заходи означали повну відміну Конституції 1867 р. Однак так довго тривати не могло. Адже з
утворенням у квітні 1904 р. Антанти («сердечної» угоди Англії і Франції) та пізнішим приєднанням до неї Росії (серпень 1907 р.), посилилося протистояння держав
Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія; жовтень 1879, травень 1882 рр.) з
англо-франко-російським військово-політичним блоком. За таких умов економіка
набувала все більше мілітаризованого характеру. Уряди всіх блокових держав взяли
курс на посилену військову модернізацію, перш за все новою технікою. Звичайно,
що всі ці зміни не могли обминути дуалістичну монархію Габсбургів, яка займала
вигідне стратегічне становище і знаходилася на перехресті найважливіших шляхів у
Європі. На це також мусили зважати у своїй зовнішній політиці її найближчі сусіди.
На початку ХХ ст. найбільше військові витрати збільшив італійський уряд (18 %).
Австро-угорські видатки були набагато меншими – 9 %, далі йшли Росія (6,6 %),
Німеччина (3,5 %) та Франція (2 %). Однак, якщо зважити на кількість витрат відповідно до числа мешканців, то за податковим тиском найбільше потерпали французи, де частка податків на військові цілі складала майже 21,5 німецьких марки на
одного мешканця. В Австро-Угорщині ця цифра становила лише 9,3 марки (див.
табл. 2). Однак, якщо враховувати платоспроможність підданих монархії Габсбургів
та інших блокових держав, то слід визнати, що 13 % австро-угорського бюджету
практично рівнялися 18 % німецького. Звичайно, що таке збільшення військових
витрат болісно вдарило по всій австро-угорській економіці, а також відобразилося на
соціальній політиці.
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Таблиця 2
Військові витрати провідних європейських держав на початку ХХ ст.
[підраховано за матеріалами 4, с. 167-176]
Держави
Австро-Угорщина
Німеччина
Італія
Росія
Франція

Військові витрати
(у %)
9,0 %
3,5 %
18,0 %
6,7 %
2,0 %

У середньому на одну особу в рік
(нім. марок)
9,31
15,13
10,06
7,33
21,45

Висновки. Як свідчить викладений матеріал, Австро-Угорщина мала досить
потужну сировинно-економічну базу. Швидкими темпами розвивалася важка індустрія, що стала основою військово-промислового комплексу країни. Невеликі майстерні, призначені для виготовлення і ремонту зброї, наприкінці ХІХ ст. перетворилися на великі збройні заводи, які досить швидко піддавалися картелізації і монополізації. Загалом же, імперія у військово-політичному відношенні посідала одне з
останніх місць серед країн Антанти і Троїстого союзу. Наявний склад військових
частин був ослаблений і становив на початку війни 92 особи на роту. Для доведення
військ до повної бойової готовності не вистачало кваліфікованих офіцерів. Старші
військові командири не мали належного досвіду управління армією. Відмінною
ознакою австро-угорського війська була його багатонаціональність, а власне, імперську армію об’єднував лише офіцерський склад. Враховуючи географічне розміщення та промислово-економічний потенціал монархії, слід констатувати, що за
швидкістю мобілізації й концентрації збройних сил імперія Габсбургів на початках
переважала російську армію, проти якої й діяла. Це було обумовлено воєнними
планами Троїстого союзу. В цілому ж, оцінюючи військову міць Антанти і Троїстого
союзу напередодні Першої світової війни, можна зазначити, що чисельно Антанта
дещо переважала свого супротивника. У свою чергу, Троїстий союз мав невелику
перевагу у швидкості і розгортанні мобілізаційних ресурсів. Навчання військовій
справі у всіх державах велося в одному напрямку.
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УДК 94 (477) «19» Петлюра С.
Оніпко Т. В.

ПОСТАТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В РОЗВІДКАХ
ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДНИКІВ
У дослідженні наведені різні, часто суперечливі оцінки діяльності Симона Васильовича Петлюри зарубіжними дослідниками, політичними і громадськими діячами,
зокрема французькими, та української діаспори. Акцентовано на тому, що донині в
біографії С. Петлюри залишається ряд дискусійних моментів. Тож об’єктивне вивчення
постаті С. Петлюри із залученням вітчизняних та закордонних наукових розвідок украй
потрібне.
Ключові слова: Симон Петлюра, історіографія, історична оцінка, об’єктивність. .

Onipko T.

PERSONALITY OF SIMON PETLIURA IN ASSESSMENTS
OF FOREIGN RESEARCHES
In this article the authors present various, often contradictory assessments of the
activities of Simon Petliura by foreign researchers, political and public figures, in
particular French and Ukrainian diaspora. It is focused on the fact that now a number of
controversial points are remained in biography of S. Petliura. Therefore, an objective
study of personality of S. Petliura with the involvement of domestic and foreign scientific
researches is extremely necessary.
Keywords: Simon Petliura, historiography, historical assessment, objectivity.
Оскільки постать С. Петлюри неоднозначна, вона продовжує викликати зацікавленість нею численних авторів як в Україні, так і за кордоном. Якщо в радянські часи його ім’я сприймалося тільки в негативному аспекті, то нині ситуація
протилежна: деякі дослідники ладні ледь не канонізувати образ С. Петлюри. Тому
сьогодні актуальними є слова самого Петлюри, висловлені ним у листі до генералхорунжого Миколи Удовиченка в 1922 р.: «Очевидна річ, що і в оцінці моєї
персони Ви повинні бути правдивими: що було чи є в моїй особі, в моїй діяльності
негативне, те треба так і освітити, не замазувати, а на світло денне витягти. Коли Ви
знайдете щось у моїй діяльності доброго слова варте, то і тут будьте вірним правді,
своїй власній совісті. Не прибільшуйте, але і не зменшуйте»1.
Метою статті є спроба розкрити постать С. Петлюри, спираючись на роботи
закордонних авторів. По-перше, вітчизняні apxiви мають надзвичайно вузьку джерельну базу для об’єктивного розкриття даної особистості, водночас значна частина
унікальних документів, які б допомогли відтворенню біографії Симона Васильо-
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вича, донині перебуває в Парижі у фондах Бібліотеки імені Петлюри та в інших
закордонних бібліотеках.
По-друге, в ряді робіт українських істориків є суттєві помилки і неточні
переклади з іноземних мов. Зокрема це стосується праці французького професора
Алена Десроша «Українська проблема і Симон Петлюра (Вогонь і попіл)»2. Ураховуючи цей факт, автор пропонованої статті намагалась ознайомитися з оригіналом
праць, які вийшли англійською та французькою мовами.
По-третє, у працях і статтях, що вийшли за кордоном, як правило, більша
увага приділялась постаті Петлюри в контексті єврейських погромів в Україні. Автор
даної статті, залучивши маловідомі дослідження А. Яковліва 3, І. ТокаржевськогоКарашевича4, М. Шаповала5, О. Шульгіна6, В. Короліва7, Т. Гунчака8, а також ряду
єврейських, французьких та американських авторів9, намагались дати більш глибоку
різнопланову характеристику Симону Петлюрі.
Наукова оцінка постаті С. Петлюри почалась ще за його життя. Слід відзначити, що вже в 1919-1920 рр. виникли два протилежні наукові напрями: пропетлюрівський і антипетлюрівський. Пропетлюрівський напрям був представлений
переважно його соратниками і прибічниками, які опинились в еміграції. Анти петлюрівський напрям представляла частина української еміграції, зокрема прибічники гетьмана П. Скоропадського, колишні діячі ЗУНР і УГА, ряд французьких,
американських та єврейських авторів.
Варто відмітити, що науковий доробок дослідників української еміграції
досить плідний. Вбивство Симона Петлюри стало поштовхом для потоку споминів
і мемуарних праць як його соратників, так і опонентів. За підрахунками автора
бібліографічного покажчика творів про С. Петлюру П. Зленка, у l926-1927 рр. з’явилося приблизно 500 книг, журнaльних і газетних публікацій про Симона Петлюру10.
Писані по слідах гарячих подій, ці матеріали відображали тогочасний рух і народні
настрої щодо С. Петлюри. Але, на жаль, у багатьох з них переважало надмірне його
вихваляння та возвеличення.
Відомості про Петлюру під час його паризького періоду життя містить тогочасна паризька українська періодика. На особливу увагу заслуговує часопис
«Тризуб», який виходив протягом 1925-1939 рр. і містив спогади про Петлюру його
соратників. З 1953 р. і до цього часу виходить «Інформаційний бюлетень імені Симона
Петлюри» в Парижі, який є цінним джерелом для дослідження. У 1956 р. була надрукована одна з найбільш яскравих характеристик життя С. Петлюри в так званий
паризький період, автором якої був І. Токаржевський-Карашевич – відомий український дипломат, історик-герaльдик11. У 60-80-ті рр. ХХ ст. вийшли роботи представників української діаспори Бориса Марченка 12, Тараса Гунчака13 та Юрія Кульчицького14, які також нaлежать до пропетлюрівського напряму.
Слід відзначити, що серед творів української діаспори і раніше, і зараз не існує
єдиної точки зору щодо постаті лідера Директорії Симона Петлюри. Мають місце
суттєві розбіжності. Якщо його прибічники намагаються всіляко возвеличити, то
опоненти – в багатьох випадках – безпідставно очорнити. Книга В. Винниченка «Відродження нації» та зроблені в ній висновки мали великий вплив на зарубіжну історіографію. Володимир Винниченко критикував діяльність С. Петлюри, особливо
підкреслюючи слабкість збройних сил та відсутність продуманої соціалістичної політики. Своїми висновками він до певної міри перекреслив справжню вагу С. Петлюри
на посту лідера Директорії.
Варто відмітити, що підтримували Симона Петлюру і деякі єврейські автори, в тому числі С. Гольдельман, А. Марголін, В. Жаботинський, колишній лідер
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Бунду Мойсей Рафес. На жаль, під впливом антиукраїнської істерії, яка виникла в
Європі та США в 20-ті рр. ХХ ст., їх думка залишилась малопомітною.
Спробу об'єктивно оцінити С. Петлюру зробили і французи. На нашу думку,
об’єктивно намагався розібратися в постаті С. Петлюри французький професор Ален
Десрош. На жаль, деякі сучасні українські історики неправильно вказують його ім’я
та використовують неточні переклади вище зазначеної праці15. Підтримували
С. Петлюру й інші французи. Наприклад барон де Крізеноу писав про С. Петлюру
таке: «Його життя є цікавим для Франції і французької культури. Ми полюбили цю
людину; він зрозумів наш менталітет і нашу цивілізацію. З ним реалізувався відомий вислів, що освічена людина має дві Батьківщини: свою і Францію... він був нашим довіреним гостем»16 .
Матеріали про С. Петлюру виходили часто під тиском штучно створеної
дезінформації в пресі. Анрі Торес – адвокат Шварцбарда, котрий убив С. Петлюру,
був талановитим публіцистом. У день закінчення судового процесу А. Торес отримав
надзвичайно вигідне замовлення на книгу, яка вийшла в світ великим тиражем вже
наступного, 1928 року. Автор вважав дії Шварцбарда актом священної помсти 17.
Звичайно, А. Торес знав усі документи справи, які аналізував під певним кутом зору та з великою упередженістю проти С. Петлюри. Власне назва роботи американського дослідника Саула Фрідмана «Погромник. Вбивство Симона Петлюри»
свідчить про позицію автора18.
До антипетлюрівського ґатунку належать також роботи представників російської військової еміграції, соратників П. Скоропадського та діячів ЗУНР. На жаль, до
цього часу російською еміграцією не видана об’єктивна робота про С. Петлюру, хоча
джерельна база для цього існує. В ряді робіт керівників «білого руху», зокрема А. Денікіна, П. Краснова, Б. Савінкова, К. Герасименка, постать С. Петлюри, як військового діяча, показана у спотвореному світлі19. Зокрема, стереотип про єврейські
погроми за ініціативи Петлюри до цього часу широко поширений серед російської
еміграції в Європі. На нашу думку, військовий талант С. Петлюри авторами з числа
російської військової еміграції свідомо об’єктивно та глибоко не був проаналізований.
Симон Петлюра був розумною людиною. Це відмічають більшість авторів, його
як прихильників, так і його опонентів. Земляк С. Петлюри Дмитро Соловей, підкреслював його розумові та організаторські здібності, проявлені ще при організації
шкільних українських гуртків в юнацькі роки, а пізніше при створенні УСДРП 20.
I. Токаржевський-Карашевич відмічав життєвий досвід Петлюри, вміння спостерігати людей та аналізувати події, талант журналіста та публіциста. Зокрема, автор
писав про Симона Петлюру: «Його світлий і глибокий розум, його енергія завоювали симпатію всіх українців». Жорж Рейналь, сенатор Комітету «ФранціяСхід» говорив про те, що Петлюра «любив свою країну із запалом і їй присвятив
весь свій розум і всі свої здібності»21.
Прибічники Симона Петлюри та деякі французькі автори підкреслювали його
сміливість. Зокрема, І. Токаржевський-Карашевич залишив про С. Петлюру такі
рядки: «Під час усього свого життя він дав приклад наполегливості і сміливості
іншим». В. Королів наголошував на тому, що неприємності і невдачі не завадили
С. Петлюрі зберегти сміливість: він завжди перебував на вершині і не випускав зі
своїх стомлених рук прапор української незалежності. Ніхто не міг замінити
С. Петлюру, стати на його місце, ніхто не знайшов у собі достатньої сили і сміливості,
щоб його замінити, взяти в свої руку національний прапор»22. Французький автор
Ален Десрош теж відмічав сміливість С. Петлюри, підкреслюючи, що він «сміливо
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дивився у вічі небезпеці і як капітан під час бурі на морі намагався тримати штурвал
міцно стиснутою рукою і не здавався навіть тоді, коли його корабель мав піти в
дрейф»23.
Т. Гунчак вважав, що С. Петлюра був переконаним прихильником демократії. На
його думку, він був «глибоко гуманною людиною»24. Не лише соратники, але і частина французів вважали С. Петлюру справжнім патріотом. Зокрема, Ален Десрош
писав «Великий український патріот Симон Петлюра, який присвятив життя визволенню своєї пригнобленої країни, є гідним послідовником Б. Хмельницького та І. Мазепи»25.
У той же час ряд авторів, зокрема І. Нагаєвський та М. Шаповал, намагаючись
б ути об’єктивними, вказували на прорахунки і недоліки С. Петлюри. Так, М. Шаповал звертав увагу на те, що С. Петлюра не міг зносити критики, і це було причиною того, що він відсував від себе здібніших людей, які думали самостійно. І. Нагаєвський був переконаний, що Петлюра, будучи патріотом, вce ж таки «не був
державним мужем, мужем Божого Провидіння, якого очікували українські покоління
від часів зруйнування Української гетьманської держави XVIII ст.»26.
У висвітленні військового таланту Симона Петлюри зарубіжні автори теж
мають різні точки зору. І. Токаржевський-Карашевич не прирахував своєї симпатії до
Петлюри. Зокрема, він писав: «Ця людина, повна енергії, моралі, сили і шляхетності,
керувала армією, яка весь час поповнювалась і яка йшла, щоб перемогти»27.
Заслуговує на увагу робота військового історика Л. Шанковського «Українська
армія в боротьбі за державність», що вийшла в Мюнхені в 1958 р., але і до цього часу
зберігає науковий інтерес. Автор намагався професійно оцінити Петлюру як військового діяча, не відкидаючи його військові та організаторські здібності. Проте останні
місяці військової діяльності С. Петлюри він все ж таки критикував28 .
У 1986 р. до 60-річчя вбивства С. Петлюри за ініціативи української еміграції
вийшов збірник, в якому була дана оцінка військового таланту Головного отамана
УНР з урахуванням його досягнень та поразок: «Петлюра проводив багато успішних і
доблесних кампаній проти більшовиків, загарбників української території. Єдність
його армії, однак, була кілька разів покалічена більшовиками, нападом більшовиків,
недостачею озброєння і боєприпасів, а також мирним договором між Росією і
Польщею»29. До цього часу гострим залишається питання щодо зимового пoxoду
С. Петлюри на Україну в 19220 р. з метою визволення її від більшовиків. Прибічники
Симона Петлюри, зокрема І. Мазепа та Ю. Тютюнник, відзначають його військовий
геній при організації цього походу. На думку соратника С. Петлюри, генерала
О. Удовиченка, він цим походом намагався не лише ліквідувати радянську владу, але і
всіляко допомогти ЗУНР30.
Автори, які належать до галицького напрямку української еміграції, навпаки,
звинувачують С. Петлюру у зраді національних інтересів, який «запродав» Західну
Україну полякам. Ці автори всі невдачі УГА перекладають на персональну відповідальність С. Петлюри як військового керівника УНР. Негативно оцінював військову діяльність С. Петлюри і представник прогетьманського напряму української
еміграції Б. Коваль. У порівнянні військової майстерності Симона Петлюри та Нестора Махна представники російської еміграції перевагу віддавали останньому. У
цьому зв’язку підтримуємо думку Т. Гунчака про те, що питання стосовно рівня
військового таланту та відносин С. Петлюри з Н. Махном залишається відкритим.
Якщо прибічники С. Петлюри у своїх творах позитивно оцінювали його зовнішньополітичні контакти, то противники різко засуджували. Ряд авторів звинувачували С. Петлюру у союзі з німцями в період правління Центральної Ради, називаючи
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його колаборантом. Деякі автори писали про те, що зовнішня політика петлюрівського
уряду фінансувалася Німеччиною. У низці робіт до цього часу С. Петлюру звинувачують у германофільстві31.
Нез’ясованим до кінця запишається питання про політичний та військовий союз
С. Петлюри з Польщею у 1920 році. Авторів, які б цілком виправдовували цей союз,
не так багато. Союз з Юзефом Пілсудським багато хто критикував, але не менше
було і тих, хто вважав його прикладом політичного реалізму. Деякі дослідники визнають, що заради здійснення своєї мети – досягнення незалежної України – С. Петлюра був готовий на все, включаючи підписання непопулярного серед українців союзу
з Польщею. Дехто із зарубіжних дослідників, зокрема І. Нагаєвський, називав
С. Петлюру «ідейним фантастом», маючи на увазі той факт, що він занадто довіряв обіцянкам лідерів сусідніх країн, у даному випадку Ю. Пілсудському32. Поділяємо точку
зору відомого американського історика Т. Гунчака, що поляки перемир’ям з радянською владою практично зрадили С. Петлюру, порушивши угоду, підписану ним з
Ю. Пілсудським33.
Особливу зацікавленість зарубіжних авторів викликають проблеми, пов’язані з
таким явищем, як єврейські погроми в Україні і зв’язок з ними С. Петлюри. Наукова
полеміка щодо причин вбивства Симона Петлюри та судового вироку над вбивцею
триває вже майже 90 років. І прибічники, і опоненти С. Петлюри мають у своєму
науковому доробку чимало свідчень, фактів, документів, гіпотез, які ані спростувати,
ані підтвердити неможливо. Західна література про вбивство С. Петлюри чітко
поділяється на дві категорії. Прибічники С. Петлюри вважають, що мав місце
терористичний акт, ретельно підготовлений за вказівкою більшовицького режиму
Й. Сталіна. Інші дослідники намагаються довести, що вбивця С. Петлюри Самуїл
Шварцбард – месник за знищених під час петлюрівських погромів в Україні рідних і
близьких, що вело його праведне почуття помсти. Більшість єврейських авторів
погроми приписують виключно С. Петлюрі. Деякі автори, зокрема Ганна Аренд, намагаються провести паралель між С. Петлюрою та гітлерівцями34. До речі, в мережі
Інтернет інформація щодо С. Петлюри в основному присвячена єврейським погромам. Нарівні з А. Гітлером та Й. Сталіним Симона Петлюру до цього часу звинувачують у голокості.
У 1927 р. вийшла книга колишнього міністра закордонних справ під час правління Симона Петлюри О. Шульгіна, в якій він намагався пояснити причини погромів
і назвати їх винуватців. Зокрема, він писав: «Погроми євреїв огидні. Але ці погроми
були не чим іншим, як окремими випадками пограбувань багатих людей у період
загальної руїни, яка існувала в країні з населенням 40 млн. чоловік». Відомо, що ряд
єврейських авторів, зокрема заступник міністра закордонних справ в уряді С. Петлюри Арнольд Марголін, підкреслювали, що С. Петлюра виступав проти погромів
єврейського населення. Володимир Жаботинський – один із відомих єврейських
діячів, який добре знав істинну картину в Україні в період громадянської війни,
наголошував на тому, що ні С. Петлюра, ні будь-хто з провідних діячів українського
уряду не був погромником. Він писав: «Я виріс разом із ними, я разом із ними
боровся проти антисемітизму»35.
Протягом 80-90-х рр. ХХ ст. з проблеми погромів в УНР у роки правління
Директорії було видано декілька праць професора Ратгерського університету (США)
Т. Гунчака, який зробив найбільш обґрунтовану спробу зруйнувати імідж С. Петлюри як «погромника» перед сучасною світовою демократією. У своїх працях автор
намагався встановити наявність і ступінь вини С. Петлюри у єврейських погромах в
Україні та висвітлити гуманну політику українського уряду щодо національних
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меншостей36. Ці праці викликали чималу полеміку на Заході. Автор, глибоко опрацювавши матеріали щодо погромів в Україні, зазначав: «На глум історії, саме С. Петлюрі
тривалий час приписувалися єврейські погроми на Україні 1919 року. Я це питання
уважно вивчав і можу з певністю сказати, що такі звинувачення аніскільки не
відповідають правді. В міру своїх сил С. Петлюра боровся проти погромницьких
настроїв і вчинків, і на це існує чимало доказів. Одначе дисципліна в його армії не
була такою, щоб запобігти знущанню різних отаманів над невинним населенням»37. Загалом Т. Гунчак вважає, що критична та збалансована наукова оцінка такого складного явища, як єврейські погроми, є не тільки бажаною, але і необхідною.
Вбивство Симона Петлюри сколихнуло всі країни Європи, нa кілька місяців
привернула увагу європейських та заокеанських газет. Реакція на смерть українського
лідера була різною. У листопаді 1926 р. соратник С. Петлюри, генерал В. Сальський
у своїй статті дав йому високу оцінку. Зокрема він писав: «Це був керівник від
Бога, який мав вплив на маси. Він залишиться нашим лідером у боротьбі за
незалежність і йога смерть ще більше налякала наших ворогів»38.
З іншого боку, серед неукраїнців ім’я С. Петлюри від моменту його смерті
стало майже символам ворога єврейського народу. Ряд єврейських авторів звинувачували С. Петлюру у тому, що він причетний до погромів не лише як головнокомандувач армії, але і як літератор, що редагував часопис «Тризуб». Це видання,
вважали деякі автори, було антисемітським39. Адвокат Шварцбарда А. Торес писав
про те, що різня на Україні проходила на очах С. Петлюри та з його дозволу40. Він
натхненно працював не лише в судовому залі, а й за його стінами, вміло давав
інтерв’ю, вміло ангажував пресу і збуджував громадську думку. А. Тореса підтримувала французька преса. Допомагала їм в цьому і українська гетьманська еміграція,
яка ненавиділа С. Петлюру та його прибічників, а тому передавала французьким
журналістам чимало документів та свідчень, іноді дезінформацію, які мали метою
компрометувати Симона Петлюру, який свого часу позбавив гетьмана Павла
Скоропадського влади. І сьогодні у деяких роботах вирок паризького суду називають «вироком цивілізації»41.
Французькі. автори теж розділилися у своєму ставленні до вбивства С. Петлюри. На фоні засудження Петлюри були і такі, які високо його цінили.
М. Шаповал писав про те, що багато французів доброзичливо називали С. Петлюру
«відомим російським генералом»42. До речі, під час спілкування з французами автор
статті переконалася, що і нині в Парижі С. Петлюру називають саме так. Французький дослідник А. Десрош в 1960-ті рр. зазначав, що Симон Петлюра був «щиро
прийнятий гостинною Францією, яка завжди вважала його вірним другом»43.
Ряд сучасних зарубіжних авторів, зокрема колишній директор Бібліотеки імені
Симона Петлюри в Парижі Василь Михальчук, нинішній її директор Ярослава Йосипишин, голова Європейського відділення Наукового товариства імені Т. Шевченка
Аркадій Жуковський ще на початку 1990-х рр. висунули ідею про створення Комісії
для дослідження погромів в Україні в 1919 р. та перегляду судового вироку, винесеного Шварцбарду. Але, на жaль, ні дослідники, ні влада в Україні поки що не наважаться поставити питання про перегляд вироку і встановлення справжніх винуватців єврейських погромів.
Симона Петлюру символом української нації вважали і вважають не лише
українські автори. М. Ковалевський у своїй статті «Симон Петлюра. Національний
герой України» писав: «Навіть сьогодні його ім’я залишається символом боротьби за
свободу українського народу, символом реорганізації Східної Європи і символом
майбутнього відродження 45-мільйонного українського народу» 44. Французький
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автор А. Десрош зазначав, що його вбивство було безглуздим, оскільки, «..Петлюра продовжує жити в пам’яті українців, як відданий національний герой». Симон
Петлюра, на його думку, «не вмре, поки він буде жити в серцях земляків»45.
Загалом аналіз закордонних та вітчизняних джерел переконує в тому, що до
цього часу в біографії Симона Васильовича Петлюри залишається ряд дискусійних,
гострих та неоднозначних моментів. А, значить, об’єктивне вивчення постаті С.
Петлюри є не тільки даниною відновлення історичної правди, а й суспільною потребою сучасного національного державотворення. Тож, можливо, потрібно задуматись
над словами, сказаними самим Симоном Петлюрою за декілька днів до трагічної
загибелі: «Я певний, що правильність обраної мною лінії виправдає історія...»46.
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ГАЛИЦЬКІ АКТИВІСТИ В УСТАНОВАХ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДОБИ
ДИРЕКТОРІЇ (КІНЕЦЬ 1918-1920 Р Р.)
В статті розглядається участь галицьких активістів ЗУНР у державних інституціях УНР у кінці 1918 – на початку 1920 р.
Ключові слова: Українська Народна Республіка, Директорія, Західноукраїнська Народна Республіка, Галицька Армія, Українська Національна Рада.

Pavlychyn O.

GALICIAN ACTIVISTS IN INSTITUTIONS OF THE
UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC DAY DIRECTORY
(THE END OF 1918-1920)
The article is part of the Galician activists of ZUNR (West Ukrainian People's
Republic) in state institutions the UNR (Ukrainian People's Republic) late 1918 – at the
beginning of 1920.
Keywords: Ukrainian People's Republic, Directory, the West Ukrainian People's
Republic, the Galician Army, the Ukrainian National Council.
У процесі об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською
Народною Республікою, окрім політико-правової інтеграції та військової взаємодії,
відбувався обмін кадрами в різних сферах державного життя. Про участь військовихгаличан Січового Стрілецтва та Галицької Армії у боротьбі з більшовиками написано
чимало спогадів та історичних праць. Про діяльність галичан та буковинців у державних установах УНР інформація є фрагментарною. У статті спробуємо з’ясувати
масштаби і характер кадрового поповнення адміністрації УНР в добу Директорії.
Внаслідок масованого наступу польських військ Галицька Армія 16 -17 липня
1919 р. перейшла Збруч і вступила на територію Наддніпрянщини, де разом із дієвою
армією УНР брала участь у військовому протиборстві з більшовиками [16, с. 123127]. Побоюючись репресій з боку польської влади, Східну Галичину покинули
цивільні біженці, серед них більшість активістів ЗУНР. Окрім них, у Наддніпрянщину перейшли більше від тисячі галицьких селян, яких мобілізували для евакуації
державних установ разом із їхніми кіньми та підводами [28, с. 5].
Частина галицького війська на прохання наддніпрянського керівництва відразу
відправилася на фронт допомогти дієвій Армії УНР стримувати більшовицький
наступ. Окремі військові підрозділи, старшинський корпус та цивільні особи зупи-
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нилися в Кам’янці на Поділлі, який півтори місяці перед тим був звільнений від
більшовицького панування.
Один із галичан пізніше згадував: «Біженці розташовуються в Кам’янці та біля
нього по селах. Дорожня задається нам неможлива. Платимо по 300 гривень за хліб.
Місцеві з недовір’ям, а часто ворожо відносяться до нас. Та радимо собі як можна» [4, с. 2]. Безсистемність евакуації галичан та їх невідповідне розташування спричинили в різних місцевостях роздратування тутешнього селянства й навіть бойкот
розташованих там галичан. Прибулі не могли дістати жодних продуктів для себе й
для своїх коней: «Селяни не дають ні хліба, ні яєць, ні молока. «Чого ви до нас
приїхали? Їдьте ради бога додому і не турбуйте нас». Так приймають деякі села своїх
гостей» [28, с. 5]. Така ситуація тривала до осені 1919 р. На нараді 4 листопада
1919 р. один із командирів наддніпрянської армії от. Сальський заявив: «Населення
ставиться пасивно, нас називає петлюрівцями, а галичан – австріяками, активно ніхто
не допомагає. Треба, щоб нас народ розпізнав і був більш чулий для потреб нашої
армії» [3, с. 24].
Невідрадну ситуацію зі ставленням до прибулих галичан прокоментували у
пресі Кам’янця-Подільського місцеві українські діячі. Яків Зозуля, зокрема, писав:
«Для нас наддніпрянців не диво, що проста психологія селянина, вимученого
десятикратними інвазіями чужинців (австрійців, німців, кацапів) не дозволяє йому
врозуміти справи і викликає у його таке незадоволення. І навпаки серед біженців –
простих галичан повстає обурення на наших селян – «що за народ тут жиє. Лучше
чорту в зуби, а тут не залишусь».
– І ось назріває конфлікт. Лише інтеліґент терпляче жде своєї долі. Він і його
коні голодні і він не знає, що буде з ним завтра, чи вдастся йому що з’їсти чи ні» [28,
с. 5].
Спиридон Черкасенко пояснив настрої тутешнього селянства так: «По декуди
в газетах промайнули вказівки на не зовсім толерантне відношення до «австріяків»
наших селян… Нам добре знайома ця «чудова риса» модерного селянства нашого,
що досі ще дивиться навіть на своє військо як на щось стороннє, що може втрутитись, як і большевики, в його державу-комору, та чого доброго – зазіхнути на «миколаївки», награбовані на базарах за хлібець, сальце, яєчка і т. п. То нема нічого дивного, що своїх людей з Галичини, та ще одягнутих «по австріяцькому» воно приймає
не геть-то прихильно. Звичайно се не скрізь, але де се є, то треба зробити, щоб сього
не було. Отут би придалися, на нашу думку, оті мобілізовані партійні товариші, якими ще не так давно пишалися наші партійні органи. Замість сіяння всяких нісенітниць і утворення тим паніки, ліпше було-б розвинути широку агітацію за братнє
співжиття й поміч, а гарно поставленою інформацією розвіяти останні іскри недовір’я й розбрату» [30, с. 2].
Ще один автор переконував місцеве громадянство у користі приїзду галичан:
«З Галицькою армією прибула до нас і інтелігенція, яка так потрібна нам.
Наддністрянці, елемент цілком свідомий і вихований, в данному разі можуть
відограти велику ролю в будівництві Соборноі Украіни.
Завдання громадянства – використати наддністрянців, як найліпше.
По селах невідповідними елементами провадиться агітація, що галичане це є
австрійці – німці і нам чужий елемент. Об’ізд сел свідомими наддністрянцями наочно показав би нашим селянам, хто такі для нас наддністрянці, тоді не трапилось би
ворожих випадків селян проти війська. Серед прибувших наддністрянців є багато
правників, кооператорів і інших громадських діячів котрих необхідно використати
по фаху» [28, с. 5].
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Разом із Диктатором Євгеном Петрушевичем до тимчасової столиці УНР
прибуло чимало працівників центральної та місцевої адміністрації ЗУНР. Впродовж
червня – липня 1919 р. галицькі діячі переїхали за Збруч. У Кам’янці на Поділлі
опинилися серед інших такі депутати Української Національної Ради ЗУНР: Андрій
Алиськевич, Олександр Баран, Володимир Бірчак, Осип Бурачинський, Сидір Голубович, Теодор Ваньо, Степан Витвицький, Августин Домбровський, Микола Загульський, Микола Левицький, о. Олександр Капустинський, Іван Кохановський
(разом із донькою Іванною та сином Зиновієм), Іван Макух, Андрій Музичка, Антін
Онищук, Михайло Петрицький, Лев Петрушевич, о. Степан Петрушевич, брати
Антін і Тимотей Старухи, Осип Устиянович, о. Теодор Чайковський, Петро Шекерик-Доників та Андрій Шмигельський, Дмитро Юркевич. Осип Назарук був призначений керівником Управління преси та інформації УНР. Міністрами УНР у 1919 р.
стали члени УСДП Осип Безпалко (буковинець) та Володимир Темницький, діяч
УРП Антін Крушельницький [23, с. 620, 626, 629, 634].
Слід відзначити, що вимушений перехід Галицької Армії за Збруч відбувався
на тлі погіршення стосунків між керівництвом УНР та ЗУНР, зокрема між Симоном
Петлюрою та Євгеном Петрушевичем. Конфлікт між обома лідерами розпочався
весною 1919 р. Проголошення Диктатури 9 червня 1919 р. ще більше загострило
стосунки [20, с. 346-348]. Уряд УНР на противагу Диктатурі на початку липня
1919 р. створив Міністерство для Галичини, що очолив галичанин Семен Вітик –
діяч УСДП [22, с. 11].
Однією з умов, які Є. Петрушевич поставив С. Петлюрі перед переходом за
Збруч, стало скасування Галицького міністерства. Однак обіцянку було виконано
значно пізніше. Щойно 20 жовтня на вимогу УНДП та УРП уряд УНР скасував
повноваження міністерства для Галичини.
Облаштування галичан та буковинців у Кам’янці виявилося непростим завданням. Необхідно було в стислі терміни віднайти певну кількість житлових приміщень,
розташувати евакуйоване майно, залагодити матеріальне забезпечення та харчування
новоприбулих. Рада міністрів УНР, розуміючи важливість цього питання, передала
один мільйон гривень тимчасової допомоги для галичан і буковинців [29, с. 1]. Свою
підтримку надав і уряд Диктатора, який ухвалив рішення виплатити державним
службовцям ЗУНР, що прибули в Наддніпрянщину, заробітну платню за серпень
1919 р. у тому обсязі, в якому вони отримували платню раніше [26, с. 2].
Галичани стикнулися в Кам’янці зі складністю проживання й дорожнечею.
Переповнення міста спричинило подорожчання та дефіцит продовольства, загрожувало поширенням епідемій [35, с. 77].
А. Шмігельський 23 вересня 1919 р. писав про місцеві умови своєму товаришеві Остапчуку: «Тутки страшна дороговизна, так, що вижити приходить ся дуже
круто. Мешканє треба платити по 13 карбованців денно – а щоб прогодувати себе, то
дуже ощадно буде коштувати денно 60–70 карбов. Про одежу і обув – страшно подумати. Аби на зиму зодягнутися і взутися треба зо 20 тисяч карбов. виложити. За зимові квартири з опалом вже тепер співають по 2/3 тисячі карбованців місячно. А видко з ситуації, що треба зимувати на циганській волі» [18, с. 218].
Місцева адміністрація, відчуваючи гостру потребу кваліфікованих кадрів, намагалася залучити новоприбулих галичан до праці в державних установах. Міністр
для галицьких справ С. Вітик звернувся до галичан з вимогою, щоб кожен до 3 серпня 1919 р. віднайшов собі місце праці. При міністерстві було створене спеціальне
Бюро посередництва праці для пошуку роботи галичанам яке було розміщене в Губерніальному будинкові, де розташувався уряд [29, с. 1]. Губерніальний комісар
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Поділля Кондрашенко за дорученням Міністра внутрішніх справ й за погодженням із
Є. Петрушевичем закликав до служби в адміністрації колишніх повітових комісарів,
референтів, правників й усіх кваліфікованих фахівців із Галичини. Після реєстрації
новопризначені службовці мали прослухати стислі курси про організаційну специфіку місцевої адміністрації, план праці та «службову прагматику» [32, с. 4]. На той
час адміністративний апарат Подільської губернії потребував близько 100 урядовців.
Однак на початку серпня 1919 р. до праці зголосилися лише 25 осіб [27, с. 2].
Найперше влаштували на працю залізничників. Свого часу Міністерство шляхів УНР направило в Галичину своїх фахівців – десятки машиністів – та допомогло
забезпечити обслуговування своїм кваліфікованим персоналом двох залізничних
шляхів сполучення в ЗУНР [17, с. 100].
Ряд діячів УНРади обійняли відповідальні посади в уряді УНР. Золочівський
адвокат Теодор Ваньо зайняв посаду урядовця Міністерства господарства УНР у
Кам’янці на Поділлі [34, арк. 14]. Іван Кохановський працював у судових установах
УНР у м. Вінниця [13, с. 438]. Делегат від Жидачівського повіту д-р Микола Левицький був військовим суддею в Кам’янці на Поділлі [33, с. 4]. Відомо, що працював в
органах влади УНР Володимир Лисий [24, с. 107]. Іван Макух був заступником
(«товаришем») міністра внутрішніх справ в уряді І. Мазепи [8, с. 10-171]. Лев Петрушевич був старшим юрисконсультом Міністерства юстиції УНР [12, с. 19-20]. Колишній начальник канцелярії ДС внутрішніх справ ЗУНР й начальник канцелярії
Президії УНРади Бронислав Янів очолив канцелярію Міністерства внутрішніх справ
УНР [10, с. 22]. Міністерство для Галичини з позицій уряду УНР висвітлювало свою
діяльність у газеті «Галицький Голос», в редакції якої працювали і галичани.
Для відкриття українських шкіл на Поділлі бракувало кваліфікованих вчителів. Міністерство народної освіти звернулося до органів місцевого самоврядування
та губерніальних та повітових комісарів освіти, щоб призначали інтелігенцію з Галичини на вчительські посади. Щоб заохотити вчительський персонал із Галичини та
Буковини, влада підтвердила чинність закону від 24 лютого 1919 р., в якому вчителям та вчителькам українських земель колишньої Австро-Угорщини були надані
всі права, якими користувалися місцеві вчителі, причому педагогічний стаж зараховувався так само, як і вчителям місцевих шкіл [31, с. 1].
Троє діячів УНРади, греко-католицькі священики, стали полевими духовниками (капеланами) УГА. о. Степан Петрушевич спочатку працював на посаді культосвітнього інструктора при повітовій Управі в м. Старокостянтинів [5, с. 3], опісля
зголосився добровольцем до армії. Був полевим духовником при Стаційній Команді [9, с. 85, 191]. Очевидець згадував про роботу галичан у Наддніпрянщині так:
«Дозвіл вступати до служби дав нам диктатор З. О. Мін. Вн. Справ урядило для
юристів в Камянці короткий курс адміністрації. А відтак від Камянця по Житомир,
від Заслава по Балту, вслід за нашими побідними військами розїхалися Галичане до
праці на місцях.
А праця та була тяжка та наразі невдячна. Перевтомлені працею та подіями в
Галичині знайшлися ми серед нових людей, нових обставин. Без відповідної
підготовки, без основного знання обов’язуючих законів, окружені Наддніпрянцями,
які часто нам колоди кидали під ноги, ми розпочали тяжку, систематичну бюрову, а
поза бюром освідомлюючу працю о селах.
Ось тую роботу треба представити точно по повітам, щоб зрозуміти кілько
труду і енерґії вложили Галичане в будівництво У. Н. Р. А зрозуміти можна і так,
коли скажу що при сотках урядників по міністеріях годі було на провінцію – (так
було в моїм повіті) – допроситися прислання хоч би одного слідчого, прокуратора чи
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хоч би самого Повіт. Комісаря, коли цілий тягар адміністрації округа з двістатисячною людністю падав на одного Галичанина» [4, с. 3].
У Кам’янець-Подільському університеті було утворено «Учительську Громаду» як філію українського галицького товариства вчителів середніх шкіл. Відомо, що
до Комітету цієї організації увійшов депутат УНРади Андрій Алиськевич [25, с. 4].
Вкрай загострив стосунки перехід Галицької Армії на бік Денікіна. Щоб уникнути самовільного захоплення міста денікінцями чи більшовиками, штаб Головного
Отамана послав телеграму польському командуванню, в якому запропонував зайняти
район Кам’янця польським військом при умові залишення у ньому української
цивільної влади, збереження прав українського населення й цілості державного
майна УНР [11, с. 143-144].
Внаслідок загрози захоплення Кам’янця на Поділлі польським військом 15
листопада 1919 р. Є. Петрушевич та його урядовці покинули місто [35, с. 77]. Відійшли з міста частини Галицької Армії та більшість галичан, що працювали в
адміністрації ЗУНР. Незважаючи на домовленість між урядом УНР та Польщею,
галичанам було небезпечно залишатися в Кам’янці під польською владою. Адже
польські спецслужби арештовували всіх, хто був причетний до адміністрації ЗУНР у
Східній Галичині чи воював у Галицькій Армії. Польське військо увійшло до
Кам’янця 17 листопада 1919 р. [35, с. 77]. У винятковій ситуації були галичани чи
буковинці, котрі мали посвідчення урядовців УНР, зокрема буковинський соціал-демократ Степан Баран, Осип Безпалко [11, с. 193].
Окремі галичани залишилися в Наддніпрянщині та продовжували свою участь
у збройній боротьбі з більшовиками й державотворчих процесах УНР Краєва Рада у
Хмельнику. І. Макух організовував українську адміністрацію в Могилеві. Скликав та
очолив Краєву Раду УНР у Хмельнику (грудень 1919) [8, с. 170-171].
В грудні 1919 р. у Кам’янці на Поділлі була утворена загальнонаціональна
інституція – Українська Національна Рада. Одним з ключових керівників УНРади
був галицький діяч Степан Баран. Останній приїхав до Кам’янця в листопаді 1919 р.
й за свідченнями Ісаака Мазепи «верховодив» у ній [11, с. 190].
Далі події розгортаються так: «Доля Армії міняється. Приходить листопадова
трагедія. Мимо того урядники Галичане лишаються і дальше в службі УНР. Повнять
її часто серед тяжких обставин, аж до ліквідації уряду. Відтак розносить їх доля по
широкій Україні. Для браку засобів до життя тримаються переважно нашої армії.
Переходять і мруть на тиф. Переживають тяжкі большевицькі часи. В кінці одні переїжджають з частинами на фронт і попадають до Поляків. Другі остаються при
етапних формаціях, тих доля не знана. Треті шукають захисту на українськім
селі» [4, с. 3].
Впродовж 1919-1920 рр. у Наддніпрянщині загинули ряд діячів УНРади. Брат
Диктатора, о. Степан Петрушевич, захворівши на тиф, помер 14 січня 1920 р., у
залізничному вагоні на станції Слобідка [19, с. 182]. Також від тифу помер наприкінці грудня 1919 р. у Проскурові А. Шмігельський [15, с. 4].
Які наслідки мало перебування галичан у Наддніпрянщині для свідомості
місцевих українців? У мемуаристиці знаходимо свідчення зміни ставлення населення
до війська та цивільних галичан, яка відбулася протягом осені 1919 р. – весни
1920 р.: «Бо працю їх оцінило як слід українське громадянство, яке прощало їх з
сльозами в очах і яке упімнеться за них, у свого Уряду» [4, с. 3].
Анонімний старшина УГА пригадував слова наддніпрянського господаря-селянина у селі Перейми, коли той приймав у себе кілька галицьких вояків на нічліг:
«А Галичане» – пізнає по одязі – витайте! Були вже тут ваші. От хороші ви люде,
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Галичане. Який у вас порядок, яка дисципліна, а перше всього ви свої люде. Всі по
нашому балакаєте, не цураєтесь свого. Відколи ваші тут були, а ще Шевченкове
свято уладили, ми аж инакше на світ дивимося. Знаємо що ви мусіли іти з комуною,
але ви не були ніякі не більшовики. От коби ви у нас все остали, хорошо
булоб!...» [6, с. 2].
Данило Богачевський пояснив зміни у ставленні до галицького війська та
галичан так: «Маю враження, що це треба завдячувати тій обставині, що населення
ставилося позитивно до нас, коли побачило, як ми поводимося і чого ми хочемо.
Думаю, що це була найбільш успішна аґітаційна праця» [1, с. 71].
Подібно думки занотував у своєму щоденникові Степан Венгринович: «Люди
тут вже знають Галичан. Приймають і хлібом гостять. Чомусь велику симпатію
виробили собі наші війська по всій Україні.
– От люди! – говорять про нас – стоять у селі, то тихо – спокійно, ні стріляння
– ні грабіжі, за все платять, усе просять, а не беруть силою. Відїдуть – також тихо,
кожний знає, що йому нічого не пропало. Жалко Галичан, страждає народ, відбився
від свого краю, тай добитись годі…
Небагато нас перейшло тут на Україну, а здається цілу засіяли, нема кутка –
нема села куда не переїздилиб, де не стоялиб, у якому не говорилиб:
– От Галичани, люди! Не те що наші…
Вже не звуть нас «австрійцями», бо вже подерся австрійський одяг, стали
подібними до їхнього строю… знають тільки, що ми Українці, і з ким не лучились,
то всеж тим – чим були осталися…
А слово «Україна» кожному вже ухами ллється, бож ця якась Україна причиною цеї біди, цих боротьб, нема солі – нафти – мануфактури, а не було України, то
всьо було подостатком і «дьошево».
Багато треба булоб літ, щоб тую Україну освідомити національно до цього
ступіння, до якого освідомилась одним тільки нашим переходом тут за Збруч» [2,
с. 158-159].
У підсумку відзначимо: ангажування галицьких активістів у державних установах УНР доби Директорії розпочалося з участі галичан у Трудовому Конгресі
України та призначення окремих діячів на міністерські посади (С. Вітик, А. Крушельницький, О. Назарук, В. Темницький). Найбільшого розмаху воно набуло після
переходу Галицької Армії та адміністрації ЗУНР за Збруч влітку 1919 р. Галицькі та
буковинські активісти ЗУНР увійшли до складу міністерств та відомств, працювали в
місцевій адміністрації та залізниці, в освітніх установах. Окрім високого фахового
рівня, вони відрізнялися високим рівнем національної свідомості й самопожертви
заради української самостійності. Галичани та буковинці активно включилися в
суспільно-політичне життя Наддніпрянщини й стали вагомим чинником суспільнополітичного життя УНР. Ці факти можна розглядати в контексті реалізації об’єднавчого процесу УНР і ЗУНР. Недосконалість політико-правового аспекту Акту злуки не заперечила позитивного досвіду національної інтеграції.
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МІСІЯ ЖОЗЕФА БАРТЕЛЕМІ У ПОЛЬСЬКІЙ
ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ
На основі періодичної преси та мемуарних джерел проаналізовано ставлення
польської громадської думки до діяльності у Галичині на початку 1919 р. міжсоюзницької місії під головуванням генерала Жозефа Бартелемі. Визначено, яку саме роль
у вирішенні військового конфлікту з українцями суспільство відводило іноземним
послам. Польська громадськість очікувала від них дипломатичного сприяння і
матеріальної допомоги для свого війська. Всі ці уявлення розглянуто у комплексі з
реальними діями іноземних послів та представників польської громадськості.
Ключові слова: генерал Жозеф Бартелемі, Галичина, польська громадська
думка, польсько-український військовий конфлікт.

Tychka G.-M.

THE MISSION OF JOSEPH BARTHÉLEMY IN
POLISH PUBLIC OPINION
This article gives analysis based on periodicals and memoirs sources of the attitude
of polish public opinion towards activity of interallied mission chaired by general Joseph
Barthelemy in Halychyna in the beginning of 1919. Also it is determined exactly what role
in solving military conflict with Ukrainian people society gave to foreign ambassadors.
Polish public was expecting from them diplomatic assistance and material support for
polish troops. All these ideas are considered in conjunction with real actions of foreign
ambassadors and Polish public representatives.
Keywords: general Joseph Barthelemy, Halychyna, polish public opinion, polishukrainian military conflict.
Впродовж 1919 року на польських теренах встигло побувати досить багато
військових і цивільних місій Антанти, серед них декілька суто французьких. Далеко
не всі вони мали на меті вирішення польсько-українського конфлікту. Деякі посольства займалися, наприклад, встановленням комерційних взаємин чи наданням
гуманітарної допомоги. Численні делегації направлялися у Верхню і Тешинську
Сілезії, у Литву та Великопольщу.
Багато місій прибувало також у Східну Галичину, де тоді тривав українськопольський військовий конфлікт. До них суспільство ставилося з особливою увагою,
адже від закордонних послів часто могла залежати тривалість військового проти-
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стояння та майбутня державна приналежність спірних територій. Таким чином, візити Ж. Бартелемі до Львова – це своєрідний індикатор настроїв місцевої польської
громади, а також нагода дослідити побут міста, що перебувало фактично на лінії
фронту.
Ставлення громадської думки до військово-політичних місій Антанти ще не
піддавалося науковому осмисленню. Дослідники здебільшого звертали увагу виключно на історичні факти: умови перемир'я, висунені Ж. Бартелемі, дати переговорів
між воюючими сторонами тощо. Саме у такому контексті працювали українські дослідники Микола Литвин [1] та Матвій Стахів [4], а також їхні польські колеги
Алекси Деруґа та Томаш Шрамм.
Оскільки тема є малодослідженою, основну увагу в даній праці було присвячено історичним джерелам: газетним публікаціям (зокрема, "Kurjer Lwowski",
"Gazeta Lwowska", "Dziennik Ludowy", краківська газета "Czas" та львівський сатиричний журнал "Szczutek") і мемуарам свідків описуваних нами подій (зокрема, нами
опрацьовано спогади Романа Дмовського [7] та Еуґеніуша Ромера [12]).
Як уже зазначалося, у перші повоєнні роки держави Антанти скеровували до
молодої Речі Посполитої досить багато посольств та делегацій. У зв'язку з цим у
польської громадськості складалося враження, що західні держави замість вирішення
конкретних проблем, скеровують місію за місією. Львівський сатиричний журнал
"Szczutek" жартував із кількості цих посольств: "Де двоє б'ються, там Антанта
надсилає місію" [14, від 11.10.1919].
"З усіх сторін лунають гострі вимоги надати допомогу Польщі, а тим часом
"Рада П'ятьох" надсилає до Польщі комісію із 8 делегатів для дослідження фактичних відносин. Оце допомога!" [12, с.129] – коментував від'їзд до Варшави місії під
керівництвом Жозефа Нуланса польський географ Еуґеніуш Ромер. Голова Польського Комітету Народового у Парижі Роман Дмовський, описуючи цю ситуацію у
своїх спогадах, процитував уривок із поеми "Тиртей" Владислава Анчиця: "А найвища рада [Афін. – Т. Г.] в поміч Спарті-сестрі із лютнею і піснями шле мене, поета
Тиртея" [7, с.122].
Як бачимо, польське суспільство було загалом невдоволене форматом допомоги, яку Антанта надавала їхній країні. Побутувало переконання, що прикордонні
конфлікти між Польщею та її сусідами необхідно вирішувати за допомогою зброї, а
не дипломатії. Тому поляки очікували від союзників перш за все сприяння у передислокації на схід армії Ю. Галлера, а також матеріальної та кадрової допомоги
польським військам на батьківщині. Дипломатичні переговори у далекому Парижі
часто здавалися лише марною тратою часу.
Але водночас польська громадськість усвідомлювала, що іноземні делегати
можуть допомогти Речі Посполитій виграти інформаційну війну з її сусідами. Члени
закордонних місій: військові, політики, та науковці, – здебільшого вперше у своєму
житті відвідували польські землі. На основі побаченого там вони формували власне
суб'єктивне враження про цю країну, яке згодом поширювали серед колег у Парижі.
Ті, в свою чергу, мали значний вплив на прийняття рішень щодо надання військової
допомоги Речі Посполитій. Саме тому польські політики та й прості громадяни,
попри невдоволення від бездіяльності союзників, зустрічали їхніх послів із небувалим ентузіазмом.
Яскравим прикладом такого ентузіастичного прийому іноземних послів можна
вважати приїзд до Львова місії під головуванням генерала Ж. Бартелемі. Вона двічі
відвідувала місто. Спершу це була британсько-французька делегація, надіслана генералом Франше д’Еспре та маршалом Фердинандом Фошем, а після 15 лютого
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1919 р., заради уніфікації союзницької діяльності на території Польщі, вона почала
підпорядковуватися голові військово-політичної місії Антанти Жозефу Нулансу.
Тоді ж до її складу увійшли американські та італійські делегати, а також було
змінено завдання місії. Після цього вона вдруге прибула до Львова, маючи на меті
встановити перемир'я між польськими та українськими військами.
Інформація про приїзд до міста такого важливого посольства викликала
ажіотаж серед польського населення Львова. Надмірний суспільний інтерес до місії
Ж. Бартелемі в умовах нестачі інформації призвів до появи численних містифікацій
та помилок.
20 січня 1919 р. львівські газети оголосили, що міжсоюзницьку делегацію
очолить… генерал Анрі Бертельот [8, від 20.01.1919]. Цей офіцер від 1916 р. був головою французької військової місії у Румунії, тож польська громадськість чула про
нього не вперше [10]. Натомість, генерала Жозефа Бартелемі у Галичині ще не знали.
Можливо, саме тому краківський "Czas" [6, від 19.01.1919] переплутав цих двох офіцерів, а львівська преса поширила його помилку, виправивши її тільки через два дні.
Наступною дезінформацією стало повідомлення про те, що Ж. Бартелемі прибуде до Львова 23 січня. З цієї нагоди вийшов спеціальний випуск "Dziennika Lwowskiego" [8, від 25.01.1919], який закликав мешканців міста збиратися на вокзалі для
урочистого привітання делегатів. З нагоди іноземних гостей будинки на центральних
вулицях спеціально прикрашали польською та французькою символікою, виготовленою в оточеному місті із підручних матеріалів. [8, від 24.01.1919]. Однак делегація
не прибула, бо, як згодом виявилося, розташовувалася у місці розквартирування
польських військ. У місті в цей час поширилася новина про те, що Ж. Бартелемі
поїхав у Варшаву, а у Львові з’явиться щойно через 3-4 дні [8, від 24.01.1919]. Це, як
повідомляє "Dziennik Ludowy", викликало розчарування у львів'ян, адже з приїздом
французько-англійської місії пов'язували можливу інтервенцію союзних військ у
Галичині. Цими розрахунками, очевидно, і пояснювалася така самовіддана гостинність львів'ян. Місцеві газети твердили, що "Ж. Бартелемі був вибраний комендантом
коаліційних військ, які, у разі потреби, будуть відправлені до центральної Європи. Ці
війська мали б прибути через Угорщину до Польщі. Вони уже готові до передислокації" [8, від 23.01.1919]. Дану інформацію спростували щойно на початку лютого [9, від 01.02.1919], а, отже, львівські поляки більше тижня жили в очікуванні
військової інтервенції союзників.
Тут варто додати, що ідея окупації Галичини військами Антанти була не лише
предметом чуток. Р. Дмовський писав у своїх спогадах: "У перші місяці [Паризької
мирної] конференції прийшла до мене з Польщі просьба, щоби я домігся окупації
Галичини союзними військами." [7, с.166] Голова польської делегації категорично
відмовився, вважаючи, що "якби така окупація відбулася, ми би на цю територію не
повернулися." [7, с.166] Можливо, він побоювався передачі українських земель полякам не у повне володіння, а лише під управління на підставі мандату Ліги Націй.
Такий варіант не влаштовував польську громадськість, а навіть обурював її. У
журналі "Szczutek" уже в листопаді 1919 р. висловлюється "вдячність" Антанті за те,
що "нам минулого року не дала допомоги, коли Львів гинув." "Добре би ми виглядали, якби Фош прислав хоч би одну роту пуалів.1 За це сьогодні напевно сидів би у
Львові комісар Антанти для Східної Галичини. Він би вже дав нам бобу!" [14, від
09.10.1919].
1

Пуалю (фр.) — "волохатий", прізвисько і збірний образ французького солдата часів Першої світової війни.
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Новина про візит Ж. Бартелемі до Варшави також виявилася неправдивою,
тож місія прибула до Львова ввечері 24 січня. "Gazeta Lwowska" описувала візит
делегатів із просто-таки поетичною метафоричністю: "Разом із ним [Ж. Бартелемі. –
Т. Г.] вступає на наш поріг промінь сонця після днів темряви і бурі, і наче веселка
піднімається над його і нашими головами" [9, від 24.01.1919].
На перших порах місія мала своїм завданням лише збір інформації, з метою її
подальшої передачі командуванню військ Антанти [9, від 22.01.1919], але громадськість очікувала від неї рішення про військову інтервенцію Антанти у Східну
Галичину. Задля втілення цих сподівань у реальність було розгорнуто активну інформаційну кампанію, яка мала на меті схилити Ж. Бартелемі та його підопічних на бік
оборонців Львова.
Робочий графік місії Ж. Бартелемі під час її першого перебування у Львові (від
24 січня до 11 лютого) був дуже напруженим. Делегати щоденно працювали по 10
годин: від 8.00 до 19.00 з перервою на 1 годину. Попри такий напружений розклад
роботи представників Антанти, міська влада регулярно організовувала для них
концерти, обіди та екскурсії. За 16 днів свого першого візиту до міста члени місії
Ж. Бартелемі відвідали два театральних вечори, концерт для хворих та інвалідів у
шпиталі св. Магдалини [8, від 08.02.1919], декілька званих обідів, а також музей
Дідушицького [9, від 09.02.1919]. "Ми глибоко зворушені ентузіастичним прийомом,
який нас на кожному кроці очікує у цьому місті" [9, від 28.01.1919], – казав з цього
приводу Ж. Бартелемі.
Але, здається, послів Антанти, зокрема Ж. Бартелемі, уже не потрібно було
переконувати чи задобрювати. Тільки-но ступивши 19 січня на галицьку землю в
Освенцимі, голова місії висловив цілком сформовану позицію у справі українськопольської ворожнечі: "Франція та Англія ставляться до Польщі більш, ніж приязно і
готові надати їй будь-яку допомогу" [9, від 22.01.1919]. Під час візиту до Кракова
Ж. Бартелемі на знак дружби обмінявся плащем із польським генералом Емілем
Ґолоґурським [9, від 22.01.1919].
Зрозуміло, що за таких умов члени місії залишали позитивні відгуки про
польських солдатів і негативно ставилися до української сторони. Як стверджує
преса, під час відвідин лінії фронту "офіцери із надзвичайною повагою висловлювалися про польських солдатів" [11, від 28.01.1919]. Перемовини з українцями у Ходорові не відзначилися такою дружелюбністю. Як згадує М. Омелянович-Павленко,
Ж. Бартелемі був насупленим і дивився на українців "зневажливо-злосно", а сер
А. Картон де Віярт накинувся на них із звинуваченнями у неповазі до Антанти.
Яскравим проявом прихильності французького генерала до польської громадськості є прощальна промова Ж. Бартелемі, виголошена 12 лютого 1919 р. з нагоди його від'їзду до Варшави: "Підношу келих на честь героїчного міста Львова, на
честь хороброї польської армії, на честь Польщі, окритої славою" [9, від 12.02.1919].
"Кажу вам "до побачення", а не "прощайте," – запевнив французький генерал, але все
вказує на те, що повертатися найближчим часом він не мав наміру, бо тут же додав:
"[…] Нашу діяльність ми продовжимо у Варшаві" [9, від 12.02.1919].
Перебування Ж. Бартелемі у польській столиці львівська преса висвітлювала
стереотипно, на підставі телеграм Польської телеграфічної агенції. Наприклад, майже всі газети облетіла фраза, яку французький генерал сказав під час візиту до
Ю. Пілсудського: "До Польщі відчуваю симпатію уже від дванадцятого року життя"
[8, від 15.02.1919]. Українська преса, насміхаючись із надмірного розголосу, якого
набула ця фраза, також "процитувала" Ж. Бартелемі: "До польок вже від 12-го року
життя відчуваю особливу симпатію…" [3].
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На знак своєї прихильності до польського народу Ж. Бартелемі у середині
лютого здійснив візит до Ченстохови – одного з найбільших паломницьких центрів у
Польщі. Там він завітав до монастиря на Ясній Горі, де пожертвував церкві не
уточнену суму грошей і просив відправити службу Божу за "польських героїв, що
полягли в обороні Львова" [11, від 15.02.1919]. Водночас він оголосив, що найближчим часом відвідає ці місця разом зі своєю родиною.
Такий релігійний акт, здійснений офіційним послом Антанти, більше схожий
на саморекламу, бо серед набожної польської громадськості його мали би одностайно сприйняти із захопленням.
Окрім того, Ченстохова у свідомості польського суспільства асоціювалася з
героїчною та переможною обороною від шведів у 1655 р., а також від німців у
1918 р. Часто наводилися паралелі між Ченстоховою та Львовом:
Поглянь на історію останніх днів Львова
Він уже декілька разів ледве-ледве дихав
А, все ж, встояв, як Ченстохова,
Бо його охороняв патрон святий Михайло [14, від 19.01.1919].
Натомість в українській пресі цей візит викликав насмішку. В сатиричному
часописі "Республіканський самохотник" бачимо карикатуру, яка доволі точно повторяє повідомлення польських газет (рис. 1).

Рис. 1. Карикатура на Ж. Бартелемі у "Республіканському самохотнику"
"Небесним" його назвали, очевидно, через блакитний (по-польськи "niebieski")
колір французького мундира. [3].
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Тим часом у Львові у вітрині одного з магазинів на вул. Академічній (нині пр.
Шевченка) було виставлено зображення Ж. Бартелемі та членів його місії. "Перед
вітриною збираються натопи глядачів" [9, від 16.02.1919], – твердила "Gazeta
Lwowska".
Як уже згадувалося, на повторний приїзд Ж. Бартелемі львів'яни не надіялися,
тому новина про те, що делегацію від місії Ж. Нуланса очолить саме він, втішила
польську громадськість не менше, ніж повідомлення про появу місії місяцем раніше.
"Gazeta Lwowska" висловила припущення, що таке швидке повернення послів може
бути наслідком лише надзвичайно позитивного для Польщі звіту Ж. Бартелемі перед
Ж. Нулансом [9, від 18.02.1919].
Другий приїзд Ж. Бартелемі до міста місцева громадськість сприйняла з не
меншим ентузіазмом, ніж перший. Як і у січні, так і в лютому польське населення
міста збиралося на вокзалі і до нічної пори чекало прибуття делегатів. 20 лютого з
нагоди приїзду Ж. Бартелемі було влаштовано мітинг на подвір'ї палацу Потоцьких.
Як повідомляє преса, для прощання з місією, яка поспішно від'їжджала з міста 3
березня, також зібрався натовп глядачів.
Прибуття Ж. Бартелемі до Львова 18 лютого оспівувалося у пресі з особливим
піднесенням: "[…] ці прибульці з видатними прізвищами і рангами є для нас, наче
символи. Ми віримо, що із цих символів зійде нам бальзам на рани і що від дотику
їхньої чарівної палички заб'є для нас живильне джерело" [11, від 18.02.1919] –
написав "Kurjer Lwowski".
Особливі надії пов'язувалися із тим, що нове посольство отримало від
Ж. Нуланса дуже широкі повноваження, які дозволять йому "здійснити конкретні
практичні кроки" [11, від 18.02.1919]. Цю надію підкріпила обіцянка провести пацифікацію, яку висловив сам Ж. Бартелемі під час одного з публічних виступів [8,
від 22.02.1919].
Ініційовані союзницькою місією переговори щодо підписання перемир’я з
українцями тривали у Львові 26-28 лютого. "На третий день переговорів запропоновано нам остаточно демаркаційну лінію, яка являється образою наших найсвятіших
почувань," — описувала ситуацію українська газета "Стрілець" [5, від 12.03.1919].
Пропозиція була остаточною, і на подальший компроміс ні Польща, ні делегати
Антанти не були готові.
1 березня М. Омелянович-Павленко оголосив відновлення бойових дій, покликаючись на суто військові причини. "Нехай нас розсудить залізо і кров!" [4, с. 49] –
сказав він у своєму зверненні до армії, перефразовуючи вислів Отто фон Бісмарка з
1862 р.: "Великі питання часу вирішуватимуться не розмовами і резолюціями
більшості, але залізом і кров'ю" [2].
Реакція вояків УГА на припинення перемовин дуже добре описана у "фронтових враженнях" Михайла Обідного: "[…] сотник Волощук […] з приємністю сповістив, що мирові переговори перервані і що сьогодня знову починається війна. Це
була радісна вістка для фронту, бо ніхто не вірив, що з Поляками можна до чогось
договоритися, не дійшовши до Сяну" [5, від 26.03.1919].
Тут варто зазначити, що характерна риса усіх українсько-польських мирних
перемовин – віра у більшу результативність сили, аніж дипломатичного варіанта
врегулювання конфлікту. Саме це було причиною невдач союзницьких місій щодо
припинення війни. Та сторона, яка на даний момент брала гору у війні, намагалася
якнайшвидше закінчити мирні переговори, щоби ворог не встиг укріпити свої
оборонні позиції. Саме так сталося у листопаді 1918 р., коли посланець французької
місії у Яссах Анрі Віллем старався домовитися про мир із українцями, а поляки,
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отримавши підкріплення, поспішали піти у наступ. Так само українці змушували
Ж. Бартелемі чекати на припинення Вовчухівської офензиви аж цілий тиждень (від
17 до 25 лютого). Однак уже через місяць, коли ситуація змінилася на користь
Польщі, ініціаторами перемир’я стали саме українці. При цьому чекати їм довелося
також більше тижня (від 19 до 27 березня), так само, як ще недавно чекав Ж. Бартелемі. Знаковим тут є вже цитований уривок зі "Стрільця": "ніхто не вірив, що з поляками можна до чогось договоритися, не дійшовши до Сяну". У свою чергу,
Р. Дмовський був певний, що з українцями не можна вести переговорів, не дійшовши
до Збруча [7, с. 166]. Як бачимо, для обох воюючих сторін перемир'я було не на часі.
Все ж, погляд на війну безпосередньо з лінії фронту кардинально різнився від
холодних політичних калькуляцій. Делегація від польського населення Львова, яка
спеціально прибула до Р.Дмовського зі сльозами на очах, нагадувала йому: "Там діти
гинуть". "Мене це так само, як і вас, болить, але немає жертв, яких не вартувало би
зробити, щоби зберегти цю землю" – відповідав їм польський дипломат [7, с. 166].
Остаточно пересвідчившись у безрезультатності подальших перемовин,
союзницька місія 3 березня досить поспішно покинула Львів. [14, від 04.03.1919], а
вже 4 березня польські часописи облетіла сенсаційна звістка: на ділянці колії між
Городком і Судовою Вишнею українські війська обстріляли коаліційний потяг. Було
поранено двох польських офіцерів, які супроводжували Ж. Бартелемі (сам він
залишився неушкодженим) [12, від 04.03.1919]. Історики навряд чи колись довідаються, що змусило українських артилеристів порушити фундаментальне правило
війни і напасти на посла. З іншого боку, сам Ж. Бартелемі не вникав у схожі подробиці. Для нього цей інцидент став черговим і незаперечним доказом того, що "[…]
українці стоять на дуже низькому культурному рівні і не готові до якої-небудь
політичної чи дипломатичної діяльності" [11, від 04.03.1919].
Деякий час після від'їзду місії ще жевріла надія, що вона зможе добитися
припинення українсько-польського конфлікту. Зокрема, "Kurjer Lwowski" пов'язував
із цим візит Ж. Бартелемі до Познаня, де на початку березня перебував Ж. Нуланс
[11, від 07.03.1919]. Однак така надія швидко згасла.
Оскільки миротворче завдання місії Ж. Бартелемі провалилося, її первинна,
інформаційна, мета знову вийшла на перший план. Тепер польська громадськість
надіялася, що делегати повідомлять Ж. Нулансу та Паризькій мирній конференції,
які настрої насправді витають у Львові. 12 березня звіт Ж. Бартелемі вислухала
комісія польських справ Ж. Камбона [1, с. 269], а 18 березня – Вища військова рада
Паризької мирної конференції [11, від 23.03.1919]. "Бартелемі викликає усезагальний
ентузіазм," – писав Е. Ромер 12 березня [12, с. 235].
19 березня Найвища Рада Антанти надіслала командирам українських та
польських військ телеграми із закликом припинити протистояння. "Ми переконані,
що коаліція, виступаючи із […] вимогою припинення боїв, діяла […] під впливом
звіту, привезеного до Парижа генералом Ж. Бартелемі," – стверджувала краківська
газета "Czas" [6, від 23.03.1919]. Як відомо, ця ініціатива Антанти також зазнала
невдачі. За умов, що склалися, французький генерал продовжував виступати за
надання допомоги польським військам у Східній Галичині: "Не сумніваюся, що коли
розповім про все, що я бачив, вам її [допомогу – Т.Г.] одразу ж нададуть," – сказав
він у інтерв'ю польському журналістові Генрику Кораб-Кухарському наприкінці
березня 1919 р. [11, від 3.04.1919].
Отож, ставлення польської громадськості до місії Ж. Бартелемі змінювалося з
часом. Спершу від іноземців очікували військової інтервенції, згодом мирного
врегулювання конфлікту. І попри те, що жодного з цих сподівань не вдалося втілити
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у життя, львів'яни продовжували надіятися, що колишній голова місії сприятиме
польським інтересам на Паризькій мирній конференції. Яким насправді був вплив
Ж. Бартелемі на позитивне вирішення долі Львова, сказати важко, але все ж він дав
надію як мешканцям міста, так і польським послам у Парижі. Мабуть, саме це і стало
його найбільшою заслугою і джерелом слави.
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІВИЦІ У ІІ
РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ
У статті проаналізовано праці польських дослідників, присвячені лівоцентристському й ліворадикальному рухам Західної України у міжвоєнний період ХХ ст.
Визначено етапи та особливості розвитку проблеми в різних соціокультурних умовах. Автор підбив підсумок пошукової роботи польських учених, окреслив коло недостатньо вивчених питань і перспективні напрями подальших наукових досліджень.
Ключові слова: історіографія, історіографічне джерело, лівоцентристський
рух, ліворадикальний рух, партії, міжвоєнна Польща.

Futala V.

ACTIVITIES UKRAINIAN POLITICAL THE LEFT IN
THE SECOND POLISH REPUBLIC: RESEARCHES AND
INTERPRETATION OF POLISH HISTORIANS
The article analyzes the work of Polish researchers dedicated center-left and leftradical movement in Western Ukraine during the interwar years of the twentieth century.
The stages and characteristics of problems in different cultural environments. The author
summed up the research work of Polish scientists outlined circle insufficiently studied
issues and promising directions for further research.
Keywords: historiography, historiographical source, center-left movement, radical
left movement, party , interwar Poland.
Згідно з сучасними науковими трактуваннями політичних систем спектр лівої
політики простягається від лівоцентристського до крайнього лівого. Уособленням
українського лівоцентристського руху в міжвоєнній Польщі були легальні Українська радикальна партія (із 1926 р. – Українська соціалістично-радикальна партія)
(УРП-УСРП) та Українська соціал-демократична партія (УСДП), а крайні ліві чи
радикальні ліві сили представляла підпільна Комуністична партія Західної України
(КПЗУ), яка справляла безпосередній вплив на молодіжні прокомуністичні організації, а також на легальні Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання (―Сельроб‖) та Українську партію праці (УПП). Спільним у програмних документах, стратегії і тактиці названих політичних середовищ було те, що вони прого-
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лошували й обстоювали ідеали соціального поступу та рівності. Істотна відмінність
між УРП-УСРП та УСДП – з одного боку, і КПЗУ – з іншого, полягала у тому, що
для перших двох партій найвищою метою була незалежна і соборна Україна, а для
останньої – з’єднання всіх українських земель в єдиній соціалістичній державі –
УСРР. Відомий дослідник ліворадикального руху в Західній Україні Ю. Сливка
констатував, що своєю боротьбою проти українських партій КПЗУ поставила себе за
межі українського національного руху1. Однак ця теза потребує уточнення. У 1930-х
роках КПЗУ дійсно стала партією тоталітарного типу, але до 1928 р. у ній діяло дві
фракції, одна з яких – КПЗУ-опозиційна (―васильківці‖) – сповідувала ідеї українського націонал-комунізму. Це стало підставою для адептів сталінсько-кагановичівського напряму в комуністичному русі розгорнути шалену пропагандистську кампанію
проти ―зрадників і розламівців‖, яка закінчилася розгромом і фізичним знищенням
опозиції. Фактом є й те, що українські національні політичні партії й організації
також поборювали одна одну, часто-густо вузькогрупові інтереси брали гору над
загальнонаціональними. На наш погляд, діяльність західноукраїнських комуністів до
1928 р. можна розглядати як складову частину українського національно-визвольного руху в міжвоєнній Польщі. Це означає, що для створення цілісної картини суспільно-політичного життя західних українців у міжвоєнний період у полі зору сучасних дослідників повинні перебувати не тільки національно-державницькі партії, а
й радянофільські структури.
Актуальність такої розвідки зумовлена й тим, що діяльність українських лівих
сил у Другій Речі Посполитій стала предметом висвітлення не лише українських, а й
польських істориків. Результати і перспективи дослідження перших вже проаналізував автор цієї статті2, а праці останніх ще належним чином не поціновано українською історичною наукою; у польській історіографії вони отримали виключно загальні
характеристики у публікаціях Е. Коко, Р. Тожецького, В. Менджецького та О. Лінкевич3. Тому метою статті є з’ясувати здобутки польських дослідників у вивченні актуальної наукової проблеми, розкрити концептуальні основи конкретно-історичних
досліджень, накреслити напрями подальших наукових пошуків.
Перші спроби створити загальне уявлення про західноукраїнський політикум
були зроблені польськими істориками й політологами у міжвоєнні роки. За приклад
можуть слугувати праці А. Белціковської4, в яких містяться короткі відомості про
партії та клуби у польському парламенті.
Варто зазначити, що пошукову роботу вчених стимулював Відділ національностей Міністерства внутрішніх справ Польщі. Під його егідою виходили дослідження, присвячені національним питанням, у т. ч. українській проблематиці. Так,
М. Фелінський (псевдонім Р. Ружицького) в одній із публікацій подав історико-соціологічну характеристику українського політичного спектру5. Він поділив легальні
партії на три групи: праві, центристські і ліві. Українську лівицю, на його думку,
представляли, окрім УСРП та УСДП, ―Сельроб‖ і УПП. В основу типологізації партій автор поклав два принципи: політична орієнтація і ставлення до національного
питання.
Ця класифікація українських політичних партій відобразилася у колективній
праці, на титул якої винесено фіктивне прізвище одного з авторів – З. Урбанський6.
У книзі зроблено спробу показати розстановку українських партійно-політичних сил.
Спираючись на результати парламентських виборів, дослідники дійшли таких
висновків: наприкінці 1920-х рр. провідні позиції в українському суспільстві посідали націонал-демократи; слідом за ними розташовувалися (хоча й з великим відри-
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вом) радянофільські ―Сельроб‖ і УПП; вибори 1930 р. показали ―повний спад впливу
радянофільства‖7.
У Польській Народній Республіці протягом перших двох повоєнних десятиліть
аналізована проблематика характеризувалася станом застою, а від другої половини
1960-х і до кінця 1980-х рр. переживала період піднесення. Причому цей сегмент
польської україністики представлений переважно працями з історії комуністичного
руху. У концептуальному плані більшість із них співзвучна з дослідженнями
українських радянських дослідників періоду ―хрущовської відлиги‖, хоча нерідко
спостерігаємо й оригінальне, ―польське бачення‖ вузлових проблем історії ―революційної лівиці‖, тобто КПЗУ. Так, стаття Г. Іванського висвітлює процес формування
відносин між Комуністичною партією Східної Галичини (КПСГ) та Комуністичною
робітничою партією Польщі (КРПП) від 1919 до 1923 рр. Автор довів, що позиція
останньої щодо українського питання була хибною. Польські комуністи, на його
думку, не тільки не знали настроїв українського населення Східної Галичини, але,
передовсім, відкидали марксистський постулат про право націй на самовизначення.
Керівництво КРПП трактувало український національний рух винятково як ―буржуазний націоналізм‖ і недооцінювало інших важливих моментів, як-от: КПСГ від
серпня 1919 р. входила до Комінтерну у статусі його окремої секції; відносно Короткий період часу в Східній Галичині існували дві українські державні формації – Західноукраїнська Народна Республіка і Галицька Соціалістична Радянська Республіка;
на українське населення великий вплив справляло нерозв’язане питання про державну приналежність Східної Галичини. Все це разом узяте й стало причиною
напружених відносин між КПСГ та КРПП і розколу в комуністичному русі краю8.
Окремі автори, на відміну від радянських істориків, ширше розглянули
питання генези КПЗУ. На думку Я. Радзейовського, важливим джерелом формування
партії була КРПП, емісари якої розпочали діяльність на українських землях одразу ж
після їх захоплення польським військом, створюючи свої організації переважно у
містах9. Крім того, Р. Тожецький звернув увагу на факт, що на зламі 1923-1924 рр.
ряди КПЗУ зміцнили ліві діячі УСДП, які перейшли на комуністичну платформу10.
Погоджуючись із думкою Г. Іванського про причини зростання впливу КПСГ-опозиційної, Я. Радзейовський додав й таке: ―васильківці‖ були пов’язані з тими керівними колами Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У), які в національному питанні дотримувалися інших поглядів, ніж ЦК КРПП; група Васильківа –
Турянського також мала підтримку з боку комуністів Канади11.
Увагу польських істориків привернули ідейна еволюція КПЗУ, її взаємини з
КРПП (КПП) і КП(б)У, причини і наслідки партійних розколів. Відрадно, що їхні
праці представлені персоналіями, особливо це стосується робіт Я. Радзейовського.
Тільки він, а не радянські дослідники, подав без купюр склад ЦК КПЗУ у 1924, 1925
і 1928 рр., показав подальшу долю видатних ―розламівців‖ після організованих
сталінським тоталітарним режимом погромів партії (навіть С. Волинця, який згодом
став одним із чільних діячів Фронту національної єдності, а в роки Другої світової
війни – членом Військової управи дивізії ―Галичина‖)12. Окремі трагічні сторінки в
історії КПЗУ оприлюднив і Р. Тожецький. Він писав, що після розколу 1928 р.
спостерігався великий наплив у партію польських робітників, які не ―піддавалися
українізації‖, ставилися до неї ―більше, ніж неприязно‖. У результаті ―московських
процесів‖ загальмувався ріст партійних рядів, а ―інтелектуальні джерела партії висихали‖13.
Проте польські дослідники не схильні були перебільшувати роль КПЗУ в революційному русі Західної України. Більше того, нерідко спостерігалася певна анти-
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патія до національно орієнтованої її фракції та спроба виправдати політичну лінію
Компартії Польщі (КПП). Наголошувалося, що в середині 1920-х рр. КПЗУ перебувала в стані стагнації (наприклад, від осені 1924 до осені 1925 р. кількість її членів
зросла лише на 31 особу). Вразливим місцем партії був процес її пролетаризації.
Соціальний склад партійних рядів (близько 55 % представників селянства) віддзеркалював економічний стан краю14. Дослідники звернули увагу й на те, що західноукраїнські комуністи ігнорували роботу із залучення на свій бік робітництва польської національності, не видавали преси польською мовою і не порушували польського
питання на території Західної України. КПЗУ у своїй діяльності більше зважала на
єврейську проблематику, про що засвідчувала наявність при ЦК партії спеціального
єврейського відділу (польського відділу ніколи не існувало)15.
Я. Радзейовський намагався довести, що звинувачення ―васильківцями‖ керівництва КПП у польському націоналізмі виглядали безпідставними через те, що
―національне питання в цій партії було завжди слабше акцентоване, ніж у КПЗУ‖. У
рецензії на монографію львівського історика Є. Галушки автор навів зміст листа ―васильківців‖ до їхніх товаришів у Канаді. В цьому листі (написаний уже після розколу
1928 р.) повідомлялося, що більшість у КПЗУ завжди обстоювала позицію О. Шумського, а тимчасове зречення його підтримки було здійснене у вимушеній ситуації і з
тактичного погляду, щоб ―розв’язати собі руки‖. Звідси дослідник зробив несподіваний висновок: ―васильківцям‖ ішлося ―не про виправлення хибної лінії комуністичного руху у національному питанні, а винятково про свої справи, про власні егоїстичні інтереси‖16.
Суперечливими і такими, що мало враховували національні прагнення українців, є й інші розмірковування автора. Так, він поклав відповідальність за розкол
виборчого блоку ліворадикальних структур у 1928 р. на ―шумкістський табір‖, який
нібито ―прагнув помірятись силами у виборчій боротьбі із своїм фракційним противником, щоб довести свою роль на Західній Україні і тим самим вплинути на Комінтерн у вигідному для себе напрямі‖17. Насправді КПЗУ-більшість і ―Сельроб‖ не
мали іншого виходу. Їхні представники неодноразово пропонували ЦК КПП і КПЗУменшості об’єднатися для спільної передвиборної боротьби, але ці пропозиції
залишалися без відповіді. Автора турбувало й те, що ―васильківці‖ ніколи не порушували питання про майбутнє польського населення після об’єднання Західної
України з УРСР, ―дуже ревниво стежили і не зовсім приязно коментували будь-які
проблиски польсько-радянського зближення, навіть у царині літератури і мистецтва‖. Зрештою, історик пом’якшив тон своїх критичних оцінок КПЗУ-опозиційної.
―Однак не треба поспішати з осудом, – писав він. – Національні відносини на кресах
були дуже складні. Поляки були, з одного боку, народом-гнобителем, а з іншого –
самі були загрожені в національному житті‖18.
Новими історичними фактами та інтерпретаціями збагатилася історія ―Сельробу‖. Я. Радзейовський та Р. Тожецький показали ідейну еволюцію галицьких москвофілів, відмінності в ідеології Партії народної волі (ПНВ) та ―Сельсоюзу‖19. Г. Цімек
дійшов висновку, що об’єднання двох партій у 1926 р. зумовлювалося необхідністю
згуртування зрадикалізованого під час партизанської боротьби селянства. Програма
―Сельробу‖, констатував учений, була прийнята на засадах компромісу, який
виявився, однак, нетривалим. У ній, на відміну від програми ―Сельсоюзу‖, більше
виділено класові питання, ніж національні, а в порівнянні з програмою ПНВ слабше
експоновано принципи інтернаціоналізму. Фракційна боротьба у новоствореній партії перепліталася з кризою у КПЗУ, але до конфлікту раніше дійшло в ―Сельробі‖,
причому не без впливу КПП. Саме з нею зблизилися колишні народовольці, а
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сельсоюзівці орієнтувалися на більшість в КПЗУ. Автор ухилився від коментарів
щодо ініціаторів розколу в ―Сельробі‖. Проте наведені ним факти засвідчують, що
винуватцями кризи в партії більшою мірою були колишні москвофіли20.
А. Ґвіздзь порушив проблему діяльності комуністичних депутатів у парламенті
Другої Речі Посполитої21. Згодом це питання вивчали М. Папежинська-Турек і
З. Запоровський22. Проте найбільших успіхів досягнув Т. Бернацек. У спеціальній
монографії23 він відтворив історію утворення комуністичної посольської фракції,
показав її діяльність під керівництвом КПП і КПЗУ до травневого перевороту 1926 р.
і в умовах санації, а також позапарламентську роботу комуністичних послів. Автора
цікавили і тактика партії під час виборчих кампаній, взаємини між партією і
комуністичною фракцією, основні принципи діяльності останньої. Показано, що
КПЗУ, як складова частина КПП на правах автономії, не створила власного
парламентського угруповання в сеймі, її представники співпрацювали з депутатами
від КПП, володіючи чотирма з шести посольських мандатів комуністичної фракції
(від 1924 до 1927 рр.). З утворенням комуністичного представництва закінчився процес кристалізації лівих елементів Українського сеймового клубу як найбільш радикального і революційного його крила24. КПП, стверджував автор, постійно керувала
роботою своєї фракції в сеймі, визначала її зміст, а комуністичні депутати послідовно втілювали у життя настанови своєї партії. Головна увага посольської фракції
концентрувалася на викритті ―антинародної‖ політики правлячого табору, відстоюванні інтересів робітництва, селянства та національних меншин. Українські комуністичні посли (колишні члени УСДП) Я. Войтюк, А. Пащук, Х. Приступа і Й. Скрипа
своєю активною діяльністю в роботі партійних організацій допомагали ідеологічному та організаційному зміцненню партійних рядів25.
М. Папежинська-Турек уперше подала розгорнуту характеристику українського соціалістичного табору в контексті суспільно-політичного життя українців у
міжвоєнній Польщі26. Примітно, що авторка тісно пов’язала діяльність Радикальної
партії з розвитком українського національного руху.
Фахово цю проблему вивчав Р. Тожецький, акцентувавши увагу на програмних засадах, питаннях організаційного розвитку, об’єднавчих тенденціях у соціалістичному таборі. Політичну поведінку УСРП і УСДП автор кваліфікував як ―соціалістичний незалежницький рух‖. Згідно з його спостереженнями УСРП опанувала
близько 16 % кооперативів і майже 21 % осередків ―Просвіти‖. На виборах до
польського парламенту 1928 р. соціалісти-незалежники одержали у Західній Україні
близько 21 % голосів, а комуністи і ―Сельроб‖ (правиця і лівиця) – 20,1 %27. Р. Тожецький також зауважив, що відроджена на соціал-демократичних засадах УСДП
відкидала будь-яку диктатуру, в тому числі й диктатуру пролетаріату, а відтак,
позиціонувала себе як політичний противник комунізму. Не сприяло єдності лівих
сил (в авторському тлумаченні – ―взаємному порозумінню‖) цькування сталінською
пропагандистською машиною соціал-демократів як ―соціал-фашистів‖28.
Після 1989 р. аналізована проблематика частково відобразилася в узагальнених виданнях, присвячених історії Польщі29 та польського парламентаризму30,
українсько-польським взаєминам31, становищу національних меншин32, а також історії України33. Проте найбільш характерною ознакою сучасної польської україністики
є розвиток фахових досліджень.
Новизна порушених і вирішених завдань характеризує зміст монографії
Р. Томчика, присвяченої діяльності Української радикальної партії у 1918-1926 рр.
Прикметно, що автор розглядає УРП як вагомий чинник формування національної
свідомості українців та їх боротьби за власну національну державу. На його думку,
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після рішення Ради амбасадорів 1923 р. партія першою серед західноукраїнського
політикуму прийняла орієнтацію ―на власні сили‖, тактику невизнання Польської
держави та ізоляції від органів державної адміністрації34. З’ясовано, що радикали
посідали міцні позиції в Станіславівському воєводстві (на Покутті і Гуцульщині),
певні впливи мали на Тернопільщині і ще менші – у Львівському воєводстві. Основними формами масово-політичної роботи було проведення віч, маніфестацій та конфіденційних зборів (повітових конференцій). Курс на розбудову партійних структур
увінчався значним успіхом: на час свого XVIII з’їзду (лютий 1925 р.) УРП налічувала
256 партійних осередків у 18 повітах національного регіону35. У полі зору Р. Томчика перебувала робота партії у спортивно-пожежному товаристві ―Луг‖, однак
автор оминув увагою діяльність радикалів у культурно-освітніх і кооперативних
організаціях, слабо висвітлив функціонування місцевих партійних осередків.
У наукових колах Польщі фахівцем історії соціалістичного руху вважається
E. Коко. У монографії 1991 р.36 і наступних публікаціях він намагався довести конструктивізм концепції територіальної автономії українських земель у складі Польщі,
яку пропагувала Польська соціалістична партія (ППС). Однак на перешкоді реалізації, на його думку, стояли не тільки урядові кола Польщі, а й більшість українських
політичних сил. Ігнорування останніми пепеесівської програми – це результат молодості українського національного руху, характерними рисами якого були ―максималізм програмних цілей і брак схильності до компромісу‖37. Тим самим автор
зарекомендував себе як апологет ідеології і практики міжвоєнної ППС. Вартий уваги
погляд E. Коко на особливості розвитку українського соціал-демократичного руху в
міжвоєнний період. В одній із праць він стверджував, що у 1930-х рр. склалися дуже
несприятливі умови для реалізації ідеї УСДП – соціалістичної, незалежної України: з
одного боку, радянська Україна потрапила під сильний контроль Москви, а з іншого,
– в українському суспільстві посилювалися впливи радикальних націоналістів, які
орієнтувалися на Німеччину – ідейного ворога соціалістів. Тому програмні заяви
партії мали пропагандистський характер, що не знаходили підтримки в суспільстві38.
У демократичній Польщі втратила актуальність тема комуністичного руху,
хоча за інерцією ще вийшли праці Г. Цімека, Т. Бернацека, Е. Гороха39 та ін. Заслуговує на увагу монографія З. Запоровського, в якій автор намагався переосмислити
місце і роль КПП у суспільно-політичному житті міжвоєнної Польщі, зокрема
діяльність Комуністичної посольської фракції у 1921-1935 рр.40 У праці є багато
розповідей про виконання своїх депутатських повноважень українськими парламентарями. З’ясовано, що найактивнішим серед них був Й. Скрипа. Так, у сеймі першої
каденції всі комуністичні посли виголосили 187 промов, половина з яких припала на
українців41. Слабкими ланками у діяльності КПП, на переконання автора, були
―революційна більшовицька програма‖ та вимога ―самовизначення‖, тобто ―відірВання від Польщі не тільки східних кресів і південно-східних воєводств, але й
Шльонська, Помор’я й навіть південної частини Краківського й Люблінського воєводств‖. ―Нема на світі такого уряду, – емоційно констатує З. Запоровський, – який
би схвалив відірвання частини своєї території і приєднання її до сусідньої держави‖42.
Помітним історіографічним фактом стала монографія М. Шумила, в якій проаналізовано внутрішню організацію, персональний склад і різні аспекти діяльності
українського парламентського представництва у 1928-1939 рр., створено збірний
портрет українських послів і сенаторів43. Автор довів, що на засіданнях комісій
парламенту другого скликання і в роботі з виборцями Холмщини й Волині виявляли
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активність також представники лівого крила українського соціалістичного руху –
П. Васиньчук і Л. Серветник.
Отже, аналізована проблема характеризується у своєму розвитку трьома етапами. Для праць польських дослідників 1920-1930-х рр. був притаманний фрагментарно-фактологічний підхід до висвітлення діяльності західноукраїнської лівиці. У
період існування ПНР українське питання розглядалося у контексті національної
політики урядів міжвоєнної Польщі. Роботи істориків 1970-1980-х рр. відзначилися
багатством фактологічного матеріалу, значним рівнем аналітики та об’єктивності. Ці
традиції не втратили свого значення і на сучасному етапі (від 1989 р. дотепер)
розвитку польської україністики.
Наявні історіографічні джерела засвідчують, що порівняно добре вивчені ідеологічна й організаційно-політична діяльність КПЗУ у 1920-х рр., розбудова партійних структур і основні форми масово-політичної роботи УРП, використання
українськими політиками парламентської трибуни, персональний склад і внутрішня
організація українського парламентського представництва, взаємини польських
соціалістів із українськими соціал-демократами. Водночас немало аспектів аналізованої проблеми потребують подальшого наукового пошуку, як-от: літопис дрібних
партій соціалістичного спрямування, що діяли на Волині, функціонування низових
ланок Радикальної та Соціал-демократичної партій, життєвий шлях і боротьба
відомих діячів соціалістичного руху. Існує потреба ґрунтовно вивчити діяльність
КПЗУ у 1929-1938 рр. Першочергового вирішення потребують такі питання, як
зв’язки партії з Комінтерном, КП(б)У та КПП, структура і територіальне розміщення
партійних осередків, соціальний, професійний і національний склад партійних рядів.
Недостатньо вивчена діяльність Українського соціалістичного об’єднання ―Селянський союз‖, а також парламентська діяльність ―Сельробу‖. Далеко не повними є
біографії діячів КПЗУ-опозиційної, і до тепер не встановлено повний склад членів
партії та її керівних органів. Рекомендовано було б польським дослідникам враховувати надбання їхніх українських колег, які вивчають історію соціалістичного
(І. Райківський, О. Власюк, М. Пікуляк, О. Боднар) і ліворадикального (О. Власюк,
В. Місько) рухів Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст.
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УДК 323.11 (477) “192/193”
Прокіп А. В.

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛДЕМОКРАТІВ У 1920-1930-Х РР.
У статті показано, що освітня політика українських націонал-демократів
міжвоєнного періоду була важливою складовою їхньої загальнополітичної праці,
займала чільне місце у діяльності таких націонал-демократичних партій, як Українська
народно-трудова партія та Українське національно-демократичне об’єднання, у
роботі українського парламентського представництва та в діяльності культурнопросвітніх організацій, контрольованих націонал-демократами.
Ключові слова: політика, освіта, націонал-демократи, УНТП, УНДО, ОУН,
товариство ―Просвіта‖.

Prokip A.

EDUCATIONAL POLICY OF THE UKRAINIAN
NATIONAL-DEMOCRATS IN THE 1920-1930 S.
The article shows that the educational policy of the Ukrainian national-democrats
interwar period was an important component of their general political work, occupied a
prominent place in the activities of such national-democratic parties as Ukrans′ka people's
labour party and the Ukrainian National Democratic Alliance, in the work of the Ukrainian
parliamentary delegation and in the activities of cultural and educational organisations
controlled by national democrats.
Keywords: politics, education, national democrats, UNTP, UNDO, the OUN, organization ―Prosvita‖.
У 1920-30-х рр. в умовах відсутності власної державності, щоби достойно
протистояти наступу полонізації суспільно-політичним силам Західної України,
передусім націонал-демократичного спрямування, необхідно було виробити певні
елементи захисних суспільних позицій, створити власну стратегію дій по всіх
напрямках українського суспільно-політичного життя, зокрема у сфері освітньої політики.
Метою дослідження є визначення основних напрямів діяльності українських
націонал-демократів у питаннях розвитку української освіти та шкільництва.
Дана проблематика частково розглянута у працях таких дослідників, як І. Соляр [12], М. Кугутяк [5], М. Феліцький [21], І. Федик, Б. Лаврук [6], О. Потіха [11],
М. Швагуляк, Ю. Зайцев та ін.
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У першій половині 1920-х рр., не знаходячи ресурсів для швидкого вирішення
національного питання, українська спільнота у вкрай несприятливих умовах польської окупації Західної України змушена була організовувати своє суспільно-політичне
життя, шукати можливостей для відстоювання власних національних інтересів у
чужій державі.
Українські політичні партії початку 1920-х рр. охопили складні процеси реорганізації та перетворень, перегляду окремих політичних засад.
Криза політичних орієнтирів, пов’язана з втратою державності, зачепила й
найбільш впливову на той час партію націонал-демократичного спрямування –
Українську народно-трудову (УНТП). Ідеологія націонал-демократів базувалася в основному на ліберальних засадах свободи приватної власності, недоторканності
особи, дотримання демократичних прав та свобод, побудови громадянського суспільства та визначення ролі держави як гаранта громадянських свобод, а в національному питанні прихильники націонал-демократії виступали на захист інтересів
усіх верств українського народу, за легальну ненасильницьку боротьбу, за соборність
та державність України.
У 1923 р. націонал-демократи остаточно обрали тактику явної, легальної боротьби. На партійному з’їзді УНТП, що відбувся 21 травня 1923 р., окрім резолюції,
в якій висловлювався формальний протест проти рішення Ради Амбасадорів, щодо
передачі Галичини під польське управління, було прийнято й т.зв. ―автономістичну‖
резолюцію, де, зокрема, йшлося про визнання польської державності та проголошувалася боротьба за українську територіальну автономію при допомозі легальних
засобів. Резолюція викликала різні оцінки в середовищі націонал-демократів, тому
що фактично означала відхід від принципу державної незалежності України. В
УНТП утворилося дві групи – угруповання ―автономістів‖, що підтримали резолюцію (М. Галущинський, В. Охримович), та опозиційна ―незалежна‖ група членів
партії (О. Стефанович, П. Евин, С. Біляк), які вважали прийняття ―автономістичної‖
резолюції помилкою. З’їзд обрав нове партійне керівництво – Народний комітет. До
його оновленого складу увійшов відомий громадський та політичний діяч Михайло
Галущинський, який очолив також партійну комісію у шкільних та освітніх справах.
М. Галущинський займав помітне місце серед членів партії, очолював товариство
―Просвіта‖, був одним із керівників культурно-просвітньої організації ―Рідна Школа‖. Тому саме йому було доручено здійснювати освітню політику партії. На травневому з’їзді УНТП М. Галущинський виголосив резолюції, що торкалися справ
української освіти та шкільництва [8, с. 1].
У даній ділянці суспільного життя, як відомо, польсько-українське протистояння було завжди надзвичайно гострим, тому питання освіти і шкільництва займали важливе місце в політиці партії. Спеціально цій проблемі був присвячений меморандум під назвою ―Шкільна політика Польщі у Східній Галичині‖, підготовлений
М. Галущинським французькою мовою у 1924 р. і звернений до європейської та
світової громадськості.
У меморандумі націонал-демократ відзначав, що існують два ідеологічні
напрямки, які польський уряд намагається реалізовувати в боротьбі з частиною
українського народу, котра згідно рішення Ради Амбасадорів, опинилася в складі
Польської держави. Це колонізація української території за допомогою польських
осадників та знищення українських шкіл, які повинні бути перетворені на польські.
Після 14 березня 1923 р. розпочалися найважчі часи для української освіти, відзначалося у меморандумі [7, арк. 1].
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У погодженні з політичним проводом УНТП з’явилася резонансна заявапротест М. Галущинського від 31 березня 1924 р. щодо польської політики в галузі
освіти та шкільництва. Протест зміцнив авторитет М. Галущинського у керівництві
партії. Провід УНТП вирішив рекомендувати його кандидатуру до обрання у
парламент на найближчих виборах.
Освітні проблеми не раз були темою обговорення на засіданнях керівництва
УНТП. Так, на засіданні проводу партії 16 лютого 1924 р. розглядалася ситуація
навколо університетської справи (масові арешти, боротьба молоді за український
університет і т. ін.). Було вирішено спрямувати протести з цього приводу за кордон,
до Ліги Націй [14, арк. 44]. На засіданні прийнято також важливу постанову про анулювання так званої ―автономічної‖ резолюції, а разом із нею положення про територіальну автономію, прийняте з’їздом партії 21 травня 1923 р. [14, арк. 47]. Її скасування засвідчило повернення керівництва УНТП до попередніх позицій невизнання
польської окупації краю.
Протягом 1924 р. спостерігалися спроби об’єднання політичних сил національно-демократичного спрямування. Між керівниками Української партії національної роботи (УПНР), групою ―автономістів‖, Незалежною групою в УНТП та
волинською національною групою Української парламентської репрезентації (УПР)
тривали переговори, метою яких була консолідація. Переговори завершились утворенням Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО). Українська
народно-трудова партія, Українська партія національної роботи та Українська парламентська репрезентація злилися в одну організацію – УНДО [13, c. 1].
Установчий з’їзд нової партії відбувся 11 липня 1925 р. Цей з’їзд прийняв
платформу партії та відозву, на основі яких повинна мала сформуватися програма
УНДО. Платформа та відозва виразили ідеологічні засади УНДО, які базувалися на
захисті економічних та освітньо-культурних інтересів українського населення, ідеї
соборності й державності України.
Другий з’їзд УНДО, що відбувся 19-20 листопада 1926 р., завершив організаційне становлення партії. Було ухвалено програму партії, її організаційний статут,
докладно сформульовані основні завдання. На другому з’їзді партії члени УНДО
категорично засудили політику Польщі щодо українського населення, підкресливши,
що партія рішуче виступатиме за незалежність України, а також напрацювали основні заходи з освітньої політики.
УНДО, як і його головна попередниця УНТП, активно виступало на захист
української освіти. Наприклад, у вересні 1925 р. партія провела масові акції протесту
проти закриття українських шкіл польською владою. Ці протестні акції вказували на
посилення критики польських властей зі сторони УНДО.
У другій половині 1920-х рр. надзвичайно гострим залишалося питання підготовки кваліфікованих, добре вишколених учительських кадрів. Проблему нестачі
вчителів, на думку націонал-демократів, реально було вирішити за допомогою створення освітнього інституту. Це важливе питання розглянув з’їзд культурно-освітніх
працівників, який відбувся 29 вересня 1928 р. На ньому стверджувалося, що всі сили
українських культурно-просвітніх організацій, особливо товариства ―Просвіта‖,
повинні спрямовуватися на шлях ―озмістовлення освітньої роботи, а зосібна належить присвятити спеціальну увагу вихованню молоді в перед і позашкільному віці, а
особливо не дати їй попасти у неграмотність. Стверджено також, що бажаний зміст
організаційній формі при збереженні відповідних методів освітньої праці зможуть
дати люди всеціло віддані тій праці. А більшу кількість таких працівників зможе
виховати тільки освітній інститут у Львові, ...котрого завданням буде виховати того
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правдивого освітнього працівника та мандрівного учителя, який мусить бути просякнутий переконанням, що він служить тільки народові та який стояв би на сторожі
чистоти освітньої праці‖ [4, c. 8].
Питання захисту української освіти та шкільництва залишалися в центрі уваги
й третього з’їзду УНДО, який відбувся 24-25 грудня 1928 р. Участь у ньому взяло
близько 400 делегатів [17, с. 29]. Націонал-демократи відкинули можливості будьякої співпраці з польським урядом, що однозначно трактувалося як угодовство.
Особливо гостро з’їзд висловив протест проти дій властей у культурно-освітніх справах. Резолюції з цього питання були прийняті з’їздом на основі доповіді головного
провідника освітньої політики партії – М. Галущинського ―Освіта і шкільництво‖.
У виступі М. Галущинський, зокрема, зазначив, що ―за УНДО є своя історія
щодо його становища до освітньо-культурних справ і питань. Уважаючи УНДО наслідником попередніх національних організацій, мусимо ствердити незаперечний
факт, що національне відродження та розбудова культурного життя у нас тісно
зв’язане з давнішою народовською партією, пізнішою націонал-демократичною і так
далі аж до нинішнього спадкоємця попередніх організацій, яким є УНДО‖ [10, c. 126].
М. Галущинський констатував той факт, що ситуація в культурно-освітніх
питаннях не змінилася на краще, а політика властей набувала ознак безоглядності у
нищенні українського культурно-освітнього доробку. Прозвучала теза, що школа у
Польщі перетворилася на суцільно державну установу. Тому М. Галущинський
запропонував встановити патронат українського громадянства над школою [10,
c. 125], вказав на необхідність організації боротьби за українську школу, потребу
проводити її як у краї, так і на міжнародній арені, висунув пропозицію створити
фонд боротьби за українську школу.
М. Галущинський опротестував дискримінаційні щодо національних меншин
розпорядження та закони держави, зокрема найбільш одіозний ―Закон про деякі положення в організації шкільництва‖ від 31 липня 1924 р., який отримав назву ―кресового‖ [10, c. 130-131], докладно зупинився на переслідуваннях українських вчителів, яких за найменший протест очікувало покарання у вигляді переведення з одного кінця держави в інший [10, c. 133-134].
М. Галущинський також рішуче засудив деструктивну роботу, ведену комуністичними чинниками в українських культурно-освітніх організаціях, закликав усіх
національно-свідомих українських громадян протистояти їй [10, c. 136-137]. Наприкінці доповіді М. Галущинський зазначив, що успішний розвиток українського
культурно-освітнього життя можливий тільки тоді, коли всі національні партії згуртуються та стануть на захист культурно-освітнього доробку. Його виступ справив
велике враження на учасників партійного з'їзду [9, c. 2].
Ці ж проблеми порушувалися й на розширеному засіданні народного комітету
УНДО, яке відбулося у Львові 29 листопада 1929 р. за участю 150-ти членів партії.
На даному зібранні М. Галущинський виступив із доповіддю на тему ―Про конечність розвитку праці економічної і освітньої‖ [20, c. 806].
Питання захисту української освіти та шкільництва перебували на особливому
контролі депутатів від УНДО у польському парламенті. Отримавши значну кількість
депутатських місць після виборів 1928 р., лідери УНДО стали приділяти парламентській діяльності щораз більшу увагу. Центр політичного життя поступово перемістився з проводу партії на її парламентське представництво – Українську парламентську репрезентацію (УПР). Обов’язком УПР стала боротьба з польським урядом
і польським організованим у парламенті громадянством за права українців, зокрема й
освітні.
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У виступах і промовах в парламенті націонал-демократи розвінчували антиукраїнську політику Польщі, вимагали створення рівних із поляками умов для розвитку українського шкільництва та культури. Наприклад, на засіданні сенатської
бюджетної комісії 21 червня 1928 р. депутат від УНДО М. Галущинський виголосив
промову, умовно розділивши її на три частини: про вище, середнє і початкове
шкільництво. Вказав на катастрофічний стан початкового шкільництва – він заявляв,
що в 1927-1928 рр. у Галичині залишилось 690 українських початкових шкіл, на
Волині діяли лише 4 українських школи, а на Поліссі не існувало жодної [18, с.V/20],
порушив питання шкільних підручників, приміщень, проблему неграмотності, що
поширювалася серед українців, внаслідок унеможливлення здобуття українцями у
Польській державі освіти [18, с.V/24-25]. М. Галущинський закінчив доповідь зауваженням міністрові освіти, який вимагав від української молоді більшої лояльності до
Польщі, навіть не пробуючи зрозуміти суті українських проблем [3, c. 3].
Виступ М. Галущинського вписувався у контекст загальної освітньої політики,
здійснюваної націонал-демократами та їх парламентським представництвом. У
грудні 1928 р. націонал-демократи розпочали у стінах парламенту шкільну кампанію
за національну школу [1, c. 3]. УПР внесла законопроект про викладову мову навчання і загалом про школи національних меншин [15, арк. 26]. УПР також виступила
за перебудову шкільної адміністрації та реалізацію закону 1922 р. про український
університет у Львові [15, арк. 51]. Про активність українських депутатів у сеймі та
сенаті може свідчити такий факт – тільки протягом одного засідання сейму 15 травня
1928 р. українські парламентарі направили на розгляд 17 запитів-інтерпеляцій, що
стосувалися закриття українських шкіл та гімназій, переведення українських вчителів, нищення польськими властями ―Просвіт‖ [19, с. VІІІ/22].
Значним випробуванням для української освітньої справи стала так звана ―пацифікація‖ – каральна операція проти українських освітньо-культурних, господарських, політичних організацій та установ, здійснена 1930 р. польською владою у
відповідь нібито на ―саботажні‖ дії ОУН (Організації українських націоналістів).
Цій акції передував арешт 8 вересня 1930 р. провідних діячів УНДО – Д. Паліїва,
І. Ліщинського, В. Целевича, О. Вислоцького [16, c. 401]. Протягом двох місяців
тривав погром українських культурно-освітніх установ. Шукаючи вихід із критичної
ситуації у польсько-українських взаєминах, діячі УНДО (О. Луцький, М. Галущинський, В. Загайкевич, В. Децикевич, В. Целевич, В. Мудрий, І. Кедрин-Рудницький та ін.) ініціювали так звану політику ―нормалізації‖. У лютому 1931 р. на спільному засіданні екзекутиви (секретаріату) УНДО та президії УПР у присутності 23
учасників, після тривалої дискусії, УПР була уповноважена до проведення переговорів ―з польськими урядовими чинниками в справі відшкодування українському
народу в Польщі за всі втрати, спричинені наслідком невиконання Польщею міжнародних зобов’язань і зокрема у справі шкоди, спричиненої т. зв. ―пацифікацією‖
восени 1930 р.‖ [15, aрк. 1]. Вважалося, що політика ―нормалізації‖ створить умови
для нормального розвитку громадських, культурно-освітніх та політичних структур,
які, на думку націонал-демократів, стануть у майбутньому, підвалинами відродженої
української державності.
У спільній справі боротьби за українську державність УНДО, хоча й неофіційно, але співпрацювала з ОУН. Така співпраця активізувалася після з’їзду УНДО 2
березня 1935 р. В одному з донесень польського воєводського уряду на Волині до
Міністерства внутрішніх справ, зокрема, зазначалося: ―Після з’їзду відбулося засідання проводу, на якому обговорено справу пропозицій Є. Коновальця – акцій збору
на користь ОУН. Посол Д. Левицький представив на нараді, що до нього звернувся
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Є. Коновалець з проханням підтримки курсів в Подебрадах, яких завданням є вишкіл
керівників відтинків ОУН. Взамін Є. Коновалець обіцяє УНДО політичну підтримку
з боку ОУН у формі стислої законспірованої праці. В розвиток пропозицій
Є. Коновальця УНДО виступило б на міжнародній арені і в краю з вимогами надання
автономії українським землям. У разі осягнення автономної влади УНДО ділило б її
з ОУН. Одночасно з акцією УНДО, ОУН повинно проводити акції саботажу. З метою
відвернення уваги від цієї співпраці, Є. Коновалець пропонує, щоби УНДО у своїй
пресі проводило офіційно нагінку на ОУН і її методи. Ідентичною була б акція преси
ОУН проти УНДО. Голова УНДО повинен був погодитись на вищі пропозиції ОУН
із застереженням, що УНДО не змінить політичної програми, а ОУН обмежиться
тільки до акції пропагандистської і бойової. Зібрання затвердило порозуміння з
Є. Коновальцем‖[2, aрк. 1].
Політика ―нормалізації‖, на яку покладалися певні сподівання націонал-демократів, виявилася провальною та не вплинула на покращення загальних тенденцій
розвитку освітньої справи на окупованих Польщею українських землях. П’ятий
народний з’їзд УНДО, який відбувся у січні 1938 р., констатував, що влада Польщі
не виконала умов політики ―нормалізації‖.
Отже, аналізуючи освітню політику українських націонал-демократів у 192030-х рр., необхідно зазначити, що вона передусім спрямовувалася на реалізацію та
забезпечення культурно-освітніх потреб українського населення, яке перебувало у
складі духовно та ментально чужорідного тіла –Польської держави – й страждало від
дискримінації. Відповідно, освітня діяльність у загальній політиці УНТП, а згодом
УНДО займала чільне місце. Впливати на покращення освітнього становища підневільних українців, націонал-демократи намагалися різноманітними способами: і
через культурно-освітні організації, такі як «Просвіта», «Рідна Школа», «УПТ», і
через прийняття відповідних резолюцій на партійних з’їздах, і через своє парламентське представництво, через намагання привернути увагу міжнародної спільноти,
і шляхом проведення різноманітних акцій на захист дискримінованих українських
вчителів, боротьби за відкриття українських шкіл, гімназій, університету, шляхом
політичних домовленостей з польською владою в ході проведення т.зв. нормалізаційної політики та ін. Усі ці дії дозволили захистити фундаментальні права українського народу, зберегти його національну гідність та свідомість.
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Панфілова Т. О.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЗАХІДНІЙ
УКРАЇНІ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ): АГРАРНОПРОМИСЛОВІ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ
СТРУКТУРИ
Стаття про відновлення та діяльність аграрно-промислових та фінансовокредитних структур громадянського суспільства після закінчення Першої світової
війни та встановлення в Західній Україні окупаційного режиму, про роль цих структур у соціально-економічному і культурно-освітньому житті українців краю, про
зростання їх соціальної активності, зокрема напередодні Другої світової війни.
Ключові слова: Західна Україна, господарські, господарсько-споживчі, фінансово-кредитні структури, парцеляція, осадництво.

Panfilova T.

CIVIL SOCIETY IN THE WESTERN UKRAINE
(20-30TH OF XX CENTURY): AGRARIAN-INDUSRIAL
AND FINANCIAL-CREDIT STRUCTURES
Article is dedicated to renovation and activities of agrarian-industrial and financialcredit structures of civil society after the end of the First World War and establishment of
occupation regime in the Western Ukraine. The role of above-mentioned structures in
social, economic, cultural and educational life of Ukrainians in this region is analyzed. The
growth of social activity of Ukrainian people before the Second World War is highlighted.
Keywords: Western Ukraine; economic structures, consumer structures, financialcredit structures, parcellation, osadniks.
У міжвоєнний період, насамперед після анексії 14 березня 1923 року Східної
Галичини Польщею та встановлення у Західній Україні окупаційного режиму,
українські аграрно-промислові та фінансово-кредитні структури опинилися у важких
обставинах. Адже окупаційна влада, з одного боку, намагалася дискредитаційнорепресивними засобами зруйнувати та загальмувати розвиток українського промислу, а з іншого, – фаворизувала та сприяла утвердженню аналогічних польських
об’єднань як дієвий засіб зміцнення своєї влади на анексованій території. Тому для
самозбереження, а тим більше для розвитку українські підприємці шукали різні
методи і засоби налагодження конкурентоспроможного бізнесу.
Щоб збагнути реальну стартову ситуацію та умови подальшої діяльності цих
структур краю, проаналізуємо насамперед стан в аграрно-селянському секторі, ос-
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кільки саме на селі проживала і працювала переважна більшість українського населення Західної України.
Як уже відзначалося, ще на початковому етапі тимчасової військової окупації
Східної Галичини польський уряд розпочав аграрну реформу, що проводилася під
гаслом „жодного клаптика польської землі в непольські руки‖, тобто українські.
Для виконання цієї програми 17 грудня 1920 року польський сейм ухвалив
закон про колонізацію „східних кресів‖, а уряд створив спеціальний колонізаційний
фонд для фінансової підтримки осадників. Кожному колоністу-осаднику виділялося
до 45 гектарів землі. Вже на початок 1923 року військовим колоністам було передано
у Східній Галичині 160 тисяч гектарів, на Поліссі – 22,5 тисяч, а на Волині – 45,9
тисяч га. На той час у „східних кресах‖ осіло 16 тисяч родин військових колоністів та
осадників, що становило понад 30 тисяч осіб [14, с. 226-227].
Після анексії Східної Галичини принципи аграрної реформи не змінилися.
Вони й надалі підпорядковувалися передачі розпарцельованих магнатських володінь
польським осадникам – військовим та цивільним.
До кінця 1935 року в чотирьох воєводствах Західної України – Львівському,
Станіславівському, Тернопільському і Волинському – було створено 41 тисяч господарств військових та цивільних осадників. Однак, навіть такі темпи колонізації
„східних кресів‖ польський уряд вважав недостатніми. Тому 1936 року після інспекційної поїздки в Тернопільське воєводство прем’єр-міністра Славоя-Складковського
Рада міністрів вирішила, з одного боку, різко посилити колонізацію Західної
України, а з іншого, – вжити рішучих заходів, щоб припинити перехід землі від
колоністів до непольських елементів та заборонити парцеляцію землі українським
елементам загалом.
Ці принципи аграрної політики в Західній Україні у березні 1939 року були
схвалені постановою Ради міністрів „У справі акції, спрямованої на зміцнення
польського елементу в Східній Малопольщі‖. Цікаво, що Господарська рада при Раді
міністрів вимагала припинити „ліквідацію добрих господарств великої власності, які
становлять осередки польської культури‖ і „виключити в українських околицях
викуп малих надлишків земель (польських власників), бо, з точки зору інтересів
Польської держави корисніше, щоб ті надлишки краще залишилися при великій
власності, ніж мали би бути розпарцельовані в українські руки, або навіть передані
польським осадникам, оскільки малим поселенням завжди загрожує асиміляція‖. У
цьому відношенні Рада міністрів прийняла дещо компромісну ухвалу, що передбачала підпорядкувати парцеляційно-осадницьку акцію, як і всю аграрну політику,
„кількісному збільшенню польського елементу‖, фінансово-економічному зміцненню господарств осадників та передачу „у польські руки 80 % виділених для парцеляції земель, а решту – українсько-руському населенню‖ і то, головним чином, з
метою створити враження, ніби польський уряд не дотримується гасла „Ні горстки
землі для українців‖ [15, с. 164-165; 17, с. 311].
У зв’язку з тим, що в процесі аграрної реформи найбільші поміщицькі маєтки
Потоцьких, Чарторийських, Радзивілів, Бадені, Любомирських та ін. у Західній
Україні майже повністю зберегли свої володіння, а основна частина розпарцельованої землі опинилася в руках польських осадників – цивільних та військових,
українське селянство і надалі залишалося переважно малоземельним і безземельним.
Тому аграрна реформа істотно не вплинула на зміну соціальної структури села. Якщо
1921 року група господарств у Західній Україні з володінням до 2 гектарів становила
48,7 %, то у 1931 – 37,3 %, до 5 гектарів – відповідно 32,8 % та 39,5 %, до 10 гектарів
– 14 та 18,2 %, до 20 гектарів – 3,8 та 4,4 %, а до 50 гектарів – 0,7 та 0,6 % [2, с. 31-94,
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96, 132]. Але власне остання група господарств займала в 1931 році 52,6 % всіх
сільськогосподарських угідь [14, с. 226-227].
Все ж, незважаючи на різні перешкоди адміністративного та економічного
характеру, західноукраїнське селянство поступово, зокрема й за підтримки аграрнопромислових та фінансово-кредитних структур удосконалювалося та змінювало
характер свого господарювання, ставало дрібнотоварним і, таким чином, формувало
середній клас – соціальну основу громадянського суспільства. Водночас зростання
питомої ваги дрібнотоварних господарств зміцнювало аграрно-промислові та фінансово-кредитні об’єднання. Це об’єктивний взаємозалежний процес.
Отже, розглянемо докладніше становлення й утвердження аграрно-промислових та фінансово-кредитних структур як передумову соціально-економічного розвитку галицького суспільства 20-30-х років, а також їх вплив на становлення дрібнотоварного характеру селянських господарств.
У ХІХ столітті, зокрема у другій його половині, на початковому етапі формування, кооперативні спілки переважно діяли як селянські. Витоки кооперативного
руху сягали давніх національних традицій та ґрунтувалися на засадах самодопомоги
та соціальної солідарності, а також були зумовлені тривалим політичним і національно-економічним поневоленням. З огляду на малочисельність української інтелігенції в українському господарсько-економічному відродженні домінував селянський елемент та дух. Стихійний характер національної самодіяльності та організаційні
форми самооборони проти наступу з двох боків – від національного і соціального
ворога, зумовили самоорганізацію селянства за допомоги греко-католицького духовенства. Згодом цей процес очолили громадсько-політичні та культурно-освітні
діячі: Василь Нагірний, Євген Олесницький, Іван Франко, Кость Левицький, Володимир Навроцький та інші. Відомий дослідник кооперативного руху у Східній Галичині Ілля Витанович у праці „Як народжувався кооперативний рух в Галичині‖ стверджував, що „найкращими сторінками кооперативного руху є час створення товариств
„Народна торгівля‖, „Зоря‖, „Дністер‖, коли реалізовувалася ідея самодопомоги у
формі кооперативних товариств самопомочі‖ [3, с. 84-88; 19, с. 26-28].
Загалом наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття у Східній Галичині були
сформовані й успішно діяли основні господарські та фінансово-кредитні структури:
„Народна торгівля‖, „Ревізійний союз українських кооперативів‖, „Дністер‖, згодом
„Союз Задаткових Товариств‖, „Ревізійний Союз Українських Кооперативів‖, „Маслосоюз‖, „Центробанк‖, „Крайовий Союз Спілок для хову і збуту худоби‖ та „Фабрика м’ясних виробів‖ у співпраці з „Крайовим молочарським союзом‖ у Стрию та
інші. Напередодні Першої світової війни 1914 року „Сільський Господар‖ мав 88
філій, 1 324 гуртки – первинні осередки, які об’єднували 32 352 члени.
Яскравим свідченням масштабного розвитку кооперативного руху в Східній
Галичині на зламі ХІХ –ХХ століть став 1-2 лютого 1909 року у Львові „Просвітньоекономічний Конгрес‖, в якому взяли участь видатні громадсько-політичні, культурно-освітні діячі з усієї України – Західної і Наддніпрянської. Учасники конгресу
назвали його „першим найновішим Українським Парламентом‖ [7, с. 20-21; 11,
с. 194-195].
На жаль, поразка національно-визвольного руху та анексія Східної Галичини
Польщею перервали природний процес розвитку та діяльності українських аграрнопромислових та фінансово-кредитних об’єднань. Уже 1920 року з 600 довоєнних
кооперативів залишилося 56. Були репресовані чільні діячі кооперативного руху:
директор товариства „Дністер‖ Володимир Охримович, Теофіл Кормош, керівник
ощадної спілки у Перемишлі. Було вбито Івана Кивелюка – організатора молочарсь-
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кої кооперації у Перемишлі, відомого композитора і диригента, організатора молочарської кооперації в Стрию Осипа Нижанківського. Було пограбовано Народний
Дім та Краєвий Союз Господарських Спілок у Львові. У вересні 1921 року Міжнародний Кооперативний Союз опублікував інформацію про „польські переслідування
в Україні‖ та схвалив резолюцію: „Міжнародний Конгрес Кооперативних Союзів у
Базелі, йшлося у заяві Союзу, з прикрістю довідався, що польська військова влада,
тимчасово окупувавши Східну Галичину, переслідує там українські кооперативні
товариства‖. З’їзд рішуче протестував проти переслідувань і висловив сподівання,
що „українські галицькі кооперативні об’єднання незабаром отримають сприятливі
умови для нормального розвитку‖ [4, с. 201-205].
Для захисту кооперативних об’єднань від адміністративно-репресивного наступу окупаційної влади, 1920 року був створений Крайовий Конгрес Організації
Кооперативів (ККОК), який 1922 року реорганізувався у Крайовий Союз Ревізійний
(КСР), котрий і розпочав перебудову насамперед селянських споживчих кооперативів. Створювалися повітові Союзи селянських споживчих кооперативів, які й
зосереджували в своїх руках усю організаційну роботу на селі. Йдеться про промислові відділення. Координував діяльність дрібних підприємств та сприяв піднесенню агрокультури, а отже й ефективності кооперативних спілок всіх рівнів, Крайовий Союз Ревізійний – фінансова основа кооперативів, створювався на паях повітових союзів, внески яких залежали від кількості селянських кооперативів – у середньому 100-150 злотих. За ініціативи Тита Войнаровського та Юліана Павликовського відновлювалася діяльність товариства „Сільський Господар‖, а згодом і його
централі. „Ціллю товариства, йшлося у його статуті, – бути осередком для
селянських господарів, приятелів сільського господарства і приятелів наук, які входять в об’єми сільського господарства, та дбати про піднесення добробуту українського народу, через поправу сільського господарства і домашнього промислу у всіх
галузях‖. Про це писав і Юліан Павликовський: „Наша кооперація мусить мати передусім характер оборони рільника, продуцента перед визиском посередника –
торгівця засобами першої необхідності сільського домашнього господарства‖.
Особливу роль у закупівлі і продажу сільськогосподарських товарів відігравав Крайовий Союз для хову і збуту худоби [7, с. 42-43].
У багатьох селах створювалися універсальні господарсько-споживчі кооперативи. Організаційний комітет у складі Степана Барана, Юліана Павликовського,
Дмитра Коренця та Іллі Филиповича підготував статут універсального кооперативу.
Основне завдання кооперативу полягало в тому, щоб до його діяльності залучати
якнайбільшу кількість селянських господарств та „у нас не було жодного села чи
присілка, де б не організовано кооперативу‖. Створений 4 січня 1921 року ККОК
насамперед опікувався споживчими кооперативними об’єднаннями. На периферії
створювалися повітові комітети. Планувалося, що господарчий споживчий кооператив, названий згодом спілкою для загального виробництва закупівлі і збуту, очолюватиме всі головні економічні ділянки й забезпечуватиме потреби села й стане фундаментом для подальшого господарського і культурного поступу села [19, с. 37-39].
Для підтримки селянських господарств і спілок була відновлена діяльність
колишніх кредитових сільських кооперативів. Власне з цією метою й спостерігалися
інтенсивні пошуки джерел і засобів мобілізації та консолідації національного
українського капіталу. Вже до 1925 року вдалося відновити сотні передвоєнних кредитових кооперативів, зокрема й у містах. Оскільки державні банки не надавали
кооперативам кредитів особливо за низьким відсотком, то кошти для позик, а отже й
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для розвитку народного господарства, формувалися, головним чином, за рахунок
загальнонародної дрібної ощадності.
У повоєнній Галичині найчисельнішими виявилися кооперативи молочарські,
які діяли переважно у межах одного села і були самодостатніми та, своєю чергою,
спроможними створювати таким же чином самодостатні повітові союзи молочарських кооперативів.
Принципи ощадності та взаємодопомоги стали визначальними у діяльності
кооперативів. В одній із рекламних листівок про мету кооперативів сказано: „Кооперативи – це організація бідніших в цілях самодопомоги… Кредитова кооператива
змагає до самопомочі взаїмним кредитом своїм членам… робітнича артіль є самопоміччю задля вишукування праці та її спільного виконання… метою кожного роду
кооперативу є добро усіх членів‖ [19, с. 49-51].
1932 року 7 крайовий з’їзд українських кооперативів ухвалив резолюцію
„Ощадність‖, в якій було сказано, що кожний член кооперативу „мусить безупинно і
докладно пропагувати ощадність, особливо дрібну, починаючи від шкільної молоді в
усіх суспільних верствах‖, а 1936 року крайовий з’їзд українських банків у резолюції
зазначив, що завдання української кооперації та українських фінансово-кредитних
установ – „зібрати весь покладений гріш українського громадянства та створити
Національний Фонд для піднесення господарства‖ [10, с. 88-91].
Внаслідок реорганізації та вдосконалення господарсько-економічної діяльності українські кооперативи ставали продуктивнішими та ефективнішими. Кількість
кооперативів, підпорядкованих Крайовому Союзу Ревізійному, неухильно зростала: з
579 – 1921 року до 1029 – 1925 року. Майже в усіх повітових центрах Східної Галичини діяли 724 сільськогосподарських споживчих кооперативи.
Після 1925 року найбільша кількість спілок та об’єднань налічувалася у „Маслосоюзі‖ – понад 70 % сільського населення. Господарсько-споживчі кооперативи
функціонували у 67 територіальних адміністративних повітах Західної України та
нараховували 1 486 кооперативів. Всі вони були членами Ревізійного Союзу українських
кооперативів. Найбільше їх нараховувалося у Тернопільському воєводстві: у 17 повітах 591 кооператив, у Станіславівському – у 16 повітах 492 кооперативи, у
Львівському – у 21 повіті 404 кооперативи. Загальна кількість членів у господарськоспоживчих кооперативах 1927 року становила понад 127 тисяч осіб. Якщо в 1925
році Ревізійний Союз українських кооперативів об’єднував 936 кооперативів з
158 087 членами, то у 1930 році вже налічував 2 898 кооперативів і 369 555 членів.
Основну кількість членів (понад 90%) становили селяни. Такий склад зберігався аж
до 1939 року.
Особливе місце в кооперативному русі Східної Галичини у міжвоєнний період
належала „Маслосоюзу‖. Організаторами молочарських кооперативів у післявоєнний
період стали колишні воїни Української Галицької Армії, зокрема Андрій Палій та
Олександр Мудрик. Уже на кінець 1925 року 107 молочарських спілок було створено
у 22 повітах Західної України. Спілки „Маслосоюзу‖ діяли у всіх більших містах
краю. Наприкінці 1926 року кількість об’єднань „Маслосоюзу‖ зросла зі 167 до 188,
а кількість членів подвоїлась і становила 26 тисяч, у тому числі 95 % селян з 2960
селянських господарств. Повітові осередки були створені у Стрию, Львові, Перемишлі, Станіславові, Самборі, Коломиї, Сокалі та інших містах. У травні 1927 року
центральний офіс „Маслосоюзу‖ зі Стрия перенесено до Львова, 1928 року – відкрито відділ на Волині.
Зі своєю продукцією, насамперед із маслом, „Маслосоюз‖ успішно виходив на
міжнародні ринки. Найбільшим імпортером його продукції була Австрія, яка закупо-
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вувала 80 544 кілограми масла на рік, Німеччина купувала 14 494 кілограми,
Чехословаччина – 927 кілограмів. Загальний обсяг виробництва масла українськими
кооперативами становив 1927 року 738 458 кілограмів. Виробництво масла стало чи
не єдиним продуктом сільськогосподарських кооперативів, від реалізації якого спілки одержували прибуток 20-30 злотих щомісяця. Щорічно українські кооперативи
реалізовували свою продукцію на понад 16 мільйонів злотих. 1939 року „Маслосоюз‖ став однією з провідних кооперацій Галичини. Його продукція реалізовувалась у 57 крамницях, а сума від продажу товару перевищувала 12 мільйонів 118 тисяч злотих на рік.
Таким чином, „Маслосоюз‖ став масштабною структурою в обороні українського селянства у піднесенні його добробуту та в соціально-економічному і культурному поступі українського села загалом [20, с. 7-14, 21-29, 31-39; 4, с. 207-208].
Відносно стабільне відродження та розвиток аграрно-промислових й фінансово-кредитних спілок були хвилево перервані на зламі 20-30-х років різким загостренням польсько-українських взаємин, внаслідок посилення шовіністичної антиукраїнської політики ендеків. Українську національну проблему в Польщі цей уряд
намагався вирішувати з позиції концепції однієї національної Польської держави,
тобто шляхом примусової асиміляції українського населення. Саме за допомогою
економічної політики він прагнув досягти найвідчутніших наслідків як колонізації,
так і асиміляції населення кресів і, таким чином, дискредитувати його у всіх ділянках
економічного, суспільно-політичного і національно-культурного життя та забезпечити полякам „домінуюче становище, котре їм заслужено належить від існування
Польської держави‖. Тому, як стверджував ендецький політик Станіслав Гломбіцький, українцям „жодного місця в нашій народній акції на кресах виділити не можемо‖. Отже, „ми, поляки, відстоюючи інтереси держави маємо створювати на Сході
польське землеробство, промисловість і торгівлю‖ [12, с. 442].
З несуттєвими відмінностями такої ж політики щодо українців на східних
кресах дотримувалися і пепеесівці з табору пілсудчиків, коли після 1926 року в
країні був встановлений режим так званої „санації‖. Все це й зумовило наростання
національно-визвольного руху в Західній Україні. 5 листопада 1928 року в меморандумі Міністерства юстиції прокуророві апеляційного суду у Львові мовилося про
зростання української національної пропаганди та її антидержавні тенденції. Ця
діяльність українських політичних партій та депутатів від Західної України у польському парламенті трактувалась як серйозна небезпека, котра вимагає найефективнішої протидії.
У русі опору особливу активність демонструвала Українська Військова
Організація (УВО). Власне на ґрунті загострення українсько-польських взаємин у
середині 1930 року по селах Східної Галичини піднялася хвиля пожеж магнатських
та осадницьких господарств. Кількість протестаційних виступів та підпалів осадницьких господарств і руйнацій ліній зв’язку зростала і у вересні-жовтні 1930 року
становила понад 2 200 випадків. Ініціаторами і виконавцями таких акцій уряд і
польські політичні кола називали УВО. Згодом цю інформацію підтвердили й окремі
діячі УВО. У відповідь польські політичні кола у саботажницьких акціях почали
звинувачувати всю українську спільноту та створювали „Zwiazki obroni kresow
wshodnih ta komitety samoobrony‖ [1, спр.840, арк.10-11].
Впродовж літа й осені 1930 року Західна Україна перетворилася на арену
репресивно-каральних акцій державних органів за участі поліції та війська. Внаслідок т.зв. „пацифікації‖ (умиротворення) у липні-грудні 1930 року в Львівському,
Тернопільському й Станіславівському воєводствах було заарештовано 1 739 осіб, а
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також 2 000 студентів і школярів, окрім того, 13 греко-католицьких священиків. Було
зруйновано багато культурно-освітніх установ, фінансово-економічних та кооперативних спілок. Уникаючи жорстоких репресій, українські кооперативні об’єднання
змушені припиняти свою діяльність. Під офіс „Центросоюзу‖ було закладено бомбу,
від вибуху якої зруйновано партер будівлі. Станіслав Гломбінський закликав уряд
„знищити українську кооперацію, називаючи її 20-титисячною армією агітаторів, які
діють на шкоду державі і підбурюють населення‖. Натомість професор Є. Ремер
стверджував, що „українська кооперація є засобом політичної мобілізації українців
та підтримкою їхньої політичної діяльності‖ [21, с. 13-22; 4, с. 217-221; 19, с. 82-84,
93].
Різке загострення на зламі 20-30-х років польсько-українських взаємин, яке
переросло, з одного боку, в масові саботажницькі акції та підпали осадницьких
господарств, а з іншого, – до жорстоких репресій у процесі так званої „пацифікації‖
та руйнації українських національно-культурних та господарських спілок та об’єднань, змусили як польську, так і українську сторону тверезіше глянути на ці події,
насамперед з точки зору їх можливого подальшого непередбачуваного розвитку. На
цьому ґрунті й виринали голоси про „modus vivendi‖, тобто шляхів і засобів
примирення та нормалізації польсько-українських взаємин в інтересах обох народів.
З українського боку ініціативу примирення започаткував митрополит Андрей
Шептицький, якого підтримали помірковані національно-демократичні політичні
сили, зокрема з УНДО та депутати від Західної України у польському парламенті
Кость Левицький, Василь Мудрий. 1930 року митрополит звернувся до львівського
воєводи про припинення „пацифікації‖. Прагнучи звузити розмах насильства в краю
та сприяти консолідації суспільства, український єпископат на чолі з митрополитом
Шептицьким у жовтні 1930 року звернувся з пастирським посланням, в якому
засудив екстремістські методи дій підпільних угрупувань. У посланні підпали
розцінювалися як „моральне зло, противне нашому народові‖.
У жовтні того ж року митрополит несподівано приїхав до Варшави, зустрівся з
міністром внутрішніх справ Славой-Складковським, протестував проти намагання
уряду звалити вину за саботажні акції на все українське населення та застосувати до
нього принцип колективної відповідальності. На жаль, ці зусилля митрополита не
дали бажаних наслідків, бо „пацифікація‖ була в розпалі і режим хотів одержати від
неї максимальну користь. Це засвідчувала й відмова найвищого керівництва Польщі
на чолі з Юзефом Пілсудським зустрітися з Шептицьким. Тоді спільно з українськими єпископами митрополит звернувся з листом до папи Пія ХІ [21, с. 27-28; 9,
с. 175-176].
Міжнародний резонанс „пацифікації‖ посилив прагнення українців консолідувати національно-політичні сили. Провід УНДО та керівні органи Української Селянсько-робітничої та Української Соціал-демократичної партій підтримали ініціативу порозуміння та необхідності спільних дій під час наступних сеймових виборів.
Водночас керівництво згаданих партій опублікувало спільне комюніке, де
відмежувалося від акцій саботажу й засудило дії УВО як безцільні з національного
погляду, позбавлені політичного смислу та не виправдані навіть жодними революційними мотивами. Разом з тим, вони протестували проти перекидання недопустимої збірної відповідальності та відплати за всі ті акти на невинне і безборонне
сільське і міське населення… проти безправних вчинків так званих пацифікаційних
відділів. Такий же меморіал був надісланий і до Ради міністрів Польщі з проханням
покласти край подальшому знущанню над життям і майном українського населення
[21, с. 26-27, 31-32].
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Після закінчення у листопаді – грудні 1930 року сеймової виборчої кампанії у
Західній Україні, з одного боку, припинилися каральні акції проти українського
населення, а з іншого, – активізувалися пошуки компромісів для польсько-українського примирення та нормалізації відносин. У зв’язку з цим, на думку провідних
діячів УНДО, зокрема І. Кедрина-Рудницького, суть нового політичного курсу повинна полягати в тому, щоб „змінити відносини між Польською державою, з одного
боку, і українським населенням та тогочасним політичним проводом, з іншого, і,
таким чином, зійти з опозиційного становища супроти держави, її негоції та стати на
шлях позитивної співпраці з нею для захисту українських інтересів за умови, що
підтекст цієї політики може змінюватися у залежності від цілої низки скомплікованих моментів внутрішньої і зовнішньої політики‖. Врешті і українські посли в
польському сеймі задекларували перехід від формальної лояльності до активної
співпраці [15, с. 226-228; 21, с. 30-32].
25 лютого 1931 року у Варшаві відбулася зустріч керівників провідних українських національно-демократичних партій з представниками Безпартійного Блоку
співпраці з урядом на чолі з Тадеушем Голувкою та Ярославом Енджевічем, під час
якої обговорювалася можливість зміни дотеперішньої політики уряду в українських
справах [22].
З огляду на те, що сподівання на втручання європейських держав у східногалицькі справи у зв’язку з „пацифікацією‖ неухильно зменшувалися, рух за нормалізацію українсько-польських взаємин наростав. 26 січня 1931 року депутат від
УНДО Степан Баран так визначив вимоги своєї фракції: „Ми прагнемо одного.
Маємо право вимагати виконання загальнозобов’язуючих законів і дотримання тих
міжнародних угод, котрі Польська держава взяла на себе супроти українського
населення. Більше від уряду не вимагаємо нічого‖ [18].
З цього часу переговори між УНДО та Українською Парламентарною Репрезентацією продовжувалися аж до кінця травня 1935 року. А угода про польськоукраїнську нормалізацію була підписана 12 вересня 1935 року. Згодом газета „Діло‖
заявила, що платформа угоди з „санаційним урядом‖, висунута УНДО 1935 року,
нічим не відрізняється від програми, сформульованої наприкінці 1930 – на початку
1931 року. Відповідно до угоди польський уряд зобов’язався надавати фінансову
допомогу аграрним та промислово-фінансовим спілкам, „Сільському господарю‖,
Ревізійному Союзу Українських Кооперативів, „Маслосоюзу‖, „Земельному банку
іпотечному‖. Було задекларовано також сприяння українським культурно-освітнім
товариствам та в перспективі реалізацію права на національно-територіальну автономію. Окрім того, голова Української Парламентарної Репрезентації Василь Мудрий,
якого у жовтні 1936 року замінив на посаді УНДО Дмитро Левицький, був обраний
віце-маршалком польського сейму.
Звичайно, чимало цих зобов’язань в угоді мали відверто декларативний
характер і ніколи не виконувалися урядом, зокрема щодо надання населенню Східної
Галичини права на національно-територіальну автономію.
Все ж угода про нормалізацію на певний час приглушила польсько-українські
суперечності та значною мірою нормалізувала господарсько-економічну та культурно-освітню діяльність українців. Це засвідчило й зростання кількості аграрнопромислових та фінансово-кредитних спілок і об’єднань з 3 146 кооперативів 1931
року до 5 370 до 1935 року та 5 870 у 1936 році. [19, с. 82-88, 93; 4, с. 217-221].
В 30-х роках у Західній Україні сформувалася досить чітка структура кооперативних установ, які очолював Ревізійний Союз Українських Кооперативів, котрий
виконував функції ідейно-організаційного центру. Було створено чотири галузеві
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структури: „Центросоюз‖, який опікувався сільськогосподарськими споживчими
кооперативами, „Маслосоюз‖, „Народна торгівля‖ та „Центробанк‖ – як головна кредитна установа. Діяла також розгалужена мережа повітових та окружних союзів і
сільських споживчих кооперативів, сільських молочарень та кредитних кас. У 1936
році в Західній Україні було 5 366 сільськогосподарських кооперативів з 1 196 334
членами, у тому числі – землеробсько-споживчих 2 765 з 313 792 членами, кредитних відповідно 1 516 та 311 185, а також молочарних – 437 з 266 987 членами.
Ревізійний союз українських кооперативів як ідейно-організаційний центр
приділяв винятково важливе значення підготовці спеціалістів для роботи в коопераивних структурах, зокрема сільських, загалом підвищенню професійних знань селян.
У 1928 році при товаристві „Сільський Господар‖ було створено секцію сільськогосподарського шкільництва. З цією ж метою у багатьох місцевостях Східної Галичини
та Західної Волині почали діяти школи та різні курси: у Коршеві біля Коломиї, у
Болотці, Дусанові, Янчині – Перемишлянського повіту, Верчанах, Лисятичах,
Добрянах, Верхньому Синєвидному і Дашаві Стрийського повіту, в Скнилові біля
Львова, в Окшові біля Холма, Рівному, Луцьку, Любомлі, Горохові; рільничий ліцей
у селі Черниці Жидачівського повіту. В рільничій школі у Жибалині Бережанського
повіту, окрім загальноосвітніх математика, українська мова і література, історія
України, викладалися фахові предмети (рільництво, годівля домашніх тварин,
городництво, куховарство, крій і шиття тощо). За 1932-1939 роки цю школу закінчило майже 200 юнаків і дівчат. На Волині кооперативний союз „Гурт‖ організував
90 курсів, в середньому по 70 слухачів у кожному. Вся ця підготовча робота сприяла
зростанню кількості кооперативних об’єднань та підвищенню ефективності їх діяльності.
Господарсько-споживчі кооперативи скуповували у селян сільськогосподарську продукцію та постачали їм за оптовими цінами реманент, техніку, насіння, добрива та будівельні матеріали, предмети повсякденного хатнього вжитку. Це було
вигідно селянам, бо, таким чином, вони уникали визиску посередників-спекулянтів
при продажу власної і купівлі промислової продукції. У 1929 році на сільські
кооперативи припадало 74,3% загальної суми закупівлі та збуту в усіх кооперативах,
об’єднаних у Ревізійному союзі українських кооперативів.
Для заготівлі й переробки молока „Маслосоюз‖ у 1934 році мав 132 районні
молочарні та 1 350 пунктів збору молока. 1930 року „Маслосоюз‖ виготовляв 2 млн.
200 тисяч кг масла, з яких 812,2 тисяч відправляв на експорт, зокрема в Австрію,
Німеччину та Чехословаччину. Окрім переробки молока на масло, сир та бринзу,
„Маслосоюз‖ заготовляв та збував яйця, мед і птицю. У різних мережах цього кооперативу працювало понад 3 тисячі спеціалістів, зокрема агрономів та зоотехніків, які
організовували нагляд за якістю молока та кормів для худоби. „Маслосоюз‖ видавав
часопис „Кооперативне молочарство‖ та чимало книг і брошур, які сприяли піднесенню культури землеробства та тваринництва, загальноосвітнього рівня мешканців
села.
„Центробанк‖ як головна кредитна установа в системі кооперативних об’єднань був покликаний, з одного боку, забезпечити розбудову та розвиток всіх структур споживчих, молочарних та торгових кооперативів, а з іншого, – уберегти їх, а
разом з ними і селянство загалом, від свавілля лихварського капіталу. В 20-30-х
роках у лихварів кредитні ставки сягали у Східній Галичині – від 40 – до 80, а на
Волині – від 60 до 100 %. Умови кредиту в „Центробанку‖ були неоднаковими у
різних регіонах. У середньому вони коливалися в межах 7-9 % річних. Серед тих, які
користувалися послугами „Центробанку‖, 79,3 % становили селяни, 54% – ремісники
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та робітники, 11 % – службовці та люди вільної професії, 1,6% – купці та промисловці, 2,7 % – інші соціальні категорії. Серед соціальних груп селянства, що брали позику в кредитних кооперативних банках, селяни з володінням до 5 га землі становили 54 %, 5-20 га – 42,2 %, 20-50 га – 3,1 %, а понад 50 га – 0,7 %.
1927 року із загальної кількості 106 455 пайовиків у 652 позичкових касах в
Західній Україні на частку селянських господарств з площею до 2 га припадало 40,3 %
паїв; 2,5 га – 27 %; 5-10 – 20,9 %; понад 20 – 1,3 %. Отже, на частку господарств до
5га припадало близько 67,3% паїв. Це засвідчує, що, засновані на доброчинних
засадах, кооперативи охоплювали той соціальний прошарок, який найбільше потребував фінансової допомоги: дрібних сільськогосподарських виробників, − і тим самим слугували їх розвиткові.
Загалом за умов бездержавності кредитна кооперація мобілізовувала український капітал та спрямовувала його на розвиток сільського господарства і промисловості. Саме тому кількість ощадно-позичкових кооперативів постійно зростала
– з 434 у 1929 до 798 у 1938 році.
Однак такий оптимістичний соціально-економічний розвиток Західної України
наприкінці 30-х років був остаточно перерваний із двох причин: по-перше, ліворадикальні політичні сили як з українського, так і з польського боку були не задоволені
політикою нормалізації українсько-польських відносин, розцінювали її як зраду національних інтересів і тому всіляко гальмували її виконання та дискредитували. Подруге, наприкінці 30-х років на міжнародній арені нацистська Німеччина взяла
рішучий курс на ревізію Версальської системи договорів, а отже й перегляду кордонів, які були встановлені Паризькою мирною конференцією. За сприяння західноєвропейських держав, насамперед Англії та Франції, Німеччина вже у жовтні 1938
року фактично одержала згоду на розчленування Чехословаччини шляхом приєднання до неї Судетської області. Тоді ж у жовтні-листопаді 1938 року понад 12 %
території Закарпаття з головними містами Ужгород, Мукачеве і Берегово, на якій
мешкало 23,3 % населення, передавалися Угорщині, а на решті території цього краю
була створена автономна Карпатська Україна, котру й почала використовувати
Німеччина як пропагандистський засіб відновлення великої України. За цієї ситуації
Польща та Румунія, до складу яких входили відповідно Західна Україна та Північна
Буковина й українські придунайські землі, побоювалися, що внаслідок перегляду
Версальської системи договорів вони можуть їх втратити, й тому теж виношували
плани не тільки збереження статусу − кво, але й за сприятливих для них обставин
розширення своєї території за рахунок України. Водночас польський уряд разом із
Угорщиною докладав багато зусиль, щоб ліквідувати Карпатську Україну та встановити спільний польсько-угорський кордон й, таким чином, загальмувати національно-визвольний рух у Західній Україні [16, с. 13-17].
Саме за цих обставин польський уряд різко змінив курс нормалізації польськоукраїнських взаємин та розпочав підготовку ухвали Ради Міністрів „У справі
зміцнення польського елементу у Східній Малопольщі‖. Йшлося про збільшення там
не тільки сільського, але й міського польського населення, зайнятого в промисловості й торгівлі та у державних урядових установах, як винятково важливий фактор
зміцнення там польської державності.
Разом з тим, у відповідь на пропозицію міністерства промисловості й торгівлі
було вжито рішучих заходів, щоб „перешкодити українцям та євреям розвивати
власну промисловість і торгівлю, насамперед кооперативні спілки‖ і тим самим
„перекрити канали кількісного зростання цих національних меншин, загалом їх вагу
в господарському житті краю‖. Тому й парцеляційну акцію, загалом всю аграрну
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політику було підпорядковано тому, щоб кількісно збільшити польський елемент на
східних кресах та передати у польські руки понад 80% землі магнатів, виділеної для
парцеляції. Йшлося також про збільшення міського і передміського осадництва, щоб
досягти понад 50% польського населення у найважливіших стратегічних регіонах
Східної Галичини з тим, щоб „природні багатства краю пішли на користь полякам і
Польщі, а не були спрямовані проти неї‖. Окрім того, цю стратегічну територію передбачалося очистити від українського елемента. У зв’язку з цим усувалася шкідлива
і небезпечна для держави діяльність українського населення та пропонувалося
звільнення його із роботи та примусове переселення в центральні регіони Польщі, а
на його місце скеровувати „тільки поляків – службовців, які могли б в краю займатися також промисловою і культурно-освітньою діяльністю‖ і таким чином, прискорювати асиміляцію решти українців.
Водночас уряд всіляко підштовхував заокеанську еміграцію українців та
перешкоджав їм повертатися до рідного краю. У пропозиціях міністерств і відомств,
а також у проекті березневої ухвали Ради Міністрів Польщі 1939 року були також
визначені дискредитаційні заходи щодо українців у ділянках культури, освіти,
церковно-релігійного життя, спрямовані на їх асиміляцію [17, с. 285-286, 290-293; 16,
с. 152-156].
Всі ці дискримінаційні щодо українців заходи мали на меті не тільки різко
зменшити кількість дрібнотоварних власників загалом середнього класу, основи для
діяльності аграрно-промислових об’єднань та спілок, але й загалом структур громадянського суспільства.
Вирішальний й остаточний удар проти громадянського суспільства був завданий наприкінці 30-х та на початку 40-х років після встановлення у Західній Україні
радянського тоталітарного режиму. Саме тоді зруйнувалися всі приватновласницькі
підприємства та дрібноселянські господарства, культурно-освітні та політичні об’єднання, а їх творців репресували. Від жовтня-грудня 1939 року до червня-липня
1941 роу із Західної України було депортовано понад 1,2 мільйона осіб переважно
дрібних власників, селянських – українських і польських господарств, майже всіх
осадників. Були репресовані та ув’язнені провідні громадсько-політичні і культурноосвітні діячі, депутати польського сейму: Дмитро Левицький, Володимир Цегельський, Степан Біляк, Володимир Старосольський, багаторічний керівник Української
соціал-демократичної партії, голова товариства „Просвіта‖ Іван Брик, 78 адвокатів.
Тільки з січня по червень-липень 1941 року з 50 164 засуджених осіб був розстріляний кожний десятий [5, с. 110-157; 8, с. 40-56; 13, с. 35-45, 46-47].
Так знищили понад двохсотлітній набуток багатьох поколінь галицьких українців
у формуванні та становленні громадянського суспільства. І ось уже минає чверть
століття з часу відновлення державної незалежності України, а громадянське суспільство в Україні загалом і у західному регіоні України зокрема так і донині повнокровно не створене, бо немає основних соціальних осередків, насамперед дрібновласницького селянського господарства та середнього класу загалом. Адже впродовж століть українське селянство було фундаментом структур громадянського суспільства.
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Крюков А. В.

АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО
ПЕРІОДУ
У статті представлено аналіз праць українських істориків, державних діячів,
лідерів політичних партій, які активно досліджували аграрні відносини у Галичині
під кутом зору приналежності її до Другої Речі Посполитої. Акцентуючи увагу на
земельних питаннях, вони засуджували антиукраїнську колонізаційну політику
Польщі щодо українського населення. Автор робить висновок, що особливістю
української галицької економічної думки була її державницька позиція щодо оцінки
аграрних процесів періоду 1921-1939 років.
Ключові слова: аграрне питання, міжвоєнна Польща, громадсько-політична
думка, науково-теоретична спадщина.

Kryukov A.

THE AGRARIAN QUESTION IN UKRAINIAN PUBLIC AND
POLITICAL OPINION GALYCHYNA INTERWAR PERIOD
The analysis of labours of the Ukrainian historians, statesmen, leaders of political
parties, that actively investigated agrarian relations in Galychina under the corner of
belonging of her to the Second Thing Посполитої, is presented in the article. Accenting
attention on the landed questions, they reprobated антиукраїнську колонізаційну politics
of Poland in relation to the Ukrainian population. An author draws conclusion, that the
feature of the Ukrainian Halychyna economic idea was her state position in relation to the
estimation of agrarian processes a period is 1921-1939.
Keywords: agrarian question, intermilitary Poland, public-political idea, scientific
and theoretical heritage.
Актуальність порушеної у статті проблеми бачимо у двох площинах – теоретичній та практичній. Питання аграрного розвитку Галичини періоду Другої Речі
Посполитої відобразилося в українській та зарубіжній історичній науці. Відразу
після завершення Першої світової війни з’явилися публікації, в яких висвітлювалася
аграрна політика польських урядів у 1921-1939 рр. Ця проблема за того часу була
настільки важлива, що жодне більш або менш серйозне дослідження з історії
міжвоєнної Польщі не могло її обійти увагою. Особливістю історіографії цього періоду є те, що вона представлена переважно працями не фахових істориків, а безпо-
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середніх свідків тогочасних подій, лідерів політичних партій, організацій, громадських діячів, які мають важливе джерелознавче та історіографічне значення.
З іншого боку, наразі важливим завданням економіки України є реформування
її аграрного сектора. У такій ситуації зростає роль досліджень, спрямованих на
вивчення в історичній ретроспективі досвіду аграрної політики польських урядів
періоду Другої Речі Посполитої задля використання його на практиці за сучасних
умов. Історія Польської держави, яка посідає особливе місце в міжнародній європейській спільноті як у минулому, так і сьогодні, є повчальною. Попри складні внутрішні та міжнародні умови повоєнної доби, її досвід у ділянці вирішення аграрної
проблеми може стати корисним і для України як найближчого сусіда і постійного
партнера, що перебуває на шляху реформування і демократизації всіх сфер суспільства.
Мета статті – проаналізувати праці українських громадсько-політичних діячів
щодо аграрної політики Другої Речі Посполитої.
Питання аграрної політики польських урядів міжвоєнного двадцятиріччя
ХХ ст. є предметом дослідження вітчизняних науковців, його різноманітні аспекти
порушували З. Баран, С. Бунечко, О. Вербова, В. Виздрик, Б. Гудь, І. Кватира,
В. Комар, О. Кондратюк, В. Смолей та ін. Проте, незважаючи на існуючу кількість
наукових розробок, залучення нових окремих джерел дозволяє глибше дослідити цю
проблему.
Аграрне питання поряд із національним посідає в працях українських істориків, економістів, громадських, державних діячів міжвоєнного періоду одне з чільних місць. Більшість авторів (Ю. Бачинський, І. Витанович, В. Кучабський, Ю. Павликовський, С. Томашівський, Є. Храпливий та ін.) розкривають негативні соціально-економічні явища в галицькому селі, несправедливу дискримінаційну аграрну
політику Польщі щодо українців, фіксують безліч фактів, подають унікальні подробиці в галузі економіки та сільського господарства того часу.
Важливими ґрунтовними дослідженнями є праці Євгена Храпливого (18981949) – головного ідеолога агрономії на західноукраїнських землях, визначного
громадського діяча, публіциста, журналіста, видавця науково-популярної та періодичної літератури для селян, професора, доктора економіки, організатора масової
фахової аграрної підготовки селян. Передовий український економіст є автором
значної кількості друкованих наукових, науково-публіцистичних статей і праць, у
яких виступає за раціональне господарювання, розвиток українського села [15; 16;
17; 18].
Велика увага звернена на розвиток системи сільськогосподарської освіти
українського юнацтва. Є. Храпливий, зокрема, наголошував: «…на молодь мусимо
звернути увагу, якщо хочемо мати з неї добрих громадян і розумних господарів,
виховати молодь, защепити їй усі добрі прикмети, загартувати її волю, сталити її
характер, плекати її душу... Молодь мусить зрозуміти, що у наших умовах вона сама
повинна взятися за роботу над собою і своїми власними зусиллями мусить добувати
те знання і ту освіту, яку повинна дати їй загальноосвітня та хліборобська школа»
[16; с. 43].
Тільки впродовж 1929-1939 рр. вийшло у світ 524 публікації Є. Храпливого,
присвячені сільському господарству [7; с. 3]. Як показує дослідження, його праці
мали прикладний характер, ґрунтувалися на глибокому аналізі місцевого матеріалу.
Означена аграрна проблема тією чи іншою мірою представлена у студіях
видатного українського історика, дослідника Галичини, публіциста, громадського та
політичного діяча Степана Томашівського (1875-1930), яка налічує понад 50 фунда-
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ментальних праць із вітчизняної історії, понад 200 рецензій і статей [12]. Особливе
місце в них посідає тема галицького села за умов Другої Речі Посполитої. Гострою
проблемою, яка розроблялась ученим у контексті аграрного питання, стала проблема
приватної земельної власності. Її успішне вирішення він бачив у боротьбі за автономію, яка б поліпшила важке становище українського населення.
Досліджуючи десятилітній період в історії Галичини (1918-1928), С. Томашівський із болем писав, що за цей період аграрне питання не зазнало змін на краще.
Акцентуючи увагу на земельних питаннях, галицький історик засуджує антиукраїнську політику Польщі щодо українського населення. Уряд Польщі, посилюючи з кожним наступним роком колонізаційну політику, виношував ідею повного
політичного, культурного та економічного знищення українського народу, влада
фактично перетворила Західну Україну на аграрно-сировинний придаток і ринок
збуту промислової продукції центральних та західних районів Польщі, що негативно
позначилося на економічному житті західноукраїнських земель [14; с.17].
Заслуговує на увагу творча спадщина представника української консервативної думки Василя Кучабського (1895-1945) – члена Наукового товариства імені Шевченка, доктора філософії, історика, публіциста, громадсько-політичного та військового діяча, однак на сьогодні вона залишається маловідомою широкому загалові.
Як політичний діяч та історик, він висловлював власне бачення аграрного питання в
Галичині. Зокрема, у праці «Отверта відповідь польському консерватистові» В. Кучабський здійснює докладний аналіз полонізації українських земель, описує наслідки
аграрних реформ Польщі в економічно відсталій Галичині, зосереджує увагу на
процесі майнового розшарування західноукраїнського селянства та його боротьби
проти національного та соціального гноблення, розкриває теоретичні аспекти організації сільського господарства [6].
В. Кучабський указує на хибність міркувань Романа Дмовського щодо стабільності Польської держави. Політика полонізації українців у Другій Речі Посполитій
повністю збанкрутіла. Ані за десять років, як передбачав Станіслав Грабський, ані
за п’ятнадцять, за ідеєю Романа Дмовського, українство не було полонізоване, бо
«українська народність черпала, черпає і буде черпати свої стихійні, ірраціональні
відпорні сили з самого духу своєї рідної землі» [11].
Суспільно-політичний діяч Юліан Бачинський (1870-1937) є непересічною
постаттю українського політикуму в Галичині. Розглядаючи питання земельної
власності, він, як і С. Томашівський, наголошує, що Галичина все більше перетворюється на джерело збуту товарів для економічно розвиненіших частин Польщі, а її
мешканці все більше страждають від відносного перенаселення, масового безробіття,
обезземелення селянства, великих злиднів та еміграції. Ю. Бачинський дає полі-тикоекономічне обґрунтування ідеї української незалежності. Вихідною методологією
його висновку щодо незалежності Української держави була економічна: «гнет і визиск економічний слабшої нації сильнішою повів за собою гнет і визиск національний, а одночасно і гнет політичний» [1; с. 60].
Саме за допомогою економічних чинників Ю. Бачинський науково обґрунтував необхідність відновлення державності українців на всіх її етнічних територіях.
На сторінках більшості своїх праць («Україна irredenta» (кілька разів перевидавалась), «Поділ Галичини» та ін.) він розглядає державу як продукт саме соціальноекономічного розвитку. Великі капітали прагнуть до поглинання менших, а останні,
щоб зберегтися, змушені об’єднуватися в конкурентній боротьбі проти сильніших. У
книжці-збірці статей «Большевицька революція і Українці» (1925-1928), статтях
«Росія і Україна» (1919), «На роздоріжжю західньоукраїнської інтелігенції» (1933),
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«Третя Німеччина» (1933) він аналізує аграрну політику польських урядів, підкреслює колонізаторську політику Польщі щодо галицького села за міжвоєнної доби
ХХ ст., увиразнює своє ставлення до цього, а також власне бачення шляхів вирішення українського питання, виступає за автономію західноукраїнських земель.
Ю. Бачинський вказує на важливість вирішення саме аграрного питання, пише
про негативні наслідки аграрних реформ Польщі: позбавлений можливості вберегти
своє господарство від розорення, український селянин змушений, по-перше, йти на
заробітки до поміщика чи багатого селянина за мізерну плату, по-друге, брати позики, внаслідок чого потрапляти у боргове рабство до лихварів, по-третє, продавати
своє майно й шукати кращої долі в місті, по-четверте, відторгнений панським
маєтком і селом, – емігрувати [2, с. 156].
Ю. Павликовський (1888-1949) – провідний галицький кооператор і агроном,
громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист – автор програми відбудови
сільського господарства, що включала розбудову кооперації, завдяки якій селянин
міг знайти захист від експлуатації та злиднів, розвивати власну економіку за складних умов дискримінаційної політики Польщі, адже, на його думку, «колонізація
нашої Батьківщини при її ускладнених аграрних відносинах стає питанням не тільки
економічно-соціяльним, але у високій мірі політичним» [9; с. 4].
Отож вихід зі стану занепаду Ю. Павликовський та його однодумці вбачали
насамперед у широкому розвиткові західноукраїнської кооперації, адже позитивно
вирішити аграрне питання українського ―напівспролетаризованого селянства могла
«попри заспокоєння голоду землі …доцільна кооперативна організація хліборобів»
[10; с. 54.]. Запорукою цього була діяльність крайового товариства «Сільський
господар», його централі у Львові, філій та гуртків у всьому краї. Саме ця інституція
мала стати речником рільничих інтересів західних українців.
Ю. Павликовський активно пропагував свої ідеї через тодішні періодичні
видання. Він один із засновників та співпрацівників часописів «Кооперативна республіка», «Господарсько-кооперативний часопис», «Кооперативний вісник» та ін. У
своїх наукових працях, таких як «Земельна справа у Східній Галичині», «Критичний
огляд статистики після стану з дня 30 вересня 1921 року», «В обороні рідної землі»,
«За землю Батьківщини» та інших, Ю. Павликовський встає на захист природних,
економічних, історичних прав народу на землю як споконвічну спадщину. Ці праці
покладені в основу плану економічного відродження сільського господарства
Західної України міжвоєнного періоду. Автор визнає індивідуальну приватну Власність, від держави вимагає законів, котрі б забезпечували вільний розвиток економічної, фінансової та соціальної політики, котра б належним чином захистила інтереси трудящих та їхньої організації.
Ю. Павликовський (1888-1949), Є. Храпливий (1898-1949), працюючи в умовах польського правління на західноукраїнських землях, розробили засади української національної економічної політики, найважливішої її частини – аграрної. Обґрунтовувалася еволюція споживчих селянських господарств у товарні господарства на
основі свідомої організованості та самодіяльності, що реалізувалися шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації та агроекономічної праці.
Ю. Павликовський – не тільки теоретик кооперативної ідеї, а й практик, який
втілював її у життя: член Державної сільськогосподарської ради, Львівської хліборобської палати, Львівської збіжжевої і товарної біржі, різних крайових комісій.
З-поміж когорти українських громадсько-економічних діячів виокремлюємо
Іллю Витановича (1899-1973) – вченого, культурно-освітнього діяча, історика
економічної думки, педагога. Наукова активність і продуктивність І. Витановича
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позначена його участю в діяльності відновленого на чужині Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, створенні «Енциклопедії українознавства», заснуванні часопису
«Український історик» та Українського історичного товариства, написанні низки
праць із історії та економіки України, яким належить помітне місце в історії
розвитку української науки.
Здобуваючи вищу освіту у Львівському університеті, І. Витанович цікавиться
економічними проблемами, за наукового керівництва видатного польського історика-економіста Ф. Буяка захищає докторську дисертацію «Аграрна політика Галицького сейму в цифрах крайового бюджету (1861-1914)». Наукові заслуги І. Витановича були визнані сучасниками: його обрано дійсним членом НТШ, де він очолює
комісію з національної економіки, соціології та статистики.
З-поміж об’ємного наукового здобутку заслуговують на увагу студії І. Витановича над аграрною проблематикою в Україні різного часу: три статті, зокрема «Як
жило українське село в давнині. Історія українського селянства: у 3-х ч.», «Селянська
доля від часів Хмельниччини до 1948 року» та «Українське селянство на шляху до
побіди», опубліковані 1936 р. у серії відділу суспільно-історичних наук «Самоосвіта»; праця «Західноукраїнське село, його історія та сучасний стан» [3], видана у
Подєбрадах 1938 р.; статті «Аграрна криза», «Аграрна політика», «Аграрний
лібералізм», вміщені в «Сільськогосподарській енциклопедії»[13].
Підсумовуючи стислий огляд праць українських громадських діячів, науковців, присвячених аграрному питанню в Галичині 1921-1939 рр., зазначимо, що досягненням та особливістю української галицької економічної думки була її державницька позиція. Вперше було заявлено, що суспільно-національне і соціально-економічне відродження нерозривно пов’язані, а для досягнення цієї мети необхідна
праця всіх верств української громадськості.
Таким чином, галицькі вчені міжвоєнного двадцятиріччя, як-от І. Витанович,
В. Кучабський, Ю. Павликовський, С. Томашівський, Є. Храпливий та ін., активно
досліджували аграрні питання, зосереджували увагу на характеристиці економічного
життя Галичини. Їх праці мали не лише теоретичне, але й практичне значення,
безпосередньо впливали на життя західноукраїнського села. Спільним для таких
праць є те, що автори підкреслювали важливість запровадження аграрних реформ,
захист господарських інтересів селян, надання їм юридичної консультації щодо
купівлі, продажу землі, нерухомості, одержання кредитів, поширення інформації стосовно способів підвищення ефективності та продуктивності полів.
Наукові погляди та досвід відомих діячів Галичини міжвоєнного періоду щодо
аграрного питання, збагачені сучасними науковими розробками, могли б бути корисними, особливо з метою відродження сучасного українського села, що сьогодні,
як відомо, перебуває в умовах матеріальної, духовної та моральної деградації.
Подальших досліджень потребує проблема порівняльного аналізу аграрних
реформ у Галичині в оцінці вітчизняних та польських громадських, політичних,
державних діячів, науковців міжвоєнного двадцятиріччя ХХ ст.
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УДК 94(477.8-11):[323.3:332.012.32]"1918/1939"
Гладун М. Ю.

ПРОВЕДЕННЯ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ
У статті розглянуто процес проведення парцеляції в Східній Галичині міжвоєнного періоду. Показано причини здійснення парцеляції пов’язані з занепадом великих господарств поміщиків та «земельним голодом» основної частини населення –
селян. Проаналізовано здійснення парцеляції згідно законодавства новоствореної
Польської держави. Надання кредитів осадникам та селянам для створення самостійних господарств – осад. Загалом процеси парцеляції проходили повільно і були
ускладнені різними чинниками.
Ключові слова: Східна Галичина, парцеляція, осаники, осада, земельний наділ,
земельна реформа, великі землевласники, сляни, земельний голод, поділ землі, кредит.

Gladun M.

PROCESS OF PARCELATION IN THE EASTERN
HALYCHYNA IN THE INTERWAR PERIOD
The article deals with the process of parcelation and komasation in the Eastern
Halychyna during the interwar period. The reasons for the implementation of parcelation,
which were associated with the decline of landowners’ large farms and “land hunger” of
the majority of the population – peasants, are shown in the article. The implementation of
parcelation under the laws of the newly formed Polish state is analyzed. Lending loans for
osadnyky and peasants for the formation of independent farms - osad. In general, the
processes of parcelation as well as komasation were slow and complicated by the various
factors.
Keywords: Eastern Halychyna, parcelation, komasation, osadnyky, osad, allotment,
land reform, large landowners, peasants, land hunger, division of land, loan.
Господарство західноукраїнських земель руйнувалось під впливом різних чинників, зокрема, політичних та економічних перетворень в середині Австро-Угорської
та новоутвореної Польської держав. Галичина в результаті війн була сильно зруйновано, тому виникало питання впорядкування та налагодження економіки та відновлення сільського господарства. Східна Галичина займала 3 540 000 га (1 гектар позначаю площу квадрату 100м х 100м = 10 000 м² або 100 а або 0,01 км²) земельних
угідь з них 2 596 537 га складала рілля. Згідно перепису 1910р.(без Бжозовського
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повіту) тут проживало 4 735 477 чол. тобто 64,73% від всього населення Галичини
[21, с. 36]. Великим землевласникам Галичини, яких на 1902 р. налічувалось 3 895
чол. належало 44% [2, с. 168-182] землі – 2 млн. 090 тис га [22, с. 35]. Відповідно
дрібні господарства до 5 га становили 79,9% всіх селянських господарств. Загалом
селяни володіли 1 млн. 450 тис га землі [22, с. 35].
Одними із напрямків вирішення земельного питання була парцеляція (поділ)
великої власності. Польський уряд приділяв вагому увагу парцеляції і оскільки
основну масу – 94,4% українського населення складали селяни, які займались
землеробством, а 59,7% поляків проживало на доходи від сільського господарства [1,
с. 62]. Загалом у політичних економічних і національних відносинах вони мали дуже
важливе значення, бо з однієї сторони великі землевласники не могли відновити
зруйновані фільваркові господарства самостійно, а з іншої сторони селянство страждало від земельного голоду [26, ар. 50 ].
У даній статті поставлено за мету показати позицію української та польської
інтелігенції у вирішенні земельного питання. Показати реалізацію земельної реформи шляхом парцеляції великих господарств і передачі їх земель селянам за викуп
з метою створення господарств нового типу - осад.
Ще на початку ХХ ст обговорювалось питання аграрної реформи. Під тиском
селянських повстань 1900 та 1902 р українською та польською інтелігенцією на
селянських зборах та у австрійському парламенті підняли питання парцеляції панських земель. Одними з широкомасштабних були страйки організовані націонал демократами, радикалами і соціал-демократами, які вимагали проведення земельної реформи та підвищення платні сільськогосподарськм робітникам поміщицьких маєтків
[20, с. 102]. Навесні 1900 р. розпочалися перші селянські страйки у 15 селах
Борщівського повіту, які належали польському землевласнику графу Баворовському.
Страйкарі вимагали підвищення платні з 18 – 20 до 50 центів за день, а під час жнив
з 80 центів до 1 гульдена (1892 року на заміну гульдену прийшла крона (1 гульден =
2 крони), з того часу емісії гульдена більше не проводились, проте в обігу він
залишався). Цей виступ було придушено австрійськими військами. Новий страйк
вибухнув у червні 1902 р. в Львівському і Перемишлянському повітах на землях
графа А. Потоцького і вже в липні охопив 500 сіл з 26 повітів. Це був перший
широкомасштабний виступ в Австро-Угорській імперії [20, с. 103].
У газеті «Діло» опублікували постанови, що ухвалили на загальних зборах
політичного товариства «Жовківська Руська Рада». В якій взяли участь значна
частина селян, членів з повіту, 10 священників, та представник від парламенту.
Отець Доломицький у своєму виступів зазначив «Земля повинна належати
тому хто на ній працює, тобто селянам- хліборобам». Пани самі на ґрунтах не працюють а послуговуються наймитами, тому і банкротують, чим раз більше заборгованість їх росте, тому раді не раді а змушені позбуватись своєї землі. …Держава
повинна сама викупити землю великої посілості і розпарцелювати її між селянами, а
за той ґрунт стягати у селян додаткову платню. Селяни будуть радо платити гроші за ґрунт бо маючи землю будуть мати на чому працювати» [18, с. 2].
На цих зборах була затверджена резолюція, в якій п’ятим пунктом зазначалось, «держава має викуповувати заборговані панські ґрунти та парцелювати їх
між селянами» [ 18, с. 2].
Однак вже тоді з боку польської політичної еліти спостерігалися зовсім інше
політичне підґрунтя стосовно парцеляції магнатських маєтків та передачі їх Польським, а не українським селянам. Намісниками цісаря в Галичини були в першу чергу
польські великі землевласники графи Голуховський, Бадені, Потоцький, Бобжинсь-
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кий, що поряд з правлячою Народно-демократичною політичною партією – «енецькою», яку очолювали в Галичині професори Львівського університету Станіслав
Грабський та Станіслав Гломбінський, вели політику «польського стану посідань»
[20, с 100-101].
У «Слові польськім» від 10 грудня 1902 р. у статті: «Wychodżtwo a kolonizacya
wewnętrzna» читаємо, що 4 грудня 1902 р. відбулася нарада польських послів до
сойму в справі внутрішньої колонізації Східної Галичини поляками, на якій було
ухвалено три резолюції: „potrzeba oświeceni ludności polskiej, iż może nabywaė na
bardzo korzystnych warunkach grunta folwarezne we Wschodniej Galicyi przy czen
szezegόlnego dozna ułatwienia z chwiła wejścia w życie krajowej ustawy o właściach
rentowych, majaczch dostarczyć ynacznego kredytu na cele parcelacyjne‖ [9, с. 2].
На початку ХХ ст. поляки викуповували землю у німецьких колоністів по ціні
394 золотих (золотий, злотий (польськ złoty, złotówka) – грошова одиниця Речі Посполитої, в середині 17 ст. = 30 грошам. З 29 квітня 1924 р. в результаті грошової реформи впроваджений в обіг знову) за 1 га землі. До 1894 року польське селянство закупило 12 000 га землі по закупівельній ціні 1 385 марок (грошова одиниця Австрійської (Австро-Угорської) імперії 1 марка = 67 дукатів = 10 талерів = 20 гульденів )
за гектар на загальну суму 682 732 000 марок. До 1907 р. було викуплено 257 429 га
землі на суму 255 887 426 марок [27, с. 113].
Українська інтелігенція, економічно слабша, не змогла дати селянству фінансової допомоги на придбання землі шляхом парцеляції. Крім того у Галичині значно
завищувалася ціна на грунт. Використовуючи «голод землі», великі землевласники в
новій економічній обстановці значно піднімали ціни на землю в порівнянні з іншими
землями Австро-Угорщини. Надмірно високі ціни на землю в Галичині також
спричинювала заробіткова еміграція, з якої пересилали значну кількість грошей до
краю. Масова міграція розпочалася ще з 90-х років ХІХ ст. Селяни їхали на заробітки
до Німеччини, Франції, Канади, Бразилії, Аргентини. За перше десятиріччя ХХ ст. до
Америки виїхало близько 500 тис. селян [20, с. 100]. Селянство витрачало весь свій
заробіток на землю і через те зростав попит та ціна. Також до високих цін на землю
долучились спекулянти і Парцеляційний банк у Львові, які проводили комісійну
парцеляцію на великих відсотках від продажі [29, арк. 49]. Шляхом спекулятивної
парцеляції земельної власності при фінансово-кредитній підтримці уряду магнати
забезпечували відродження своїх маєтків.
Українські греко-католицькі священики вносили свої пропозиції про зміну
земельного устрою. Ідею парцеляції нерентабельної землі великих землевласників та
розподілення її між селянами у кредит займався Тит Войнаровський, який розробив
власну економічну програму [28, ар. 91]. Ідея отця Войнаровського та доктора Соловія полягала в тому, щоб надати селянам позики на купівлю землі в Краєвім Банку
терміном 18 років під процент 4 % оплати в рік [12, с. 22]. Половина позиченої суми
мала б оплатити борги, а друга половина мала йти на придбання нової землі. Для
цього потрібно було створити власний Український Парцеляційний Банк, який би
надавав селянам землю у кредит на недуже високих відсотках [28, с. 91].
Під покровительством президента міністрів д-ра Кербера у 1900 р. Тит Войнаровський разом з послами до віденського парламенту Миколою Засильком, Степаном Смаль-Стоцьким, Юліаном Романчуком намагались втілити ідею в життя та
створити Український Парцеляційний Банк. Для створення цього банку виділялись
гроші в сумі 10-15 мілійонів корон під 4 % процент [12, с. 44]. Однак дана ідея, на
жаль, не була втілена в життя з причин недомовленості та незлагодженості дій керівництва. Ще одна нарада з цього питання проводилась через 3 роки однак знову без-
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успішно. Адвокат зі Стрия доктор Олесницький мав очолити даний Банк, однак доктор Кость Левицький, який очолював Кредитний союз (мережу ощадних кас в
Галичині) на засіданні Народного Комітету з цього питання не підтримав створення
Українського Парцеляційного Банку, тому що вбачав в ньому конкуренцію своїм
касам. В результаті комітет прийняв ухвалу заснування Ощадної каси в Перемишлі.
Ідея утворення українською інтелігенцією Парцеляційного банку нажаль не була
реалізована [12, с. 45-47].
Зі спогадів о. Тита Вонароського можна побачити реальний стан українського
села та як відбувалась парцеляція «Вже в П'ядиках виринула в мене ідея присвоєння селянам землі шляхом парцеляції. Я бачив, як малоземельні селяни не
можуть економічно піднятись, а навпаки стають предметом ошукання, а крім
того запримітив, що коли наш селянин має стільки землі, що вона дає йому і його
родині забезпечення він стає порядним, роботящим, ощадним, тверезим, культури, а що найважніше релігійним. Не маючи власної рідні, я постановив собі
жити для моєї ширшої рідні для Українського Народу [12, с. 21].
Незважаючи на перешкоди створенню українського Парцеляційного банку
було проведено розподіл маєтностей серед селян. Ще у 1890-х роках Т. Войнаровський почав подів земель в тих селах де був священиком. Серед селян
П'ядик, Кам'янок Малих, Добровідку, Балинець, Волчківець, Топорівець було
розпарцельовано близько 600 могрів землі ( морг – міра землі, що дорівнювала
0,56 га. в Західній Україні ця міра використовувалась до 1939 р.) [12, с. 22]. При
парцеляції селяни сплачували близько 25-50 корон за морг землі [12, с. 23]. Під
керівництвом Тита Войнаровського було здійснено парцеляцію маєтків Скнилова,
Миловання, Стриганців, Кортів, Зарваниці. 300 тис. корон коштували маєтки Миловання та Скнилова, 20 тис. коштували Стриганці, 910 тис. корон – Зарваниця. Ціна 1
морга землі приблизно дорівнювала 60 коронам. У 1917 р. було почато парцеляцію
52 тис. моргів єврейських маєтків, а в 1918 році закуплено лісовий маєток «Посіч»
обсягом 3 800 моргів по ціні 2 млн. 400 тис. корон [12, с. 51-64]. Значні обсяги
парцеляції пояснюються в першу чергу потребами землевласників у коштах для
відбудови господарств.
Великі землевласники погоджувались на продаж своїх земель, оскільки мали
заборгованості. Наприклад в 12 повітах Тернопільської губернії було 715 маєтків, з
яких 552 належало польським поміщикам, 139 єврейським поміщиків і лише 36
українським поміщикам [21, с. 44]. У 1913 р. заборгованість великих землевласників
в Галичині становила 214 швейцарських франків (швейцарський франк грошова
одиниця, що використовується на території Ліхтенштейну 1898 р. 1 Крона = 100 Гелерів; 1921 р. 1 Франк = 100 Раппенів. Через нестабільність крони 1921 року Ліхтенштейн перейшов на швейцарський франк) за 1 га, а землевласники з меншою
кількістю землі мали заборгованості 11 швейцарських франків за 1 га [8, с. 231]. На
продаж до Першої світової війни було виставлено 275 681 га землі. Завдяки українським меценатам Титу Войнаровському, Євгену Олесницькому, Степану Федаку
38 тис. га землі перейшли українським селянам [11, с. 30-31] .Тоді як польські селяни
отримали 237 тис. га маєтків [20, с. 100].
В період Першої світової та польсько-української війн найбільше було зруйновано південно-східні та східні землі Польщі. Відбудова новоутвореної Польської
держави в загальному була закінчена в 1923 р., але в деяких регіонах в основному у
Східній Галичині післявоєнні сліди залишились ще до 30-х років. У 1923 р. почалась
господарська криза, яка тривала до 1926 р. Деякий підйом економіки відбувся в
1927-1928 роках, а вже восени 1929 р. почався новий упадок, який охопив весь
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капіталістичний світ. Ця криза сильно вдарила по господарству Польщі. Безробіття
досягло шалених розмірів, відбувався спад виробництва промислової продукції, а
село потерпало внаслідок довготривалого і значного зниження цін на продукцію
сільського господарства. Новий підйом розвитку господарства наступив після 1935
року і був перерваний Другою світовою війною [6, с. 26-44].
На час отримання незалежності Польща не становила єдиного в економічному
відношенні організму, до її складу увійшли землі, які раніше належали Австрії, Росії
та Прусії. На кожній з цих ділянок діяло законодавство вищеназваних держав [7,
с. 295]. Продовжували існувати великі латифундії. Серед великих землевласників
знаходились маєтки, що мали десятки тисяч га, Альфреда Потоцького в Перемишлянському повіті на 8 210 га Якова Потоцького в Бережанському на 7 947га [7,
с. 295]. Родині Радзивілів належало 155 тис га, графу Зигмунту Замойському [13, арк.
15], Чарторийським та Сенявським належали помістя в Ярославському повіті
[13, арк. 62]. Одним з найкращих маєтків був палац в Ланцуті магнатів Потоцьких
[16, арк. 9]. Близько половини великих маєтків займали ліси [6, с. 33]. У 1918-1919 рр. з
ланцутських фільварків було добровільно роздано 3 155 га землі польським військовим осадникам [29, арк. 266]. Загальний план парцеляції маєтку в Ланцуті прийняли у 1921 р. Виділялось 1 500 га для того, щоб цю землю придбали за посередництва війтів місцеві безземельні та малоземельні селяни [30, арк. 7].
Насправді між малими та великими землевласниками була велика прірва.
Поряд з великими господарствами відчувалось аграрне перенаселення краю. В Галичині на 100 га площі проживало 102 чоловіки, тоді як в Прусії тільки 47, а в Данії –
35 [5, с. 114]. Згідно перепису, який був проведений у 1921 році в Польщі існувало
18 916 господарств, що мали в своїй власності понад 100 га. Вони складали 0,6 %
загального обсягу господарств, але в той же час займали аж 44,8 % землі. Одночасно
64,6 % загальних господарств менше 5 га мали в приватній власності 14,8 %
загального обсягу землі [6, с. 33].
Процес роздробленості селянських господарств в 1920-х роках зріс. У 1921
році у Львівському Станіславівському, Тернопільському воєводствах було 505 тис.
господарств величиною до 1 га [5, с. 114]. В середньому на такому господарстві проживало 5 чоловік, що могло забезпечити сісльськогосподарською продукцією потреби 1 особи в краї. Тому виходило, що 1 млн. 792 тис. чол. перебували в злиднях.
Населення, що проживало на парцелах величиною 2-5 га, яких за переписом 1921
року в українській Галичині нараховувалось 245 тис., становило 490 тис. чоловік.
Отже, загалом чисельність населення дрібних господарств становило 2 млн. 282 тис.
чоловік [5, с. 98].
Село займало поважну роль в фінансовій структурі країни. Незважаючи на
високі податки, які складались з податку на закупівлю землі, ціни в зв’язку з перенаселенням села були досить високі. Коли в кризових роках наступило падіння цін
на продукти сільського господарства виявилось що 1933 році всі готівкові вливання
в село становили 1,5 млн. злотих. В той же час заборгованість складала 2,2 млн.
злотих. В тій ситуації селянин, щоби сплатити заборгованість процентів та уникнути
візиту судовиконавців, продавав неодноразово не тільки надлишки своєї продукції,
але також і продукти які були необхідні для проживання родини. Це дозволяло
проводити експорт сільськогосподарської продукції. Вивезення цієї продукції складало тенденції росту експорту, в той же час був брак цієї продукції в країні. Це
явище називалось голодним податком. Голод також був нерідким гостем на селі в основному в південних і північно-східних воєводствах [6, с. 34]. На селі було постійно
приховане безробіття. Відомий економіст З. Людкевич говорив, що в польському
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селі у 1921 році близько 2 млн. осіб в основному могли перейти в інші робочі сфери
без шкоди для господарства. Кількість безробітних людей щораз зростала. Вони не
були потрібні ні в селі, ні в місті, де також панувало безробіття. Перед 1939 роком
перенаселення села гальмувалось високою еміграцією до інших країн [6, с. 34].
Польською державою було прийнято ряд законів, які обґрунтовували порядок
здійснення парцеляції. 2 серпня 1919 р. Рада Міністрів Польщі видала закон, за яким
з 1 вересня 1919 р. дозволялось Головним земельним урядом в Варшаві продавати
поміщицькі землі селянам [21, с. 255].
Згідно закону «Про проведення земельної реформи» від 17 грудня 1920 р. Держава повинна була викупити у поміщиків земельні площі, які на східних окраїнах
держави були більшими за 400 га, а якщо поміщицькі землі знаходились поблизу
міст, то викупу підлягали площі, що перевищували 180 га. Малоземельним та
безземельним селянам надавалось право отримати кредит. Польський уряд сприяв
тому, щоб розпарцельовані поміщицькі землі Галичини перейшли у власність
колоністів із Західної Польщі, насамперед полякам –ветеранам війни [21, с. 255].
Польський Сейм запропонував проект закону про парцеляцію і осадництво, який
опирався на «пакт Лянцкоронського». Після запеклих обговорень земельної реформи, уряд Вітоса, що проіснував 200 днів, був повалений. Закон про земельну реформу зі змінами та доповненнями остаточно ухвалили в грудні 1925 р. Він став
компромісом між великими землевласниками і селянами. За основу закону приймався добровільний поділ землі по 200 тис. га щороку, а примусовий поділ застосовувався тільки тоді, коли добровільний поділ не приносив відповідних результатів. Для
проведення парцеляції на місцях були створені відповідні установи: у 1921-1939 рр.
діяв «Відділ землеробства і аграрних реформ»; з 1921 по 1922 рр. та з 1924 по 1928 рр.
змінили назву на «Відділ землеробства і ветеринарії»; у 1923 р. – «відділ землеробства, лісництва і ветеринарії»; з 1931 по 1933 рр. просто – «Відділ землеробства»;
а з 1934 по 1939 р. «Відділ землеробства і аграрних реформ» [17, с. 30].
Метою парцеляції було утворення самодостатніх господарських об’єднань, які
б покращили побут широких мас населення та давали високоякісну сільськогосподарську продукцію. У 1918-1939 рр. проходив процес парцеляції фільваркової землі,
але він був занадто повільний, щоб вплинути на аграрну структуру, та не порушувати інтереси землевласників [6, с. 34].
Швидкий рух парцеляції землі відбувався у перші повоєнні роки. Було продано 60 % земель, що надавались на парцеляцію. Тоді значна частина землі перейшла
саме селянам. Вже з 1925 р. відбувся спад процесу парцеляції пов'язаний з труднощами у створенні та будівництві нових осад [8, с. 233]. Уже в 1926 р. територія осадницьких господарств становила у Галичині 82 274 га. Труднощі в проведені парцеляції полягали в тому, що не було земельних планів та кадастрових карт [8, с. 232],
тому перед проведенням парцеляції члени земельної комісії повинні були подати
повний звіт про економічний стан, листи та протоколи земельного комісара, який
надавав дозвіл парцеляції маєтку та створення карти помістя. В описі маєтку потрібно було вказати: назву маєтку, розміщення фільварків, відстань від повітового міста
до залізничної та поштової станцій, назва власника, опис власності, в тому числі і
кількість тварин, які знаходяться в маєтку, опис та стан будинків, характеристика
довколишніх земель, якість ґрунту та що на ньому вирощують. Такий опис передбачалося здійснювати відповідно до пунктів «Земельної реформи» прийнятої 15
липня 1920 року. Після такого детального опису земельний комісар призначав з даного маєтку землі на парцеляцію та продаж [30, арк. 8].
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За рішенням Ради міністрів від 9 січня 1926 р. на парцеляцію в Галичині
призначалося ряд маєтків [25, с. 4]:
у Бучацькому повіті – 71 га з маєтку Стіпка, який належав Олександру Гнішову та Володимиру Ценському;
в Чортківському повіті – 900 га з маєтків Ягольниця Стара, Антонів, Свидова, Созолівка, Заболотівка, Ланки, Милівці, які належати Антону Лянскоронському;
93 га з маєтку, який належав Едварду Вайсману Завидовському;
В Львівському повіті 85 га маєтків Милятичі та Милятичі Нові, що належать
Михайлу і Григорію Терлецьким; в Мостиському повіті 100 га виділялось з маєтків
Кальників і Малнів, які належать Болеславу Ожеховському;
В Перемишлянському повіті – 685 га з маєтків Перемишляни, Ганачівка, Борщів, Бриконь, Чимеринці, Заданці, Розворяни, Солова, Волків, що належали Альфреду Потоцькому та по 10 га з маєтків Замостя, Глиняни, Перегноїв, що належали до
Францішки Потуліцької; 200 га виділялось з маєтків Лутівня, Вапівці, Малковичі,
Журавиця Горішня і Журавиця Долішня які належали власності Льва Сапіги;
В Підгаєцькому повіті: 164 га з маєтку Шумляни Великі, належних до
Гелевського Станіслава.
В Рава-Руському повіті 100 га з маєтків Рата, Рава Руська, Селиска, Гребенне, які були у власності Павла Сапіги. В Рудецькому повіті 100 га з маєтків Березець,
Герман, Острів, що відносяться до власності Аделаїди і Кароліни Лянскоронських;
100 га з маєтків Конюшки Тулиголовські, Ловчиці власності Станислава Баля; 100 га
з маєтків Чернихів, Конюшки Семенівські, Мечнєслава Дєчинського; 100 га з маєтку
Кругловського що належав Тігеру Мехлі.
В Синявському повіті 350 га маєтків Беско, Мільча, Моціянета належать до
ординації Адама Чарторийського.
В Самбірському повіті 200 га маєтків Гордина, Корналовичі, що належали
до Станіслава Созанського, 200 га з маєтку Камінки Олександра Фуровича.
В Снятинському повіті 80 га з маєтку Деничі, що належало Григорію
Якубовичу.
В Тернопільському повіті 150 га з маєтку Великі Бібрки власності Марка
Мітровського
В Товмацькому повіті 300 га виділено з маєтку Тисовець, Клубівці, АртураКазимира Потоцького
В Золочівському повіті 200 га маєтків Юськовичі, Підлисся, Закомарники,
які належали Льву Ротенбергу, 115 га в маєтку, який належить до Льва Францова і
В. Густи.
Дана земля була нерівномірно розміщена по території воєводств. У Тернопільському воєводстві до 1931 р. добровільно виділялося з фільваркової власності
поміщиків на парцеляцію 348 544 га землі [8, с. 232]. У 30-х роках ХХ ст. на продаж
почали виставляти за борги землі, які належали Церкві [30, с. 6, 8, 16, 17, 30-44].
Греко-католицьке єпископство в Станіславові 8 грудня 1931 р. подало на парцеляцію
маєтки в Богородчанах, Старих Богородчанах, Ляхівцях, Сасенівці та лісового
господарства «Діброва» [30, с. 54]. Парцеляцію здійснювали земельні інженери
Т. Рижевський та С. Рибачевський, які встановили ціну 90 дол. за морг землі. Селянину за земельний наділ потрібно було сплатити 60 % ціни готівкою, а решта можна
було оплатити кредитними векселями, які отримували в банку. За свою роботу
інженери отримували по 9 доларів за продаж кожного моргу землі, тобто 10 % від
суми [30, с. 54].
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Українці могли купувати землі через державні установи, Банк Господарства
Крайового, Державний Рільничий Банк, Цукровий Банк, Земельний Гіпотечний Банк
[19, с. 6-7] та Українське парцеляційне товариство «Земля». Це товариство впродовж
1920-1921 рр. набуло для парцеляції 6 фільварків загальною площею 1 000 га. Поміщики одержували дозвіл від Головного земельного уряду на безпосередній продаж
землі за готівку селянам, оскільки, були зацікавлені в грошових доходах. Польських
установи відповідальні за парцеляцію продавали дуже маленькі ділянки землі. Цими
шляхами в руки східногалицьких селян перейшло 10 000 га землі [23, с. 16].
У Тернопільському воєводстві найбільше землі на самоуправні осади пішло:
59 ,7 % землі у Радехівському та Підгаєцькому повітах, 40-50 % землі – у
Тернопільському, Золочівському, Копичинському, Залішицькому, Перемишлянському і Скалацькому повітах; 30 % обсягу землі припало на повіти Бучацький, Збаразький, Камянецький і Чортківський, найменше було виділено 21 - 24 % в повітах
Борщові та Теребовлі [8, с. 236] Величина колоній коливалась від 2,4 га до 7,5 га.
Була тенденція в докупівлі в середньому до 2га землі для того, щоб збільшити наділи
з 2– 3 до 4 – 5 га [8, с. 238]. Впрдовж 10 років проведення парцеляції було розпарцельовано 119 172 га. У Бродівському повіті з виділеної земельної власності пропарцелювали 77% [8, с. 233], а у Кам’янецькому тільки 40 % [8, с. 235].
Урожайність теж залежала від якості землі. Деякі власники, які володіли
господарством у 2 га могли себе забезпечити сільськогосподарською продукцією та
навіть підготувати надлишок на продаж, ніж господарства з 3-4 га. В основному
великі землевласники збували землі гіршої якості, тому краща земля менше парцелювалась [8, с. 236].
Решта землі, що підлягала під парцеляцію потрапляла в фонд Державного Земельного Банку. Цей фонд надавав позики для здійснення купівлі розпарцельованої
землі та будівництва на ній осад [8, с. 233].
26 листопада 1935 р. Рада Міністрів Польщі прийняла рішення виділяти 25%
землі з парцеляційного фонду для продажі українським селянам і призупинити польську
аграрну колонізацію [10, с. 276]. Дана постанова була ініційована головою УНДО В.
Мудрим, який висловив свої політичні ідеї у програмі ―Українські постулати‖ [4, с. 98100]. В. Мудрий зробив заяву на пленарному засіданні сейму від 24 лютого 1937 р., в
якій протестував проти намірів міністерства продовжити колонізацію земель, населених
переважно українцями [4, с. 101-103].
Державний банк відігравав важливу роль в кредитуванні та забезпеченні
перебудови фінансово слабких господарств. 27 вересня 1922 р. №10 та №11 вийшла
постанова уряду, згідно якої виплата позик на придбання грунту та створення осад
стояла першочерговим пунктом виконання. Кредит на купівлю землі можна було
взяти обсягом 100 %, 90 %, 75 % та 50 % [31, ар. 36,82] від ціни наділу землі і
отримати в Центральній касі рільничого відділу в присутності двох довірених осіб,
які поручались з підписанням документів. Тоді видавався вексель на вказану суму,
який можна було використовувати як обмін на придбання землі та будівельних матеріалів на створення нових осад [31, ар.1]. Урядом з третього бюджету Міністерства
рільництва 7 січня 1922 р. було виділено 1 мільярд марок для кредитування в першу
чергу осадників – ветеранів війни, а вже потім безземельних та малоземельних селян
[31, ар. 79]. Земельна рада визначала кому з осадників потрібна кредитна допомога
та в якій кількості. Кредити почали видаватись через каси згідно постанови від 3
квітня 1922 р в погоджені з Міністерством скарбу. Створювались відповідні магазини з будівельними матеріалами для полегшення будівництва будинків новоприбулих польських колоністів [31, ар. 81]. В селах Позняки, Скоморохи, Вербка, Монастир, Підлісся, Підгайці, Замостя, Раковец, Гусятин, Радехів, Рогатин, Перемиш-
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ляни, Коломия, Броди, Добріводи, Зборів, Слободка польська та інших було виділено
997 осадникам кредит в сумі приблизно 381 723 050 марок [31, ар. 8-15]. Квота кредиту в середньому становила 500-600 тисяч марок. Надавали кредити від 25 тис. у
рідких випадках до 1 000 тисяч марок одній сім’ї.
Другий етап розвитку кредитної допомоги осадникам почався з 1925 року.
Львівським відділом державного рільничого банку надавались позики цивільним
осадникам згідно постанови уряду від 19. 04. 1923 р. №45 позиц. 375. У Бучацькому,
Стриківському, Чортківському і Залечинському повітах було надано за 1926-1927 рр.
400 сім’ям осадників кредитів на суму 196 250 злотих [32, ар. 1-31]. Надавали
кредити в середньому від 1000 до 200 злотих. Після прийняття закону 1925 р. значно
активізувалась державна парцеляція шляхом вилучення землі за іменними списками.
Впродовж 1926 року Земельний Гіпотечний банк видав векселів на загальну суму
2 214610 43 злотих [19, с. 6-7]. З них 1 066 060 95 було видано осадникам, 453 026 48
передано кооператорам, та 700 503 злотих селянам [19, с. 6-7].
Обсяг розпарцельованих земель по Тернопільському воєводстві за 1918-1929 рр.
становить 21 тис га. За 11 років велика власність у даному воєводстві зменшила свій
обсяг з 118 463 га на 9 721 га тобто це становило 27 %, причому 13,8 % займали ліси
[8. с. 252]. В середньому парцелювали 53 127 га землі по 5,5 га на осади, решта
55 584 га землі по 1,5 га – 2 га. Було утворено 38 124 господарства. Для придбання
землі по 35,5 га виділялось 4 190 га, з яких було створено 114 господарств. Крім того
поділили 2 550 га землі по 1,2 га на 2 129 дрібніших господарств, а 3 153 га виділяли
на загальні цілі [8. с. 239]. До 1 січня 1939 р. в Галичині була застосована парцеляція
до 851 маєтку, в результаті чого 1 млн. 330 тис. га орної землі перейшло у власність
нових господарів [21, с. 255]. З цієї кількості земель у власність українців потрапило
лише 160 тис. га [7, с. 295]. У результаті парцеляції відсоток найбільших господарств
зменшився, а відсоток середніх та дрібних господарств збільшився. У 1921-1939 рр.
відсоток господарств з кількістю землі менше 5 га виріс з 62,2 % до 64,5 % [7, с. 34].
Якщо порівнювати з Волинню, то там протягом 1921-1938 рр. було розпарцельовано 335 889 га землі [24, с. 16]. Землю парцелювали в декілька етапів: в перший етап в 1921-1925 рр. було розпарцельовано 44% – 150 тис га; 29 % – 98 037 га
поділили на другому етапі з 1926 по 1929 рр.; третій етап припав на час світової
економічної кризи 1930-1932 рр. Тоді було пропарцельовано лише 11% – 37 856 га та
16 % – 51 890 га землі поділили на четвертому етапі парцеляції [24, с. 16]. Внаслідок
парцеляції земель царської родини, Селянського Банку та власників маєтків, які їх
покинули, впродовж 1920-30-х рр. осадникам було передано 56 822 га землі.
Загалом процеси парцеляції проходили повільно і були ускладнені різними
чинниками. З однієї сторони великі землевласники не хотіли втрачати свої землі без
викупу, а з іншої сторони селяни в більшості не могли дозволити собі придбати
навіть невеликі ділянки землі розміром 2-5 га. Кредити польською владою в
основному виділялись на придбання земель польським колоністам із західних частин
новоствореної Польщі. Осадницька політика, на яку виділялися значні кошти не
виправдовувала себе. Ефективність цих господарств була низькою, вони не могли
забезпечити хороший урожай.
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Михальський Ю. В., Прокіп А. В.

ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО – ЛІДЕР МІЖНАРОДНОГО
АНТИКОМУНІСТИЧНОГО РУХУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті висвітлюється діяльність Ярослава Стецька як політика міжнародного рівня, що створив світову антикомуністичну організацію для боротьби із
засиллям комунізму і тоталітаризму у світі. Аналізуються формування Я.Стецька
як політика й ідеолога українського націоналізму, подаються його погляди на такі
поняття як «нація», «суверенітет», «імперіалізм», демонструється його активна
участь у формуванні й керівництві Антибільшовицьким Блоком Народів, ставлення
сучасників до особистості Ярослава Стецька.
Ключові слова: Ярослав Стецько, ОУН, суверенітет, імперіалізм, нація, Антибільшовицький блок народів.

Myсhalskyi U., Prokip A.

YAROSLAV STETSKO – LEADER OF THE
INTERNATIONAL ANTICOMMUNIST MOVEMENT XX
CENTURY
The article highlights the activities of Yaroslav Stetsko as a policy of international
level that created the world antikomunìstičnu organization to combat the domination of
communism and totalitarianism in the world. Analyses of forming policy and Stetsko, an
Ukrainian nationalism served his views on such concepts as "nation", "sovereignty",
"imperialism", shows his active participation in shaping and guiding Anticommunist Block
peoples attitude of his contemporaries to the personality of Yaroslav Stetsko.
Keywords: Yaroslav Stetsko, OUN, sovereignty, imperialism, nation, Anticommunist Block peoples.
1. Вступ
Характерною рисою розвитку сучасної історичної науки в Україні є повернення із забуття важливих історичних подій та імен, які з відомих причин були
недоступними для широкого загалу. Нагального вивчення вимагають проблеми, які
ще донедавна були предметом перекручень та нав’язаних стереотипів. Особливу зацікавленість у цьому плані викликає постать одного із провідних діячів українського
націоналістичного руху ХХ століття Ярослава Семеновича Стецька.
Упродовж усього життя видатного міжнародного та націоналістичного діяча і
політолога хвилювала доля України, він накреслював плани її піднесення у світовій
політиці, заглиблювався у психологічні особливості свідомості українського народу.
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Метою дослідження є прослідкувати формування Я. Стецька як політика й
ідеолога українського націоналізму, висвітлити його активну участь у формуванні й
керівництві Антибільшовицьким Блоком Народів (далі АБН), продемонструвати
ставлення сучасників до особистості Я. Стецька.
2. Аналіз основних літературних джерел
Джерельною базою дослідження стали праці самого Я. Стецька, видані документи АБН, спогади дружини Я. Стецька, історичні та публіцистичні праці,
зокрема дописи А. Бедрія [2], Н. Коваленко [3], Я. Сватка [5], В. Сніжка [9,10] та ін.
Історична спадщина Я. Стецька тільки починає бути предметом уваги сучасних
дослідників визвольних змагань українців ХХ століття. Його діяльність – це поєднання активної революційної дії проти загарбника, що прийшов на наші землі, з інтелектуальними потугами, що виплеснулися у філософсько-політичній публіцистиці.
3. Емпіричні результати
Західноукраїнські землі у період між Першою і другою світовими війнами
опинилися під владою відновленої Польщі. На відміну від українців Радянського
Союзу, де національне політичне життя придушувалося репресіями та геноцидом
1932-1933 років, галицькі українці мали мінімальну можливість створювати політичні
організації. Правда, офіційно у Польщі могли існувати тільки ті українські політичні
чинники, які не йшли на відкритий конфлікт із окупаційною владою й намагалися
відстоювати права українського народу конституційними парламентськими методами.
Але значна частина західноукраїнського політикуму не мала можливості у
повній мірі реалізовувати свої інтереси для досягнення стратегічної мети – відновлення державної незалежності. Закони Польщі це забороняли. Тому велика кількість
українських інтелігентів, колишніх офіцерів та військовиків періоду Першої світової
війни створюють у 1929 році на еміграції (у Відні) підпільну Організацію Українських Націоналістів (ОУН), головною метою якої є боротьба за незалежність України
по два берега Дніпра.
Відомо, що ОУН базувалась на ідеології українського націоналізму. Основні
осередки організації зосереджувалися у міжвоєнний період на Західній Україні. Саме
тоді, під впливом ОУН було виховано величезну плеяду української еліти, яка
продемонструвала силу духу нашої нації до активної боротьби з окупантами. Ярослав Стецько (як і Степан Бандера) став одним із провідних ідеологів націоналістичної організації українців. [3]
Народжений 19 січня 1912-го року в сім’ї священника на Тернопіллі, з відмінною університетською освітою (у 1929-1934 роках вивчав право і філософію в
Краківському й Львівському університетах), Ярослав Семенович Стецько став активним учасником націоналістичного революційного підпілля українців. Уже в 1934
році Ярослава Стецька заарештувала польська влада, засудивши його до 5 років
ув’язнення. Але згодом його звільнили за амністією і він продовжив брати участь у
діяльності ОУН.
«Леґендою трьох літер» називав Я. Стецько ідейний і бойовий змаг ОУН –
oрганізації, діяльність якої стала епохою в історії України ХХ ст. Це вона у 1920-30-і
роки у надзвичайно складних умовах зуміла мобілізувати до непохитної боротьби
молоде покоління українців, це вона у криваві і жорстокі роки війни з гідністю
пронесла над нашою Батьківщиною стяг самостійности і нескінченними подвигами
уславила рідну землю на віки, це вона мобілізувала найбільшу у світі повстанську
визвольну армію, бойовий досвід якої не знає собі подібних і є визнаним між
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народами. Великий вплив на формування ОУН справили ідеї Дмитра Донцова. Це
він ще у 1920-і роки поставив кардинальну тезу про те, що перемогти в політичній
боротьбі, в історії зможе той політичний рух, партія чи об’єднання, котрий в основу
своєї роботи поставить добір і гартування кадрів, сталення їх характеру. «Єдине, що
є на потребу» - говорив Д. Донцов, - це характер. Від сталевости, витривалости і
бойовитости характеру членів якогось руху залежить його успіх і сила. Цю думку
завжди стверджував і Я. Стецько, коли писав про визначальні ознаки Організації:
«Сила ОУН – в її кадрах. Сила кадрів – у їхніх характерах. Характери ростуть у твердій дійсности, серед високих моральних і ідейних вимог, з ясною ціллю і великими
перспективами». [7]
З початком німецько-радянської війни, 30 червня 1941 року Ярослав Стецько
із групою однодумців проголосив у Львові Акт проголошення Української Держави.
Я. Стецька обрали прем'єром Українського Державного Правління (керівником уряду). У відповідь на Акт 30 червня німецька влада заарештувала лідерів українських
націоналістів – Степана Бандеру, Ярослава Стецька, а також близько 300 членів
ОУН, з яких 15 розстріляли. [4]
Я. Стецько, згадуючи цей період, писав: «Коли на захист Акту 30 червня 1941
року ми не були спроможні поставити танків, гармат і бомбовозів, відповідно сильної армії, бо так склалися умови – ми вирішили танкам, бомбовозам і гарматам
окупантів протиставити вірність ідеї суверенітету нації, гідність і гордість великої
духом нації, незламність нашого характеру, чистоту нашого серця, нашу безстрашність особисто захищати проголошене діло, за ніяких умов цього не заперечити, не
відкликати, видержати до кінця». [10, c.67]
Ярослава Стецька запроторили до концтабору Заксенґаузен, де він перебував
до вересня 1944 року. Згодом Ярослав Стецько став членом бюро Проводу ОУН, до
якого належали також Степан Бандера і Роман Шухевич.
До середини 40-х років ХХ століття Ярослав Стецько вже досяг рівня політика, здатного працювати не тільки на розбудову внутрішньопартійного життя, а й
особистості, що здатна піднімати ідею боротьби з імперіалізмом у міжнародному
масштабі.
Головними елементами ідеології, які сповідував Я. Стецько, були наступні.
Осмислюючи вихідні ідеї націоналізму, він завжди наголошував: «наша теорія – це
не доктринерство». Націоналізм – як почуття інстинкту самооборони і утвердження
нації – завжди розвивається органічно, з природних потреб і устремлінь нації. Як
універсальна ідея свободи – він зроджує в масах героїку боротьби. Всі інтенції,
напрямні устремлінь, модефікації націоналізму – є живим, незнищенним поривом
народу до волі і самостверджування. «Інспірувати», «видумати», «штучно оформити» націоналізм неможливо – він є живою потребою нації. Відповідно до традиції
націоналістичної філософії, Я. Стецько бачив суспільну доктрину такою, щоб вона
виростала з глибин національної історії, культури і психології. «Створити власний,
глибокий стиль нової суспільної культури – ось завдання, до якого підніметься
Україна, щоб вирити на зеленій кулі печать свого духа». «Наше гасло, - пише він
тоді, - до джерел українського духа!». Категорично був проти сліпого наслідування
чужих схем: «Ми можемо брати не одне з чужих надбань і досвіду, але все те має
бути випробуване в нашій рідній, українській системі». [7] Отож, ідейні переконання
Я. Стецька вказували його сучасникам чітку мету боротьби, він вибудував цілу
систему філософських, політичних, соціяльних, культурних і моральних цінностей.
Тому й боротьба за ці світлі ідеали членів ОУН і її прихильників була такою зречною
і жертовною, а підтримка з боку народу такою надійною. Націоналізм зумів на-
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малювати перед народом виразну картину майбутнього суспільного ладу, ладу Національної Правди, де пануватимуть воля і справедливість, честь і героїка.
Український націоналістичний рух у період Другої світової війни вибудував
чітку й достовірну систему філософських, політичних і моральних цінностей. Націоналістична ідеологія окреслила перед народом виразну картину майбутнього суспільного ладу, ідеалами якого були воля й справедливість. У листопаді 1943 р. керівники
ОУН та командування Української Повстанської Армії скликали І Конференцію
поневолених народів Сходу Європи і Азії. У цій конференції взяли участь національні делегації: грузинська, вірменська, осетинська, казахська, черкеська, азербайджанська, кабардинська, узбецька. Конференція виробила програму поширення спільної визвольної боротьби народів СРСР.
У постановах Конференції зазначалося: «Сучасна війна між німецьким націонал-соціалізмом і російським більшовизмом – це типова імперіалістична загарбницька війна за панування над світом, за новий поділ матеріальних багатств…, за
поневолення народів… Тільки національні революції поневолених народів припинять безглузду воєнну різанину й принесуть світові тривке замирення. Новий міжнародний лад, опертий на шануванні політичних прав кожного народу, дасть
кожному народові повні можливості культурного і економічного розвитку. В системі
вільних національних держав забезпечується повна воля людини». [1]
У 1945 році, коли частини ОУН опинилися в еміграції. У середовищі ОУН
того часу оформлюється концепція створення Антибільшовицького Блоку Народів
(АБН), головою якого представники поневолених народів обирають Я. Стецька.
Провід ОУН, яка не припиняла своєї боротьби за незалежність України, вирішив зробити цю боротьбу чинником міжнародної політики. Ось як визначив завдання АБН Я. Стецько: «АБН… мусить бути теж промотором організованої проти
більшовицької дії у всьому світі… АБН бореться не тільки за розвал СРСР, не лише
за негативні цілі, але й за позитивні національні, політичні, соціальні й культурні, за
новий образ світу… Ідейно-політичним та ідейно-соціальним засягом АБН – Великої
Національної та Соціальної Революції – є людський універсум.
Політична орбіта впливу АБН – Європа, Азія та Північна Африка, де більшовизм старається здобути для себе нові вихідні бази.
Геополітичний засяг АБН – це підбиті та безпосередньо загрожені більшовизмом народи Європи та Азії. Отже – Прибалтика, Середня Європа, Балкани, Східна
Європа, Кавказ з Передньою Азією, Туркестан, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід з
Маньчжурією». [10, c.66]
У статті «Визвольна революція народів АБН» (1947 р.) він писав: «АБН, як
нова міжнародня формація, висуває таку міжнародню конструкцію майбутнього, яка
гарантує забезпечення національних інтересів кожного народу, визначаючи, що
нашою ціллю для кожного з народів АБН є його національна свобода і національний
добробут». [2, c.75]
Отже, ОУН і АБН виробляли спільну концепцію боротьби для народів, які безпосередньо були у складі СРСР та для народів так званого соціалістичного табору, які хоч і
зберегли свою національну суверенність, але їхні уряди були залежними від СРСР, а
також і для народів, яким безпосередньо загрожувала експансія Радянського Союзу.
У 1949 р. організації та центри АБН об’єднували представників таких країн:
Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Албанія, Казахстан та Сибір. У наступні роки центри АБН було створено в країнах Африки, Південно-Східної Азії і Латинської Америки. Через АБН ОУН розгорнула інтенсивну
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інформаційно-пропагандиcтську працю в цілому вільному світі. [2, c.76] Активна
публіцистично-пропогандистська діяльність АБН сприяла усвідомленню в різних
середовищах світової громадськості загрози Радянського Союзу, така діяльність значним чином стимулювала процеси національно-визвольної боротьби у всьому світі.
У післявоєнні роки, розуміючи загрозу для світу з боку СРСР і так званого
«соціалістичного блоку», Я. Стецько наполягав на створенні дієвого фронту спільних
сил країн Західної Європи й США разом із поневоленими Росією народами, адже
«кожна поразка Росії – наш інтерес, кожне нове вогнище удару з Москвою нам
доцільне. Не лякаймось «джерел неспокоїв»; чим їх більше, тим краще. Кожен, хто
безпосередньо б’є Москву, - робить добре діло», - зазначав Я. Стецько. [8, c.7] Наскільки актуально ці слова звучать сьогодні, особливо в контексті останніх революційних подій в Україні, загарбання Москвою українського Криму, грубого порушення Росією територіальної цілісності нашої держави, всіх можливих міжнародних
норм і правил. Загроза світовій цивілізації зі сторони імперської Росії, яка була
зрозумілою й очевидною для геніального мислителя ще півстоліття тому, стає
накінець зрозумілою для більшості світових лідерів, широкого загалу світового та
українського суспільства.
Концепція національно-визвольної революції поневолених Росією народів
Я. Стецька, включала не лише ідеї щодо реалізації особистісних інтересів цих народів,
а й проблемні та аналітичні пропозиції стосовно акцентування уваги країн Західної
Європи і США на підтримці поневолених народів. Голова АБН вважав, що витрати на
озброєння і загроза жахливих наслідків атомної війни є зайвими, якщо в міжнародній
політиці відстоювати принцип національної суверенності і свободи. [7, c.51]
Зростав і міжнародний авторитет самого Ярослава Стецька як політика, що ставить собі за мету знищити комунізм та імперіалізм у світі. Дружина Я. Стецька – Слава
Стецько, що була теж активним діячем українського руху опору, у спогадах перечислила лише основних президентів і прем'єрів, світових політиків, яких знав особисто і з
ними спілкувався Я. Стецько. [9, c.20] Серед них були: президенти держав: Рональд
Рейган (США), Ричард Ніксон (США), Джордж Буш (як був віце-президентом США),
Дієм (В'єтнам), Т'ю (В'єтнам), Фердинанд Марксе (Філліпіни), Сігман Рі (Корея),
Франціско Франко (Іспанія), Чан-Кай-Ши (Національно-демократиний Китай), Шарль
де Ґоль (Франція), Конрад Аденавер (Німеччина); прем'єр-міністри: Джон Ґордон
(Австралія), Кітта Качорн (Тайлянд), Джуліо Андріотті (Італія), Кіші (Японія), Геральд
МакМілан; адмірал Карлос Пенна Ботто (Бразилія), генеральний секретар ПівденноАзійського оборонного пакту (СЕАТО) ген. Хесус Варгас, Дж.Чітун-да (шеф УНІТА,
визвольної організації в Анголі), Отто Фон Габсбург (наслідник трону Габсбургів),
генерал Деніель Ґрейгам (США), міністр торгівлі Італії і визначний державний муж
Європи Іван Матео Ломбардо; провідні діячі НАТО: генеральний секретар Джон
Гекетт (Великобританія), генеральний секретар Волтер Волкер (Великобританія),
гененеральний секретар Роберт Клозе (Бельгія) та багато інших. [6, c.51]
Отже, можна стверджувати, що після Другої світової війни завдяки наполегливій праці Я. Стецька оунівцям вдалося створити таку дієву міжнародну представницьку мережу антикомуністичного руху, якої не було в українській та світовій історії.
У 1968 р. Я. Стецька обирають головою Проводу революційної ОУН-Б, яку
очолював до кінця свого життя. Післявоєнне життя Я. Стецька в еміграції пов’язане з
діяльністю ОУН та АБН. Його ідея міжнародного фронту поневолених народів
можна вважати актуальною і сьогодні: «...я висунув у своїй діяльності тезу, що
Україна повинна стати ідейним, моральним і культурним центром, довкруги якого
повинні зосереджуватись змагання і інших поневолених народів, що Україна має
бути їх ідейним й моральним провідником у їхніх визвольних змаганнях...‖. [7, 52]
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Відомий галицький дослідник українського націоналістичного визвольного
руху Ярослав Сватко вказував, що радянська пропаганда намагалася зробити з Ярослава Стецька ідеолога-різуна. Час від часу ці наробки радянських спецслужб з’являються й зараз в джерелах інформації. [5] Однак автентичний Я. Стецько в програмній праці ―За творців нової дійсности‖ викреслює інший образ людини, яка підходить для його моделі ордену ОУН: ―Національний борець прагне не смерти людини, а перемоги національної ідеї. Він усуває не людину, а персоніфікацію чужого
панування над його нацією. Не тужить він за „щастям ножа й крови‖, а за щастям
перемоги ідеї.‖ В іншому місці цієї праці Я. Стецько вказує на безглуздість помсти
заради помсти, стверджуючи, що перемога є найефективнішою помстою поневолювачеві. [10]
Академік Ігор Юхновський відзначав особливий організаторський хист та державницькі погляди Я. Стецька: «Стецько вів всю організацію. Він робив це з повною
посвятою, але що дуже важливо, з повним розумінням справи, з повною компетентністю того, що має робитися, як має будуватися незалежна Україна. Стецько в
певному сенсі був розумом Бандерівської вітки ОУН».
Колишній дисидент радянських часів Левко Лук’яненко писав: «Після Другої
світової війни Я. Стецько очолив АБН, Він розгорнув активну діяльність із протидії
комуністичному руху».
Верховна Рада відмовилась підтримати пропозицію про святкування 100-річчя
від дня народження Ярослава Стецька на державному рівні, яку вніс народний
депутат від Володимир В’язівський. Ініціативу підтримали лише 16 депутатів.
Натомість Сергій Надал, міський голова Тернополя, де народився Я. Стецько,
підписав розпорядження, згідно якого підприємствам, установам, організаціям міста
рекомендовано вивісити державний прапор України у день сторіччя одного з найвідоміших земляків. [11]
Слава Стецько, дружина Я. Стецька, як найстарший за віком депутат Верховної Ради виголошувала у 1998 і 2002 роках тексти присяги народних депутатів на
вірність Україні. У короткому слові, під час затвердження її як народного депутата
Верховної Ради України 19 березня 1997 року Слава Стецько сказала: «Я ніколи не
думала над тим, ким я буду в Українській державі, але свято вірила в майбутність
українського народу, вірила, що він буде вільний, бо ж скільки мільйонів загинуло в
боротьбі за його волю. Я вірила в божу справедливість. Я вдячна виборцям, що
обрали мене народним депутатом, але я свідома того, що не моя скромна особа перемогла на виборах: це перемогли Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, тисячі незнаних бійців ОУН-УПА, перемогли ідеї українського націоналізму… Я
вірю, що український нарід стане господарем на своїй землі. Я вірю в силу українського націоналізму, я вірю в Українську Націю». [9, c.18]
4. Висновки
Теоретична та дієва революційна спадщина Я. Стецька є багатогранною. Висловлені у його працях ідеї та практична діяльність охоплюють проблеми державництва і соціальної політики, стратегії і тактики боротьби революційної організації,
міжнародної політики і геополітики, філософії та ідеології націоналізму, форм і
методів боротьби. Я. Стецько бачив доктрину розвитку будь-якого суспільства такою, що формувалася на основі національної історії, культури і психології. Він вважав, що в основі національної ідеї – духовно-культурна традиція народу, збереження, плекання й утвердження якої є головним завданням суспільства.
Узагальнюючи свої роздуми про сутність націоналістичної боротьби українства та перспективи розвитку майбутньої української держави, Я.Стецько обґрунтував
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власне визначення поняття нації: нація – найвища духово-органічна спільнота, яка
кристалізувалася і виросла з означених господарських і соціально-політичних умов
як живе, самобутнє єство. Вона – біологічно-суспільна реальність, культурна єдність.
Надзвичайно актуальним є його висновок про взаємозалежність в цивілізаційному
розвитку таких основних цінностей, як культура нації, соціальна справедливість у
суспільстві і внутрішня творча свобода людини. Тобто основним чинником становлення людини та задоволення її соціальних і культурних потреб вважалася нація як
спільність людей, яка зберігає історичну спадщину та втілює різноманітні й багатогранні інтереси й уподобання представників різних соціальних верств суспільства.
Націоналізм у його розумінні – це вища форма патріотизму, що виражений у
прагненні до моральної, культурної і матеріальної величі власної нації на її природному терені.
Він трохи не дожив до незалежності України, за яку боровся усе життя. Не
побачив, як згідно з ідеями АБН розпадається Радянський Союз. Але доживши до
Чорнобильської катастрофи, сказав, що це буде останній цвях в труну СРСР. При
своїх талантах він багато чого міг зробити такого, що прославило би його як одного з
найвидатніших мислителів епохи — але вибрав собі місію життя заради Незалежності України. Хоч він і не любив слова ―пожертва‖, але ця його пожертва усього
життя була зовсім не марною. Постать Я. Стецька для націоналістичного руху стає
символом витривалості, стратегічної наступальності і моральної незламності. Разом
зі Степаном Бандерою і Романом Шухевичем Ярослав Стецько виступає одним із
натхненників революційної збройної боротьби ОУН – УПА в 40-50-х роках
минулого століття, – цієї незрівнянної героїчної маніфестації українського духу...
Практичне значення даної дослідницької роботи полягає у тому, що зібрані й
синтезовані матеріали про діяльність Я. Стецька можуть бути використані для
майбутніх більш ґрунтовніших розвідок міжнародного аспекту діяльності відомого
українського політика-націоналіста та стати основою для додаткового вивчення
українського національно-визвольного руху на уроках історії.
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Сушик І. В.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОВОЄННОЇ
ВОЛИНІ: ПРОБЛЕМИ ВІДБУДОВИ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Досліджено проблему відбудови та функціонування транспортної інфраструктури Волині у повоєнний період. Розглянуто стан та роботу залізничного,
водного, пасажирського транспорту. Відзначено роль Ковельської залізниці у загальносоюзній відбудові народного господарства.
Ключові слова: Волинь, транспорт, інфраструктура, Ковельська залізниця,
навігація, лісоперевезення.

Sushyk I.

TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN VOLYN IN
POSTWAR PERIOD: PROBLEMS OF BULDING AND
FUNCTIONING
Investigated problems of reconstruction and functioning of transport infrastructure
of Volyn region in postwar period. Considered condition and functioning of rail road,
water and passenger transports. Marked role of Kovel rail road in reconstructing national
economy in Soviet union.
Keywords: Volyn, transport, infrastructure, Kovel rail road, navigation, hardwood
transportation.
1. Вступ
Значний інтерес у сучасних вчених та інженерів викликає проблема становлення та функціонування транспорту України. Ґрунтовне дослідження даного питання
дозволить виявити закономірності розвитку регіонів, охарактеризувати соціальноекономічні, стратегічні та мобілізаційні можливості країни в цілому.
Транспортні комунікації, зокрема залізничні, у всі часи відігравали головну
роль, оскільки забезпечували реалізацію більшої частини вантажопотоку і близько
половини пасажиропотоку від усіх транспортних перевезень країни. Дослідження
історії становлення транспорту окремих областей у повоєнні 40-50-ті роки дозволить
побачити специфіку розвитку кожної з них, врахувати помилки попередніх років та
вибудувати стратегію розвитку на майбутнє.
Метою статті є вивчення, аналіз та систематизація наукових знань про відбудову, становлення та функціонування транспортної інфраструктури Волині у перше повоєнне десятиліття. Виходячи з цього, необхідно з’ясувати наступні завдання:
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дослідити стан транспортної інфраструктури повоєнної Волині; показати внесок Ковельської залізниці у загальносоюзну справу відбудови народного господарства;
проаналізувати процес налагодження роботи залізничного, річкового та автомобільного транспорту.
2. Аналіз основних літературних джерел
Історія шляхів сполучень стала предметом дослідження ряду авторів [1], однак
великі хронологічні рамки їх робіт не дозволяють побачити специфіки періоду та
окремо взятого регіону. Більш ґрунтовно історію відбудови залізничного транспорту
західних областей України у 1944-1950-х роках вивчає І. Мазило [2]. Низку проблем
соціальної історії повоєнної Волині, в тому числі відбудову транспортної інфраструктури, в контексті соціально-економічного розвитку краю порушує у своїх дослідженнях автор даної статті [3].
3. Теоретичний коментар
У важких умовах відбувався на Волині перехід до мирного життя після
остаточного її визволення від гітлерівських загарбників. Як прикордонна область з
перших днів війни (в кінці червня 1941 року) була повністю окупована. Зрозуміло,
що основний удар ворога вона прийняла на себе, що й позначилося на наслідках
війни. Окупацією була охоплена вся її територія: 30 сільських районів, 3 міста
обласного і 5 міст районного підпорядкування, 859 сільських рад [4]. Вороги заподіяли великої шкоди містам і селам, промисловим підприємствам, загинула велика
кількість населення.
Політика повоєнних змін, яку здійснював більшовицький режим після звільнення, поширювалася і на таку важливу сторону життя, як соціально-побутова сфера.
Серед першочергових завдань були забезпечення населення продуктами першої
необхідності, відбудова й подальше розширення житлового фонду, налагодження
роботи транспорту. На становленні й функціонуванні останнього зупинимося детальніше.
4. Емпіричні результати
Однією з проблем відбудови транспорту стало те, що цей процес розпочинався
на фоні зруйнованого народного господарства республіки, зокрема було знищено
16,1 тисячі промислових підприємств, на яких до війни було зайнято 2,6 млн.
працюючих, 882 шахти донецького вугільного басейну, сотні підприємств інших
галузей. Значно зруйнувався залізничний транспорт. Гітлер конкретизував завдання
своїм підлеглим із його руйнування, вказуючи: „Необхідно добитися, щоб при
відступі із районів України не залишилося жодної рейки‖ [5]. За роки війни фашисти
вивели з ладу 10 магістральних залізниць, 5,6 тисяч залізничних мостів, 1,8 тис. (за
іншими даними 1916) вокзалів і станцій [6]. На Волині, зокрема за роки окупації,
було зруйновано понад 250 км шосейного полотна, знищено мости на основних магістралях, які сполучали Луцьк із Рівним, Ковелем, Дубно та Володимир-Волинським [7]. Під час відступу німецькими загарбниками знищено 600 км залізничної
колії, повністю зруйновано 39 залізничних станцій з 59 існуючих до війни [8].
На руйнуванні транспорту певною мірою позначилися евакуаційні процеси
1941-1942 років, коли залізничники намагалися вивезти в тил не лише рухомий
склад, але й верхнє залізничне полотно. Те, що залізничники не встигли евакуювати,
спеціальні формування НКВС доводили в непридатний стан. Крім того, на технічному стані доріг позначилася диверсійна діяльність підпільників і партизан у

179

фашистському тилу в 1941 - 1944 рр. У передвоєнний період довжина залізниць в
Україні становила 20102 км. Окупаційній фашистській адміністрації вдалося відновити 15740 км шляхів [9].
Ще однією проблемою відбудови стало те, що на території республіки спостерігалися майже дворічні бойові дії. Протягом грудня 1942 р. – жовтня 1943 р. було
проведено 20 бойових операцій і компаній, у тому числі таких вирішальних для радянсько-німецького фронту, як Корсунь-Шевченківська, Житомирсько-Бердичівська,
Рівненсько-Луцька, Львівсько-Сандомирська, Карпатсько-Ужгородська та ін. [10].
Зрозуміло, що масштаби таких дій вимагали перебазування великої кількості вантажів.
Інтенсивні бойові дії на залізничних комунікаціях розгорнули партизанські
формування. Так, партизани з’єднання С. Ковпака в кінці листопада – на початку
грудня 1942 р. провели операцію під умовною назвою „Сарненський хрест‖ [11]. У
районі Волині діяли партизани О. Федорова. Їх основний удар мав скеровуватися на
Ковельський залізничний вузол. З 7 червня 1943 року й квітень 1944 р. партизанами
з’єднання було підірвано на дільницях Ковельського вузла 611 ешелонів й пущено
під укіс 8 бронепоїздів. За шість місяців 1943 р. було організовано 3 203 аварії, зірвано 234 залізничних мости, знищено 618 ліній зв’язку [12; с. 3]. Проблемою відбудови транспорту було й те, що цей процес розпочинався на фоні значних людських
втрат. Якщо до війни, станом на 1 січня 1941р., в області проживало 1103,5 тис. осіб,
то після її звільнення кількість населення Волині зменшилася майже наполовину і
складала 573,5 тис. осіб [13].
У повоєнні роки з метою прискорення економічного розвитку Волині й розширення міжобласних зв’язків у четвертій п’ятирічці передбачався більш масштабний розвиток залізничного, річкового та автомобільного транспорту. Особливої ваги
набула Ковельська залізниця, що обслуговувала промисловість та сільське господарство п’яти областей (Рівненської, Львівської, Тернопільської, Житомирської,
Пінської), які нараховували 178 адміністративних районів. Крім того, Ковельська
залізниця як прикордонна, зв’язувала лініями Ковель-Олевськ і Здолбунів-Ковель,
що розташовувалися зі сходу на захід, столицю УРСР Київ із Західною Європою,
Брестом, Рівним, Луцьком і Львовом. Ці лінії, як до війни, так і у повоєнний час,
були головними, по них спрямовувалася основна частина транзитного потоку.
Напрямок Красне-Рівне-Сарни-Лунінець, котрий проходив із півдня на північ,
зв’язував прибалтійські республіки з обласними центрами УРСР – Рівним, Луцьком,
Львовом. Значення цієї лінії посилювалось у зв’язку з тим, що станція Янова Долина
(Рівненська обл.) та ділянка Сарни-Олевськ залишалися вагомими пунктами з відвантаження базальту й мінерально-будівельних матеріалів, необхідних для приведення у належний стан дорожнього господарства, яке перебувало у занедбаному стані
[14].
Оскільки Волинь мала яскраво виражений сільськогосподарський характер, то
основну частину вантажів, що переміщувалися Ковельською залізницею, складали
хлібні, зокрема 70% – зернові і 30% – продукти перемелу. Метою інтеграції Волині в
загальносоюзну систему був вивіз продукції до центру, що надалі проявилось у
закріпленні різних районів області до відповідних центрів чи областей „Сходу‖ для
забезпечення сільськогосподарськими товарами. Волинь, як і вся Україна, відігравала роль аграрної бази СРСР [15; с. 136].
Крім зернових вантажів, велику частину становили лісові перевезення. Лісоматеріали не лише були вкрай необхідні для відбудови народного господарства Волині, а й використовувались як сировинна база для інших промислових центрів
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країни – Донбасу, Харкова, Києва. Наприкінці 40-их – на початку 50-х років лісозаготівельна та деревообробна галузі у структурі промисловості області складали
близько 50 відсотків. Із загальної кількості лісу, заготовленого на Волині, приблизно
40 відсотків була призначена для перевезення на залізниці, 20 відсотків – сплавлялася по річках і 40 відсотків осідало на місці [16].
Потоки лісових вантажів спочатку зосереджувалися на товарних станціях
Ковель, Володимир-Волинський, Костопіль, Сарни, а звідси направлялися, головним
чином, на дороги південно-західного, Донецького і Кавказького напрямків. Основними споживачами лісоматеріалів були промислові центри УРСР, а в межах дороги –
промислові підприємства й організації великих адміністративних пунктів. У структурі лісу, що перевозився, наприклад, у 1950 р., вагому частку займали ліс круглий –
81% від усіх перевезень лісу, а також рудстойка, кріпильний ліс, ліс пиляний і
шпали.
У планах четвертої п’ятирічки передбачалося збільшити заготівлю лісоматеріалів для потреб промисловості й залізничного транспорту, зокрема вугільного
Донбасу. Так, із Ківерцівського ліспромгоспу ешелони з лісоматеріалом періодично
відправлялися на шахти Горлівки [17]. У грудні 1954 р. відвантажено понад план два
вагони фризи для паркету, яка призначалася Ленінградському паркетному заводу
[18; с. 347].
Особливістю природного лісового багатства Волині було те, що породи й
характер дерев, що ростуть на волинській землі, давали можливість використовувати
їх як матеріал для авіаційної і суднобудівної промисловості. Крім того, в цих лісах
розгорталася масова заготівля рудничної стійки для шахт Донбасу. Волиняни докладали найбільших зусиль, щоб дати вдосталь високоякісного лісу новобудовам. Неабияку роль тут відіграло трудове соцзмагання, яке розгорнулося у кінці 40-х – на
початку 50-х років майже на кожному підприємстві. Трудовий запал соцзмагання та
пропаганда дали свої результати. Якщо у 1940 р. Ковельською залізницею було
відправлено 406 тис. тонн лісоматеріалів, у 1946 р. – 594 тис. тонн, то в наступні роки ця цифра різко зростає (1947 р. – 1107, у 1948 р. – 1435, у 1949 р. – 1234, у 1950 р.
– 1038 тис. тонн). Середньодобове вантаження лісоматеріалами збільшується з 75 вагонів у 1946 р. до 190 вагонів у 1948 р. [17].
Загалом тільки Ковельська залізниця планом перевезень на 1952 р. Передбачала середньодобове навантаження 710 вагонів, статичне навантаження – 17,71 тонни, відправлення – 4600 тис. т., прийом навантажених вагонів – 1680 вагонів, або 10
млн. 815 тис. т [19].
Безперечно, відбудувати зруйноване війною господарство спільними зусиллями було набагато легше і волинські лісоруби проявили неабияку активність. Проте
партійне і радянське керівництво республіки та на місцях, беззастережно виконуючи
вказівки центру, не брали до уваги або й зовсім ігнорували екологічний фактор –
лісові насадження не завжди відновлювалися.
Найдешевшим видом транспорту на Волині був водний. Згідно з постановою
РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 1.06.1945 р. за № 855 при виконкомі Облради було
організоване Управління по транспортному освоєнню малих рік у Волинській області. У його завдання входило освоєння малих рік – приток басейну р. Прип’ять: Стир,
Стохід, Турія, Прип’ять. Першочергово проводилось освоєння р. Стир на ділянці
Луцьк – Берестечко довжиною 124 км. Крім того, досліджувались Іква, Луга, Вижівка, Лина та інші на предмет зведення тут гідротехнічних споруд.
У липні 1952 р. було організоване Стир-Горинське управління. Воно займалося будівництвом гідротехнічних споруд на малих ріках їх поглибленням, будівницт-
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вом і ремонтом річкового флоту, перевезенням вантажів та пасажирів. Управління
мало у своєму підпорядкуванні дві експлуатаційних дільниці: Гориньську – в Рівненській області – Луцьку – у Волинській області, які мали судноремонтні майстерні,
що діяли на одному балансі. Стир-Гориньське управління здійснювало перевезення
по р. Стир – на ділянці Берестечко – Пінськ загальною довжиною 455 км і по
р. Горинь – на ділянці Александрія-Нирга довжиною 381 км. Транспортний флот
складався з 11 буксирних катерів і одного парохода, 3 металевих і 41 дерев’яної баржі [20]. За 1952 р. Стир-Гориньським управлінням було перевезено 2348 т хлібних
вантажів, 30 т торфу, 1991 т. мінерально-будівельних матеріалів, 50439,8 т лісових та
1618,4 т інших вантажів [21].
У 1953 р. протяжність перевезень у волинських річковиків збільшилась порівняно з 1952 р. на 3 млн. 200 тис. км. Зросла кількість перевезених вантажів. У
січні 1953 р. при управлінні відкрилися 3-місячні курси підготовки кадрів плаваючого персоналу – капітанів катерів, механіків, шкіперів, де навчалося 16 осіб [22].
Навігація на річках Волині мала важливе народногосподарське значення,
проте ряд причин заважали налагодити нормальну роботу. Це насамперед нестача
робочої сили і водного транспорту, малі ліміти, відпущені на запчастини і як наслідок, зібрані на утильзапчастинах двигуни не забезпечували ефекту в роботі. Згідно
з планом капіталовкладень на транспортне освоєння малих рік у четвертій п’ятирічці
на будівництво флоту виділялося 300 тис. крб., на будівельні майстерні – 200 тис.
крб., на шляхові й дослідні роботи – 500 тис. крб., на придбання обладнання – 150 тис.
крб., на будівництво причалів і пристаней – 50 тис. крб. Крім того, потреби
управління в робочій силі складали 450 осіб [23].
Одним із основних засобів зв’язку районів, міст, містечок і сіл області з залізничними вузлами й промисловими підприємствами були шосейні дороги. Саме по
них підвозилися сировина й продукти до промислових підприємств. У зворотному
напрямку йшли на села сільськогосподарські машини та інші вироби заводів і фабрик. За роки окупації на Волині було зруйновано понад 250 км шосейного полотна,
знищено мости на основних магістралях, які сполучали Луцьк з Рівним, Ковелем,
Дубном та Володимир-Волинським. Після війни значно зросла роль автотранспорту
в економіці Волині. Господарства області отримали велику кількість автомобілів.
Так, у 1953 р. автопарк колгоспів зріс порівняно з 1946 р. у 204 рази. Луцька автобаза
„Південьзаготзерно‖ станом на 1953 р. мала в 4 рази більше автомашин, ніж 5 років
тому. Більш ніж у 5 разів зріс парк Луцької автотранспортної контори Волинської
автоколони [7; с. 3].
Станом на 1949 р. із 30 МТС області лише 10 станцій мали примітивно обладнані приміщення для зберігання тракторів і в 4 МТС приміщення для зберігання
сільськогосподарських машин. Таким чином, із 131 трактора забезпечені приміщеннями були лише 67, решту – зберігалися без покрівлі і, безперечно, псувалися, що
впливало на технічний стан парку і викликало необхідність проведення частого
ремонту й заміни окремих деталей. Капітальний ремонт в області проводився лише в
одній Рожищенській МТС, яка навіть при максимальному навантаженні не могла
забезпечити ремонт тракторного парку області [24]. На 1 січня 1951 р. у 30 МТС
Волині функціонувало лише 2 ремонтні майстерні, побудовані за типовими проектами, та 28 інших ремонтних майстерень. Також збудовано 1 агрохімлабораторію, 17
електростанцій, 214 тракторних бригад [25]. У цьому ж році було отримано 546
нових тракторів, однак потребували капремонту 317 і поточного ремонту – 383 трактори [23].
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Якщо із забезпеченням транспорту, особливо у сільському господарстві, справи поліпшувалися, то стан доріг залишався просто критичним. Так, у 1946 р. в Горохівському районі було всього 13,2 км шосейної дороги, в Локачинському – лише
одна така дорога довжиною 3,5 км і 25 км грейдерної дороги [26]. Волинське
об’єднання шосейних доріг у 1944 р. потребувало з місцевого бюджету 130 тис. крб.
на капітальний ремонт доріг, 84,2 тис. крб. на середній ремонт і 201,3 тис. крб. на їх
зимове утримання й озеленення [27].
Загальна довжина автомобільних шляхів у 1950-1953 роках залишалася незмінною – 9,6 тис. км, в тому числі з твердим покриттям – 0,6 тис. км. За 1950 р. було
перевезено 2 318 тис. тонн вантажів, у 1951 р. відповідно – 2 659, у 1952 – 2 983, у
1953 – 4 061 тис. тонн. Вантажооборот на 1953 р. складав 59,6 млн. тонно-кілометрів
[28; с. 168].
Окрім транспорту, який забезпечував потреби народного господарства, існувала проблема післявоєнного періоду – відродження та розвиток пасажирського транспорту, поліпшення обслуговування ним населення. Як зазначалося вище, центром
залізничного сполучення області став Ковель. У 1950 р. пасажирській службі для
забезпечення роботи на Ковельській залізниці потрібно було 569 ос. [24]. Тут передбачалося курсування 33,5 пар поїздів, в тому числі: прямого сполучення – 5,5 пар,
місцевого сполучення – 2 пари, приміського – 26 пар, у тому числі 3 товарно-пасажирських і 2 поїзди західноєвропейської колії. У 1952 р. порівняно з планом 1951 р.
на дорозі передбачалося зменшення кількості поїздів прямого сполучення (на одну
пару) при збільшенні кількості приміських поїздів (на 4 пари). Було намічено також
перевезти 7 тис. пасажирів, що перевищувало план 1951 р. на 6,7% [20].
Становлення і налагодження роботи пасажирського транспорту розгорталося
досить повільно. Аграрна область, яка нібито й не потребувала інтенсивних трудових
переміщень, не отримувала коштів на розвиток шосейних доріг. Так, у 1945 р. в
розпорядження Волинського автотресту надійшло 4 автобуси, що дало можливість
налагодити автобусний зв’язок між найбільшими містами області [29]. У наступні
роки і, зокрема в 1952 р., автобусний парк області збільшився у 2,5 рази, а його
місткість – у 4 рази. Таксомоторний парк зріс у 5 разів, а перевезення ним пасажирів
– більше ніж у 5 разів. Станом на 1953 р. в області постійно діяли 6 міжміських автобусних ліній (Луцьк – Володимир-Волинський, Луцьк – Берестечко, Луцьк – Ратно,
Луцьк – Ківерці, два маршрути республіканського значення: Луцьк – Київ і Луцьк –
Львів). У 1952 р. автотранспортна контора виконала план перевезення пасажирів на
123,8% [30].
У новій п’ятирічці планувалося пов’язати обласний центр автобусним сполученням із районними центрами – Рожище, Олика, Устилуг, Горохів, Любомль,
Шацьк та ін. Реалізувати всі намічені плани заважали перебої у роботі транспорту
внаслідок технічних й організаційних неполадок, відсутність коштів на розвиток
автобусного парку та ремонт. Ще й у 1953 р. в Луцьку не існувало приміщення
автобусної станції для пасажирів міжміських маршрутів і вони були змушені чекати
відправки автобусів просто неба.
5. Висновки
Таким чином, незважаючи на винятково складні умови й обмежені можливості
повоєнного часу, волиняни доклали багато зусиль для відновлення роботи транспорту. У даній роботі перераховані основні, проте далеко не всі проблеми його відбудови та функціонування. Характерними особливостями післявоєнного періоду
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були надмірна централізація в керівництві економікою, здійснення всіх перетворень
за одним планом, що не враховував потреб та особливостей регіону.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
НАПЕРЕДОДНІ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
У статті аналізуються кризові явища в українській культурі в кінці 80-х на
початку 90-х років ХХ століття. Відображено пріоритетні напрямки розвитку
української національної культури.
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INDEPENDENCE OF UKRAINE
This article analyzes the crisis in Ukrainian culture in the late 80's early 90-ies of
XX century. Reflected the priorities of Ukrainian national culture.
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consciousness.
Культура – це другий всесвіт, який віками створювався людством. Її розвиток
пов’язаний з поступальним розвитком цивілізацій, а сила – в нерозривному зв’язку
часів, в тісній спадкоємності думок і почуттів минулих поколінь. Для характеристики стану певної культури науковці часто використовують одне з трьох визначень –
відродження, піднесення (розквіт) або криза. Охарактеризувати ситуацію в українській культурі в умовах суспільно-політичних перетворень другої половини 80-х –
початку 90-х років ХХ ст. і є метою нашого дослідження.
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю наукового переосмислення процесів у сфері культури в Україні в період суспільно-історичних трансформацій її політичної системи в кінці 80-х років ХХ століття.
Об’єктом дослідження є основні реалії культурної ситуації напередодні
проголошення незалежності українського суспільства.
Значне місце у вивченні культурних процесів на Україні посідають праці
І. Дзюби1 2 3, М. Поповича4, Ю. Римаренка5. Ґрунтовним роботами в галузі культури
є дослідження В. Шейко6,7 та ін. Однак, враховуючи те, що вище окреслена проблема
не знайшла свого повного висвітлення в сучасних дослідженнях, вона потребує
подальшого опрацювання.
Культура є постійно еволюціонуючим організмом, який постійно видозмінюється. Насамперед вона внутрішньодинамічна і розвивається у відповідності з
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власною логікою, за своїми внутрішніми законами. Однак її закономірності також
розкриваються в історичних віхах та еволюційних змінах, які характеризують сходинки цивілізації. Це фон будь-якої культури, бо вона твориться і утверджується в
мінливому і конфліктному світі.
На середину 80-х рр. ХХ ст. нагромадився комплекс негараздів, які обтяжували та сковували український культурний процес. Лесь Танюк писав: «Становище в
якому опинилася українська культура з ласки політиків, ідеологів та економістів, для
котрих питання духовності завше було вторинним без перебільшення жахливе,
трагічне»8. Суспільно-політичні зміни у другій половині 80-их рр. ХХ ст. чітко відобразили ті негативні явища, що збіднювали природній процес еволюції української
культури.
По-перше, радянській соціальній системі вільний розвиток культури був невигідний, бо справжня культура формувала б вільних творчих людей, які були небезпечними для даної політичної системи. Тому «соціалістична держава активно
усувала носіїв небажаної культури, не кажучи вже про руйнацію раніше створеного
культурного потенціалу: фізичного знищення величезної кількості пам'яток культури, заборони найціннішої частини літератури та інших видів духовної спадщини,
спустошення бібліотек та музеїв»9.
По-друге, поступово відходив у небуття підхід до культури з класових позицій, який в рамках марксистської теорії приніс панування ідеологічних оцінок в радянських культурологічних дослідженнях.
По-третє, адміністративно-командна система не виробила механізмів, які б
враховували специфічні національні інтереси, а проводила політику, яка заперечувала усе національне, вбачаючи у всьому тільки «націоналістичне спрямування».
«Діяльне начальство з превеликою ефективністю використовувало пугало «націоналізму» для винищення національної інтелігенції (в точній аналогії до того, як
використовувалася сталінська «теорія» загострення класової боротьби), а в менш
криваві часи – для залякування та приборкання всіх, хто висловлював тривогу про
стан національної культури»10.
По-четверте, ще одна проблема розвитку української культури, яка потребувала розв’язання в той час і є, на жаль, не менш гострою і на сьогоднішній день – це
її тісний «контакт» з російською. Тогочасну ситуацію в українській культурі
І. Дзюба спробував описати через систему трьох концентричних кіл11. Перше коло,
найбільшого радіуса, – це вся культурна даність, уся сума фактів, що побутують на
Україні або надходять до неї. Друге коло трохи меншого радіуса – це вся культура,
яка формується на Україні. І третє, ще менше, – власне українська національна
культура. Оскільки жодна культура не існує у вакуумі, специфічним для України є
особливе співвідношення величин площ цих кругів і менша чіткість меж поміж
ними. І. Дзюба доводив, що в розглядуваний період українська національна культура
функціонувала в сусідстві з російською культурою, в оточенні російської культури
та діалектичній взаємодії (що включає і співробітництво, і взаємодопомогу, і
змагання, і конкуренцію) з нею, в тому числі з російською культурою, яку творить на
Україні російське та українське населення12.
П’яте, світовий досвід доводить, що відродження духовних джерел національної культури – це тільки одне крило, на яке вона повинна опиратися і підноситися.
Друге крило – це її енергійна участь у створенні нової світової культури, адже ізоляція від світових процесів завжди буде основою духовного зубожіння. Міра і
характер контактів будь-якої культури з культурами інших народів є свідченням її
власного рівня розвитку. «Лише піднявшись на світовий рівень, – писав Л. Танюк, –
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можемо позбутися комплексу провінційної меншовартості, стати нормальною
європейською державою»13. Співзвучність даної цитати з роздумами М. Хвильового
у публікації «Україна чи Малоросія» трохи більше як півстоліття тому відобразила,
що дана проблема знову постала дуже гостро.
Шосте, наука також є важливою сферою національної культури. Сили
науковців із усіх республік СРСР великою мірою були сконцентровані в Москві –
десь 80 % інтелектуального потенціалу14. Адже політичне і духовне життя було централізоване. Крім того, наука в переважній більшості була мілітаризована. Основна
наукова потужність, найбільші кошти і найдосконаліші наукові структури – все це
працювало на військову сферу, і, таким чином, для корисного творчого буття культури втрачалося. Нарешті, значна частина науки, і всієї культури загалом, була
підпорядкована обслуговуванню офіційної ідеології, що не вносило чогось живого в
культурне і духовне життя, а навпаки, гальмувало його, уніфікувало й отруювало
різними фальшивими догмами.
Сьоме, відображенням неоднозначності в культурному середовищі стала
ситуація і у сфері вживання української мови. «Нема мовної проблеми як окремої. Є
мовна проблема як складова частина проблеми культури, проблеми морального стану суспільства, проблеми національних відносин, проблеми духовного здоров’я і
буття народу»15 – констатував І. Дзюба. Зникне мова – зникне культура як цілісна
своєрідна система, створена саме тим народом, який створив мову. Без неї він буде
жити іншою культурою. Тому байдужість до мови не таке вже й безпроблемне
питання, як може здаватися на перший погляд.
В червні 1986 року проти витіснення з ужитку в школах України української
мови виступили відомі письменники – Олесь Гончар, Іван Драч і Сергій Плачинда, а
Спілка письменників України утворила комісію для зв’язку з освітніми закладами.
Результати роботи комісії говорили самі за себе. За мовою викладання в Українській
РСР школи поділялися на три групи – українські, російські та змішані, тобто двомовні. В обласних центрах українських шкіл було 264 (тільки в Івано-Франківську,
Львові, Рівному, Тернополі та Ужгороді переважали україномовні), російськомовних
– 1 146, змішаних – 154 (з них 88 – у Києві)16. Причина такої ситуації була в тому, що
відповідно до Закону Української РСР від 28 червня 1974 року про народну освіту,
батьки або особи, що їх заміняють мали право за бажанням вибирати для дітей
школу з відповідною мовою навчання. Це призвело до протиставлення української та
російської мов. Як наслідок різко зменшилася кількість шкіл з українською мовою
навчання, склалася ситуація, за якої мережа навчальних закладів рідною мовою і
віддалено не відповідала національному складові населення. Тому, право вибирати
шкільну мову для дітей було необхідним лише для того, щоб тією мовою могла стати
не рідна. Як стверджував І. Дзюба – «двомовна атмосфера, в якій жив український
народ, двомовна культура життя, праці, побуту перестала бути двомовною і робилася буквально на кожному кроці одномовною, тобто російською. І робилося все це
руками всіх рівнів, усіх служб і професій республіканського апарату, де переважна
більшість українців, але вихованих не на культурі національній, а на байдужості до
рідної мови, на безграмотному суржику і на боязні, що любов до материнської мови
може сприйнятись – а це в нас бувало! – як ознака націоналізму»17.
Для мови все має значення: зібране в багатьох томах лексичне багатство, написані нею книжки, трактати, де аналізуються різні стилі й діалекти, вивчення всіх її
пластів, але все це ніщо, якщо мова перестала звучати. «Оті сколихи повітря в устах
народу, оті в буквальному розумінні видихнуті слова й думки, мелодії та почування

187

– ось що найдорожче для кожної мови, ось що посвідчує, що народ має душу свою
індивідуальність»18.
Українська мова опинилася у складному становищі, оскільки скоротилося коло
суспільних функцій виконуваних нею. Вона була витіснена з господарських і
громадських установ та організацій, з більшості наукових закладів, які суцільно
перетворилися на російськомовні. А також українська мова витіснена з галузі
матеріального виробництва, технічних наук, і проектно-конструкторських розробок,
майже не вживалася у природничих і економічних науках, у медицині та ін. Вона
зникала з книговидавничої справи, кіномистецтва, професійного сценічного мистецтва, і, зрештою, зі щоденного вжитку. Скорочувались також години місцевого радіо
та телепередач, урізалися тиражі українських видань художньої літератури, падала
популярність україномовної періодики та ін. Все це доводять наступні дані, наприклад, попри збільшення загального попиту на літературу, видану національними
мовами, починаючи з 1960 року випуск книг українською новою, а також деякими
іншими) знизився у півтора-два рази, а суспільствознавчої літератури – ще більше
(київське видавництво «Наукова думка» не один десяток років майже не видавало
українською мовою і літературу з питань філософії). На початок 1989 року на одного
мешканця України припадало лише по 1,9 художньо-літературної книжки рідною
мовою, тоді як в Естонії по 11, Латвії та Литві по 919.
Показовим може бути й наступний приклад: у загальносоюзному репертуарі на
республіканські кіностудії припадало 52 % продукції, а переглядало цю продукцію
лише 8 % глядачів. Відбувалось активне витіснення української мови і з театру. Так,
з 50 театрів-студій на кінець 80-х рр. лише два україномовні, всі театри музичної
комедії російськомовні, із семи Театрів юного глядача, що діяли в той час на Україні
україномовний лише Львівський. Навчальні заклади культури, які готували спеціалістів як для професійної сцени, так і для потреб художньої самодіяльності також
здебільшого перетворилися на російськомовні. У Київському театральному інституті
ім. І. Карпенка-Карого, інституті культури ім. О. Корнійчука та Харківському інституті мистецтва більшість предметів читалася російською мовою 20.
Таким чином, в останні десятиріччя існування радянської системи у розвитку
національних культур, у тому числі й української, виявились тривожні тенденції.
Однак у другій половині 80-х років ХХ століття розпочався процес змін у середовищі української культури. Зокрема, відбувався процес ламання культурних стереотипів, які складалися у попередні десятиріччя: вторинності, сільськості, консервативності та провінціалізму21. У чому ж вони проявлялися?
Перший – це стереотип вторинності. Він значною мірою був спричинений
радянським літературознавством та мистецтвознавством, коли українських письменників та діячів культури слід було зображати не інакше, як догідливих учнів російських учителів. Другий – стереотип духовного і культурного провінціалізму. Він був
зумовлений тим, що заохочувалася і схвалювалася культура не самостійна, а наслідувальна: «На перший план виходили люди не талановиті, люди, які трималися на
рабському догоджанні владі. І коли щось з’являлося талановите, то його часто глушили не тільки тому, скажімо, що хтось забороняв, влада переслідувала, – а часом
сама оця атмосфера глушила, і часом дуже активно діяли ті люди, які не хотіли
допустити до конкуренції, бачили небезпеку для себе в цьому, а інколи навіть і
підсвідомо»22.
Ще один стереотип – це стереотип сільськості, уявлення про українську
культуру і українське мистецтво як щось сільське за своїм характером і за силами,
які їх творять. Однак дивитись на селянську культуру як на щось неповноцінне
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жодному разі не можна. Те, що культура, будь-якої нації, бере початок з селянської
лише збагачує її та відокремлює від інших. Це та культура, яка народилася із
світопочування, із життєдіяльності, із форм організації побуту людей, які живуть і
працюють на землі, в природі, і в яких є взаєморозуміння із природою. Однак, варто
зазначити, що не завжди українська культура була переважно сільською культурою
навіть у минулому. Якщо взяти XVІ-XVІІ століття, то на цей час вона якраз великою
мірою була міською – її формували міські релігійні братства, міська світська та культова забудова та ін. Але ХІХ століття – це період занепаду міської культури, і от
саме тоді українська культура, література зокрема, стає в основному сільською. А
вже наприкінці ХІХ ст. українська література починає звертатися до теми інтелігенції, робітництва. І ще один період коли наша культура орієнтувалася переважно
на місто – це були 20-ті роки XX століття.
І останній стереотип – це стереотип консервативності. Вважалося, що українська
культура консервативна, що вона спирається на традиційні форми і дуже не любить
форм модерних, що не закладений в ній потяг до шукань і експериментаторства. Цей
стереотип, на перший погляд, знаходить підтвердження в тому як часто в нас переслідувались всякі новаторські шукання, як придушувались таланти, що виходили
за межі загальнодоступного і загальноприйнятого23. Але це насправді не якість
української культури, а це результат умов, в яких вона існувала.
Всі вищеназвані стереотипи і не тільки вони призводили до зниження інтересу
народу до своєї духовної спадщини, духовного життя в цілому, адже рівень духовності, моральності в суспільстві якнайтісніше пов’язаний з рівнем культури.
Ставлячи питання про мету відродження української культури, треба ясно
усвідомлювати, що відповідь на нього буде одночасно і ствердженням або запереченням наявності української нації як суспільного феномена. Культура повинна
наближатися до особистості, до людини, до індивідуального світосприймання, в
цьому процесі дуже суттєвим є фактор національної самосвідомості, яка займає одне
з домінантних положень у фарватері людських цінностей.
Перебудова фактично повернула українській нації можливість згадати про те,
що вона існує не тільки як певна частина «радянського народу», а як окрема
історична єдність, що може в змаганнях за розвий світової цивілізації претендувати
на роль рівноправного учасника.
Тому, для відродження української культури визначалися декілька пріоритетних напрямків її розвитку. Найперше, український народ повинен був отримати
знання про свою справжню історію, адже без історичної пам’яті немає народу. Народ
із фальсифікованою історично пам’яттю має фальсифіковану мораль, особливістю
якої є пріоритет особистості як біологічної істоти, зведення історичної ретроспективи і перспективи тільки до потреб сьогоднішнього дня. Також, одним із першочергових завдань було також піднесення престижу української мови, того «станового
хребта національної культури» 24. Мовно-культурна практика потребувала видання й
перевидання книжок, в яких розкривалася одна із головних функцій мови – бути
знаряддям відтворення своєрідності способу життя народу, національного характеру
і особливостей світовідчуття. Багато людей не усвідомлюють, що мова — це не лише
засіб комунікації, а й спосіб мислення, живе тіло національної культури, нормальне
функціонування якого забезпечує її духовні злети. «Говорити про відродження національної культури без відродження національної мови — все одно, що пробувати
перетворити пустелю на квітучий сад без води» 25.
Крім того, пропонувалося систематизоване видання матеріалів дискусій, які
тривали протягом ХІХ і ХХ століття, про українську історію, її культуру, про можли-
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вість чи неможливість, потрібність чи непотрібність української мови і самостійність
української літератури. А також необхідним було видання актів царської цензури,
урядових постанов, спрямованих проти розвитку української мови і культури, а також інших офіційних документів, що засвідчують, за яких історичних обставин вони
приймалися. Оскільки про українську культуру в світі знали ще дуже мало, необхідно було віднайти можливості її входження в міжнародний культурний контекст.
Отже, незаперечним є одне: українська культура через цілий ряд історичних
обставин опинилася позаду в своєму розвитку від багатьох інших національних
культур. Щоб зрівнятися з передовими націями, українці повинні насамперед усвідомити, що престиж їхньої культури, а отже і матеріальний, і духовний добробут
нації залежить від них самих.
На сторінках періодичних видань пропонувалося чимало програм і концепцій
відродження і розвитку української культури. Але виглядають вони як перелік окремим заходів чи скоріше вимог до уряду. Наукова концепція української культури
могла б виникнути в результаті всебічного, комплексного, неупередженого вивчення
історії культури та її сучасного стану й слугувати певним орієнтиром як для
навчального процесу, виховання молоді, так і для осмислення феномена української
культури у світовому контексті.
У другій половині XX століття країни Заходу проходять через постмодернізм у
культурі, а Україна тих процесів і впливів була штучно позбавлена через тиск
пануючої ідеології, яка допускала лише один соціалістичний реалізм. Постмодернізм
визначає сукупність культурних явищ, зокрема творів мистецтва й архітектури,
побутових форм та поглядів, об’єднаних такими рисами, як: відчуття, що суб’єкт
перебуває вже «після історії» – в часі не процесуальному, зорієнтованому на наближення до якоїсь мети, а просто в теперішньому; скептичність до будь-яких пояснювальних систем, ідеологій, понять; постійна усвідомленість відносності тверджень;
іронія, підкресленість нестабільності й умовності всіх значень; змішування жанрів,
рівнів мовлення, високої і популярної культури26 . З огляду на ці риси культура
України періоду кінця 80-х початку 90-х років ХХ століття лише прямувала до
постмодерну.
Отже, українська культура напередодні проголошення незалежності характеризувалася неоднозначними тенденціями: в період застою вона знаходилась у кризі,
що було відбитком загальної кризи суспільства. Ця криза проявлялась у: нищенні
національних форм і змісту; русифікації, витисканні української мови; пануванні
лише одного методу – соціалістичного реалізму; продукуванні її неповноти тощо.
Перебудова поклала початок докорінній зміні ситуації в культурі, а саме: відкрила
шлях до деідеологізації та повернення забутих імен; створила передумови для
створення концепції розвитку української культури та відновлення її самобутності;
сприяла появі нових видів і жанрів мистецтва, які раніше були неможливі. Однак,
лише здобуття власної держави, відкривало широкий шлях для розвитку власної
культури.
Таким чином, суспільно-політичні зміни у другій половині 80-х – на початку
90-х рр. ХХ ст. активізували процес зростання національної свідомості української
нації. Прийшло усвідомлення того, що вона існує як окрема історична єдність, що
може претендувати на роль рівноправного учасника світової цивілізації. Тому, усунення вище викладених негативних процесів, що були притаманними українській
культурі в цей короткий, але значимий відрізок історичного буття автоматично
відображало ствердження наявності української нації як суспільного феномена та її
відродження.
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УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ
УДК 94(477.82) 192/199
Вісин В. В.

ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО
ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ВОЛИНІ
У 1861-1939 РР.
У статті розглянута періодична преса 1861-1939 рр. як джерело дослідження
кооперативного руху. Охарактеризовані загальноросійські, регіональні та місцеві
громадські і кооперативні періодичні видання другої половини XIX – початку XX ст.,
у яких висвітлено становлення і розвиток кооперативної системи на Волині. Наголошено на значенні періодичної преси як вагомого джерела вивчення історії кооперації.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, Волинь, газета, журнал,
часопис, періодичне видання, преса.

Visyn V.

PRESS AS A SOURCE FOR STUDYING THE
COOPERATIVE MOVEMENT IN VOLYN IN
1861-1939 YEARS.
The article deal with the periodical press of 1861-1939 as a source of cooperative
movement research. We characterize the all-Russian, regional and local public and
cooperative periodicals of the second half of XIX - early XX century, in which the establishment and development of cooperative systems in Volyn is covered. The importance of the
periodical press as a significant source of knowledge of the history of cooperation is stressed.
Keywords: cooperative, cooperative movement, Volyn, newspaper, magazine, periodical, press.
1. Вступ
У джерельній базі дослідження історії кооперативного руху провідне місце
займають періодичні видання. Їх специфічною ознакою, як джерела є комплексний,
синтетичний характер, оскільки в них представлені різні форми інформації (документальна, поточно-хронікальна, особового характеру тощо). Опублікування на сторінках газет і журналів офіційних матеріалів (законодавчих актів, постанов органів
державної влади, документів кооперативних установ, політичних партій і громадсь-
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ких організацій) перетворює пресу на своєрідну скарбницю джерел минулих епох.
Засоби масової інформації є важливим індикатором суспільно-політичних, соціальних та культурних процесів, що відбуваються у суспільстві. Тому актуальним є дослідження періодичної преси другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. як
джерела вивчення особливостей становлення і розвитку кооперативної системи на
Волині. Мета статті – проаналізувати періодичну пресу другої половини ХІХ –
першої третини ХХ століття як джерело дослідження становлення і розвитку волинського кооперативного руху. Для реалізації цієї мети слід виконати такі завдання:
охарактеризувати загальноросійські, регіональні та місцеві громадські і кооперативні
періодичні видання другої половини XIX – початку XX ст., у яких висвітлено
становлення і розвиток кооперативної системи на Волині; проаналізувати друковані
засоби масової інформації, які публікували матеріали про функціонування волинського кооперативного руху в період між Першою і Другою світовими війнами.
2. Аналіз основних літературних джерел
Дослідження преси та її ролі у різних аспектах життєдіяльності суспільства
відобразилося у працях вітчизняних дослідників. Зокрема, українську пресу від часу
її виникнення до 1939 р. проаналізував Симон Наріжний [1], західноукраїнську пресу
першої половини ХХ ст. дослідив С. Кость [2], українську легальну пресу Волині,
Полісся, Холмщини та Підляшшя у 1917-1939 рр. розглянув І. Павлюк [3]. Однак вони розглядали, як правило, українську пресу, залишаючи поза увагою російські і
польські періодичні видання. Аналіз періодики з кооперативної проблеми також ще
не знайшов достатнього висвітлення у науковій літературі.
3. Теоретичний коментар
Численну групу опублікованих джерел складає періодична преса загалом і
кооперативна зокрема. Вона містить багатий фактичний матеріал про різні сторони
кооперативної діяльності, будучи, у свою чергу, важливою складовою цієї діяльності. На шпальтах друкованих видань зосереджена інформація про кількісні і якісні
показники розвитку кооперативних установ, адміністративно-правові умови їх функціонування. В пресі публікувалися тексти установчих документів кооперативів та їх
союзів, а також урядові постанови щодо кооперації. В журнальних статтях критично
аналізувалася чинна нормативно-правова база кооперативних товариств, висловлювалися пропозиції щодо модернізації і вдосконалення кооперативного законодавства.
4. Емпіричні результати
У вивченні розвитку кооперативного руху Російської імперії вагомою є періодика другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Статті та нотатки, опубліковані у багатьох періодичних виданнях того часу, вміщували відомості та факти, які дозволяють краще зрозуміти особливості кооперативного будівництва в Правобережній
Україні, у тому числі й Волинській губернії. Багато різноманітних свідчень про
діяльність кооперативів та їх союзів, про кооперативні з’їзди, про взаємодію різних
форм кооперації містяться в періодичних виданнях як суто кооперативних, загальногалузевих, так і місцевих. Одним з перших кооперативних видань Російської імперії
був „Листок С.-Петербурзького Відділення‖, який публікувався з 1881 р. до 1889 р.
Потім цю інформаційну функцію виконували „Повідомлення С.-Петербурзького
Відділення‖ (19 випусків), які виходили під редакцією секретаря Відділення
П. А. Соколовського [4, с. 17]. З 1902 р. як додаток до журналу „Вісник сільського
господарства‖ почала видаватися „Хроніка установ дрібного кредиту‖ [5], яка потім
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за ініціативою Управління у справах дрібного кредиту перетворилася на самостійне
періодичне видання – „Вісник дрібного кредиту‖. В міру набуття кооперативним рухом масового характеру з’являються регіональні і загальноросійські кооперативні
видання. Вони мали різне спрямування. Урядовими журналами були „Вісник фінансів, промисловості і торгівлі‖ [6] (орган Міністерства фінансів), „Вісник дрібного
кредиту‖ [7] (тижневик Управління у справах дрібного кредиту), „Вісник сільського
господарства‖ [8]. Центральні кооперативні видання – „Вісник кооперації‖ [9] –
орган Московського Комітету сільських ощадно-позичкових і промислових товариств, який виходив з 1909 р. під редакцією М. І. Туган-Барановського, журнал
„Кооперативне життя‖ [10], який видавався з 1912 р. Петербурзьким відділом Комітету сільських ощадно-позичкових і промислових товариств. Московський союз споживчих товариств з 1903 р. видавав журнал „Союз споживачів‖ [11], який став провідником кооперативних ідей, своєрідним літописом союзної діяльності, сполучною
ланкою між союзом і товариствами. На його сторінках відображався накопичений
російський кооперативний досвід. У 1911 р. Московський союз почав випускати
журнал „Об’єднання‖ для міських споживачів, а у 1916 р. ще і журнал „Загальна
справа‖ для сільського середовища [12].
Різноманітна інформація про кооперацію містилася і в регіональних кооперативних виданнях: „Вісник Всеросійської фабрично-заводської, торгово-промислової,
науково-художньої виставки 1913 р. в Києві‖ [13], „Вісник І Всеукраїнського агрономічно-економічного з’їзду‖ [14], „Хуторянин‖ [15], „Сплотчина‖ [16]. У багатьох
часописах містилися також і матеріали українською мовою. У деяких українські
матеріали складали аж до половини видання. Зокрема, це кооперативне видання
„Муравейник-Комашня‖ [17] у Києві та „Хлібороб‖ [18] – орган сільськогосподарського товариства у Харкові. Перед світовою війною на Наддніпрянщині виходили
популярні економічні видання – „Рілля‖ [19] (з 1911 р.), „Наша Кооперація‖ [20] (з
1913 р.), „Українська кооперація‖ [21], „Сільський господар‖ [22]. В Могилеві на
Поділлі (пізніше у Києві) з 1906 р. виходила тижнева „Світова Зірниця‖ [23]. У цій
періодиці українські організатори кооперативного руху виступали проти насильного
залучення кооперації до соціалістичного будівництва, відстоювали політичний
нейтралітет кооперативних структур. Для з’ясування умов розвитку волинської
кооперації доцільно використати й матеріали місцевих громадських і земських періодичних видань. Передусім це такі газети, як „Волинські губернські відомості‖ [24] за
1861-1917 рр., „Волинь‖ [25] за 1870-1917 рр., „Вісті Волинського губернського
земства‖ [26], „Волинська газета‖ [27]. На їх сторінках висвітлювалася повсякденна
практична діяльність земських установ, розглядалися питання кооперативного будівництва краю.
Зазначимо, що короткі огляди, протоколи регіональних кооперативних з’їздів,
річні звіти кредитних, споживчих, сільськогосподарських кооперативів, які з’являлися у номерах, містять унікальний фактичний матеріал про різнобічну діяльність
товариств. Кооперативні журнали не тільки поширювали позитивний досвід роботи
цих установ, але й виявляли характерні помилки, припущені у кооперативному будівництві. Загальне спрямування таким виданням надавали публікації авторитетних
теоретиків і практиків кооперативного руху М. Туган-Барановського, О. Меркулова,
М. Хейсіна, В. Тотоміанца, В. Зельгейма, М. Гібнера, О. Чаянова, О. Анциферова і ін.
Періодична преса другої половини XIX – початку XX ст. була головною ареною
дискусій з найважливіших кооперативних проблем, засобом ведення кооперативної
пропаганди, розповсюджувачем інформації та організатором обміну досвідом господарської і культурно-просвітницької роботи кооперативних об’єднань усіх рівнів.
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Періодична преса стала вагомою джерельною базою і для дослідження особливостей кооперативного руху Волинського воєводства у міжвоєнний період. Насамперед відзначимо кооперативну періодику Ревізійного союзу українських кооперативів (РСУК) у Львові – центрального об’єднання західноукраїнської кооперації
міжвоєнного періоду. Офіційним органом РСУК був щотижневик „Господарськокооперативний часопис‖ [28], який виходив регулярно з 1921 по 1939 рік, мав досить
великий на той час тираж – понад 4 000 примірників і є цінним джерелом для
дослідників. На його сторінках періодично друкувались інструкції, розпорядження,
юридичні та фахові поради для кооператорів. Особливо заслуговує на увагу багатий
статистичний матеріал, за допомогою якого можна простежити динаміку та основні
тенденції кооперативного будівництва. Протягом 1928-1939 рр. накладом РСУК друкувався економічно-суспільний місячник „Кооперативна республіка‖ [29]. У ньому
висвітлювався досвід кооперативного будівництва на західноукраїнських землях та в
інших країнах, друкувалися господарсько-економічні огляди, теоретичні статті та
практичні рекомендації з питань організації та різних аспектів діяльності кооперативів різних профілів. В журналі публікувалися відомі теоретики і практики кооперативного руху: Ю. Павликовський, О. Луцький, А. Жук, К. Левицький, Є. Храпливий. Активну участь у роботі журналу брали викладачі Українського Вільного Університету (Прага) і Української Господарської Академії (Подєбради) Ф. Щербина,
Б. Мартос, О. Мицюк, В. Садовський, В. Доманицький та ін. У 1934-1939 рр. у Львові виходила „Кооперативна родина‖ [2, с. 131] – видання, яке в доступній, популярній формі пропагувало кооперативні ідеї. Як правило, вступні чи передові статті
писав О. Луцький. У рубриці „Вісти з наших установ‖ журнал повідомляв про діяльність „Центросоюзу‖, „Просвіти‖, „Рідної школи‖, „Сільського господаря‖. Свої видання мали й структури, що входили у РСУК. „Кооперативне молочарство‖ [30] – це
ілюстрований місячник, орган Краєвого молочарського союзу „Маслосоюзу‖, який
виходив протягом 1926-1939 рр. У 1932 р. на базі „Кооперативного молочарства‖
виник „Сільський господар‖ [31], який почав висвітлювати ширшу господарську
проблематику. „Центробанк‖ протягом 1938-1939 рр. видавав місячник „Кредитова
кооперація‖ [32]. В ньому розкривалася діяльність і стан кредитної кооперації, її
завдання, проблеми, недоліки і потреби, вміщувалися поради стосовно діловодства,
складання звітів тощо. Журнал „Український пасічник‖ [33] був органом пасічницької секції при краєвому товаристві „Сільський господар‖ і краєвого пасічницького
об’єднання „Рій‖. Цей ілюстрований місячник почав виходити у липні 1928 р. як безкоштовний додаток до „Сільського господаря‖ і „Кооперативного молочарства‖, але
вже від липня 1929 р. став самостійним виданням. Крім журнальних видань, Ревізійний союз українських кооператив видавав „Календарець українського кооператора‖ [2, с. 139]. Це було щорічне видання довідкового характеру, в якому друкували
різноманітні публікації організаційного характеру, інструкції, вказівки, обчислення
відсотків, мір, ваг тощо, наводилися тут публікації адміністративно-правового характеру та статистика.
Поряд із західноукраїнськими кооперативними виданнями важливою є і місцева волинська кооперативна преса. Першим періодичним органом Волинського
кредитового союзу кооперативів була „Волинська газета‖ [34], яка видавалася у Житомирі. В Кременці у 1922 р. розпочав існування часопис Кременецького повітового
союзу кооперативів на Волині – „Зоря кращого‖ [3, с. 124]. Видання ознайомлювало
читача з новітньою кооперативною думкою, надавало практичні поради і консультації. З 1924 р. в Здолбунові місцевий повітовий союз українських кооперативів видавав ілюстрований кооперативно-господарський місячник „Супряга‖ [35]. У цей же

195

період (1923-1924 рр.) у Львові-Луцьку видавався ілюстрований політично-господарський часопис „Новий час‖ [3, с. 125]. В 1930-1931 рр. у Луцьку друкувався двотижневик „Волинський господар‖ [2, с. 64], присвячений справам волинського села.
Його відповідальний редактор – Е. Фаль, згодом С. Кендржина. Видання було пропольським, як і „Українська нива‖ [36]. У 1926-1928 рр. і 1932-1936 рр. вона друкувалася не в Луцьку, а у Варшаві. Від червня 1937 р. „Українська нива‖ стала
виданням Волинського українського об’єднання й була перейменована у „Волинське
слово‖ [37]. Про тематичний діапазон газети свідчить перелік основних рубрик:
„Українське життя‖, „Господарське життя‖, „Життя Волині та Полісся‖. Найактивніші автори газети – П. Певний, О. Ковалевський, П. Крижанівський, І. Гаврилюк,
П. Кравчук, М. Телєжинський та ін. У 1933 р. агроном С. Дибенко започаткував
місячник „Рідний колос‖ [3, с. 114], в якому порушувалися проблеми як хліборобські
і кооперативні, так і пов’язані з історією та літературою України. „Рідний колос‖
популяризував ідею сільськогосподарської кооперації та допомагав її практичному
втіленню у життя. Протягом 1933-1935 рр. У Луцьку виходила „Нова скиба‖ [38] –
вісник філії „Сільського господаря‖ в Луцьку. Вісник мав конкретне завдання – навчати селян правильно господарювати, створювати філіали і гуртки „Сільського господаря‖, засновувати кооперативи, молочарні, українські „райффайзенки‖. Наклад
„Нової скиби‖ становив 3-4 тисячі примірників. Видання справді давало цінні господарські поради, розповідало про життя кооперативних організацій, тлумачило
положення нового закону про кооперацію, повідомляло про ціни на біржі й ринку. В
1934-1939 рр. з ініціативи Волинської рільничої палати на Волині видавався „Рільник‖ [39] – орган воєводського товариства організацій і рільничих гуртків у Луцьку.
Це було фахове видання для селян, яке намагалося підняти культуру сільськогосподарського виробництва. „Рільник‖, без сумніву, був цінним і корисним виданням,
оскільки давав змістовні поради щодо різних галузей сільського господарства, але
він прив’язував українського селянина до системи польських державних і громадських організацій. З 1934 р. у Луцьку з’явився журнал „Спільна праця‖ [40], орган
волинського національно-змішаного кооперативного союзу „Гурт‖ у Луцьку. Журнал
був двомовний – українською і польською мовами. Публікації мали суто прикладне,
функціональне призначення. Загалом матеріали регіональної преси своїми відомостями про характер діяльності кооперативів, специфіку їх організаційної структури значно збагачують дослідження кооперативного руху на Волині.
Крім згаданих кооперативних видань, у дослідженні варто використати і матеріали періодичних органів національних політичних партій, об’єднань і громадських товариств: „Діло‖ [41], „Громада‖ [42], „Громадський голос‖ [43], „Українська
громада‖ [44], „Календар товариства „Просвіта‖ [45], „Календар Жіночої Долі‖ [46],
а також польських часописів: „Biuletyn Polsko-Ukraiński‖ [47], „Przegląd Wołyński‖ [48],
„Rocznik Wołyński‖ [49], „Sprawozdanie z zucia mniejszosci narodowych‖ [50]. Інформація цих видань дозволяє відтворити характер взаємовідносин кооперації з місцевими органами державної влади, порівняти погляди представників політичних партій і громадських організацій на місце кооперації в різних сферах життя Волинського
воєводства.
5. Висновки
Отже, періодичні видання дореволюційного і міжвоєнного періоду є важливим
джерелом для об’єктивного вивчення кооперативного руху на Волині. Періодика
того часу відображає динаміку суспільно-політичного та соціально-економічного
життя, віяння епохи, зміни, які відбувалися у різних галузях економіки, у тому числі
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й волинської кооперації спочатку під владою Російської імперії, а згодом Другої Речі
Посполитої. Залучення великої кількості цих видань допомагає відтворити більш
повну картину з даної проблеми дослідження.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ – ШЛЯХ ДО ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ У
СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
У статті досліджено теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів і фінансових можливостей підприємств. На основі аналізу ефективності використання фінансового потенціалу підприємств і організацій системи
Укркоопспілки за 2008-2013 рр. обгрунтовано можливість прискорити темпи адаптації системи до умов ринкової економіки шляхом оптимізації структури активів і
сукупного капіталу (пасивів) підприємств і організацій споживчої кооперації та
підвищення ефективності господарської діяльності.
Ключові слова: економічний потенціал, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, фінансові можливості, власний капітал, залучений капітал, довгострокові кредити.

Bila О.

THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL CAPACITY –
THE PATH TO ECONOMIC REFORMS IN THE SYSTEM
OF CONSUMER COOPERATIVES IN UKRAINE
The article explores the theoretical basics for the formation and use of enterprises
financial resources and financial capacity.
Due to the analysis of the financial capacity effectiveness of Ukrkoopspilka for
2008-2013 it is substantiated the possibility to accelerate the adaptation its enterprises and
organizations to a market economy by optimizing the assets and capital structure of
consumer cooperatives and business efficiency rise.
Keywords: economic potential, financial potential, financial resources, financial
capacity, capital equity, debt capital, long-term credit.
Кризовий стан економіки, політична і фінансово-економічна нестабільність,
зниження економічної активності в Україні актуалізували питання здатності підприємств усіх форм власності протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам і
забезпечити ефективність функціонування.
Треба визнати, що споживчій кооперації України, зайнятій обслуговуванням
переважно населення сільської місцевості, за умов росту безробіття, цін і тарифів,
зниження купівельної спроможності населення, вкрай важко забезпечувати конкурентоспроможність та ефективність функціонування підприємств. Рішенням XXI
(позачергового) з'їзду споживчої кооперації України (жовтень 2012 р.) прийнята
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Програма подальшого реформування споживчої кооперації, мета якої – завершити
адаптацію системи до умов ринкової економіки шляхом підвищення ефективності
господарської діяльності. В умовах сьогодення, попри непросту політичну і соціально-економічну ситуацію в країні, споживча кооперація продовжує виконання Програми, поглиблює інтеграцію у міжнародні структури (Міжнародний Кооперативний
Альянс, Євро-КООП, Ліга національних (республіканських) кооперативних організацій споживчої кооперації країн СНД), розпочала вступ до Європейської Бізнес
Асоціації, отримала свідоцтво про реєстрацію торговельної марки "COOP", що дало
юридичну можливість використовувати ТМ "COOP", добре знану у сфері виробництва і торгівлі країн ЄС.
На Генеральній асамблеї Євросектору МКА, у межах засідань і зустрічей
делегацією споживчої кооперації України велися домовленості про можливість кредитувати деякі бізнес-проекти через європейські банки, оскільки там середній процент кредитування для бізнесу – від 3 до 6% [1, с. 7].
В процесі реформування основна увага зосереджується на провідних галузях
діяльності: торгівлі та ресторанному господарстві. Приділяється увага опту, розвитку
і оновленню мережі магазинів і підприємств ресторанного господарства, приведенню
їх у відповідність до вимог сьогодення. На все це потрібен час і чималі ресурси. Але
зазначимо, що пошуком підвищення ефективності господарської діяльності зайняті
підприємства усіх форм власності, тобто і потенційні конкуренти. За таких умов,
щоб зберегти конкурентоспроможність і належне місце на споживчому ринку, споживчій кооперації необхідно більше уваги зосередити також і на ефективності використання власного економічного потенціалу, можливостях його складових, зокрема
на фінансовому потенціалі.
Концептуальні основи формування, оцінювання та використання економічного
потенціалу широко висвітлені у наукових працях українських і зарубіжних вчених:
О. Барановського, Г. Башнянина, І. Балабанова, І. Бланка, В. Геєця, М. Долішнього,
В. Апопія, С. Бабенка, Т. Васильціва, Л. Дробозіної, В. Ковальова, Н. Краснокутської, Дж. Ван Хорна та ін. Економічний потенціал ними розглядається у всій совокупності економічних ресурсів і можливостей, що можуть бути використані для досягнення цілей економічного і соціального розвитку. Роль і місце фінансового потенціалу функціонально не виокремлюється або розглядається як ресурсна складова
економічного потенціалу [2. с. 13].
Водночас треба визначити, що фінансові ресурси і фінансові можливості підприємств не були поза увагою науковців і практиків. В працях вітчизняних і зарубіжних економістів, серед яких: В. Ковальов, А. Поддєрьогін, М. Білик, В. Савлук,
Г. Кірейцев, О.Біла, І. Зятковський, Г. Партин і А. Загородній, Р. Слав'юк, Г. Стасюк,
О. Філімоненков, А. Шеремет і Р. Сайфулін та ін. фінансові ресурси і фінансові можливості широко досліджувалися в аспекті забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності боргових зобов'язань суб'єктів господарювання. Оскільки більшість проблемних питань, пов'язані з управлінням фінансовими ресурсами, то дискусії велися щодо визначення суті фінансових ресурсів, їх формування,
розміщення та ефективності використання.
Фінансові ресурси – це "... сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання, характеризують фінансовий стан економіки
і водночас є джерелом її розвитку. Фінансові ресурси поділяються на централізовані
(створюються на рівні держави) і децентралізовані (створюються на рівні підприємств, організацій. об'єднань" [3, c. 394].
Суть фінансових ресурсів підприємств конкретизується у підручниках і навчальних посібниках переважно як кошти, акумульовані у фондах грошових ресурсів
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(статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, інший
додатковий капітал) та частина коштів, яка використовується у нефондовій формі
(нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, цільове фінансування тощо)
[4, с. 10; 5, с. 14; 6, с. 72; 7, с. 15-16; та ін.].
Фінансові ресурси підприємств є економічною основою господарської діяльності. Вони уособлюють власний капітал, авансований у матеріальні і нематеріальні
активи підприємства. Сформоване за рахунок власного капіталу майно (активи) є
матеріальним забезпеченням (гарантом) ліквідності боргових зобов'язань. Чим більша частка власного капіталу в сукупних грошових ресурсах, задіяних у господарській діяльності, тим більша фінансова незалежність (автономія) підприємства, вища
його фінансова стійкість. В контексті цього науковці у своїх працях багато уваги
приділяли питанням формування і використання фінансових ресурсів задля забезпечення фінансової стійкості підприємств: визначенню потреби у власному капіталі,
структурі сукупного капіталу, структурі розміщення капіталу в активах підприємства, аналізу і оцінці ефективності використання фінансових ресурсів [4,5,6,7,8,19
та ін.]. ―Неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької
платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні,
виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження
рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій‖ [4, с. 331]. Оскільки в
умовах ринкової економіки фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності, то науковцями загострювалася увага на
заходах запобігання погіршенню фінансового стану, пошуку шляхів і можливостей
зміцнення фінансового стану підприємств [4-9].
Водночас треба визнати, що в ринкових умовах для збереження конкурентоспроможності підприємств необхідно не тільки дбати про фінансовий стан на поточний період (рік), а шукати шляхи і можливості економічного зростання на перспективу. Тому справедливо підкреслили науковці у монографії ―Фінансовий потенціал регіону: механізм формування і використання‖ [10], що в сучасних умовах вже
не може розглядатися фінансовий потенціал лише з погляду ресурсного підходу як
сукупність фінансових ресурсів, які формуються і використовуються суб’єктами для
забезпечення виробничо-економічної діяльності, виконання соціальних функцій, а
зумовлює необхідність його дослідження з позицій визнання здатності забезпечити
зростання і розвиток у коротко- та довгостроковій перспективі за рахунок максимальної акумуляції та ефективного використання доступних фінансових ресурсів [10,
c. 6]. Така позиція має пряме відношення й до підприємств і організацій системи
споживчої кооперації України.
Метою статті є дослідження повноти використання фінансового потенціалу
підприємств і організацій системи споживчої кооперації з позицій забезпечення соціально-економічного розвитку на коротко- і довгострокову перспективу.
Дослідження ефективності використання фінансового потенціалу підприємств
і організацій системи Укркоопспілки [11] показали, що можливості потенціалу, перш
за все, залежать від повноти акумуляції необхідної величин фінансових ресурсів та їх
розміщення в активах підприємства. Оскільки фінансові ресурси уособлюють
власний капітал, то від його величини і частки у сукупному капіталі, задіяному у
господарській діяльності підприємств і організацій, раціональності розміщення в
активах, залежить платоспроможність, кредитоспроможність, ліквідність боргових
зобов’язань, можливість ресурсного збалансування видатків, передбачених планом
(бізнес-планом) соціально-економічного розвитку на поточний рік і перспективу.
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Треба зазначити, що підприємства і організації споживчої кооперації мають
стійку високу забезпеченість власним капіталом – понад 80 відсотків у сукупному
капіталі при мінімальній потребі – більше 50 відсотків (табл. 1).
Висока забезпеченість власним капіталом при раціональному його розміщенні
в активах підприємств і організацій дає можливість забезпечити ресурсне збалансування витрат, пов'язаних з кругооборотом виробничих фондів, на засадах платоспроможності, кредитоспроможності та ліквідності боргових зобов'язань. При потребі у додаткових інвестиціях, майно, сформоване за рахунок власного капіталу, є
реальною заставою для отримання кредиту. Проте цифрові дані (табл. 2) свідчить
про недооцінку ролі планової організації кругообороту виробничих фондів на ресурсно збалансованій основі та забезпеченні передумов фінансової стійкості і рентабельності. Тому має місце нераціональне розміщення власного капіталу в активах, та
неефективне використання наявної матеріально-технічної бази.
Таблиця 1
Структура сукупного капіталу та активів підприємств і організацій
системи Укркооопспілки за 2008-2013 рр.
(станом на 31.12), %
Показники
Сукупний капітал
Власний капітал
Банківські кредити та позикові
кошти
Кредиторська заборгованість
та поточні зобов’язання
Разом
Активи
Необоротні активи
Оборотні активи*
Разом

2008

2009

Роки
2010
2011

2012

2013

81,5
4,8

82,1
4,3

81,0
5,2

81,1
5,3

81,8
4,4

84,7
3,1

13,7

13,6

13,8

13,6

13,8

12,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

73,6
26,4
100,0

74,5
25,5
100,0

74,4
25,6
100,0

72,5
27,5
100,0

72,9
27,1
100,0

73,4
26,6
100,0

*З врахуванням інших активів, що не увійшли в необоротні та оборотні активи.

Таблиця 2
Ефективність розміщення власного капіталу підприємств і організацій
системи Укркоопспілки за 2008-2013 рр.
(станом на 31.12)
Показники
1. Власний капітал, млн. грн.
1.1. В необоротних активах
1.2. В обороті
2. Частка власного капіталу в
обороті, %
3. Співвідношення оборотних активів до поточних зобов'язань, %

Роки
2010
2011
2766,5 2957,9
2494,9 2626,8
271,6
331,1

2008
2971,4
2718,5
252,9

2009
3088,4
2810,0
278,4

8,5

9,0

9,8

136,0

140,0

145,0

2012
3013,2
2661,3
351,9

2013
3088,2
2705,3
382,9

11,2

11,7

12,4

149,0

155,0

164,0

Як видно, власний капітал зосереджений в основному у необоротних активах,
де понад 85% складають основні фонди і нематеріальні активи, ефективність вико-
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ристання яких суттєво залежить від забезпеченості оборотними активами. Але частка
власних коштів в обороті за досліджуваний період складає 8,5-12,4% загальної
величини власного капіталу і є далекою від оптимальної 40-60%. За таких умов
можливості залучати кошти із зовнішніх джерел є обмеженими. Недостатність власних оборотних коштів є однією з причин неефективного використання основних
фондів підприємств і організацій споживчої кооперації та низьких фінансових результатів господарської діяльності (табл. 3).
Таблиця 3
Фінансові результати господарської діяльності підприємств і організацій
системи Укркоопспілки за 2008-2013 рр.
Показники
Загальний чистий прибуток, млн.
грн.
Кількість підприємств, одиниць
Власний капітал, млн. грн.
Рентабельність власного капіталу,
%
Прибуток в середньому на 1
підприємство, тис. грн.

2008

2009

Роки
2010
2011

2012

2013

145,9

102,0

85,0

105,6

125,0

164,4

5323
2971,4

5088
3088,4

4486
2766,5

4378
2957,9

4376
3013,2

4405
3088,2

4,91

3,30

3,07

3,57

4,15

5,32

27,4

20,0

18,9

24,1

28,6

37,3

Отриманий прибуток в розрахунку на 1 підприємство не відповідає потребам
простого, тим більше розширеного відтворення. Його замало для поповнення власних обігових коштів, щорічно знецінюваних інфляцією, та на інші немаловажливі
потреби. За Господарським кодексом України підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку [18, ст. 42]. Так чому на кооперативних підприємствах
бракує ініціативності при наявності ринку праці? Адже низька рентабельність має
місце не один рік.
Треба відзначити, що з прийняттям Програми подальшого реформування споживчої кооперації підвищена увага приділяється оновленню і приведенню торговельної мережі до конкурентоспроможного стану, в тому числі створення якісно
нових об'єктів типу "маркет", а також залучення до господарської діяльності раніш
закритих об'єктів. Уже успішно працюють понад 261 маркет різних форматів, оснащених програмним забезпеченням облікових і бізнесових операцій [13]. Приділяється увага удосконаленню проекту "СООР Україна" щодо організації централізованого постачання товарів [14].
Маркети – це конкурентоспроможні підприємства з широким асортиментом
товарів, запаси яких складають 40-50% в активах, а обсяги товарообороту забезпечують річний прибуток в 100-150 тис. грн. і більше. Тільки таких підприємств ще
мало й понад 30% з них знаходяться в оренді (75 із 261[13]).
Треба визнати, що процес адаптації системи споживчої кооперації до умов
ринкової економіки є дещо запізнілим, тому більш витратним. Споживча кооперація
вже недораховується значної частини матеріальних і людських ресурсів, скоротилася
чисельність пайовиків, задля яких, в першу чергу, й треба проводити економічні
реформи. Прискорення темпів реформування економіки з метою підвищення ефективності господарської діяльності, яке тісно пов'язане з оптимізацією структури ак-
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тивів, потребує чималих затрат. Але ще не всі внутрігосподарські та внутрісистемні
резерви і можливості економічного потенціалу вичерпані. Тільки потрібний комплексний підхід до використання усіх його складових, у тому числі фінансового потенціалу. Реформування потребує чіткої стратегії, розробленої за участю провідних
фахівців спілок споживчих товариств і керівників підприємств (організацій), відповідальних за повноту виконання стратегічних завдань.
Виконання стратегічних завдань повинно здійснюватися на основі економічного обгрунтованого і ресурсно збалансованого плану економічного і соціального
розвитку (бізнес-плану) підприємства (організації) [17, c. 316-332]. Це зумовлює
мобілізацію усіх реально наявних ресурсів і можливостей на виконання стратегічних
завдань, а повнота і своєчасність виконання плану буде залежати від дієвого контролю виконання плану як з боку самого підприємства (організації), так відповідної
спілки споживчих товариств, і, безумовно, – від фінансово-економічного та політичного стану в країні.
Для оновлення і приведення матеріально-технічної бази до конкурентоспроможного стану потрібні додаткові інвестиції як в необоротні, так в оборотні активи.
Для капітальних затрат короткострокового характеру (2-3 місяці) доцільно
скористатися фінансовими можливостями щодо залучення капіталу із зовнішніх
джерел на позиковій основі на строк до 2-3-х років, з поквартальним погашенням
кредиту з другого кварталу після вводу об'єкта в експлуатацію. Окупність таких
кредитів залежить від величини кредиту, відсоткової ставки за кредит, прогнозованого чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рівня валового
прибутку і постійних операційних витрат та легко піддається розрахунку.
Капітальні затрати тривалого характеру (більше року) доцільно проводити за
власні кошти, що формуються за рахунок амортизаційних відрахувань і чистого
прибутку в частці, скерованій на капіталовкладення. При можливості варто залучати
кошти меценатів.
Щодо збільшення величини власного оборотного капіталу, необхідного для
збільшення оборотних активів і забезпечення повноцінного використання виробничих (потенційних) потужностей оновлених підприємств за умови збереження
фінансової стійкості, то, на нашу думку, можна скористатися такими шляхами:
- щорічним скеруванням частини чистого прибутку на поповнення статутного
капіталу;
- капіталізацією дивідендів на пайові внески зі скеруванням їх у пайовий капітал;
- перегляду величини основного пайового внеску на загальних зборах пайовиків;
- стимулювання додаткових пайових внесків на поповнення оборотних коштів;
- реалізацією майна, що не використовується або використання якого є
витратним і недоцільним, та кошти від продажу скерувати на поповнення статутного
капіталу для збільшення власних оборотних коштів.
Наявні фінансові ресурси і фінансові можливості повинні бути задіяні у плані
економічного і соціального розвитку підприємства для ресурсного збалансування
прогнозованих затрат та знайти відображення у фінансовому плані підприємства. Це
забезпечить контроль виконання заходів реформування економіки підприємства
(споживспілки) з боку фінансових менеджерів.
Об'єктивна оцінка ефективності використання економічного потенціалу, оптимізація структури активів підприємства шляхом оновлення і технічного переоснащення матеріально-технічної бази підприємств за вимогами часу, доведення її до
рівня конкурентоспроможності з урахуванням зазначених шляхів дасть змогу споживчій кооперації повсюдно активізувати процес реформування економіки. Успіхи
реформування дозволять поступово на правовій основі залучати у господарську
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діяльність об'єкти, передані в оренду, та не мати закритих підприємств. Постійний
пошук конкурентних переваг в процесі реформування дасть можливість поступово
розширити власний сегмент на ринку товарів і послуг. Водночас реалізація програмних завдань потребує вдосконалення методологічних засад і практичного інструментарію щодо розробки стратегії та поточного плану економічного і соціального
розвитку підприємств і організацій, їх взаємоув'язування з фінансовим планом. Їх
вміле поєднання, підсилене належно економічним обгрунтуванням, прискорить процес адаптації підприємств і організацій споживчої кооперації до ринкових умов шляхом підвищення ефективності господарської діяльності.
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IСТОРИЧНI ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ УКРАЇНИ У МЕЖАХ ЄС
Відображено історичні аспекти становлення зовнішньоекономічних зв’язків
споживчої кооперації України з країнами ЄС. Розкрито інституційні чинники активізації зовнішньоекономічної діяльності кооперативних підприємств та організацій
на сучасному етапі. Акцентовано на важливості поглиблення європейської інтеграції кооперативного сектора економіки України.
Ключові слова: споживча кооперація, зовнішньоекономічна діяльність, Світова організація торгівлі, європейська інтеграція, зона вільної торгівлі ЄС.

Semiv S.

HISTORICAL AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
COLABORATION CONSUMER COOPERATION OF
UKRAINE IN THE EU AREA
Reflected historical aspects of the development of foreign economic relations of
consumer cooperation of Ukraine with the EU. Disclosed institutional factors encouraging
foreign trade cooperative enterprises and organizations at the present stage. Focused on the importance of deepening European integration of the cooperative sector of economy of Ukraine.
Keywords: consumer cooperation, foreign trade, World trade organization, European integration, free trade area with the EU.
Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими науковими та практичними завданнями. Загострення зовнішніх викликів для економіки України вимагає розробки дієвої моделі розвитку її зовнішньоекономічного співробітництва з
урахуванням попереднього історичного досвіду. Особливо це стосується складних багатогалузевих економічних систем, що, поряд із економічними, виконують і важливі
соіальні завдання, зокрема споживчої кооперації, яка є провідним кооперативним сектором економіки України. При виборі моделі міжнародної інтеграції Укоопспілки
необхідно виходити з економічної доцільності, яка повинна визначатися рівнем економічної ефективності, ступенем ризику та гарантіями економічної безпеки, а також історичним досвідом розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Вказане обумовлює необхідність визначення головних передумов розвитку міжнародного економічного співробітництва споживчої кооперації з країнами ЄС, з’ясування інституційних
чинників впливу на перспективи поглиблення її європейської інтеграції.
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Значний внесок у дослідження проблем становлення та розвитку споживчої
кооперації у різні періоди становлення української державності здійснили такі
вітчизняні науковці, як М. Аліман [1], В. Апопій [2], С. Бабенко [3], С. Гелей [4],
В. Зіновчук [5], П. Саблук [6] та інші. Проте ще недостатньою мірою висвітлені історичні передумови та інституційні чинники розвитку зовнішньоекономічного співробітництва кооперативних підприємств та організацій, механізми розвитку ЗЕД
споживчої кооперації в умовах поглиблення євроінтеграції.
Метою даної статті є систематизація історичних та інституційних передумов становлення та розвитку зовнішньоекономічного співробітництва споживчої кооперації
України й обґрунтування на цій основі пріоритетних напрямів її європейської інтеграції.
Виклад основного матеріалу досліджень. Кооперативний сектор економіки
України у процесі свого історичного розвитку практично ніколи не був закритою
системою, він активно реалізовув свій потужний потенціал міжнародного економічного співробітництва. Тому сьогодні можна переконливо стверджувати про наявність історичних передумов розвитку європейської інтеграції споживчої кооперації та
існування давніх традицій ЗЕД. Прикладом значної експортної орієнтації та високої
міжнародної конкурентоспроможності є діяльність кооперативного молочарського
об’єднання „Маслосоюз‖, яке функціонувало у першій половині ХХ століття у Західній Україні [7; 8]. Згідно з дослідженнями О. Шміло [9] та Н. Пастернак [10], експортні поставки „Маслосоюзу‖ здійснювалися до Австрії, Англії, Данії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Палестини, а їх обсяги становили у 1938 р. майже 112 т масла.
Суттєвим чинником інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняної
споживчої кооперації в період непу (1921-1928 рр.) було прийняття Вукоопспілки
(ВУКС) у 1923 р. до Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). Як зазначає
Т. Оніпко [11], експорт та імпорт кооперації постійно розширювався в країнах Європи завдяки відкриттю зарубіжних представництв у Празі та Берліні, активній участі у
роботі зарубіжних виставок та ярмарків. У цей період географія експортних поставок
вітчизняних кооперативів охоплювала 22 зарубіжні країни, а структура експорту
формувалася в основному за рахунок лікарсько-технічної сировини, яєць, хлібопродуктів, олійного насіння, м’ясопродуктів, молокопродуктів. Зокрема, у 1925-1926 рр.
обсяги експорту становили 7,9 млн. т, а імпорту – 1,5 млн. т, а за окремими товарними групами споживча кооперація займала провідні позиції в українському експорті до країн Європи та Азії.
У період існування СРСР споживча кооперація повинна була підпорядковуватися принципу державної монополії ЗЕД, що проявлялося у необхідності погодження
з урядом експортних та імпортних операцій, плановому характері зовнішньоекономічних угод і необхідності координації своєї діяльності з державними зовнішньоекономічними відомствами. Така ситуація спричиняла низький рівень ініціативи і відсутність максимальних результатів у сфері ЗЕД споживчої кооперації. Загалом споживча кооперація України здійснювала самостійно ЗЕД у період із початку 1920-х рр. до
1936 р. Від 1936 до 1953 р. споживчій кооперації заборонялося виконувати власні
зовнішньоекономічні операції, існувало лише розпорядження постачати товари
заготівель у загальний експортний фонд країни. У 1953 р. Центроспілка знову отримала право самостійного виходу на зовнішні ринки, при цьому відбувався процес
переходу від компенсаційних угод до реалізації валютних контрактів.
Сьогодні важливою передумовою розвитку міжнародного економічного співробітництва споживчої кооперації України є її участь у міжнародному кооперативному русі. Укоопспілка як повноправний член МКА з 1992 р. активно сприяє розвитку і зміцненню світового кооперативного руху, намагається використовувати
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досвід кооперативних організацій інших країн світу. Відповідно до глобальної
стратегічної мети МКА – посилення консолідації його членів [12], – споживча кооперація України підтримує партнерські відносини з більшістю національних кооперативних організацій МКА, окрім того, бере активну участь у роботі його спеціалізованих комітетів, членом яких вона є, організовує прийом іноземних делегацій, що
відвідують нашу країну для ознайомлення з діяльністю української кооперації. Організовані Укоопспілкою численні міжнародні науково-практичні конференції збирають велику кількість учасників із різних країн світу, в тому числі на таких конференціях були присутні представники вищого керівництва МКА.
Наголосимо, що сьогодні у світі створено сприятливі інституційні передумови
для розвитку міжнародного кооперативного руху та міжнародного кооперативного
співробітництва. Особливо активною підтримкою та пропагуванням кооперативних
ідей займаються європейські економічні інституції (Європейська комісія, європейський підрозділ МКА (ICA Europe), Координаційний комітет Асоціації європейських
кооперативів (CCACE), проект „Європейські кооперативи‖ тощо) та впливові
наднаціональні організації, зокрема спеціалізовані установи ООН (Міжнародна організація праці, Світова продовольча та аграрна організація, Програма розвитку
(ПРООН), Організація з питань освіти, культури та науки (ЮНЕСКО), Організація з
промислового розвитку (ЮНІДО), Фонд капітального розвитку). Так, Європейська
комісія у 2004 р. у своєму комюніке „Про просування кооперативних товариств в
Європі‖ визначила їх винятково важливу роль у реалізації багатьох цілей співтовариства у сферах політики зайнятості, соціальної інтеграції і сільського розвитку.
Кооперативи в багатьох країнах ЄС є учасниками трьохстороннього соціального
діалогу, у найближчій перспективі Єврокомісія планує визнати об’єднання „Європейські кооперативи‖ в якості європейського соціального партнера і залучити його
до європейського соціального діалогу, що створює значні перспективи для лобіювання і досягнення своїх цілей на загальноєвропейському рівні [13].
Звернемо увагу на те, що сьогодні створені всі необхідні правові передумови
для ефективної діяльності споживчої кооперації України на світовому ринку та поглиблення її європейської інтеграції. Загалом вітчизняне законодавство у сфері ЗЕД
базується на дотриманні критеріїв економічної безпеки та національних інтересів, а
також враховує вимоги СОТ та ЄС щодо правового забезпечення міжнародних економічних зв’язків. Вступ України до СОТ був необхідною вимогою подальшої інтеграції України до ЄС. Ставши повноправним членом СОТ у травні 2008 р., Україна
отримала сучасне торговельно-економічне законодавство, яке наближається до європейських вимог. Протокол про приєднання України до Марракеської Угоди про створення СОТ підписано в Женеві 5 лютого 2008 р. Верховна Рада України ухвалила 10
квітня 2008 р. закон №250-VI „Про ратифікацію Протоколу про вступ України до
Світової організації торгівлі‖ [14], який 16 квітня 2008 р. підписав Президент.
Протягом 2005-2007 рр. з метою законодавчого забезпечення процесу вступу України до СОТ Верховна Рада України прийняла 49 законів. У 2008 р. було підготовлено
пакет із 10 законопроектів в основному технічного характеру. Прийняті закони врегульовують такі сфери, як інтелектуальна власність, вивізне мито на продукцію
АПК, страхова та банківська діяльність, оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також різноманітні митні питання тощо.
Отже, приєднання України до СОТ стало сприятливою передумовою для активізації міжнародного економічного співробітництва Укоопспілки. Внаслідок вступу України до СОТ підприємства та організації споживчої кооперації отримали такі переваги:
- одержання режиму найбільшого сприяння у торговельному просторі всіх
країн-членів СОТ, тобто одночасне покращання умов торгівлі з 160 країнами світу,
на частку яких припадає більше 95% світової торгівлі;
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- зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу товарів споживчої
кооперації на товарні ринки країн-членів СОТ;
- отримання можливості захисту інтересів кооперативних підприємств та
організацій згідно з процедурою розгляду торговельних спорів СОТ;
- доступ до дешевших устаткування, комплектуючих і сировини;
- забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг.
Таким чином, сьогодні головними завданнями діяльності споживчої кооперації є
нейтралізація негативних ефектів та успішне використання всіх потенційних переваг
членства у СОТ, посилення конкурентоспроможності кооперації в умовах загострення
конкуренції зі сторони іноземних компаній, максимальне застосування при цьому всіх
матеріальних, організаційних та людських ресурсів, якими так багата кооперація.
Вирішення цього завдання можливе лише при використанні комплексного підходу до
стратегії розвитку кооперації і передбачає тісне співробітництво з органами державного управління на загальнодержавному та регіональному рівнях. Споживчій кооперації необхідно використати всі переваги від посилення ділової активності в країнах ЄС,
яка зростає внаслідок приєднання до СОТ. Диверсифікація діяльності кооперативних
підприємств у високоприбуткових сферах ЗЕД повинна відбуватися у галузях іноземного туризму, митно-консигнаційної, лізингової діяльності, франчайзингу тощо, а
одержані від подібної високоприбуткової діяльності фінансові ресурси доцільно спрямовувати на розвиток економічного потенціалу Укоопспілки.
Інтересів споживчої кооперації торкаються вимоги СОТ щодо державної
підтримки аграрного сектора, згідно з якими Україні необхідно відмовитися від заходів «жовтої скриньки» (дотації на тваринництво, рослинництво, насінництво, різноманітні компенсації, цінова підтримка, пільгове кредитування тощо) і збільшувати
обсяги фінансування «зеленої скриньки» (наукові дослідження, підвищення кваліфікації кадрів, розвиток інфраструктури, охорона навколишнього середовища, програми регіонального розвитку тощо). Збільшення державних видатків на фінансування
«зеленої скриньки» матиме наслідком покращання рівня життя у сільській місцевості, що неминуче позитивно торкнеться інтересів пайовиків, які проживають у
сільських населених пунктах.
Значні перспективи для поглиблення європейської інтеграції споживчої кооперації відкриває підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Політичну частину
Угоди було підписано 21 березня 2014 р., економічну частину – 27 червня 2014 р., а
16 вересня 2014 р. Верховна рада затвердила законопроект про ратифікацію Угоди
про асоціацію України і ЄС, який того ж дня був підписаний Президентом України.
Головними розділами Угоди, які стосуються поля міжнародної економічної діяльності споживчої кооперації, є насамперед розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею», а саме наступні статті:
- Національний режим та доступ товарів до ринків (статті 25-39);
- Засоби захисту торгівлі (статті 40-52);
- Технічні бар’єри у торгівлі (статті 53-58);
- Санітарні та фітосанітарні заходи (статті 59-74);
- Митні питання та сприяння торгівлі (статті 75-84).
Питання співробітництва у сфері АПК містяться у розділі V Угоди «Економічне та галузеве співробітництво», зокрема в главі 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» наводяться такі перспективні сфери міжнародного співробітництва споживчої кооперації України з європейськими партнерами [15, с. 247]:
- сприяння взаємному розумінню політик у сфері сільського господарства та
розвитку сільських територій;
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- посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому
рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики;
- заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій,
зокрема шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах;
- обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад;
- покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі та ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестування;
- поширення знань шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів;
- сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та просування системи
дорадництва до сільськогосподарських виробників;
- посилення гармонізації з питань, які обговорюються в межах міжнародних
організацій;
- обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки політики у сфері
сільського господарства та розвитку сільських територій;
- заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості. Угода про асоціацію
визначає головні положення створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, в
межах якої передбачається скасування мита у взаємній торгівлі. Ліквідація мита забезпечить значні перспективи для розширення експортно-імпортних операцій споживчої кооперації, про що свідчить досвід одностороннього скасування мита на
українські товари з 23 квітня до 1 листопада 2014 р., внаслідок якого Україна отримала вигоду близько 487 млн євро на рік, при цьому найбільше розширення експорту
до ЄС спостерігалося в українському аграрному секторі.
Важливим напрямом європейської інтеграції споживчої кооперації України є її
співробітництво з європейськими кооперативними інституціями, зокрема з об’єднанням Єврокооп. Останнім часом зроблено багато конкретних кроків у напрямі активізації співробітництва споживчої кооперації України з цією авторитетною європейською кооперативною інституцією. На шостих зборах Ради Укоопспілки було прийняте
історичне рішення стати повноправним членом цієї організації, починаючи з 1 січня
2012 р. 23 березня 2012 р. делегація Укоопспілки вперше за свою історію взяла участь
у засіданні Правління об’єднання Euro Coop у Римі (Італія), на якому розглядалися питання про річну діяльність об’єднання та його фінансову звітність, плану дій роздрібних мереж Європи та обговорення плану заходів з нагоди відзначення Міжнародного року кооперативів [16]. Перспективними напрямами співпраці Укоопспілки з
цією організацією можуть стати участь у навчаннях та тренінгах, спільних консультаціях (щодо питань запровадження стратегії сталого розвитку у сферах виробництва
та споживання, захисту довкілля та підвищення екологічної чистоти продукції тощо),
пошук ділових партнерів серед кооперативних підприємств з 19 європейських
споживчих спілок для реалізації спільних інвестиційних та зовнішньоторговельних
проектів, отримання доступу до програм технічної допомоги Євросоюзу.
Висновки. Сьогодні існують усі необхідні історичні та інституційні передумови для розвитку міжнародного економічного співробітництва споживчої кооперації
України у межах ЄС. Як переконливо свідчить європейський досвід, суттєвим фактором успішної діяльності кооперативних систем є використання існуючої єдності
кооперативного руху і його економічного та соціального потенціалу. Тому ефективний розвиток споживчої кооперації України буде залежати як від рівня реалізації
заходів, направлених на адаптацію до сучасної економічної ситуації в країні, акти-

210

візації міжнародного кооперативного співробітництва, так і від налагодженої системи підтримки й стимулювання діяльності кооперативних підприємств та організацій на загальнодержавному та європейському рівнях. В сучасних умовах стратегічною метою розвитку споживчої кооперації повинно стати максимальне використання
всіх переваг та потенційних можливостей співпраці з європейськими кооперативними інституціями.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегії та механізмів активізації міжнародного співробітництва споживчої кооперації
України з європейськими інституціями у частині реалізації конкретних торговельних
та інвестиційних проектів, які будуть активізуватися після створення Зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС.
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ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Проаналізовано філософські погляди українських академічних філософів кінця
ХVIII – першої третини ХХ століття через призму самоусвідомлення народу як
повноправного суб’єкта-носія духовного життя незалежної країни.
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Syslyuk Y.

PHILOSOPHIZING OF UKRAINIAN ACADEMIC
PHILOSOPHERS END OF THE XVIII - FIRST THIRD OF
THE ХХ CENTURY
Philosophical views of Ukrainian academic philosophers end of the XVIII – first
third of the ХХ century are analysis through the lens of self-consciousness of the people as
a full subject of carrier spiritual life independent country.
Keywords: philosophy, academic philosophy, Hegel's philosophy, "Philosophy of
the heart" positivist philosophy new philosophy of Kant, Communities socialism, «philosophy of language», religious philosophy.

У другій половині ХVIII століття Україна остаточно втратила рештки своєї
державної автономії та колишню військову славу. Майже вся її територія опинилася
під гнітом російського царизму, а Галичина, Буковина і Закарпаття – Румунії та
Австро-Угорщини. У духовному житті України відбулися події, що знаменували зародження та розвиток нової української культури. Під впливом сковородинства
формується новий тип українського національного свідомого інтелігента, який не
тільки не цурався народного життя, а й свідомо намагався вивчати його побут, культуру, мову. Впродовж цього періоду відбувався поступовий процес самоусвідомлення новою елітою, що формувалася з міщанства, своєї національної ідентичності,
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покликання працювати заради добра і блага українського народу. Під таким кутом
зору тема статті сьогодні є актуальною як у теоретичному, так і практичному
аспектах.
Зазначимо, що вплив української філософії кінця ХVIII – першої третини ХХ
століття на духовне життя тодішньої країни ще недостатньо висвітлений у науковій
літературі, хоч окремі аспекти цієї проблеми знайшли відображення у публікаціях
Горбача Н., Горського В., Кашуби М., Петрушенка В., Причепія А., Чернія А., Чекаля Л., Огородника І., Огородника В. та інших авторів.
Виходячи з теоретичної, практичної та наукової актуальності даного наукового дослідження, автор ставить перед собою мету проаналізувати філософські погляди професійних українських академічних філософів кінця ХVIII – першої третини
ХХ століття у контексті поширення ідей західноєвропейського просвітництва та
їхнього впливу на духовне життя українського народу цього періоду.
Незважаючи на те, що Україна переживала "ніч бездержавності"1, була поділена між Російською та Австро-Угорською імперіями, загальні тенденції Просвітництва й романтизму не обминули її. На теренах тодішньої нашої держави відкривалися
ліцеї, академії, університети, товариства, гуртки, організації, які популяризували західноєвропейську філософську думку, поширювали освіту, розвивали науку, формували вільнодумні ідеї та національну самосвідомість українського народу. Найвидатнішими діячами, котрі визначали характер і зміни української академічної філософії, стали П. Лодій, О. Новицький, Й. Міхневич, С. Гогоцький, П. Юркевич, О. Потебня, В. Лесевич, П. Ліницький, М. Драгоманов, Г. Челпанов.
Лодій Петро Дмитрович (1764 – 1829), виходець із Закарпаття, викладав філософію, логіку та метафізику у Львівському, Краківському та Петербурзькому університетах. У своїй головній праці "Логічні настанови" Лодій розвивав сенсуалістські погляди на проблеми пізнання. Саме з цих позицій полемізував із Кантом, критикуючи його трансцендентальний ідеалізм, скептицизм та агностицизм, розрив чуттєвого і раціонального, логічного та емпіричного. Згідно з його власними поглядами
світ існує сам по собі, поза розумом і свідомістю. Знання виникають у результаті дії
предметів зовнішнього світу на органи почуттів, відносяться до дійсності, як копії до
оригіналу. Стверджуючи достовірність даних чуттєвого досвіду, вказуючи на їх роль
у процесі пізнання, Лодій наголошував, що за допомогою мислення людина може
глибше пізнавати світ, закони природи, відкривати властивості речей. Істинність
знання вбачав у відповідності наших суджень предметам зовнішнього світу такими,
які вони існують самі по собі. Істину поділяв на метафізичну, логічну, моральну й
фізичну. Критерієм істини вважав несуперечність та одностайність думки більшості
людей, що досягається за допомогою розуму й досвіду.2
У поглядах на людину П. Лодій стверджував, що її свідомість – результат
функціонування мозку, критикував релігійну концепцію походження душі, заперечував її безсмертя. Мислитель надавав великого значення моральній свободі, під якою
розумів здатність людини вільно самоутверджувати себе як розумну істоту – вчиняти
у зв’язку з впливом чуттєвих зовнішніх сил, спонукань, а за допомогою осмислення
бажання – бажання до дії. Власне, цим і можна пояснити, що він разом із професором політичної економії М. Балудянським виступив 1821 р. на захист тих викладачів столичного університету, котрі були за "свободу викладання і наукового дослідження" у вузі. Не виправдавши надій високих російських чиновників від науки, ці
два кращих представники України стали мужніми захисниками свободи людського
духу і в такий спосіб виправдали сподівання прогресивної інтелігенції.
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В соціально-політичній сфері Лодій виступав із філософським ученням про
природне походження всезагального державного права, згідно з яким усі люди рівні
за своєю природою. Праці "Природне право народів", "Повний курс філософії", в
яких концептуально викладені погляди Лодія з цієї проблеми, на жаль, не були
опубліковані й втратилися.
Впродовж усього життя П. Лодій активно виступав за розвиток освіти й науки,
критикував тих, хто намагався заборонити викладання філософії в навчальних
закладах, заявляючи, що така заборона помилкова і "суперечить здоровому глузду і
правилам логіки".3 На його думку, саме філософія звільнила людину від рабства, перемігши фанатизм і деспотизм. Він акцентував відому ще з античності думку про те,
що добре складаються справи саме в тих державах, в яких філософи є правителями,
або ж правителі є філософами. У 20-х роках П. Лодій зазнав утисків і переслідувань,
його книги не допускалися до перевидання, заборонено йому було й викладати
філософію.
Новицький Орест Маркович (1806 – 1884) був професором філософії Київського університету. Він вважався одним із найбільших захисників філософського
знання, популяризатором новітніх досягнень світової філософської думки в Україні.
У чотиритомній праці "Поступовий розвиток стародавніх філософських вчень у
зв’язку з розвитком язичницьких вірувань" О. Новицький по-новому підійшов до
осмислення предмета філософії, її призначення і завдань, виявлення основних механізмів і тенденцій розвитку.
Філософія, на думку О. Новицького, є наукою про загальні форми і закони
буття. Вона приводить до усвідомлення законів і основ всякого буття; вона є наукою
наук тільки тому, що містить в собі умови умов, начала і форми всякого бачення.
Вона виключає зі своєї галузі все те, що в частковості своїй здатне бути підпорядкованим законам і формам буття; тільки ці форми і закони складають її істинний
зміст, на який не можуть претендувати інші науки.
Виступаючи в сфері свідомості, в сфері філософствування, мислячий дух
здатен звертатися до мисленного буття трьома головними здатностями: почуттями,
пов'язаними з фантазією, розсудком і розумом. Найвищою з цих здатностей є розум,
а предметом філософії постають усвідомлююче "Я", "не Я" – те, що усвідомлюється,
і перша причина того і другого – світ людини і Бог. Вони даються нам у мисленні, а
філософія і є наукою чистого мислення, тобто знання, для якого думка є перша і
безумовна довіра, яку досвід послуговує хіба що тільки зовнішньою і заперечливою
точкою, але істина якої не залежить від досвіду, тому що, навпаки, істинний досвід
залежить від його відношення до думки. Цим чистим мисленням філософія відрізняється від усіх позитивних, емпіричних наук, прагне собою завершити їх, звести
до єдності світосприйняття, надати їм цілісність, повноту, завершеність. Філософія
дає думку будь-якому виду діяльності, визначає розуміння її сенсу і значення. Звідси
її дійсне призначення для наук: розкривати розумову свідомість, давати думкам і
поняттям простір, послідовність, стрункість.4
Виходячи з наведеного вище розуміння суті філософії, її завдань, О. Новицький
ставив питання про співвідношення віри і знання, філософії і релігії, де робив висновок
про тісний зв’язок філософії і релігії, враховуючи також значні відмінності між ними.
Зв’язок філософії і релігії він вбачав у спільному для них об’єкті бачення (світ, Бог), а
відмінність – у способі сприйняття світу, формах знання і рівні достовірності.
Водночас філософію він ставив нижче від релігії, мотивуючи це тим, що філософія як
знання постає для небагатьох і ніколи не перетворюється на надбання усього народу,
тоді як релігія завдяки наявності вищих істин стає доступною для всіх.
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Чіткою і недвозначною є позиція О. Новицького з приводу корисності філософії. Він її розглядає у двох аспектах: практичному і духовному. Практичний
результат або вигода філософії має сенс лише як перше досягнення людини у боротьбі з силами природи. У цьому розумінні можна визнати роботу й прибутки найголовнішими чинниками життя. А весь світ – фабрикою, торгівлею, біржею. Однак
вищою корисністю філософії є досягнення духовних цінностей, бо ми живемо не для
того тільки, щоб працювати, а працюємо, щоб жити, жити правдою, зреалізовувати
істинні цілі нашого життя. Там, де все вимірюється виключно практичною користю,
там немає і не може бути героїчних подвигів безкорисності, самопожертвування і
загалом істинно великих характерів.
У творчій спадщині О. Новицького особливе місце займає проблема розвитку
філософії. Узагальнено її можна звести до таких положень:
- кожне філософське вчення виправдовує себе як органічна частинка цілісного
процесу;
- філософська думка розвивається від заглиблень у природу – через власне
самоусвідомлення – до винайдення абсолютів (Бога), відкриття істини у сфері самоусвідомленої думки та втілення її у практику;
- національна філософія повинна взяти все цінне з різних історичних філософій, aлe усталити все це на власних засадах – на засадах синтезу ідеального і
реального, ідей та життя.5
Міхневич Йосип Григорович (1809 – 1885), ставши професором філософських наук, від 1839 до 1859 року викладав курс філософії у Рішельєвському ліцеї в
Одесі. Згодом працював на різних чиновницьких посадах у Київському та Варшавському навчальних округах.
Найвідоміша його філософська праця "Про гідність філософії, її реальне буття,
зміст і частини". Визначивши філософію як "науку любомудрію", Й. Міхневич вважав її "помітно вивищеною над іншими науками своїм обсягом", оскільки вона не
обмежує себе охопленням якоїсь однієї сфери речей світу, як інші науки, а "обіймає з
відомого боку всі явища світу". Всеосяжність філософії настільки велика, "що деякі
із старогрецьких філософів виносили її з кола звичайних людських наук і визнавали
її здатністю самих Богів", а філософія людська є лише "слабка тінь, неточне наслідування філософії Божественної".6
Специфіка предмета філософії полягає в тому, що "вона вичерпує те, чого не
вичерпали інші науки, підводить під своє бачення те, чого не вгледіли телескопи і
мікроскопи, тому що воно не на поверхні речей, а глибоко лежить в їх основі й становить постійну й незмінну опору всіх випадковостей". "Світло мудрості, – продовжує Й. Міхневич, – запалене самим Богом на тверді розумового світу, розливає своє
проміння по всій сфері людських знань, і науки досвідні, наче призми, збирають його
промені, що відображаються то в тому, то в іншому ряді предметів, слідкують лише
за проявом цього нематеріального світла".7
Стосовно пізнавальної функції філософії Й. Міхневич виходив з того, що
людині властива здатність пізнавати світ. І хоч пізнання світу забезпечило людині
Божественне Одкровення, "філософії залишилося чимало вимог розуму, які повинна
вдовольняти філософія". Саме тому, на думку Й. Міхневича, "теперішня філософія
охоче підкоряється Одкровенню".8 Загалом Й. Міхневич вважав, що витоком філософствування людини є її самоусвідомлення і тому "зверненість свідомості на саму
себе і є власне філософія". Він назвав філософію "наукою про свідомість".9
Гогоцький Сильвестр Сильвестрович (1813 – 1889) – професор філософії
Київської духовної академії, а з 1869 року – університету св. Володимира. У 1850 ро-
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ці царський уряд заборонив викладання філософії в університетах імперії, оскільки,
мовляв, "користь її не доведена, а шкода від неї дуже можлива". Залишили викладання філософії лише в духовних академіях, з мотивів, як жартували насмішники, їх
"доброї поведінки". С. Гогоцький, викладаючи педагогіку, примудрявся розповідати
студентам цілу історію філософії. Працював в університеті аж до 1886 року.10
В. Гогоцький послідовно проводив ідею історизму, обстоював філософствування на основі нових досягнень західноєвропейської думки, її критичного переосмислення, першим в історії вітчизняної філософії вдався до спроби створення філософської енциклопедії – "Філософського лексикону" (1857 – 1873) у чотирьох томах.
Одним із перших українських мислителів усвідомив методологічну цінність філософії Гегеля. З цього приводу написав такі праці: "Критичний погляд на філософію
Канта" (1847); "Про характер філософії середніх віків" (1849); "Огляд системи філософії Гегеля" (1860). Його "Лексикон" і нині є одним із кращих викладів філософської
системи Г. Гегеля.
Будучи послідовним гегельянцем, С. Гогоцький робить висновок про те, що
історія філософії відображає в собі і дає значно більше, ніж інша історія людського
життя, а саме: суттєву властивість розвитку внутрішнього життя свідомості істоти на
основі ідеї розвитку, яка властива духові. В історії філософії повинна відзеркалюватися не просто послідовність її напрямів, а й послідовність розвитку певної системи знання і самосвідомості, де, рухаючись вперед, історія філософії розгортається
неперервно і вглибину, своїм прагненням до кінця вона звертається до свого початку.
При цьому історія філософії аж ніяк не зводиться до помилок і гіпотез, хоча і вони
вносять певні моменти у зміст розвитку філософської думки.
Основними методами дослідження історико-філософського процесу С. Гогоцький вважав індуктивний і дедуктивний, аналітичний і синтетичний, які діють ефективно лише за умов їх єдності і виявляються безпорадними самі по собі. 11
С. Гогоцький приділяв увагу і проблемі теорії пізнання. Він виділяв три основних етапи пізнавальної діяльності: чуттєву свідомість, уявляючу свідомість, мислячу свідомість. Відчуття як найперше джерело наших відомостей про світ переходять в уявлення, а потім у мислення, що є вищим ступенем пізнання, в якому за
допомогою чітко сформульованих одиничних і загальних понять у їх сполученнях,
судженнях і умовиводах ми отримуємо можливість усвідомлювати дійсну природу
речей та їх справжній внутрішній зв’язок.
Юркевич Памфіл Данилович (1827 – 1874), закінчивши Київську духовну
академію, став екстраординарним професором цього навчального закладу. Тут молодий, перспективний учений написав майже всі свої найосновніші праці: "Ідея",
"Серце і його значення у духовному житті людини згідно з ученням Слова Божого", "З
науки про людський дух", "Матеріалізм та завдання філософії", "Докази буття Божого".12
У центрі його філософського вчення, як і Г. Сковороди, – людина з двома найважливішим проявами: серцем і розумом. Якщо розум виявляє загальне в діяльності
людей, то серце – основа неповторності кожної особи. Людська природа є одним із
кінцевих утворень нескінченного і вічного. У цьому полягає неповторність і вічність
людини. Вона "одна у відомому нам світі" і "володіє власним особистим існуванням
у часі і вічності",13 – зазначає мислитель. Людина в цьому житті – лише подорожній.
Блукаючи, у світі, вона йде до себе, а віднайшовши себе, віднаходить Бога.
У філософському вченні П. Юркевича поняття "серце" є центральним. До
цього символу входять вся сфера духовного життя, неозора множинність пізнання,
бажань і почувань, напівсвідомі та несвідомі стани душі. Серце – вихідний пункт
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усього доброго і злого в думках, словах та вчинках людини, є добрий і злий скарб
людини. Серце є скрижаль, на якому викарбований природний моральний закон.14
Іншим важливим поняттям філософської системи П. Юркевича є поняття ідеї.
Пізнання ідеї – це суть філософського споглядання, бо саме філософія прагне зрозуміти явища внутрішнього та зовнішнього досвіду через їхню безумовну першооснову
– ідею. У своїй інтерпретації ідеї П. Юркевич відштовхується від критики кантівського тлумачення наших суб’єктивних знань, позбавлених об’єктивного сенсу. Кантівська позиція виходила з того, що дух притаманний тільки свідомості. На думку
Юркевича, "дух щось більше, ніж свідомість… він є... реальною субстанцією", де
можливість пізнання зумовлюється єдністю пізнаваючого та пізнавального в єдиному духовному абсолюті. Пізнання, вважає П. Юркевич, є відтворенням реальних
визначень буття в ідеальних визначеннях мислення. Але якби ідеальні зв’язки не
були закладені в онтологічних підвалинах світу (ідеї), то вся діяльність пізнаючого
духу перетворилася б на ілюзію. "Як сонце є причиною того, що ми бачимо, і того,
що речі стають зобачуваними, так Благо надає пізнаваному істину, а пізнаваючому –
сили знання".15 На цій підставі П. Юркевич доходить висновку: "Те, що може бути
(ідея), переходить до того, що є (дійсність), завдяки тому, що мусить бути. Буття
розумних та живих істот є дарунком Благої істини". Ці міркування П. Юркевича
традиційно вважаються зразком характерної для нього переробки платонізму в дусі
християнського розуміння особистого абсолюту.
В історію філософської думки П. Юркевич увійшов як своєрідний науковохристиянський мислитель. Він розробив власну християнську теологічну концепцію,
виходячи не тільки із засад теологічних, а й із досвіду природничих наук. Концептуально позиція філософа викладена у творі "З приводу статей богословського
змісту". Основні положення його теологічної концепції грунтуються на ідеї, духовної
потреби богорозуміння, що існує, до і раніше будь-якої науки. Виходячи з можливості або неможливості богорозуміння, істина є в тому, що не люблячи – не пізнаєш Бога. Визнаючи створення світової субстанції Богом, ми сприймаємо світ таким, де все дійсне – розумне і все розумне – дійсне; але серце людини у вірі і молитві
до Бога, котрий може полегшити страждання.
П. Юркевич гостро критикував вульгарно-матеріалістичне міркування як таке,
що зводить філософію до тези – "вона потрібна, щоб зробити доповнення до вчення
природознавства про єдність людського організму, – доповнення, яке може зробити й
без неї навіть найпростіша голова, щойно їй поталанить зрозуміти цей висновок природознавства, що в людині не видно ніякого дуалізму".16
Він також не сприймав і філософський ідеалізм, як вже іншу – протилежну крайність. При всій повазі до ідеалістичних учень, зазначав П. Юркевич, які так чи інакше
враховували прагнення людини до самоспоглядання та самопізнання, визнавали важливість духовних явищ, "а проте ідеалізм мало цікавився окремими законами й формами
людського душевного життя. Він розв'язав одне, й до того ж найвіддаленіше, завдання
психології. Він запитував: яким чином із загальної ідеї світу походить розумність та
необхідність тих явищ, сукупність яких ми називаємо душевним життям, як відносяться
ці явища до загального значення або до ідеального змісту світу явищ?".17
Потебня Олександр Опанасович (1835 – 1891) – видатний український учений, історик, філолог, мислитель. Будучи професором Харківського університету, він
зробив вагомий внесок у дослідження співвідношення мислення та мови, мови та народної історії, мови і формування людської психіки та людської особистості. Його
філософський світогляд сформувався під впливом ідей античних філософів, представ-
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ників німецького ідеалізму Канта, Гегеля, Фіхте, Шеллінга, Гумбольдта. Особливий
вплив на Потебню мали твори Г. Сковороди.
Для філософських поглядів О. Потебні характерна матеріалістична зорієнтованість. В основу світу, на його думку, покладено принцип детермінізму. Всі явища
природи існують об’єктивно і перебувають у постійному взаємозв’язку, взаємозумовленості. Причина розвитку матерії знаходиться у самій собі.
У теорії пізнання О. Потебня – об’єктивний сенсуаліст. Визнаючи відому теорію про походження ідеї з відчуттів, він критикує кантівський апріоризм і висуває
ідею про пряму залежність пізнання від здатності людини до абстрактного мислення.
Розглядаючи питання про відмінність чуттєвого сприйняття світу твариною і людиною, О. Потебня бачить її у наявності в останньої мислення та мови. Пізнання, на
його думку, починається з чуттєвого сприйняття. Але воно не дає повного знання.
Лише за допомогою розуму і слова людина отримує достовірні відомості про світ і
саму себе.18
У "філософії мови" О. Потебні чільне місце посідає проблема співвідношення
мови і мислення. ЇЇ він розглядає у генетичному, історичному і структурному планах.
Мова і мислення перебувають у діалектичній залежності і водночас існують як
самостійні явища. Виконуючи евристичну функцію, мова виступає як пізнавальна
діяльність. Тобто вона покликана не виражати готову думку, а створювати її. За
допомогою мови людина усвідомлює думку, творить образ, розвиває науку.
В еволюції мислення О. Потебня виділяє такі етапи: міф, поезія, проза (наука).
Міфологічне мислення виникає тоді, коли є вже мова, воно заповнює прогалину в
системі знань людини про Всесвіт. Міфологія як спосіб розуміння світу на початкових етапах розвитку цивілізації властива всім народам. Вона поєднує релігійний,
філософський і науковий зміст. Поступове збагачення і розвиток людського пізнання
призводить до появи неміфологічного мислення, яке спирається на мову поетичну і
прозаїчну. Для поетичної мови характерне пояснення явищ об’єктивної дійсності
через образ (мистецтво). Основу прозаїчної мови становить поняття. Однак художньо-поетична і наукова думка тісно пов’язані між собою.
О. Потебня аналізує історію української духовності, зокрема з’ясовує причини
довговічності язичництва, вказує на труднощі процесу утвердження християнства.
О. Потебня вважав, що сама церква сприяла збереженню язичницького політеїзму, –
адже нелегко було знайти межу між такими двома вірами. Особливо це спостерігається в українській святковості та обрядовості. О. Потебня відстоював думку про
те, що українці до прийняття християнства мали оригінальні твори мистецтва, поетичні сказання, міфологічний епос, пісні, знали грамоту.
Філософський світогляд О. Потебні демонструє повну перемогу науки над
традиційною духовністю офіційної церкви того часу, вихід української філософії зпід опіки російського "православія".
Лесевич Володимир Вікторович (1837 – 1905) – уродженець Полтавщини.
Навчався у Київській гімназії, потім – у Петербурзькій військовій академії. Після
військової служби на Кавказі вийшов у відставку (1868). У себе на Полтавщині
відкрив першу школу для селян із викладанням предметів українською мовою, яку
після доносу закрили. Мав тісний зв’язок із радикальними колами російської народницької інтелігенції, за що відбував дворічне (1879 – 1881) заслання в Сибіру. Після
повернення із заслання поперемінно проживав на Полтавщині і в Петербурзі. Увійшов в
історію філософської культури як визначний представник позитивізму.19
Основні праці: "Листи про наукову філософію", "Філософія історії на науковому
грунті (Нарис із історії культури ХІХ століття)", "Позитивізм після Конта", "Спроба
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критичного дослідження основоначал позитивної філософії", "Від Конта до Авенаріуса".
У "Листах про наукову філософію" В. Лесевич розглядає утворення абстрактних
понять людського мислення безпосередньо з уявлень про навколишню реальність.
Він наводить приклад: "Я бачу траву, листя, огорожу саду, і відбираючи від них все
подібне, говорю, що всі вони зелені; це – перша абстракція, утворена прямо з уявлень. Потім я бачу інші предмети сині, червоні, білі і т. ін., і кажучи, що все це кольори,
переходжу до вищої абстракції; від неї я переходжу до властивостей предметів, тобто
до ще вищої абстракції та ін. Із цього видно, що абстракція, подібно до числа має свої
степені".20 Ці позитивістські міркування В. Лесевича цілком відповідали характеру
розвитку позитивної філософії О. Конта наприкінці ХІХ століття, що зафіксував його
еволюцію до емпіріокритицизму.
У праці "Філософія історії на науковому грунті (Нарис із історії культури ХІХ
століття)" В. Лесевич зробив спробу застосувати позитивістську методологію до
осмислення історії розвитку людського суспільства. Насамперед він виходив з того, що
"традиційне світоспоглядання дожило до критичного моменту", воно не змогло осягнути
"самобутнього розвитку людського суспільства". "Моральні істини, – зазначав В. Лесевич, – не можуть більше прийматися в їх ортодоксальній формі, і скрізь чітко
простежується прагнення до наукової достовірності й доведеності. Супра-натуральне
й легендарне світоспоглядання втратило всякий сенс і значення з настанням цього
енергійного прагнення до науки, до позитивного знання; воно не в змозі більше
задовольняти потреби, викликані новими прагненнями. Розум, наука, свобода – ось
нові сили, що спонукають до неминучого оновлення".21
У праці "Від Конта до Авенаріуса" В. Лесевич відбиває атаки на позитивістів,
які, на його думку, є не тільки теоретично неспроможні, але й фатальні, оскільки позитивна філософія, незважаючи на звинувачення її у різноманітних недоречностях,
прямує до єдиної науки – філософії емпіріокритицизму.
Творчість В. Лесевича наочно продемонструвала істотну негативну сторону
позитивізму – ігнорування світоглядного змісту філософського знання.
Ліницький Петро Іванович (1839 – 1906) викладав курс логіки та метафізики
у Київській духовній семінарії. Він плідно поєднував педагогічну діяльність із
науковою і критично-публіцистичною.
Як і більшість представників публічної філософії в Україні, П. Ліницький
дотримувався ідеалістичних поглядів щодо підходу до з’ясування суті філософії як
науки, її предмета та специфіки.
Отже, на його думку, філософія є таке розмірковування, або мислення, єдиною
метою якого є досягнення первинних основ буття і життя, або точніше – наука, яка
прагне до пізнання сутності, законів і зв’язків дійсності. Відповідно до цього
предметом філософії і є все те, що може бути пізнаним, первинне, основне в бутті
речі, а основним способом його пізнання є розмірковування або мислення про нього.
Звідси основні завдання філософії: показати, як відноситься це первинне, основне до
наступного, умовного в бутті речей, зробити знання про нього переконливим, обґрунтованим, тому що коли філософія показує основу, то ми маємо бути переконаними в тому, що пізнання речей так, як вони є самі по собі, для нас доступне і
досягається нашим розумом.
Залежно від змісту філософських систем П. Ліницький поділяв їх відповідно
до характеру прояву двох основних напрямів – ідеалізму та емпіричного реалізму.
Перший визнає існування в кожній речі розумної ідеї, якою вона служить в порядку
буття, внаслідок чого мислення тут є не тільки органом, а й джерелом дійсного
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філософського знання, оскільки спостереження повинні виводитися з того, що
мислиться. На відміну від ідеалізму, емпіричний реалізм вважає, що наші загальні
уявлення розуму не є чимось, що має місце поза нами, в самому бутті речей, а самі
речі є тільки приводом до утвердження їх в нашому мисленні, так що первинне існує,
реальне існування яких не мислиться і не мислення є початком пояснення по відношенню до спостереження; навпаки, те, що ми мислимо, має виводитися із спостереження і відповідати йому. Між ідеалізмом і емпіричним реалізмом можуть бути
різні варіанти, проте які б вони не були, все рівно є чи перше, чи друге.22
Як типовий представник академічної духовно-релігійної філософії П. Ліницький обґрунтовував необхідність релігійної віри, проте виступав противником будьякого релігійного фанатизму. Основне завдання релігії він вбачав у моральному
вихованні людей, підтримці в них свідомості обов'язку, любові до істини. Саме для
цього потрібна віра, чистота і непорочність серця, які укріплюють людський дух,
дають людині моральні та етичні почуття. Наявність релігійних почуттів, стверджував П. Ліницький, не перешкоджає займатися наукою.
Драгоманов Михайло Петрович (1841 – 1895) – видатний український історик, літературознавець, фольклорист, публіцист, соціолог, філософ. Після закінчення
Київського університету захистив дисертацію і став викладачем цього вищого навчального закладу. Вдосконалював свої знання на стажуваннях у Львові, Празі, Гейдельберзі, Цюріху, Відні, Флоренції.
У формуванні світогляду М. Драгоманова визначну роль відіграли твори СенСімона, Прудона, Канта, Фейєрбаха. Їхня ідея поступу стає основою світогляду
М. Драгоманова. На думку українського філософа, всесвітня історія – це "безупинний поступ громадський", мета якого – реалізація ідеалів лібералізму та соціалізму.
Не визнаючи державності, ідеалом для всього людства у суспільно-політичній сфері
М. Драгоманов вважав анархічний лад "безначальство", основу якого становлять
громади – якнайменші організації спільноти. Тому він і назвав свій соціалізм "громадівським", тобто, організацією, опертою на федералізм із властивою для нього децентралізацією та автономією громад і областей. Основними принципами у відносинах між громадами повинні бути свобода думки й слова, зборів й коаліцій,
толерантність політичних і релігійних переконань.
Свої погляди М. Драгоманов називав позитивізмом, хоч вони не тотожні з
концепцією О. Конта. Цінуючи французького позитивіста за вміння подати
величезну картину людського поступу, український учений водночас критикує його,
вважаючи, що неможливо з’ясувати всі явища природного, політичного і соціального
життя з позицій теології, метафізики та "позитивної" філософії.
Михайло Драгоманов – раціоналіст. Він переконаний у безмежних можливостях людського розуму і науки пізнати навколишній світ. Розглядаючи пізнання як
процес, учений зазначає: людина приходить до істини поступово, на її шляху трапляються помилки, а іноді і горе, але, тільки пізнаючи взаємну науку, люди доходять
до правди.
М. Драгоманов негативно ставився до марксизму. Головним недоліком цієї
доктрини він вважав визнання насильства одного класу над іншим. Згідно з його
концепцією перенесення на російський ґрунт учення про диктатуру пролетаріату,
яким прирікалось селянство, є помилковим і шкідливим. Усі насильницькі дії з боку
уряду і різних класів суспільства М. Драгоманов називав "анархізмом". З його погляду, не можна припинити або урегулювати соціальний рух "рятівними" диктатурами,
різними маніпуляціями "сильної влади" і революційними переворотами. Його гасло –
еволюція, а не революція.
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Постать М. Драгоманова – одна з найсуперечливіших в історії культури
українського народу. Його філософські та соціально-політичні погляди викликали
різну реакцію в середовищі тодішньої інтелігенції від всезагального захоплення
("драгоманія") і до категоричного несприйняття його як ідеолога та теоретика. Але з
погляду сьогодення його заслуги в розвиткові національної самосвідомості українського народу і в становленні національної ідеї незаперечні.
Челпанов Георгій Іванович (1862 – 1936) понад 15 років викладав філософію, логіку та психологію в Київському університеті. Від 1907 року переїхав до
Москви, де працював професором Московського університету. Заснував і був директором першого у Росії психологічного інституту. Відомий як психолог і логік. Основні праці: "Мозок і душа", "Проблема сприймання простору в зв'язку із ученням
про апріорність і вродженість", "Вступ до філософії", "Історія основних питань етики",
"Психологія".23
Як послідовний прихильник кантіанства Г. Челпанов не сприймав філософського
матеріалізму. Вважав цю течію у філософії примітивною, а тому й популярною серед
філософськи не підготовлених людей. У праці "Мозок і душа" він писав: "Матеріалізм
нічого спільного з наукою не має. Він ставить перед собою такі завдання, які
належать до метафізики". Намагання матеріалізму вивести явища психічного світу з
матеріального буття речей та явищ світу Г. Челпанов вважав недопустимим. "Світ
фізичний і світ психічний до того різняться, – писав він, – що сказати, що "думка",
щось психічне є рух "речовини", чогось матеріального, буде все одно, що сказати
"квадрат кола" або "дерев’яне залізо", одне слово, все одно, що зв’язати два таких
поняття, котрі ніяк пов’язані бути не можуть".
Між фізичними і психічними явищами, на думку Г. Челпанова, немає жодного
причинного зв’язку, а отже "ніяк не можна стверджувати, що матерії більш безсумнівне
існування, ніж свідомості, тому що світ, як духовний, так і матеріальний, складає зміст
нашої свідомості".24
Творчість Г. Челпанова зафіксувала спробу вийти за межі філософських крайнощів – ідеалізму і матеріалізму, знайти нову специфіку філософствування, в якій би
поєднувалися обидві філософські методології, спрямовані на з’ясування змісту,
сутності, конечності й вічності буття світу і людини.
Загалом українська академічна філософія хоч і не здобула світового визнання та
поширення, але вона була органічно вписана в історію українського народу і відігравала
важливу роль у розвитку громадської думки. Академічна філософія України, під якою,
переважно, розуміють професійну філософську культуру, що витворилася на кафедрах
університетів і духовних академій, більше тяжіла до чуттєво-емоційного символічного
сприйняття світу, ніж до духовно-теоретичного осмислення. Філософські ідеї, концепції, узагальнення кінця XVІІІ – першої третини ХХ століття, які розвинулися на ґрунті
романтичного світосприйняття та його елементів у німецькій класичній філософії,
внесли великий доробок у наукове розуміння світу і людини та у формування духовної
культури України, сприяючи постановці та осмисленню проблем національного відродження, одвічних прагнень до власної державності, самоусвідомлень та ціннісних орієнтацій українців.
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УДК: 130.2:316
Карась А. Ф.

ІДЕЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ ЯК ІДЕЯ РОЗВИТКУ
ЕМПАТІЇ
У статті досліджуються особливості парадигмальних змін в підході до природи людини, обумовлені сучасними глобальними викликами і науковим розвитком
знань, зокрема в ділянці нейробіології. Ідея вільної людини, натомість концепту
«природа людини», стосується наголосу на процесуальному характері формування
самості й суб’єктивності особи, що обумовлюється семіотичним контекстом
культурно-комунікативних взаємодій і стосується потреб раціонального мислення й
альтруїстичної поведінки, з одного боку, та їхнього чуттєво-емоційного супроводу,
– з іншого. Цей «супровід» спостерігається в феноменах егоїзму та безкорисливості, але має своєю основою еволюційно обумовлену потребу у співчутті та емпатії. Ідея вільної особи стосується процесу персоналізації людської неповторності в
ході якого людина усвідомлює себе як «відкритий проект» для здійснення здібностей
і талантів через співчутливо-етичне визначення щодо Іншого, яке проявляється в
здатності до емпатії.
Ключові слова: ідея людини, свобода, самоздійснення, егоїзм, альтруїзм,
емпатія, дзеркальні нейрони, суб’єктивність, персоналізація.

Karas А.

THE IDEA OF FREE PERSON AS THE IDEA OF
EMPATHY
This article explores the features of a paradigm shift in the approach to human
nature caused by current global challenges and scientific development of knowledge particularly in the field of neuroscience. The idea of free person, instead of the concept of
"human nature" refers to emphasis on the procedural nature of the selfhood and subjectivity formation and driven by semiotic context of cultural and communicative interactions
that concerns of rational thinking and altruistic behavior, on the one hand, and their sensory and emotional support, - on the other. This "support" is observed in the phenomena of
egoism and unselfishness and has its basis in evolution due to the need for compassion and
empathy. The idea of a free person relates to personalization process of human uniqueness.
During this process human understands itself as "Open Project" for the implementation
abilities and talents through compassion and ethical definition relative to the others, which
manifests itself in the ability for empathy.
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Keywords: the idea of person, freedom, self-realization, egoism, altruism, empathy,
mirror neurons, subjectivity, personalization
Сучасні соціальні дослідження перспектив мирного цивілізаційного поступу
людства спираються принаймні на три ключові тези: а) громадянське суспільство є
визначальним стосовно політичної організації і державного менеджменту, б) створення передумов для росту соціального капіталу й базованого на його ресурсах
в) потенціалу сталого розвитку залишається єдиним адекватним підходом до
усунення наслідків екологічної кризи й нерівномірного розподілу багатства в світі.
Ключовим моментом формування громадянського стану, соціального капіталу і
сталого розвитку є визнання й соціяльне та політичне виборювання індивідуальної
свободи людини як базової вартості Західного цивілізаційного розвитку. Додамо
лишень, що в другій половині ХХ століття, коли індивідуальна свобода стала
доконаним фактом Західного типу культури й соціально-політичних систем, вкрай
актуальною є проблема пов’язання свободи з саморегульованою особистою й колективною відповідальністю. Пошуки відповіді на окреслену проблему в тій або іншій
формі знайдемо фактично в усіх напрямах філософії ХХ століття. Найдетальніше
проблематика свободи-відповідальності осмислена в контекстах екзистенціалізму,
прагматизму, персоналізму, релігійної філософії й комунікативної, або/і практичної
філософії. Вагомі дослідження в аспекті феномену альтруїзму і «свободи волі» за
останні 30 років запропоновані представниками аналітичної філософії. У пропонованій статті хочу привернути увагу до того факту, що всі без винятку питання щодо
індивідуальної свободи, становища «вільної людини» та умов відповідальності –
стосуються витлумачення природи людини. Навіть якщо автор певного тексту чи
дослідження не висловлюється відкрито щодо свого розуміння людини, останнє присутнє в них імпліцитно. Тобто, міркування про свободу й відповідальність є водночас міркуваннями про природу людини й, зокрема, про природу її «суб’єктивності» і самості в аспектах егоїзму, альтруїзму й емпатії. За останні два десятиліття
завдяки відкриттю «дзеркальних нейронів» значно поглибилися дискусії щодо
феноменів емпатії та «свободи волі». Причому, якщо аргументи стосовно першої
мають позитивний характер, то стосовно другої – негативний, аж повного заперечення існування свободи волі й самого концепту як семантично порожнього.
Не вдаючись в детальний огляд концептуальних підходів та відмінностей між
ними, – це може бути завданням для монографічного дослідження, – у пропонованій
статті маю за мету проаналізувати зв'язок між природою людини й можливостями
культурно-цивілізаційного здійснення емпатії. Ключова теза полягає в тому, що
емпатія, як чинник міжлюдських стосунків, має водночас генетичне (індивідуальне) і
суспільне (видове) обумовлення; це означає, що емпатія притаманна для активного
здійснення людської природи з часу її народження й стосується (раціональних і
нераціональних) потреб суспільного життя. Оскільки цивілізаційний розвиток людини полягає зокрема в конституюванні свободи як міри її розкріпачення й розбудови суб’єктивності та зростання індивідуального самоусвідомлення, по новому актуалізується питання зв’язку цього процесу з такими сторонами нашого життя, як
співчуття, альтруїзм і емпатія.
Тематизація емпатичних спонук людської поведінки має тісний зв'язок з
альтруїстичними мотивами активності, дослідження яких проводиться тривалий час і
губиться в минулому філософії й етичних теорій. Знаковою була праця Т. Наґеля
«Можливість альтруїзму» [1], опублікована 1970 р. в США. Він обґрунтовував, що
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природа альтруїзму випливає з потреби раціонально діяти, яка притаманна для
людини так само, як потреба раціонально мислити. Відповідно, на протилежному
полісі перебуває ірраціональне мислення й егоїстична настанова в діях. У свою
чергу, егоїзм нерозривно пов’язувався з користю, або точніше – з корисливістю.
Згідно з концепцією Т. Наґеля, альтруїзм визнається невід’ємною, базовою, властивістю природи людини щодо здійснення раціональної поведінки між членами суспільства: альтруїзм – це не жертовне самозречення, але добровільна дія на основі
уважності до інтересів інших людей без прихованих мотивів [1, 37]. При цьому альтруїстична настанова поведінки не є тотожною до повсякденної розсудливості. Остання може бути проявом як звичайного егоїзму, так і здорового глузду, або ж самозацікавлення 1. Альтруїзм є протилежним власне до егоїзму, але не до «самозацікавлення» чи користі. Немає підстав протиставляти альтруїзм і самозацікавлення.
Останнє є проявом людської суб’єктивності й не передбачає обов’язкового нехтування інтересами інших. Егоїзм за визначенням стосується нехтування інтересами інших
[2, 192]. Це також означає, що альтруїстична поведінка не є протилежною до вигоди і
користі; навпаки, вона з ними пов’язана й, можливо, навіть їх обумовлює. Важливим
моментом альтруїстичної поведінки, є усвідомлюваність дії, розуміння її спрямування. Альтруїзм є проявленням чогось дуже істотного в людині – він стосується
процесу конструювання людської суб’єктивності й самості особи загалом в сенсі
запиту людини про саму себе: запиту про те, якою людиною я хочу бути, водночас
усвідомлюючи, що самого прагнення бути вільною людиною не є достатньо для
відповіді не це питання. Пошук відповіді на запит свідомості можливий якщо
«природа людини» іманентно «налаштована» на позитивну відповідь і може
розгортатися в напрямку конструювання не просто альтруїстичних спонук з потреби
раціональної суспільної поведінки, але й конституювання індивідуальної емпатії,
обумовленої в тому числі біологічно.
В цьому сенсі «природа людини» є радше «відкритим проектом» її персонального здійснення, або персоналізації особи, чинниками чого виступає не тільки
раціональний розум, але й «розум тілесний», пов'язаний з розвитком чуттєво-емоційної сфери людського життя. Персоналізація відбувається в тісному зв’язку із соціалізацією індивіда, «вписуванням» суб’єктивності в систему культурних і соціальних
цінностей і норм. Проте візьмемо до уваги, що цінності й норми соціальнокультурного середовища генеруються не самі по собі, а через осіб та комунікативну
мережу їхніх відносин, тобто вони генеруються в процесі персоналізації.
Здійснення «проекту людини» передбачає підходити до цього процесу
передусім з погляду «утіленого розуму» й розуму суб’єктивного, а не, як традиційно
заведено, – з погляду розуму об’єктивного й «розутіленого» чи безтілесного. Дослідження людського буття з погляду об’єктивного розуму парадоксальним чином, з
одного боку, редукуються до відношення між свідомістю і мозком, а з іншого,
ментальні процеси редукуються до фізичних і матеріальних. Якщо б справа полягала
в тотожності між ментальним і фізичним, то феномен творчої уяви, як найпотужнішого чинника суспільного розвитку, повинен залежати винятково від хімічних процесів у мозку. Наприклад, в такий спосіб, що «зранку випив – і цілий день вільний».
Проте чинники віртуальної реальності, до якої належить творча уява, не редукується
1

Цей термін є штучним для української мови, проте підстави для його застосування знаходжу в
тому, щоб розмежувати концепти «егоїзм» та «самозацікавлення» й тим зберегти англомовну
денотацію термінів «egoism» і «selfinterest», які не є тотожними в сучасному філософському
дискурсі.
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ні до фізичної реальності, яка існує незалежно від людини, ні до чуттєво-емоційної
реальності, як частини її самості. Топікою віртуальної реальності є знакова система,
як автономний видовий операційний інструментарій, засобами якого суб’єктивний
світ особи зв’язується з фізичним довкіллям і культурним середовищем.
Це означає, що знакова система людини не редукується ні до мозку з його
фізіологією й хімічними процесами, ні до зовнішнього від істоти фізичного світу, ні
до стану свідомості чи притомності. Знакова система є умовою референтності між
істотою, фізичним світом і культурним середовищем її перебування. Але вона також
є передумовою впливу на суб’єктивний світ особи і на її прагматичні настанови.
Більше того, знаємо, що вербальна мова, слово людини має силу впливати на іншого
й має силу спричиняти великі зрушення. Одначе, якщо філософія несе силу слова,
тоді не всі види філософування з необхідності будуть добрими для людськості. З
цього приводу Пітер Кемп у вступному слові до ХХІІ Світового конгресу філософії
(Сеул, 2008 р.) наголосив, що «філософування ніколи не буває повністю нейтральним. Ми, філософи, несемо відповідальність за те, яким чином речі пов’язані зі словами. … Буває дуже спокусливим для певної групи підкидати харч для масових суджень, навертаючись до найгіршої частини нашої самості. І ця частина нашої самості
формується не лише нашими егоїстичними спонуками, вона також конституюється
тим, що Томонобу Імамічі назвав ―нозистичними‖ спонуками, тобто егоїзмом множини (від латинського ―nos‖ ми), або груповим егоїзмом, який розводить людство на
окремі позиції і розглядає кожного як потенційних ворогів, що належать до іноземців, до різних груп, до різних націй чи різних культур» [3, 9].
Властиво, здійснення «проекту людини» відбувається в ногу з розгортанням
тих семіотичних засобів, які обумовлюють віртуальну реальність і відповідне культурно-комунікативне середовище. Альтруїзм і емпатія проявляються в останньому як
його цивілізаційні чинники й засоби людяності (в традиційній мові – засоби
одухотворення). Таким чином, охоплюючи «природу людини» процесуально, як
«здійснення життєвого проекту» й персоналізацію (або здійснення долі), а не «стало», як незмінну даність, доцільно семантично деконструювати термін «природа
людини» на термін «ідея особи»[4]. Це означає, по перше, що не існує «фундаментальної», незмінної природи людини, а по друге, – не існує людини, позбавленої
культурного, соціального й комунікативного впливу. Про це Яель Тамір пише так:
«Сьогодні майже загальним є погляд, що ані цілком ситуативне пояснення «національної особистості», ані ліберальне пояснення особистості як апріорно вільної
від будь-яких прив’язаностей не відображає адекватно людську природу. Це спонукає до того, щоб у дослідженні обрати середню позицію, здатну поєднати у собі як
націоналістичний погляд, у відповідності з яким індивіди неминуче є витворами тієї
культури, до якої належать, так і ліберальний, згідно з яким індивіди є творцями
власних способів життя» [4, 368].
У сучасних соціальних дослідженнях і гуманітаристиці спостерігаємо думки,
що під впливом глобалізації Західний світ вступає в епоху послаблення громадянської свідомості й активних політичних зв’язків. Атомізований індивід постмодерного суспільства та симулякри його самоздійснення часто посідають місце громадянина з його нормами відповідальності не тільки за власне благополуччя. Дедалі
тривожніше лунають думки про спрощення «соціальних зв’язків» і маргіналізацію
культурних норм, пов’язаних з визнанням творчого покликання людини. Вказана
тенденція обертається прагненням пошуку надкомпенсації в сфері культурних відмінностей і різноманітностей, що під впливом політичних інтересів і групового
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егоїзму набирають дедалі більшої диференціації, яка часто видається самоцінною й
здобуває нормативне юридичне визнання.
Водночас, тенденція ослаблення політичних націй в Західній цивілізації веде
до перегляду прийнятих метафізичних та ідеологічних доктрин і поглядів. Парадоксальність ситуації в тому, що сучасний європейський суспільний лад, який виник
внаслідок розгортання ідеї індивідуальної свободи та її культурного, соціального й
політичного здійснення, навряд чи вимагає від громадян захищати цей лад ціною
власного життя й набутої приватної свободи. Очевидно, йдеться про нову культурну
й гуманітарну інтенцію, яку варто вітати. Адже громадянство різних культурних і
національно-політичних організацій виявляє спільну раціональну настанову до мирного співіснування і в цьому можемо відзначити корисну тенденцію зростання альтруїстичних настанов поведінки на збереження життя в його широкому екологічному
сенсі. Проте в середовищі сусідніх культур не зменшується кількість людей, здатних
іти на самогубство і знищувати інших заради власної уяви про свободу, про «праведне життя», про метафізичну відповідальність за долю людства чи про єдино правильний соціальний устрій. Немало політиків на найвищих державних посадах прагнуть всіляко побільшувати ресурси агресивного патріотизму народу, підбурюючи
групові егоїстичні інстинкти заохоченням до зверхності над представниками інакших культур. Для цього їм доводиться жертвувати добробутом суспільства й тримати народ в пастці соціально-економічного знедолення, щоб підтримувати належний
рівень політичної й повсякденної ворожнечі й агресивності, які водночас служать
передумовою легітимності влади. Хоча немає сумніву в тому, що мирне життя
людства є його найбільшою цінністю й передумовою вільного розвитку кожного.
З першого погляду, на рівні зовнішнього емпіричного спостереження фіксуються зміни в політичних, економічних, соціальних, культурних і цивілізаційних
аспектах дійсності – це експліцитний підхід до оцінки подій та людської природи.
Але в центрі соціальних трансформацій перебуває особа зі своїми життєвими
цінностями: світоглядними, релігійними, культурними й просто повсякденними.
Зовнішні суспільні зміни пов’язані з трансформацією внутрішнього суб’єктивного
світу людини й стосуються її свободи, автентичності, ідентичності і відповідальності. Тому експліцитний підхід до аналізу цивілізаційних трансформацій має врівноважуватися імпліцитним. Це означає, що суб’єктивність буття людини, її індивідуальна й колективна культури набувають особливої ваги, а прагнення свободи й
оновлюваної ідентичності стають найважливішими чинниками сучасної суспільнополітичної динаміки в її публічних і приватних проявах. Дослідження останнього
часу переконливо показують, що культура значно більше впливає на формування
зокрема демократичних інститутів, аніж це вважалося ще зовсім недавно [5, 126].
Виявлення, свідоме чи несвідоме, індивідуальної, групової, культурної й
політичної свобод та пов’язаної з її сенсами ідентичності призводило і призводить до
суперечностей і конфліктів. Це дає підстави багатьом дослідникам і політикам
визнавати основою ворожнечі між державами не економічні та ідеологічні причини,
а передусім культурні, цивілізаційні і психологічні. Наприклад, тривалий час у філософії панувала тенденція вважати, що людина згідно зі своєю природою спонукана
діяти егоїстично навіть тоді, коли її активність позитивно впливає на суспільні
відносини; така ситуація визначалася терміном «розумного егоїзму». Хоча ще І. Кант
намагався підважити теоретичні основи «егоїстичної природи» через концепт «категоричного імперативу», проте він залишався в контексті есенціального витлумачення
людини. Новий підхід складався під впливом філософської антропології й особливо

227

– екзистенціалізму. Згідно з духом останнього, людина визнається неповторною й
нерозривно пов’язується зі свободою, яка здобувається через самоздійснення.
Ґрунтовні підстави для переусвідомлення причин людського егоїзму на сучасному етапі розвитку наукового знання одержуємо завдяки аналітичній та етичній
інтерпретації феномену «дзеркальних нейронів». Їх відкриття (Giacomo Rizzolatti,
1996) генерувало численні філософські праці стосовно висвітлення природи емпатії.
Воно стосується також переусвідомлення джерел і суті альтруїзму щодо його зв’язку
з емпатією. Нагадаю, Т. Наґель вважав, що людина діє помірковано й альтруїстично
не тому, що вона має конкретне в часі й ситуації бажання досягти задуманого, але
тому, що вона здатна діяти помірковано й альтруїстично. Тобто людина здатна до
альтруїстичної дії не з чуттєвих мотивів і навіть не через співчуття, але з розумових:
альтруїстична дія базово закорінена в людській природі, пов’язаній з розумом. В
окресленому підході Т. Наґеля спостерігаємо прагнення відійти від властивого для
класичної філософії розмежування чуттєвої й раціональної сфер людського світосприймання. Водночас Т. Наґель не підтримує властиву тогочасній аналітичній філософії тенденцію редукціонізму розуму до тілесності, зберігаючи місце для автономного статусу свідомості. Одначе він надає перевагу терміну «альтруїзм» перед
терміном «емпатія», оскільки остання стосується передусім чуттєвої сфери життя й
людського повсякдення, де раціональна дія є тільки частиною відносин, більша ж
частина яких викликана діями позараціональними й ірраціональними. Цей підхід
також проявляє себе філософською традицією полярно диференціювати альтруїзм
(емпатію) і егоїзм, тобто мислити, що називається, «діалектично», через протилежності як суперечності. Справа визначення альтруїзму чи егоїзму стосується аксіологічних координат і має етичне значення. Ми надаємо певній дії значення егоїстичної
або ні, в залежності від оцінки її впливу на іншу людину чи суспільне явище.
Після падіння комуністичного Радянського Союзу й під впливом глобальних
викликів особливою силою, здатною об’єднувати і роз’єднувати, виявилася культура
та пов’язана з нею символічно-комунікативна організація віртуальної реальності.
Семіотичне проникнення до суб’єктивності і мислення використовується в політичних технологіях й ідеологічних протистояннях. Сучасна людина опинилася перед
небезпекою поглинання її розуму й світогляду маніпулятивними ресурсами захоплення й утримування влади. З особливою гостротою це спостерігається в тому посткомуністичному просторі, який не належить до Європейського Союзу, та в країнах з
диктаторськими режимами. Очевидно, що влада, утримувана нечесними технологіями, не може нести людині повноту її вільного самоздійснення. Навпаки, нечесна
корумпована влада з метою власного самозбереження всіляко вдається до наклепу,
образ та приниження щодо своїх опонентів. Семіотично-віртуальний простір спільного життя (культура) перетворюється на «засіб егоїстичної чи нозистичної зброї» в
руках соціально-політичної групи. З цього приводу С. Гантінґтон, міркуючи про
чинники зміни світового порядку, вважав, що «для народів, які шукають власну
ідентичність і наново відкривають етнічні корені, наявність ворогів є визначальною»
(курсив мій – А.К.), а найнебезпечніші культурні конфлікти виникають на «лініях
розлому між цивілізаціями»[6, 11]. Так, натомість здійснення і побільшання свободи
людини, вимальовується нова есхатологічна перспектива блукання між «своїми» та
«чужими».
Проте, на мій погляд, такий підхід в оцінюванні причин ворожості імплікований редукцією «природи людини» до егоїстичних мотивів поведінки, як базових,
або сутнісних. Названий автор фактично стверджує, що «етнічне коріння» є синонімом «егоїстичних мотивів» і, навпаки, зречення етнічного чи культурного коріння,
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очевидно має викликати альтруїстичні дії. Проте прискіпливим оком часто можна
помітити, що особи, які вербально визнають перевагу універсальних цінностей над
цінностями локально-культурними й етнічними, здатні поводитися напрочуд ворожо
й жорстоко навіть щодо елементарного визнання права людини на свободу і гідність.
Достатньо пригадати практику радянських комуністів, значу частину серед яких
складали особи, які зреклися не тільки своєї етнічної культури, але й цивілізованої,
за їхніми переконаннями, буржуазної, поведінки. Причому, вони вибирали зречення
під впливом на позір раціональних аргументів стосовно всезагального щастя всіх
трудящих; але ніяк не можна знехтувати тим, що на практиці «зреченці від етнічного
коріння», до пори до часу, істотно покращували своє матеріальне становище – тобто
тут ніяк не можна уникнути думки про мотиви егоїстичні, як справжні. Доктринально замислений пролетарський альтруїзм на практиці виявився врай рафінованим
егоїзмом тих, хто його сповідував і здійснював політику партійного патерналізму над
особою, позбавленою індивідуальної (приватної) свободи, перетворюючи її на прохача-клієнта держави-опікуна.
Чи означає це, що нейтралізувати суперечності ворожнечі можна лише через
нейтралізацію національної й культурної ідентичностей, яка є наслідком «неправильного» здійснення свободи людини? Саме таким шляхом пропонували рухатися
марксистська теорія і комуністична практика, оголосивши зразком «прогресивної»
ідентичності пролетаріат, члени якого є найвільнішими з вільних, оскільки не мають
«ні власності, ні батьківщини». Насправді виявилося, що свобода від етнічної, національної й релігійної ідентичностей пролетаріату зовсім не стала гарантією миру.
Рівно навпаки, марксистська метафізика зречення приватної й національної ідентичностей привела до численних людських жертв, трагічної примусової асиміляції й
тоталітарного облаштування суспільного життя. Пам’ятаймо, що культурна спадщина комуністичного тоталітаризму в колишніх республіках СРСР тримається великою
мірою на семіотиці радянської ідентичні, ворожій не тільки до національного самовизначення, але й до модернізації соціально-культурного розвитку. Про це пишу як
свідок важкого й драматичного шляху до громадянського суспільства й національної
організації життя в Україні.
Важливо взяти до уваги особливості суспільної трансформації в нових незалежних державах, які виникли після розпаду СССР. Зокрема населення Російської
Федерації та частково України й інших республік (ймовірно, через приблизно
однаковий раціон харчування й обсяг сірої речовини) продовжує добровільно перебувати під ментальним впливом комуністичних та колоніальних ідеологічних
уявлень про людину та її соціальну роль.
Отже, існує обґрунтований сумнів у тому, що шлях до свободи й доброзичливості через «пошуки культурної ідентичності» з необхідністю веде до створення
«образу ворога». Зауважимо, що культурна ідентичність формувалася й може формуватися довкола різних аксіологічних настанов і метафізичних чи філософських
дискурсів. Проте навіть пошук «етнічного коріння» не є апріорі передумовою
пошуку ворога, оскільки не є достатньою підставою егоїстичних мотивів. Небезпека
криється тоді, коли культурно-етнічна ідентичність приймається за самоціль політичної діяльності держави й обмежується нею, не піднімаючись до ідентичності громадянської.
Прагнення свободи, через усвідомлюється її довкола уяви про символічного
ворога, не є єдиним варіантом формування культурно-національної й політичної
ідентичності; вона має свої особливі історичні, соціальні, метафізичні та дискуртивно-епістемні передумови. До останніх, наприклад, належить розуміння природи
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людини в контексті антропоцентризму та з погляду теоретичного визнання переважаючими егоїстичних і матеріалістичних мотивів поведінки. Фактично, тут
йдеться про культурні й дискурсивно-етичні настанови на «цінності виживання», натомість «цінностям самоздійснення»2. Приклади масової поведінки людей під час
українського Голодомору дають яскраві свідчення девіантних дій, викликаних
«цінностями виживання», а також альтруїстичної поведінки, спонуканої «розумним
співчуттям». Нагадаємо, що свого часу Т. Гобс також пояснював джерела суспільної
ворожнечі егоїстичною природою людини і вважав її наслідком прагнення природної
(вродженої) свободи.
Зазначу, що «контекст антропоцентризму», як зредукований варіант антропологічного підходу до світу, задається метафізичною теорією і формується під
впливом відповідного освітнього дискурсу з його настановами на секулярне соціальне середовище3. Однак поряд із секулярним, існує й позасекулярний простір соціального уявлення. Чарльз Тейлор привертає увагу до важливої відмінності між соціальним уявленням і соціальною теорією. Щодо першого, то йдеться про «спосіб, в який
звичайні люди «уявляють» їхнє соціальне середовище, а це часто не висловлюється в
теоретичних термінах, а здійснюється в образах, оповідях, легендах тощо. (…) Соціальне уявлення лежить в основі того спільного розуміння, яке уможливлює спільні
практики й спільно прийнятий сенс легітимності» [7, 171-172]. У пропонованому
тексті проблема вільної особи й відповідної до неї ідентичності усвідомлюється саме
в аспекті взаємодії соціального уявлення з теоретичними філософськими візіями.
Прийняття антропоцентричної метафізичної парадигми реальності, особливо з
настановою на «цінності виживання» засобами опанування природи, спонукає до
зростання недовіри до людини й стає передумовою відповідної політичної й соціальної інженерії. Окреслений підхід обумовлює міркування, що вихід зі стану ворожнечі й егоїзму між людьми, етносами, націями, культурами й цивілізаціями – до
стану миру, лежить в площині винятково зовнішнього, політичного обмеження
індивідуальної свободи. Відповідальність особи за власні дії в даному разі перекладається на її державно-правове обмеження. Але чи справді, якщо політично
обмежити право, наприклад, на етнічну й національну ідентифікацію та соціальну
мобільність, то людина перетвориться в добродія? Маркс, Ленін і Сталін вважали,
що коли усунути свободу на приватну власність і заблокувати чи обмежити свободу
національної ідентичності, людина-егоїст перетвориться в добродія. Однак добродія
не вийшло, натомість людській співчутливості прийшла метафізична ненависть до
уявного класового ворога й буржуазного світу, чи не головним аксіологічним виміром якого було формування громадянського ґатунку цінностей і відносин.
Існує правда людської природи, якою не можемо знехтувати. У протилежному
разі це призводить до погіршення життя й зменшення в ньому свободи. Проблема
залишається в тому, що сучасні еліти й державні лідери переважно проводять політику людського розвитку, засновану на ідейній платформі, що походить з 18-19
століть: йдеться про просвітницьке розуміння природи людини та про деякі найпопулярніші теорії другої половини ХІХ, початку ХХ століть. Скажімо, Дж. Локк не
погоджувався з Гобсом в тому, що ворожнеча є природним станом людського
2

Про такі два типи культурної орієнтації йдеться в дослідженнях Р. Інглгарта, зокрема, в
цитованому раніше: Рональд Інглхарт. Культура и демократия.
3
Варто взяти до уваги редукцію антропологічного підходу до антропоцентризму в українському
академічному педагогічному і філософському середовищах. У 2012 році тодішній Президент
В. Янукович публічно оголосив державну програму гуманітарної політики як таку, що «заснована
на парадигмі антропоцентризму».
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суспільства, але вважав, що дитина народжується як «чиста дошка», її свідомість
починає формуватися під впливом праці й власності. Адам Сміт визначив матеріальні інтереси й потреби головними для розвитку дитини, хоча в «Теорії морального чуття» він писав, що «любов добродійства (чесноти) є найбільш шляхетною й
пристрасною в людській натурі». З нею ж він пов’язував, як і більшість його сучасників, прагнення бути позитивно оціненим і визнаним іншими. Проте під впливом
контекстуальності культури й етики раннього періоду нагромадження капіталів це
базове прагнення людини також трактується крізь призму її егоїстичної суті з
корекцією на залучення функції розуму – пропонується прийняти «розумний егоїзм».
Джеремі Бентам вважав, що дитина народжується з потребами задоволення й комфорту, які формують її утилітарні інтереси як головні. З. Фройд переконував, що дитина народжена для задоволення своїх інстинктів, які сконцентровані в сексуальній
енергії лібідо, а чуттєва насолода – еволюційна мета життя. Виходило, що егоїзм –
це не тільки інстинктивна потреба, але й джерело еволюційного розвитку. Здавалося,
що популярні метафізичні концепції остаточно з’ясували егоїстичну сутність
людської природи як єдиного мотиватора поведінки; з цього випливало, що людині,
суть якої в тому, щоб приховувати свої справжні мотиви, в принципі довіряти не
можна. Отже, сенс урядування має походити з того, щоб стримувати зовнішніми від
індивіда засобами його неправедні вроджені спонуки й жадання. Це є типовою
орієнтацією для прийняття політичних рішень, які пропонуються в умовах знедоленого суспільного життя з його «цінностями виживання». Іншими словами, закладаються метафізичні й політичні принципи нехтування так званою «негативною
свободою» на користь «позитивної», або, як у марксизмі, заради «родової свободи».
Індивідуальна свобода в цьому контексті вважається такою, що потурає егоїстичній
суті людини й вивільняє її недобру, приховану природу. Ідея вільної людини
редукується до ідеї вродженого егоїзму й людської підступності. Вказаний редукціонізм набуває свого повного втілення лише в концепції радикального матеріалізму. У християнській теології людина визнавалася гріховною і в цьому – егоїстичною, тілесно недосконалою й невільною. Проте від Бога людині дарований дух і
свобода волі. Вони здатні позбавити індивіда егоїзму через віру й любов, які належать власне до людської природи.
У намаганні змінити природу людини найдальше зайшов марксизм. Спочатку
його засновники звели людину до «сукупності суспільних відносин», вичленили
серед них відносини власності як головні і запропонували заборонити й ліквідувати
приватну власність, або ж право на свободу приватної власності, в переконанні, що
таким чином виникне «нова», «комуністична людина». Вона стурбована винятково
позитивною свободою й може її здійснювати лише в контексті спільної колективної
дії. Для цієї мети насильство держави над людиною одержувало повну легітимацію з
боку комуністичної влади. Це й сьогодні яскраво підтверджується підневільним
станом людини в доктринально комуністичній Північній Кореї.
Однак причини людської ворожнечі не визначаються вродженою програмою
життя, тобто генетично. Якби так було насправді, то треба думати, що життя вже
давно було б знищене на рівні кровожерних тварин і людина не мала б шансу навіть
з’явитися на світ. Ворожість інтенціюється, переважно, двома джерелами: а) нестачами чи голодом (у сенсі Джона Локка) та б) семіотичними настановами самої культури й конгруентними з ними комунікативними суспільними відносинами. Знову ж
таки, йдеться про «цінності виживання» або «цінності самоздійснення». До того ж,
голод сам по собі не завжди є джерелом ворожості: відомо, що особи різної культури
в стані крайнього голоду вибирають різні моделі поведінки. Це додатково вказує на
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те, що природа людського блага стосується культурної і метафізичної дійсності, а
економічний розвиток і соціальний прогрес тісно пов'язаний з культурою певного
типу. Ворожнеча, як і егоїстичні спонуки поведінки, викликаються передусім нестачею безпеки, життєвої енергії, загрозами, які щоденно виникають перед людиною й
змушують її жити не задля творчого покликання й визнання, а виживати всупереч
ворожому середовищу, що складається з індивідів, які так само позбавлені соціальної
можливості для здійснення творчого культурного потенціалу.
Чим бідніше суспільство, тим менше підстав має людина для проявлення
солідарного співчуття. Голод, як відомо, не сприяє масовому добродійству чи доброму гумору, не спонукає до інстинктивної усмішки перед Іншим. Серед нестатків,
ворожнечі й підозрюваності, – гримаси стають поважно-настороженими, неприступними, а суспільне мовлення (комунікація) навантажується брутальною лексикою, яка
найдоступніше концептуалізує ворожі почуття. Причини глобальної економічної
кризи лежать глибше, аніж в самій економічно-фінансовій активності суспільства.
Вони стосуються культури й комунікативної сфери життя, де люди обмінюються не
тільки інформацією і знаннями, але й ідеями, символами, емоціями, чуттями, естетичними смаками, концептами й цінностями. Якщо первинні жадання тварини завершуються оволодінням нею жаданого об’єкта, то жадання людини є опосередковані:
людина не завжди робить щось лише заради того, щоб фізично насититися чи
одержати тілесне задоволення. Вона також робить вчинки, які приносять задоволення від усвідомлення, що інший від її вчинків одержує задоволення. Це процес
творчості, дарунку, в якому розкривається таїна людської природи. Суть її полягає в
тому, що в нашому людському світі, у світі культури, все, чим людина користується,
стало наслідком застосування чиєїсь праці і здібностей, наслідком з’явлення на люди
того, що природа сама по собі нам не дає. Процес з’явлення речей і цінностей від
людини є її творчим дарунком для Інших в результаті чого приходять емоції радості,
а не просто задоволення. Ще в давнину Демокріт переконував, що радість носить
субстанційний характер, тоді як задоволення тільки атрибутивний. Простір культури
– це передусім простір здійснення здібностей і талантів, або сфера креативності. Там,
де ця сфера занепадає, соціальне життя охоплює стагнація і розпад. Прив’язаність
людини до культури стосується нашої неусвідомленої прив’язанності до цінностей
самотворення. Хоча на практиці, в силу історичних, соціальних та інших обставин,
така прив’язаність може перебувати в межах консервації цінностей виживання.
Виживання – це орієнтація на матеріальні цінності, тоді, як самоздійснення – на
«постматеріальні цінності» з достатньо високим ступенем міжособової довіри, на
якість життя, а не просто на фізичну безпеку[5, 111]. В настанові на самовизначення
через здійснення суб’єктивного світу особи іманентно розгортається альтруїстичний
мотив, пов'язаний з розумінням вагомості раціональної дії. Його моментами є
свідомість і знання, або семіотично-епістемна умова. На еволюційно-біологічному
рівні цей мотив пов'язаний зі спрагою життя й когнітивно проявляється як здатність
до розуміння в сумісності зі здатністю до співчуття. А цьому сенсі співчуття, як
феномен чуттєво-емоційної сфери людини, під дією розширення семіотично-комунікативного контексту розуміння, надається до конструктивних змін: наприклад, людина, яка в силу обставин набула байдужого чи навіть ворожого ставлення до травин,
може його цілком змінити на протилежне – співчутливе. Тобто, виявити здатність до
безкорисливої емпатії й стати вільною від власної ворожості принаймні до тварин.
Це підтверджує міркування К. Ґірца про те, що не існує ніякої людської природи
незалежної від культури, або семіотичного середовища, в якому вона живе. Люди є

232

«недосконалими або незавершеними тваринами, які доповнюють і завершують себе в
культурі – і не в культурі взагалі, але в дуже особливій її формі» [8, 49].
У наведеній раніше праці натомість концепту «природа людини», Я. Тамір
розвиває ідею особи, в якій поєднується поняття особистої автономії з належністю до
спільноти. Це означає, що «не існує індивіда, вільного від будь- якого контексту, і
що він може бути вільним лише в межах певного контексту» [4, 379]. Це також
означає, що природа людини не може зводитися до інтересів виживання чи
меркантильної вигоди як єдиних в її бутті.
Як істота суспільна й біологічна, людина несе в собі «програму» підтримки
життя в рамках спільноти, окремим свідченням чого є поведінка жінки-матері,
складність якої не може бути описана лише мовою індивідуального егоїзму. Людина
– це відкритий проект до світу з «програмою» відновлювання не тільки власного
роду, але й життя як такого. В ньому присутня «еволюційна програма», яка тисячоліттями забезпечує тривалість життя чинниками, не цілком усвідомлюваними й збагненими розумом, проте ми усвідомлюємо, що вони спрямовані на підтримку Іншого,
як головну передумову власного виживання. Концепт «ідеї людини» виводить
розуміння життя поза звужені матеріалістичні рамки дарвінівської парадигми, яка
ввібрала в себе риси світогляду ХІХ століття, вважаючи головною пружиною еволюції конкурентну боротьбу за виживання, в якій перемагає сильніший. Ця парадигма була ідеологічною й спиралася на дві базові опори: економічну – через поширення конкуренції вільного ринку, й ментальну, через поширення діалектичного розуміння реальності, типовим проявом якого стали теорії діалектики Ґ. Геґеля й антагоністичної боротьби за виживання К. Маркса.
Сьогодні звертаємося до усвідомлення життя, спираючись, зокрема, на комунікативне й семіотичне витлумачення розуму й свідомості, яке полягає в тому, що всі
наші людські емоційні реакції й форми розуміння та інтерпретації реальності взаємообумовлені комунікативними особливостями селекціонування інформації та її концепційного (поняттєве) перетворення в спільний семантичний простір мови і мовлення.
В усі історичні часи людська природа тісно пов’язана з тим комунікативним
середовищем, яке створюється за допомогою певних знаків, символів і кодів, що
опосереднюють сприйняття реальності. Відповідно, вихід суспільства з дихотомічної
світоглядної (картезіанської) парадигми, притаманної для доби Модерну, веде не
просто до переусвідомлення ключових мотивів суспільної поведінки людини, але й
до їхньої реальної трансформації. Сучасна комунікативна революція засновується на
індивідуалізації життя, з одного боку, й на індивідуалізації інформаційного споживання – з іншого. Коли ще недавно комунікація спиралася на централізовані джерела
інформації, – кілька ключових компаній, державна освіта, державне телебачення,
державне радіо тощо, – то тепер інформаційні потоки завдяки вільному доступу до
Інтернету селекціонуються самими споживачами. Поліпшуючи умови суспільного
життя й змінюючи комунікативні основи його забезпечення, вільна від голоду людина еволюціонує (змінюється) в тому, що стосується її смаків та емоційних пріоритетів й свідомо прагне надати своєму життю нового спрямування. В сучасній ідеї
людини найважливішим стає запит на доброзичливе, толерантне й співчутливе ставлення до іншого. Цей запит може здійснюватися лише через участь у спільноті та
через суспільні форми ідентифікації з цінностями самовизначення й самоздійснення.
Таким чином, поглиблення індивідуальної свободи веде також до поглиблення міри
суспільної співчутливості як центральної ознаки сучасного комунікативного розуму.
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Це спостереження підтверджується дослідженнями в ділянці нейробіології,
зокрема встановленням факту існування так званих «дзеркальних нейронів». Йдеться
про те, що коли ми, наприклад, спостерігаємо такі емоційні стани, як біль, страждання, агресію, сміх, плач тощо, то в мозку спостерігача їх супроводжує нейронна реакція того самого типу, якби ці емоції висловлювали ми самі. Очевидно, маємо справу
зі сприйняттям знаків-індексів, якими конкретні емоційні стани однієї людини транслюються до іншої. Ці знаки безпосередньо впливають на вегетативний стан організму іншого й викликають неконтрольовану свідомістю реакцію людського тіла. На
основі цього відкриття стверджується, що в людському мозку за його еволюційний
період збільшилася біологічна схильність не до агресії, утилітаризму й самозацикленого задоволення, а навпаки, – до соціабельності й співробітництва, до сприйняття
чужих переживань і досвіду, як свого власного. «Людські істоти не є лихими від
народження, внутрішньо егоїстичними й матеріалістичними, а є цілком інакшої природи – емпатичної – а всі ці порухи, які вважалися первинними: агресивність,
насильство, егоїстична поведінка, користолюбство, – фактично, є вторинними порухами, що випливають з репресії або заперечення наших базових інстинктів» [9, 18].
Виходить, що первинним рушієм нашого організму є активність емпатії, або співчутливості. Це також вказує на те, що наша людська тілесно-духовна суб’єктивність
(самість) послідовно змінюється (завдяки механізму парезії [10]) в напрямку
нарощення емпатичної здатності, яка є конгруентною з відповідним культурно-комунікативним і соціальним середовищем (умвельтом). Найвагомішими його чинниками-цінностями є здійснення індивідуальної й суспільної свободи через пошук
довіри, правдивості, толерантності, справедливості й рівності, як відповідального
ставлення до Іншого і до життя як такого.
У наукових популяризаціях дзеркальні нейрони одержали назву нейронів
емпатії. «Найдивовижнішим було те, що дзеркальні нейрони дозволяють нам схоплювати «розум інших» не через концептуальне розумування, але через пряму симуляцію: через чуття, а не мислення» [9, 83]. Це відкриття змушує переглянути картезіанську парадигму розчахнутого «тіла/розуму», згідно з якою розум лежить поза
тілесною чутливістю, відчуттями й емоціями й витлумачується як позатілесна сила.
Ми приходимо до кардинального переосмислення природи розуму: «відкриття дзеркальних нейронів допомагає замостити розрив між когнітивністю й біологією на
основі нейронного механізму; це збагачує психологічну теорію й пропонує вирішення багатьох проблем в когнітивних науках» [9, 83].
Таким чином, наукові дослідження за останні роки змушують повністю переоцінити наше розуміння самої природи біологічної еволюції. Конвенційне поняття
еволюції з її витлумаченням через конкурентну боротьбу за ресурси заради виживання та репродукування потомства – істотно переусвідомлюється навіть щодо ссавців. Нові відкриття стверджують, що виживання й порятунок життя – це процес подвійного пристосування й формування навичок, як на рівні про-соціальної поведінки й
кооперації, так і на рівні мускульно-фізичного вдосконалення й змагання. «Нові
відкриття щодо біологічного коріння соціальної поведінки починають носити
парадигматичний вплив на те, як ми сприймаємо життєвий світ довкола нас й
водночас по новому висвітлюють нашу власну роль в історії розгортання життя на
Землі» [9, 81]. Йдеться про те, що ми не самотні в нашій потребі до емпатії.
Ідея вільної особи стосується процесу персоналізації людської неповторності в
ході якого вона усвідомлює себе як «відкритий проект» для здійснення здібностей і
талантів через співчутливо-етичне самовизначення щодо Іншого. В основі ідеї
вільної особи лежить екзистенційна здатність і готовність людини до зміни власного
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характеру через відкриття потреби в автентичності та емпатичного типу ідентичності. Відповідно, засноване на свободі індивідуальне конструювання суб’єктивності
чи самості дорівнює розвиткові емпатичності, або співчутливості. Умовою ж розвитку емпатії є сприйняття життя через усвідомлення його скінченності, тобто через
сприйняття смерті. Тут несподівано навертаємося до думки М. Гайдеґера про розуміння смерті як фіналу життя; це спонукає до оцінки його як чогось незбагненного,
незавершеного й дуже податливого, крихкого.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВЗО
У статті проаналізовано потреби у руховій активності студентів, їхнє ставлення до організації та проведення занять з фізичного виховання, визначено рівень
зацікавленості у самостійних заняттях фізичними вправами, а також значення фізичного виховання для майбутньої професії. Встановлено основні фактори особистісно-орієнтованих інтересів студентів, які повинні сприяти створенню толерантної системи фізичного виховання у ВЗО.
Ключові слова: мотивація, особистісно-орієнтовані інтереси, фізичне виховання студентів.

Zaviyska V., Blashchak I., Lukasevych L.

AN ANALYSIS OF THE PROBLEM FORMING
POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO PHYSICAL
EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS
In the article is analyzed requirement in motive activity of students, their attitude to
organization and leadthrough of employments after physical education, certainly level of
the interest in independent engaged in physical exercises, and also value of physical
education for a future profession. Basic factors are set personality oriented interests of
students, which must be instrumental in creation of the tolerant system of physical
education in higher educational establishments.
Keywords: reason, motivation, personality oriented interests, physical education of
students.
Вступ. Підвищення рівня технізації умов праці і життя стимулює омолодження багатьох хвороб, які раніше були притаманні людям старших вікових груп. У
першу чергу це серцево-судинні та виразкові захворювання[4].
Особливу тривогу викликає здоров`я студентів ВЗО. Це пояснюється тим, що
навчання спочатку у школі, а потім і у ВЗО супроводжується дефіцитом рухової
активності, нервовим перенапруженням, яке пов`язане з необхідністю засвоєння та
переробки ними великої кількості інформації. Доведено, що одним із засобів зняття
нервово-емоційного напруження є заняття з фізичного виховання [6].
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Фізичне виховання є невід`ємною частиною всього навчально-виховного
процесу. Сьогодні у фізичному вихованні чітко сформувався базовий підхід до
реалізації мети галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності [12].
Проте, низка авторів [1, 8, 11] однією з причин зниження рухової активності
називають падіння інтересу до традиційних занять з фізичного виховання.
Формування й розвиток особистості студента – це здебільшого проблема
формування мотивів діяльності, у тому числі й у сфері фізичної культури. У структурі фізичної культури студента чи не найважливішим є мотиваційний компонент
[2]. Виникаючі мотиви визначають спрямованість особистості, стимулюють і
мобілізують її на прояв активності. В умовах академічних занять з фізичного виховання студентів мотиви можуть бути реалізовані при цілеспрямованому формуванні
релаксаційного типу розвитку молоді. Цього можна досягти шляхом активізації їх
резервних можливостей, підвищуючи резистентність організму до впливів зовнішніх
факторів [10].
Пріоритетним напрямком у підвищенні мотивації студентів до занять з фізичного виховання може й повинна стати відмова від уніфікації й стандартизації
навчальних програм ВЗО і створення альтернативних програм з кожного виду фізичної культури з урахуванням регіональних, національних, культурно-історичних
традицій, матеріально-технічної оснащеності спортивних комплексів кожного конкретного ВЗО [7].
Найбільш перспективним напрямком у вирішенні проблем фізкультурноспортивної діяльності студентів у процесі обов’язкового курсу навчання може бути
інтегративна модель фізичного виховання, що охоплює весь контингент студентів
[6]. Проблему стандартизації сучасного фізичного виховання необхідно вирішувати
не диференціюючи систему на окремі ланки, а комплексно при активному впровадженні навчальних технологій інноваційної спрямованості.
Підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами багато в чому
залежить від форм і змісту навчальних занять з фізичного виховання, використання
популярних видів рухової активності [3].
Мотиваційні потреби досягають всієї повноти реалізації у студентів, коли в
їхній свідомості формується чітке уявлення про те, яким чином фізичні вправи
впливають на їхній організм, які існують способи їх впровадження у самостійне
життя, у майбутній професії [13].
Проте, потрібно визнати незадовільний стан фізичного виховання студентів і
необхідність вживання заходів удосконалення й навіть кардинальної перебудови
системи занять фізичними вправами у вищих закладах освіти [5].
Таким чином, різноманітність шляхів формування мотиваційних потреб студентів до занять фізичними вправами вимагає нових підходів до організації системи
фізичного виховання молоді [12], яка б активізувала навчальний процес, передбачала
високу якість педагогічного процесу, який матиме здатність до модифікації, гнучкості й толерантності до різних видів фізкультурно-спортивної діяльності студентів.
Мета – визначити мотиваційні потреби у руховій активності студентів ЛКА
для оптимальної організації системи фізичного виховання молоді у ВЗО. Для
досягнення мети необхідно проаналізувати мотиви в реальних потребах до рухової
активності студентів ЛКА та виявити особливості їх мотиваційних потреб.
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Результати дослідження.
Фізичне виховання у ВЗО є особистісно-орієнтованою дисципліною. Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що вона дає можливість «не сформувати, а
знайти, підтримати, розвинути індивідуальність, виховати механізм самореалізації,
самозахисту, самовиховання, необхідні для становлення особистості та її взаємовідносин з іншими, із природою, культурою, цивілізацією» [5].
Сутність фізичного виховання становить діяльність з використання фізичних
вправ для задоволення специфічних, біологічних, естетичних і соціальних потреб
студентської молоді з урахуванням їхніх потреб, мотивів і цілей.
У студентів, особливо першокурсників, при вступі у нове для них соціальне
середовище з новим статусом «студент» відбувається різке ламання сформованих
стереотипів учорашніх школярів [9]. З першого дня вони зіштовхуються з інтенсивним освітнім процесом, до якого зовсім не підготовлені. Інтенсифікація навчального
процесу, зростаючі темпи життя, нераціональний режим праці і відпочинку, відсутність елементарних відомостей про свій фізичний стан призводять до перевантажень, нервово-психічних зривів, збільшується вплив гіподинамії й гіпокінезії на
здоров’я молоді. Дослідники стверджують, що студентам першого курсу має приділятися більше уваги: у взаєминах з ними й у вимогах до них потрібна перехідна фаза
між школою й вузом.
Тому, аналіз мотивів реальних потреб у руховій ефективності студентів, особливо першого курсу, є потрібним і актуальним.
Для вирішення поставлених задач нами було проведене соціологічне дослідження, у якому взяли участь 156 студентів першого курсу, з них 94 дівчини і 62
юнака. Опитування проводилося за допомогою відкритого опитування у другому семестрі 2012-2013 навчального року.
Аналізуючи результати анкетування з’ясували, що провідним фактором ставлення до занять з фізичного виховання виявився мотив «бажання займатися фізичними вправами» як серед юнаків (76,2% - 81,6%), так і у дівчат ( 71,5% - 78,1%).
Одним із немаловажних чинників формування мотиву є умови, у яких проводяться заняття з фізичного виховання. Лише 64,8% юнаків були задоволені станом
спортивної бази, у дівчат цей показник становив 37,9%.
Мотив «розвивати і реалізовувати свої фізичні можливості» підтвердили 51,
4% юнаків та 27,2% дівчат.
У результаті обробки анкет виявлено, що студенти розглядають фізичне виховання як діяльність, яка допомагає у навчанні, знижуючи розумову втому (68,9%
юнаків та 62,7% дівчат), а також задовольняє потребу у рухах (69,5% - 78,8%).
За допомогою опитування ми з’ясували, що 66,3% юнаків та 45,4% дівчат
вважають важливим мотивом до занять з фізичного виховання створення студентського колективу, встановлення тісних контактів, можливість «вважати себе частиною
колективу».
Одним із завдань фізичного виховання є формування інтересу до самостійних
занять фізичними вправами. Дослідження показало, що самостійно фізичними вправами займаються більше половини опитаних юнаків (63,7%). У дівчат цей показник
був суттєво менший – 28,9%.
Одним із мотивів до занять з фізичного виховання є бажання приймати участь
у змаганнях. Це підтвердили 71,6% юнаків та 43,9% дівчат.
Мотиваційну установку, спрямовану на необхідність занять з фізичного виховання для майбутньої професії підтримали менше третини усіх респондентів (28,6%
юнаків і 22,9% дівчат), що свідчить про низьку обізнаність молоді про важливість
фізичних вправ і їх вплив на організм людини.
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На підставі проведеного опитування з`ясовано ставлення студентів до традиційного змісту занять з фізичного виховання. Було виявлено лише 14% дівчат та 22%
юнаків, котрі позитивно ставляться до традиційного заняття, а кількість тих, які
ставляться негативно – втричі більша (відповідно 57% і 64%). Не визначеним своє
ставлення вважають 29% дівчат та 14% юнаків.
Відповіді на питання анкети дозволили з`ясувати причини невдоволення студентів заняттями з фізичного виховання (табл.1).
Таблиця 1
Причини невдоволення студентів заняттями з фізичного виховання, %
№
1
2
3
4
5
6

Причини
Надмірне фізичне навантаження
Одноманітність
Не цікаві заняття
Не задовольняє зміст занять
Поганий інвентар
Відсутність видів занять, які подобаються

Дівчата,%
13
32
21
5
13
16

Юнаки,%
5
33
30
10
18
22

В одному з питань анкети пропонувалося обрати найбільш привабливий, для
кожного студента вид занять.
Для вирішення цього завдання студентам у відповідях на питання анкети, було
запропоновано назвати види занять, які, на їх думку, можуть змінити традиційний
зміст занять з фізичного виховання (рис. 1).
Аналізуючи відповіді ми з’ясували, що значна кількість дівчат бажають займатися наступними видами: аеробікою і шейпінгом – 28%, фітнесом – 24%, спортивними іграми – 15%, плаванням – 18%. У юнаків дещо інші пріоритети.

Рис.1. Види занять за результатами анкетування, прийнятні для повної
або часткової заміни традиційних занять з фізичного виховання (%)
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Найбільша кількість респондентів виявили бажання займатись спортивними
іграми та фітнесом (по 29%), плаванням – 17%. 20% усіх опитаних студентів віддали
перевагу іншим різноманітним видам спорту.

Рис.2. Результати опитування про доцільність змін у заняттях з фізичного
виховання
Відповіді на питання анкети про доцільність змін у змісті занять з фізичного
виховання були наступними: 48% усіх респондентів висловились за необхідність
змін, 40% – назвали зміни бажаними і лише 12% опитаних відповіли про те, що
зміни не обов`язкові (рис.2).
Висновки.
Отже, проведене соціологічне дослідження та аналіз отриманих результатів
дозволяють зробити низку висновків:
1. Ставлення студентів до занять з фізичного виховання неоднакове. Проте
багато хто з них дає високу оцінку соціальному значенню фізичного виховання.
2. Провідним фактором ставлення до занять з фізичного виховання є бажання
займатися фізичними вправами, забезпечуючи цим фізичне і духовне вдосконалення.
3. Хороше матеріально-технічне забезпечення спортивних комплексів ВЗО відіграє чи не найважливішу роль у мотивації студентів до занять фізичними вправами.
4. Результати проведеного опитування виявили незадоволеність студентів
традиційним змістом занять з фізичного виховання і підтвердили необхідність нових
підходів до організації системи фізичного виховання молоді.
5. Формування інтересу до самостійних занять фізичними вправами орієнтує
студента на самоосвіту, саморозвиток, саморегуляцію й самоконтроль у всіх сферах
їхньої життєдіяльності.
Перспективи подальших розробок. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук шляхів вдосконалення системи фізичного виховання в умовах ВЗО, на
розробку нових сучасних засобів і методів заохочення студентів до занять з фізичного виховання.
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УДК 069.12:371.38
Караманов О. В.

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ:
ДІАЛОГ, КОМУНІКАЦІЯ, ТВОРЧІСТЬ
Проаналізовано особливості застосування музейної педагогіки у контексті
підготовки майбутнього вчителя. Визначено провідну роль освітньої діяльності у
просторі музею. Акцентовано на значенні музейного предмета як культурного символу життя людини, діалогічному характері музейного освітнього середовища, засобах музейної комунікації.
Ключові слова: музейна педагогіка, музейний простір, підготовка вчителя,
музейний предмет, діалог, комунікація, особистість.

Karamanov О.

EDUCATIONAL POTENTIAL OF MUSEUM
PEDAGOGY: DIALOGUE, COMMUNICATION, ART
The author of the article analyzes the characteristics of Museum Pedagogy usage in
the context of teacher training. He defines the leading role of educational activity in the
museum environment, describes the meaning of a museum artifact as a cultural symbol,
emphasizes the dialogue character of museum education and the means of museum
communication.
Keywords: Museum Pedagogy, the Space of the museum, teacher training, museum
exhibits, dialogue, communication, personality.
Міждисциплінарний характер взаємодії різних сфер гуманітарного знання
створює оптимальні можливості для ефективного викладання наукових дисциплін за
допомогою сучасних дидактичних стратегій і технологій. В умовах співпраці академічної та неформальної освіти цілком закономірним є звернення до ідей музейної
освіти і музейної педагогіки, які дозволяють глибше розкрити й уточнити методику
проведення заняття у новому контексті – музейному просторі.
Традиційно музейну педагогіку порівнюють з музеєзнавством, проте тут
існують відмінності, які потребують уточнення. Під ―музеєзнавством‖ зазвичай розуміють ―науку про музейну справу‖, ―науку про музеї‖ або ще більш вузько – ―музейну теорію‖. Однак у цьому випадку можна побачити певну невідповідність, оскільки
таке визначення фіксує лише зв’язок між науковою дисципліною та одним з її об’єктів – музеєм як закладом. Більш аргументованим видається формулювання, що визначає музеєзнавство як ―суспільну науку, котра вивчає процеси збереження соціальної інформації, пізнання й передачі знань та емоцій за посередництвом музейних
предметів‖ [8, 9]. Водночас музеєзнавство само по собі відноситься до міждисциплі-
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нарних наук, оскільки поєднує елементи різних предметів, зокрема історії, культурології, мистецтва, психології та педагогіки.
Як зазначають дослідники, музейну педагогіку можна інтерпретувати порізному: як науку про виховання засобами музею, посередницьку діяльність, що
забезпечує взаємозв’язок між музеями, їх колекціями та відвідувачами, і як наукову
дисципліну на стику музеєзнавства та педагогічних наук, що вивчає освітньо-виховні
цілі суспільства стосовно специфічних умов музейної комунікації [9, 105]. Отож
музейна педагогіка передбачає наявність власної внутрішньо узгодженої системи
понять і категорій, центральне місце в якій посідає музей.
Зазначені проблеми є предметом наукового пошуку А. Бойка, Г. Вішиної,
Л. Гайди, Ю. Дукельського, Н. Макарової, Е. Мастеніци, Т. Мишевої, Л. Шляхтіної,
М. Юхневич та інших дослідників, які вивчають особливості організації навчання у
просторі музею.
Мета нашої роботи полягає у виявленні освітнього потенціалу музейної
педагогіки в процесі взаємодії з відвідувачами шкільного та студентського віку в
умовах сучасного ―суспільства знань―, що є важливим в ході підготовки майбутнього
вчителя.
Якщо донедавна музеї зосереджували свою роботу головно на інформаційнопізнавальній діяльності, будучи передусім ідеологічними установами, то у сучасних
умовах намагаються організувати діяльність на засадах комунікації, діалогу з відвідувачами. Здебільшого така комунікація передбачає використання традиційної форми організації навчання у музеї – екскурсії, котра відображає особливості музею як
соціального інституту та доповнюється широким спектром відповідних засобів, що
застосовують різні культурно-просвітницькі та навчальні заклади.
Головною метою освітньої діяльності у музеї є зацікавлення відвідувачів тими
здобутками людства, які представлені у формі експонатів й відображають важливі
досягнення культури, розвитку цивілізації та життя різних народів. На думку польського дослідника Л. Туроса, систематичне укладання експонатів і презентація їх за певною проблематикою сприяють розвиткові наукового, артистичного, технікного, етнографічного, історичного та культурознавчого потенціалів особистості [11, 13-14].
Завдання нашого дослідження уможливлюють розкриття не лише специфіки педагогічної взаємодії у музейному просторі, а й вирішення деяких питань у процесі
підготовки майбутнього вчителя. Саме для цього такі заняття можна проводити для студентів у структурі різних (головно гуманітарних) навчальних курсів, які передбачають:
більш глибоке розкриття конкретної навчальної теми;
вивчення проблемних запитань, пов’язаних із неоднозначністю в оцінках й
інтерпретації;
занурення в особливу музейну атмосферу з метою застосування інтерактивних методів навчання.
У ході проведення навчального заняття в музеї підвищується значення музейного предмета, який за допомогою відчуття і сприймання, асоціацій, створення відповідного середовища стає образом-символом певної епохи та уможливлює активну
участь людини у пізнанні світу.
Власне, у ході музейного заняття з’являються перспективи:
досить чітко виявити й продемонструвати, як тривають процеси відбору,
пошуку та інтерпретації інформації, що міститься у різних музейних предметах;
розуміння індивідуальних особливостей та властивостей кожної пам’ятки
відповідної епохи;
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організації безпосередньої роботи з музейним предметом з метою збільшення його емоційного впливу.
Можливості інтерпретації предметів у музеї базуються на їх поліфункціональності, тобто багатоманітності форм і засобів осмислення та застосування речей.
Музей формує нове ставлення до предметів, активізує їх культурне значення та створює міждисциплінарні зв’язки між різними галузями знань у процесі організації педагогічної діяльності.
Музейний предмет, отже, можна розуміти як ―предметний результат діяльності людини або пам’ятку історії, що стала об’єктом ціннісного сприйняття та була
віднесена після наукового опрацювання до складу музейної збірки‖ [4, 108-109].
В основу шкільної музейної педагогіки покладено ідеї осмислення існування світу та індивідуального життя людини. Вона по-своєму вирішує питання – якою бути
людині у світі, що постійно змінюється. Тому забезпечення освітньої діяльності сучасного музею щодо його взаємодії зі школою потребує дотримання таких принципів:
максимальна відкритість й доступність колекцій музею усім соціальним та
віковим групам суспільства;
втілення у музейній експозиції цілісної картини світу, що відображена в
музейних пам’ятках;
діалогічність експозиції музею (діалог між минулим і сучасним, пам’яткою і
відвідувачем, музейним працівником, учителем і учнями тощо) [9, 93-94].
Ефективність музейного діалогу безпосередньо залежить від організації освітнього середовища. Його розглядають як сукупність умов, в яких відбувається становлення, розвиток та освіта людини. Як соціально-педагогічне явище освітнє середовище є сукупністю спеціальних умов, необхідних для освіти людини впродовж її
життя. Як педагогічне явище – це сукупність умов, де розгортається освітній процес
та з яким вступають у взаємодію суб’єкти такого процесу [7, 65].
Музейна педагогіка сприяє взаємному збагаченню двох сфер життя: освіти й
мистецтва. Саме психологічні знання природи дитини уможливлюють зміну погляду
на процес музейної освіти, а вивчення педагогічного досвіду дозволяє знайти відповідні форми роботи. Дитина, яка увійшла до музейного простору, має право на
своє бачення й розуміння того, що її оточує. Цей процес розглядають не лише як
сприйняття музейних експонатів, а діалог дитини з людьми минулих епох та культур,
їх думками, поглядами, ідеями через спілкування з оригінальним експонатом, що є їх
втіленням [10, 26].
Розкриваючи перед дитиною особливості історичного розвитку, логічність,
черговість й послідовність різних подій, музейна педагогіка відкриває прихований
зміст реліквій, експонованих у музеї, дає змогу через уявлення про історичну дійсність та повсякденний побут людей уявити минулі епохи.
У контексті підготовки майбутнього вчителя студенти мають бути обізнані з різними способами організації ефективної комунікації в музейному просторі, активно працюючи з учнями. Наприклад, під час сприймання картини
будь-якого живописного жанру можна запропонувати учням зрозуміти мову цієї
картини (ті думки, почуття, що зашифрував художник у своєму творі); описати
образи героїв картини – дати їм словесну характеристику; виходячи з “дії” в
картині; описати можливі риси характерів персонажів та “оживити” картину –
озвучити від імені кожного персонажу [3, 104].
Аналогічно можна навести приклади, коли школярі, ознайомлюючись із невідомим раніше музейним експонатом, дискутують між собою щодо його походження,
різноманітних рис та властивостей. Це уможливлює його порівняння з тими пред-
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метами, які вони бачили раніше, про які мають уявлення. Відповідно, відбувається
дуже важливий процес, коли ми маємо можливість простежити технологію інтерпретації музейного експонату: обмін думками, вдосконалення комунікативних навичок, уміння дискутувати, співпереживати тощо. Важливим для успішної соціалізації
молодої людини є формування власного творчого неповторного погляду щодо значення музейних предметів та ефективної взаємодії з іншими відвідувачами.
Різні традиції музейної практики зумовлюють самостійність (і навіть певну
відокремленість) різних тенденцій навчання й виховання у музейному просторі. З
цього погляду, наприклад, закономірності змісту, якості, методів навчання та активізації пізнавальної діяльності можуть набувати в музеї найрізноманітніших форм
практичного втілення та реалізації.
Відтак, музеї здатні виступати у ролі факторів, котрі активізують загальнонаукову та історичну грамотність населення, зосереджуючи увагу на об’єктах діяльності
людини, різних феноменах науки, природи й техніки. Ці об’єкти зосереджені у музейних предметах. У процесі організації педагогічної діяльності вони здатні, наприклад, допомогти у вивченні творчості видатного художника або політичного діяча;
відтворенні у вигляді моделі певного технологічного процесу для відвідувачів музею; реалізації різних прийомів інтерактивного навчання.
У такому розумінні педагогіка виступає як елемент культури і засіб збереження (завдяки трансляції у процесі виховання культурних цінностей) існуючого типу
культури й виробництва, що є невід’ємною передумовою для подальшої культурної
творчості [1, 5].
Зважаючи на це, відбувається актуалізація освіти та створення нових образів,
що передбачає спільну діяльність вчителя та учня, спрямовану на вирішення життєвих проблемних ситуацій, засвоєння практичних знань, умінь і навичок, формування
переконань щодо корисності, практичності та динамізму знання людини, виховання
молодого покоління, здатного забезпечити органічне поєднання особистісних та
суспільних інтересів.
Як стверджував Д. Дьюї, завдання педагога – відібрати ті факти у межах
існуючого досвіду, за допомогою яких потенційно можливо висувати нові проблеми,
що стимулюють додаткові спостереження та розширюють межі майбутнього досвіду
[5, 153-155].
Логічно також припустити, що освітня діяльність у музеї передбачає шлях від
усвідомлення форми художнього твору через функціональний аналіз його елементів і
структури до відтворення естетичної реакції і визначення її загальних законів.
Відтак, основою художнього переживання стає образність, а його спільною рисою –
звичайні властивості інтелектуального та, пізнавального процесів розвитку дитини,
що сприяють її соціалізації [2, 44-50].
Особливість музейної педагогіки полягає у тому, що вона оперує не лише
загальними й теоретичними поняттями, а використовує реальні предмети, які мають
власну історію, містять елементи певного історичного художнього стилю. У музеї
дитина одержує рідкісну можливість відчути та усвідомити реальність і життєвість
теоретичного матеріалу, який їй викладають на уроках, побачити реліквії (або їхні
копії), що належали найрізноманітнішим історичним особам. У процесі споглядання
особистих речей історичних персоналій або автентичних речей відповідної епохи у
відвідувачів музею виникає можливість емпатійного переживання подій, віддалених
у часі, або почуттів і задумів митців.
Сучасна музейна педагогіка розвивається у контексті різних актуальних
освітніх технологій, що зумовлюють наступні тенденції:
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поступове зрушення академічного навчання до формату неформальної освіти
на засадах добровільності та відсутності примусу;
пошук оптимальних форм, методів та прийомів комунікації та взаємодії
вчителя, учня і музейного працівника з матеріалами експозиції;
розширення сфери застосування музейних експонатів (від споглядання – до
творчості);
концентрація зусиль на врахуванні вікових та індивідуальних особливостей
відвідувачів у ході створення відповідних музейно-педагогічних програм;
міждисциплінарний підхід до процесу встановлення властивостей різних
історичних реліквій [6, 20-21].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що освітній потенціал музейної
педагогіки у ході взаємодії з різновіковою студентською та учнівською аудиторією
формується шляхом:
стимулювання розвитку мотиваційної сфери людини та її особистісних потенціалів;
створення комфортного середовища навчання з урахуванням діалогічності
експозиції музею;
розвитку уяви, креативності, комунікативних здібностей;
усвідомлення цінностей культури через сприймання музейних експонатів та
соціалізацію.
Застосування елементів музейної педагогіки у процесі навчання дає змогу
глибше пізнавати навколишній світ, виявляти нові міждисциплінарні зв’язки між
різними предметами, уникати однобічності у вихованні, формувати турботливе
ставлення до світової й національної культурної спадщини.
Отже, музейна педагогіка як альтернатива класно-урочної системи відкриває
перспективні можливості для перетворення традиційної школи у варіативний, побудований з кількох освітніх систем, освітній простір, котрий сприяє залученню музеїв
у процеси постійної інтеграції знань, стимулює розвиток індустрії туризму та сфери
дозвілля, змінює психологічну установку особистості на процес навчання як важливий чинник власного розвитку.
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ПОЛІТОЛОГІЯ
УДК 322:342.3
Горбач О. Н.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СТАРОДАВНЬОГО
СВІТУ: ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ДОСВІД
У статті обґрунтовано низку положень, а саме: доведено, що перші ознаки
формування зовнішньої політики склалися ще в рабовласницьких державах Стародавнього Світу, що сформувалися як певна система поглядів, яка мала свою мету,
засоби її досягнення, вмотивовані принципи, а також свій зміст; здійснено цілісний
системний аналіз історії розвитку зовнішньої політики у розрізі історичного
періоду Стародавнього Світу; досліджено особливості формування зовнішньої політики, притаманні періоду Стародавнього Світу.
Ключові слова: зовнішня політика, Стародавній світ, Стародавня Греція,
Арістотель.

Gorbach A.

INTERNATIONAL RELATIONS OF ANCIENT
WORLD: ANCIENT GREEK EXPERIENCE
A number of provisions are substantiated in the article. It is proven that the first
signs of foreign policy formation appeared in the slaveholding states of the Ancient World
as a kind of belief system, which had its goal, the means of its achievement, motivated principles and its content. The integral system analysis of the history of foreign policy development in the context of the historical period of the Ancient World was made, the peculiarities of foreign policy formation in the period of the Ancient World were investigated.
Keywords: foreign policy, Ancient World, Ancient Greece, Aristotle.
У зовнішньополітичній діяльності сучасних держав діє складний механізм
погодженості інтересів, баланс політичних сил, який забезпечує кожній державі можливість не тільки виживати в теперішньому світі, але й стати важливою частиною
загального цивілізаційного процесу сучасності. В ході історичного розвитку народів
світу та їх державних утворень накопичений величезний досвід політичних міждержавних стосунків, без врахування якого неможливий усебічний суспільно-політичний розвиток держави.
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Незалежна Україна в складних міждержавних стосунках Центральної Європи
виборює своє гідне місце. Вивчення багатющого досвіду людства в царині формулювання й реалізації зовнішньої політики стає для нашої політичної науки особливо
актуальним.
Метою статті є висвітлення зовнішньої політики в процесі її реалізації державами світу впродовж розвитку людської цивілізації та наукового осмислення історії
міждержавних стосунків.
Важливим джерелом з’ясування історії міжнародних відносин є вітчизняні та
зарубіжні дослідження в галузі дипломатії, зовнішньої політики держав. Цінний
фактичний матеріал вміщується в двотомній праці «Історія дипломатії» за редакцією
академіка В. Потьомкіна. Саме в цій праці вміщується найцінніший сконцентрований
аналіз дипломатичної діяльності держав світу, починаючи від стародавніх людських
цивілізацій, узагальнюється вся сукупність зарубіжних досліджень в галузі історії
дипломатії.
Праця Д. Себайна і Т. Торсона «Історія політичної думки» хоч і не торкається
безпосередньо проблем зовнішньої політики держав світу, однак в ній знаходиться
ґрунтовний аналіз теорії національної держави. У цій праці розгляд політичних
проблем викладений в контексті світоглядних переконань найвидатніших мислителів
історії людства – від Платона і Сократа до теоретиків комунізму і націонал-соціалізму.
Окремі аспекти міжнародних відносин висвітлені в працях М. Грушевського,
А. Гудими, І. Дзюби, В. Здоровеги, М. Кашуби, А. Колодного, В. Лизанчука,
Б. Лобовика, З. Мазурик, С. Макарчука, А. Пашука, А. Річинського, О. Сагана,
М. Семчишина, В. Сергійчука, В. Смолія, В. Степанкова, Л. Філіпович, І. Хоми,
І. Черняхова, М. Чмихова, І. Шевціва, О. Шуби, П. Яроцького і ін.
Історія свідчить, що вже в країнах Стародавнього Світу сформувались держави
деспотичного характеру, які проводили відповідну внутрішню та зовнішню політику.
У ІІ тисячолітті до н.е. єгипетські фараони вели досить активну зовнішню політику,
із цією метою при своїх дворах вони тримали спеціальні загони службовців, яких
посилали гінцями в інші країни для з’ясування стосунків Єгипту із сусідніми
державами.
На той час міждержавні стосунки ще не були врегульовані жодними міжнародно-правовими законами. Зовнішня політика держав велась або з метою дійсного
пошуку міждержавних стосунків для утворення союзів проти третіх держав, або з
метою шпигунського вивідування військової могутності сусідів, їх найближчих планів та намірів.
Єгипетські фараони були володарями величезної території, що складалася з
повністю залежних або напівзалежних від Єгипту царств. Щоб утримати під неподільною владою ці території, а до того ж уберегтися від спокуси нападів сусідніх
держав, потрібно було проводити досить виважену зовнішню політику. Не випадково, саме в цей час Фараони ХVІІІ династії утворили особливу державну канцелярію зовнішніх справ, яка вела міждержавне листування із сусідніми царями, налагоджувала дипломатичні стосунки Єгипту з Вавилоном, Мітанією, хетами й ін.,
розглядала прохання, скарги, доноси, наклепи один на одного володарів підлеглих
або напівзалежних від Єгипту сусідніх держав. На цей час припадає перша початкова
розробка єгипетською державною канцелярією зовнішніх справ таких документів
міжнародної політики як міждержавні договори, дипломатичні листи, міждержавні
зобов’язання, послання й ін., які збереглися у всесвітньо відомому Тель-Амарнському архіві [2, с. 12].
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Прикладом агресивної зовнішньої політики служить Ассирійська держава, яка
розпочавши свою історію з невеличкого князівства на середній течії ріки Тигр у ХV
ст. до н.е., шляхом агресивної завойовницької зовнішньої політики вже у VІІІ-VІІ ст.
до н.е. стала наймогутнішим царством Стародавнього світу. Рушійною силою ассирійської зовнішньої політики було прагнення до заволодіння родючими оазисами
сусідніх держав, до захоплення покладів залізної руди та міді, що лежали на схід за
межами Ассирії, до встановлення панівного контролю над важливими торговельними шляхами, які зв’язували Середземномор’я з Індією та Китаєм. З метою
реалізації зовнішньополітичних цілей в Ассирії широко використовувалися такі засоби як підкуп, шпигунство, компрометація лідерів сусідніх держав, пряме втручання у внутрішні справи інших країн, організація вбивств найбільш небезпечних політичних суперників тощо.
Історії Стародавнього світу відома зовнішньополітична теорія, у якій поряд із
силовим тиском широко використовувалися й інші засоби реалізації зовнішньополітичних планів держав: укладення договорів, військово-політична розвідка, використання дипломатичних місій, формування принципів статусу імунітету дипломатичної служби і т.д. Це докорінно змінювало зміст та характер зовнішньої політики. Наприклад, зовнішня політика грецьких полісів також визначалась прагненням розширювати територію, захоплювати рабів, збільшувати ринок збуту товарів,
встановлювати гегемонію над іншими територіями, забезпечувати власну зовнішню
безпеку шляхом колоніальної експансії. Однак, здійснення цих зовнішньополітичних
планів велось через пошуки союзників та утворення військових угруповань, дво- і
багатосторонніх домовленостей проти інших держав, які вважалися, з тих чи інших
причин, ворожими до даної держави.
Суттєвим відрізненням зовнішньої політики Стародавньої Греції від зовнішньополітичних загарбницьких концепцій стародавніх деспотій є пошуки таких
принципів, які б впроваджували зовнішньополітичний процес у русло міжнародноправових відносин. Уже в героїчну епоху, зазначає Г. Нікольсон, у греків існували
певні міжнародні принципи, порушувати які вважалося не тільки недопустимим, але
й гріховним [3, с. 36]. Лише той, хто не боїться «кари богів» міг дозволити собі
порушити дипломатичний імунітет посла, вдаватися до отрути, як засобу досягнення
зовнішньополітичних цілей тощо. Кожен, хто займався дипломатичною зовнішньополітичною діяльністю повинен був знати правила етикету прийому іноземних місій
і своєї поведінки в інших державах. А вже в еллінський період греки володіли розвинутим апаратом міжнародних відносин. Інша справа, як діяв цей апарат і яка була
його ефективність в умовах навколо грецького оточення, де панували тоталітарні або
деспотичні режими. З цього приводу Г. Нікольсон приходить до висновку, що «коли
демократичне суспільство має справу з деспотичною системою, воно завжди знаходиться у невигідному становищі, оскільки рішення ніколи не можуть бути в достатній мірі таємними й швидкими» [3, с. 41].
За старогрецької рабовласницької демократії зовнішня політика визначалась
зборами громадян, які обирали посольські місії та формулювали їх дипломатичні
завдання. Усяка зміна обставин, умов і т.д. ставила ці місії у складне становище і
вони змушені були відсилати гінців назад у поліс для отримання нових вказівок.
Процес міжнародних домовленостей значно затягувався, суперники постійно міняли
свої позиції або й просто використовували неповороткість грецької дипломатії для
прямого свого зовнішньополітичного успіху. Зразком дипломатичної перемоги над
греками була зовнішньополітична діяльність царя Филипа Македонського. Рішучий
та хитрий повновладний господар варварів виявився спритнішим політиком, ніж усі
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разом узяті дипломатичні загони грецьких міст-держав разом узяті. Поставивши за
мету пробитися до моря, він умілою дипломатичною грою зумів нейтралізувати
Афінську державу та інші найбільш могутні грецькі поліси і, зрештою, заволодів
усією Північною Грецією.
І все ж, аналізуючи зовнішньополітичну діяльність старогрецьких полісів,
варто вказати на те, що ця діяльність була історичним кроком вперед у порівнянні до
зовнішньополітичної теорії та практики східних деспотій. По-перше, у зовнішньополітичну стратегію й тактику старогрецьких міст-держав було внесено, хоч іноді
просто інтуїтивно, принцип недопустимості порушення домовленостей між державами. Правда, у самому дипломатичному процесі домовленостей, переговорів не визнавались ці принципи. Платон у своїй праці «Держава» зазначав, що «у ставленні до
правителів інших держав дипломатія повинна застосовувати брехню… для користі
своєї держави» [4, с. 74].
По-друге, у житті старогрецьких полісів вперше в історії зовнішня політика
стала відігравати важливу роль як громадсько-політична діяльність: вона активно
обговорювалась на зборах громадян міст-держав, демократичним шляхом обиралися
дипломатичні місії та визначалися їх завдання, обрані на цих зборах дипломатичні
органи змушені були періодично звітуватися перед громадянами про проведену
роботу тощо. Ця особливість зовнішньої політики полісів мала й свої від’ємні сторони, бо як уже зазначалось, посли та місії, які посилались в інші країни для реалізації наказів рабовласницької демократії, сперечались між собою, а іноді й просто ворогували. Наприклад, Демосфен як учасник однієї з таких дипломатичних місій
навіть спати не хотів зі своїми колегами під одним дахом. Як наслідок, така не згуртована дипломатична місія часто закінчувала свою зовнішньополітичну місію провалом. Звітування на зборах таких місій після їх повернення у свою державу нерідко
закінчувалися трагічно. Звинувачені дипломати підлягали страті.
По-третє, старогрецька зовнішньополітична стратегія й тактика зробила перший політичний внесок у розробку теоретичних основ зовнішньої політики. Так, старогрецький філософ Платон у праці «Держава» вказує на величезне значення дипломатичного мистецтва у проведенні успішної зовнішньополітичної діяльності держави. На запитання Сократа, чи може слабша у військовому відношенні держава виграти війну у сильної держави, Платон відповідає, що у прямому зіткненні з нею ні. А
якщо ця держава знайде собі сильного союзника і домовиться з ним, тоді інша справа.
Але це залежить від рівня дипломатичного мистецтва даної держави [4, с. 109-110].
Загалом, ідеальна держава, за Платоном, повинна володіти такою силою
власної організації і такими засобами зовнішньополітичного впливу, які б були
достатні для стримування та відбиття ворожого оточення. Однією з найважливіших
функцій держави, на його думку, є боротьба з природою і ворожим оточенням інших
народів-варварів. Державу з такими функціями можуть збудувати лише греки,
наділені розумом, бо варвари не здатні мислити, вони знають лише примус і до них
потрібно застосовувати жорстокість.
Інший видатний старогрецький мислитель Арістотель у своїй праці «Політика» розглядав не агресивно-загарбницький, а оборонний зміст зовнішньополітичної
діяльності: військова справа повинна бути налагоджена не для поневолення інших
держав, а для того, щоб самим не потрапити в рабство. Його вихідною світогляднотеоретичною тезою є: ідея всякої війни — протилежна ідеї права. Розмірковуючи над
проблемами цінності наук для суспільного прогресу, для державного добра, Арістотель приходить до висновку, що «якщо кінцевою метою всіх наук та мистецтв є
добро, то вище добро є переважною метою найголовнішого з усіх наук та мистецтв, а
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саме, політики» [1, с. 84-85]. Він категорично заперечує можливість поєднання «державного устрою та законів» із прагненнями деяких політичних діячів «до панування
над сусідами». Між законом і прагненнями до завойовництва нема логічного зв’язку,
бо саме по собі завойовництво позбавлене будь-якої законної підстави. «Було б
абсолютно безглуздим, - вважає Арістотель, - якби головне завдання державного
діяча полягало у вишукуванні засобів володарювати та панувати над сусідами, байдуже, бажають вони цього чи не бажають» [1, с. 183]. З цієї точки зору найкращим
суспільним устроєм є не той, у якому діють закони та традиції, що формують у
населення войовничість та жадобу завойовництва, а, той, у якому вся система державного життя «не спрямована на війну та перемогу над ворогами, яких, власне, може і не бути. Звідси випливає, що потрібно турботу про воєнні справи вважати прекрасною, але не вищою й головною метою всього, а лише засобом до її досягнення»
[1, с. 184].
Зовнішньополітична діяльність стародавньої Греції мала величезний вплив на
подальший розвиток теорії та практики в галузі міжнародних відносин держав Європи і в першу чергу Римської республіки, а потім імперії. Римська республіка певною
мірою запозичила зовнішньополітичну теорію та практику греків, їх організацію
зовнішньої політики. З часів ранньої республіки і, фактично, до пізньої імперії
римська держава складала собою своєрідну федерацію номінально політично незалежних одиниць таких як провінції, муніципалії, союзи, корпорації. З точки зору
державного права Риму, всі ці політичні одиниці наділялися, по суті, державними
правами, були своєрідними державами у величезній світовій імперії. Ці політичні
одиниці мали свої посольства, яких вони посилали з певними політичними завданнями в центр, або до сусідів і навіть до тих, що не входили в територію Римської
держави, заключали з ними договори, тобто діяли як самостійні юридичні сторони в
міждержавних стосунках. Саме на політичних правах провінцій, муніципалій і т.д.
ґрунтувалося відоме римське «право народів». Внутрішня політика Риму, в основі
якої лежало «право народів», мала безпосередній вплив на її зовнішню політику.
Дипломатичні зв’язки центру з провінціями, а провінцій між собою та з усім тодішнім світом становили собою складну розгалужену систему міжнародних політичних відносин.
Центральна зовнішня політика Риму перебувала в руках Сенату, згодом у
руках імператора. Першим із римських імператорів, хто розгорнув активну зовнішню
політику і досяг у цій справі значних успіхів, був Гай Юлій Цезар. На початку другої
половини І ст. до н.е. перед Римом гостро постало питання підкорення Галлії, яка в ті
часи перебувала у стані переходу від первіснообщинного ладу до рабовласництва у
зв’язку з чим загострилася ворожнеча між племенами та поглибилися соціальні
конфлікти. Цезар замість безпосереднього військового загарбання цих земель, а це
були території сучасної Франції, Люксембургу, Бельгії, частково Нідерландів і
Швейцарії, вдався до дипломатичних хитрощів. Розігруючи з себе «захисника
галльських інтересів», він спочатку добився того, що був обраний лідером дипломатичного конгресу представників усіх галльських племен, а потім, вміло маніпулюючи боротьбою за владу місцевих вождів, розділяючи своїх ворогів та, з’єднуючи
своїх прихильників, без особливих зусиль розбив окремі ополчення галльських
племен і підкорив всю Галлію неподільному римському володінню [2, с. 77].
Зовнішньополітичний успіх Цезаря справив великий вплив на орієнтації
римської правлячої еліти. Популярними стали ідеї зосередження зовнішньої політики
й дипломатії у руках імператора, а не Сенату. Зрештою, так і сталось. Після вбивства
Цезаря у 44 р. до н.е. та цілої низки громадянських війн влада перейшла до при-
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йомного сина Цезаря (Октавіана) Августа. З царюванням Августа й почалась історія
Римської імперії.
Август докорінно перебудував загальнодержавну основу зовнішньої політики
Риму: Сенат з основного керівного органу зовнішньої політики перетворився в дорадчу раду при імператорі; посли стали не обиратися, а призначатися імператором;
головним штабом, що відав зовнішньополітичними та дипломатичними справами,
стала імператорська канцелярія. Дипломатична та зовнішньополітична діяльність
держави все більше позбавлялась гласності, а пізніше, загалом, стала мати закритий
характер.
Основою зовнішньополітичної стратегії й тактики Августа були дипломатичні
дії. Пам’ятаючи, що не завжди військові експансіоністські походи римських полководців приводили до підкорення нових територій (наприклад, Парфії, Вірменії й ін.),
Август вважав за краще досягти тих же успіхів продуманою обережною та зваженою
зовнішньою політикою. Перш ніж починати війну, вважав Август, потрібно продумувати вигоди та втрати від неї, бо той, хто бездумно починає вести війну, подібний до рибака, який ловить рибу золотим гачком [2, с. 80]. Замість завоювання нових
територій шляхом війни та військової сили Август запропонував концепцію «утворення залежних царств» [2, с. 361].
Розгорнута зовнішньополітична лінія Риму на утворення залежних від імперії
царств, князівств, племінних союзів і т.д. давала значно більші плоди, ніж агресивні
військові загарбницькі завоювання. Тим більше, що утримувати під своєю владою
завойовані насильницьким шляхом території вдавалося все важче й важче. Інша
справа, коли дипломатичними методами, використовуючи принцип «поділяй і
пануй», вдавалося встановлювати фактичний контроль над сусідніми з Римською
імперією землями під виглядом допомоги та наведення порядку. Уся історія подальших стратегічних і тактичних зовнішньополітичних дій Риму підтвердила правильність розробленої Августом лінії. Рим постійно шукав конфліктів у сусідніх державах, а якщо їх не було, то шляхом умілої дипломатії штучно їх створював, роздмухував, а потім пропонував свій протекторат, свою фактичну владу в цих державах.
Не всі наступники Августа послідовно дотримувалися його принципів зовнішньої політики, іноді вдавалися і до активних військових дій, які часто виявлялися
звичайними військовими авантюрами. І все ж розроблена Августом зовнішньополітична лінія на припинення прямих військово-насильницьких завоювань нових територій і перехід до тактики встановлення політичного панування над ними дипломатичними шляхами дала свої результати. Римська імперія, що проводила активну
дипломатичну зовнішню політику, проіснувала ще майже п’ять століть.
Головний зміст зовнішньої політики Риму, незалежно від зміни тактики та
форм її проведення, не мінявся – це була політика зовнішньополітичних завоювань
та підкорення народів, яка засновувалася на переконанні римлян у тому, що їм від
бога дане право підкорювати інші країни, придушувати будь-яку опозицію владі
Риму і милувати лише тих, хто визнав їх панування, тобто це була типова політика,
яка базувалася на імперській психології жителів метрополії відносно як власних
провінцій, так і народів сусідніх територій. На думку Г. Нікольсона, саме таке
зверхнє ставлення римлян до інших народів «завадило їм виробити й передати
нащадкам більш або менш прийнятне зведення дипломатичних правил» [3, с. 46], яке
б претендувало на встановлення рівності держав.
Усе ж «римське право», у тому числі і міжнародне, стало кроком вперед у порівнянні з минулою історією стародавніх цивілізацій, коли можливість такого права
взагалі не усвідомлювалася.
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Підсумовуючи, слід зауважити, що саме стародавні цивілізації Єгипту,
Греції та Риму дали життя першим спробам розв’язання зовнішньополітичних
проблем. Так, зовнішня політика єгипетських фараонів відзначалася достатньою виваженістю та активністю. Завданням цієї політики був захист влади
фараонів від зазіхань сусідніх володарів, із якими доводилося налагоджувати
міждержавні, зокрема, і дипломатичні стосунки.
У багатовіковій історії Стародавнього Світу формувалася внутрішня і зовнішня політика держав. Ранні держави, зміст життя яких визначала царська тиранія,
широко застосовували у зовнішній політиці теорію та практику насильства та
загарбництва. Найбільш рельєфно ця теорія й практика була реалізована царями
Ассирії.
Давньогрецький досвід зовнішньої політики започаткував мирні домовленості,
формування стратегії й тактики зовнішньої політики, вироблення основного її засобу
– дипломатії. Арістотель заклав початок уведення у міждержавні стосунки правові
основи, необхідність розробки принципів міжнародного права.
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ПОПЕРЕДИТИ СВІТ ПРО НЕБЕЗПЕКУ РАШИЗМУ
Творення новітньої історії України вимагає розширення міждисциплінарних
підходів до досліджень її модерних напрямків та їх безпеки. У цьому контексті розглядаються соціогуманістичні основи формування сучасних складових Української
Національної Ідеї (УНІ) в різних аспектах національної безпеки: мовно-інформаційної, соціально-економічної, ідеологічно-виховної, геополітичної, воєнної тощо. Рівно
ж – з соціогуманістичних позицій УНІ пропонується як прикладний ідеологічний
інструментарій підвищення суспільної свідомості та консолідації нації в духовносвітоглядному, інтеграційно-безпековому та цивілізаційно-світовому вимірах.
Ключові слова: рашизм, дерадянізація людини та інформаційного простору,
українська національна ідея, соціогуманістична парадигма розвитку, деімперіалізація
Росії.

Vovkanycz S.

TO WARN THE WORLD ABOUT THE DANGERS OF
RASHIZM
Of the newest history of Ukraine requires the expansion of interdisciplinary
approaches to the study of its modern trends and their security. In this context, are considered socìogumanìst the basics of modern components of the Ukrainian national idea
(UNI) in various aspects of national security: language information, socio-economic, ideologically-upbringing, geopolitical, military, etc. Exactly the same – with socìogumanìst
positions of the UNI serves as applied to ideological instruments increase public
consciousness and consolidating the nation's.
Keywords: rashizm, «deradianizacia» human and informational space, Ukrainian
national idea, the sociogumanist paradigm of development, «deimperializacia» Russia.
Вступ. Наприкінці 2014 року в Львівській міській раді відбувся круглий стіл
«Ідеологічні засади національної безпеки в умовах російської агресії». У його роботі
взяли участь вчені підрозділів НАН України, викладачі ВНЗ, державні службовці,
політики, працівники силових структур, засобів масової інформації, представники
церков, а також громадські організації (товариства), в т.ч. російсько-українське
товариство ім. акад. Сахарова. Ключовими напрямками обговорення стали не лише
драматичні події останнього часу в Україні, а й історичні передмови, зокрема тра-
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диційно загарбницько-імперської інтереси Росії, що проявилися у її війні проти
суверенної України, а відтак, власне, проти всієї Європи і світового порядку. З
огляду на це зазначалося, що чинна влада в Україні без належної уваги до нових
ідеологічних засад державотворення, без чітко сформульованої національної ідеї як
програми дій у межах «Стратегії-2020» не зможе підняти на належний рівень патріотично-виховну роботу ні у ВНЗ, ні в спільноті.
Стратегія розвитку України повинна передбачати побудову національного,
духовно-інтелектуального, демократичного, культурно-багатого, креативно-інформаційного модерного суспільства з активними горизонтальними і вертикальними
зв’язками, інноваційно-динамічною системою вітчизняної освіти, науки, економіки
тощо. Ця стратегія має забезпечити українському народові соборність як нації, а
окремій особистості як громадянину – зберегти національну ідентичність, надати
умови і можливості всебічної самореалізації, соціалізації та досягнення гідного рівня
життя, безпеки, охорони здоров’я, відпочинку тощо. За період Незалежності чинні
українські уряди певною мірою, точніше за залишковим принципом, займалися
розвитком науки, освіти, культури, медицини, охорони фізичного здоров’я населення
та іншими сферами, які традиційно входять, власне, в сферу т.зв. гуманітарної
політики. Проте ця політика ніколи не охоплювала ідеологічний спектр державотворення, якість інформаційного простору, розвиток українськості на своїй землі,
національну гордість і соціальну психологію титульного народу, його небажання
прогинання перед асимілятором, природне право мати свою «рідну хату», в якій
«правда, й сила, і воля», де воістину можна реалізувати національну ідею.
Актуальність і постановка проблеми. У цьому контексті актуалізується
опрацювання ідеологічних засад державотворення і становлення нації, які ґрунтувалися б на сучасних складових національної ідеї як платформі нової соціогуманістичної політики України, що займатиме центральне місце у стратегічній візії
соціально-економічного, духовно-інтелектуального, етнокультурного розвитку і
безпеки держави, формування її національного інформаційного простору, передавання правдивої інформації, зменшення споживацької психології, корупції, злодійства та інших форм девіальної поведінки.
Отже, вкрай потрібна нова соціогуманістична стратегія паритетного розвитку нації і людини як науково-прикладна основа для розробки ефективного ідеологічного інструментарію зміни суспільної свідомості, консолідації та «зшиття»
нації в духовному, світоглядному сенсі; для правдивого інформування в українському просторі громадян про прогресивні вітчизняні та світові досягнення з різних
напрямків діяльності. Така Стратегія комплексно охоплюватиме (має охоплювати)
знаннєво-освітній, мовно-культурний, духовно-інтелектуальний, морально-ідеологічний вектори життєдіяльності держави в національно-патріотичному, інтеграційному
та цивілізаційному вимірах. Іншими словами, вельми на часі є новий соціогуманістичний підхід до буття нації, яка віками пригнічувалася, а нині переживає небезпеку свого духовного ренесансу, державного розвитку через не тільки гарячу
кроваву, а й інформаційну, енергетичну та іншу війну.
Виклад основного матеріалу. В творенні новітньої історії України відбулися
кардинальні зміни, які вимагають глибокого і всебічного розгляду всіх сегментів
національної безпеки, що загострилися в умовах затяжної агресії Росії, її загарбницької, кровопролитної та асиміляційної політики.
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Чи лише гібридність є домінантою сьогоднішньої війни?
Вперше Україна за 23 роки зустріла день своєї Незалежності у війні. Знову, як
під Крутами, нищиться генофонд нації. Україна спливає кров’ю героїв. У вогні міста
і села. Це ми всі буцімто знаємо. Але досі боїмося конкретизувати важливі та
основоположні першопричини кривавого насилля, що мають певну традицію: а)
сьогодні у цій війні рашизм знову виступає проти Української Національної Ідеї
(УНІ); б) чомусь досі ці криваві масакри цвіту нашої нації не називаємо «російськоукраїнською війною» зі всіма відповідними історично-аналітичними та моральноправовими викладками; в) натомість не нами розв’язану бойню інтелігентно загортаємо в папірчики т. зв. гібридної війни, і, зосередившись на її видимих наслідках,
вочевидь, втрачаємо посутнє, стратегічне, котре конче потребує уважнішого та глибшого розгляду. Адже оминаємо символічність двоголового мутанта як розпалювача не одного кровопролиття, його традиційну захланність, жорстокість і роздвоєність психіки, яку нормальним розумом, звісно, «не понять».
У цьому контексті відразу зазначимо принаймні три моменти. По-перше, ця
війна скинула маску багатовікової «братерської любові» російських імперій до
українців, пролиту кров від якої нащадки наші навіть при їх бажанні заледве чи
зможуть пробачити. Водночас ми, сучасники, ще не усвідомили, що розгул братнього лицемірства, замилювання очей світові почався не тепер, – не з гібридної війни
як «схрещення» сучасних тактичних методів і засобів її ведення (зелених чоловічків,
чеченців, сепаратистів зі стертими номерами російських «градів», «буків», масмедійної брехні), а з спадковості українофобій роздвоєного мутанта (від колишнього
царського до нинішнього), яка має спільну історично-імперську ґенезу. Вона
почалася з творення імператрицею Катериною 11-ою Новоросії, різаниною українців
Батурина, з більшовиків-організаторів Донецько-Криворізької та інших республік у
період боротьби з УНР та аж до сьогоднішньої анексії Путіним Криму, творення
«народних» республік у Донецьку, Луганську чи деінде. Несправедливість, імперські
зазіхання та кров невинно убієнних тягнуться з загарбницьких претензій ненаситного
імперського мутанта, які алегорично акумулював Крилов у цинічних звинуваченнях
вічно голодного Вовка до наївних: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!».
По-друге, анексія Криму свідчить, що Україна стикнулася не тільки з рашизмом як сучасним проявом агресивного російського фашизму, який почався далеко
до італійського. Військова ескалація, переслідування татар, українців дедалі більше
переконують про наступ нацизму як нової форми державно-церковної буцімто
всеслов’янської ідеології «русского мира». Ба більше, якщо Путін веде війну танками і «калашами», то поперед них цей «мір» воює духовно-інформаційно за
свідомість, інтелект і душі людей. Він добре усвідомлює, що природа коренів слів
«свідомість», «совість» – спільно-інформаційна (відомість, вість). І якими цінностями він начинить душі, такими будуть свідомість і совість нинішніх та прийдешніх
московитів щодо «подавляющей поддержки» Путіна у війні з Україною чи з будьким «ненашенським», якого треба задля панування великоросів (знайоме – Ubermenschen) зросійщити, асимілювати, знищити. Отож, показники такої підтримки, в
т.ч. анексії Криму, закладені ще предками, які свого часу також анексували Київську
метрополію Помісної церкви, вкрали наше ім’я.
По-третє, нині небезпека з Москви загрожує не лише Україні, а і світовому
порядку та міжнародному праву взагалі. Основні фактори цивілізаційного порядку
– це не тільки ринкова економіка, матеріальний добробут, а й верховенство права,
цінності, розумна організація, професіоналізм, гуманізм, правдива інформація задля
життя, безпеки і прогресу. Проте Москва стовідсотково використовує інформаційну
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війну для зловмисного маніпулювання свідомістю довірливих через «дези» дорого
оплачених мас-медій, потужно і цілеспрямовано обдурюючи світ, тотально оббріхуючи Київ і українство назагал.
Все це змушує шукати систему координат національної безпеки України на
мапі світу, оголосити внутрішню і міжнародну інтелектуальну мобілізацію для
локалізації сучасних небезпечних викликів людству, зокрема такого важливого духовно-інформаційного елемента в надбудові держави як ідеологічне її забезпечення. Духовно-інтелектуальні еліти нації саме зараз мали б звернути увагу вітчизняного загалу і світової громадськості на небезпеку ідеології як нацистської
брехні, що знову вкинута Росією в світовий інформаційний простір для виправдання анексії Криму, звільнення «униженных» Київською хунтою великоросів, збиття
«посланцями» Росії цивільних літаків з дітьми на сході України, нахабного прориву
через кордони суверенної країни, порушуючи міжнародне право, «гуманітарних
конвоїв» тощо. Допомогти політикам світу активніше реагувати на брязкіт новою
зброєю постімперського неофюрера, зрозуміти, що українці, програючи інформаційну війну, програють все: мову, освіту, культуру, молодь, економіку, армію,
вибори, територію, врешті, національну ідентичність і майбутнє. Навіть не зможемо
показати, наскільки провокаційним є шантаж Путіна щодо 10 денного взяття Києва,
введення військ у країни НАТО, навіювання ним страху нових воєн як предтеч третіх
світових. Висвітити ницість Путіна як політикана, який, святкуючи анексію Криму,
не проронив ані слова каяття за депортацію його попередниками корінного
кримськотатарського народу, що тільки завдяки Незалежності України зміг
повернутися на рідну землю. Хоча б заради об’єктивності згадав зобов’язання країн
світу, в т.ч. і Росії, захистити згідно з Будапештським меморандумом цілісність і
суверенітет буцімто братньої безядерної України.
Отже, в інформаційній війні ми, українці, не повинні програвати, а більше ніж
хто, маємо повне право й можемо з найвищою вірогідністю попередити світ про
низку вельми небезпечних речей. По-перше, після короткого затишшя нам знову
нав’язали війну не так гібридну, як загарбницьку з великою традицією зловісної
тяглості (спадковості) російських імперій, незалежно, чи то вони були царськими,
білими, червоними, православними чи атеїстичними. Вони одвічно агресивні, особливо щодо України, криваво-ненаситні до її еліт, нищення мови, визвольних ідей та
цинічно-брехливі перед світом. По-друге, нам історія надала шанс прорватися з
новими смислами визвольної боротьби на світові простори за умов дефіциту
традицій звільнення народів і народностей з-під неослабного багатовікового ярма
російських імперій. Фінляндія, Польща чи Прибалтійські республіки не рахуються.
Їм пощастило, їх оминуло жахіття довготривалого зросійщення, в них не встигли
розвинутися вороги Незалежності – орденоносні манкурти, ностальгійні п’ятиколонники. Тому їхній досвід – надто ексклюзивний. І, нарешті, третє, чи не найголовніше. Путін найбільше боїться українського Майдану, аби він не набув широкої
соціалізації в Росії, а постімперська дерадянізація «совєцкого чєловєка» не заблукала в простори республік колишнього СРСР та не деімперіалізувала основну спадкоємницю світового зла – нинішню Російську Федерацію. Тому вчепилася зубами в
Україну та їх не розчіплює, бо знає: без Київської Русі, Помісної церкви, без України
немає імперії. Реваншисти воюють не за «обиженных русскоязычников», возврат
їхнього легитимного президента, не за Київ як самостійний суб’єкт, а за перетворення його в колоніальний об’єкт та девальвацію «Золотих воріт» як індикатора
вільної комунікації суверенної України зі зовнішнім вільним світом, минаючи Росію.
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Сусідів не вибирають
Проте нам самотужки на воротах не вистояти. Імперія шалено наступає і
поневолюватиме нас далі. Це з одного боку. З іншого – сусідів, на жаль, не вибирають, з ними треба домовлятися, жити і виховувати молодих патріотів для захисту
українськості. А найкращий захист – це завжди бути готовими до бою з агресором!
Тому ідеологія нашого інформаційного простору повинна фокусувати увагу, що
українськість можна зберегти, коли разом з цивілізованим світом будемо її захищати, а, захищаючи, в співжитті та колективних волі, діях – деімперіалізуємо Росію!
Адже позбутися гітлерів та їхніх послідовників – це видима і тимчасова частина
процесу перебудови картини світу. Для сталості розвитку демократії нації треба
переродитися, а державі соціально-психологічно, духовно-морально деімперіалізувалися, як це вчинили Німеччина, Японія після війни. Це глибокий і важкий процес,
недарма Німеччині ще й зараз важко не робити з сучасною Україною так, як вона в
1939 році вчинила з Закарпатською. Це означає, що, перебудовуватися треба насамперед світоглядно, тобто деімперіалізуватися в плані: а) традиційно-зверхньої
політики т.зв. «старшого брата» щодо сусідніх українців, білорусів, а насправді їх
русифікації, хоча вони набагато старші самодостатні народи. Не згадуватимемо вже
тотальну асиміляцію малих автохтонних народів Півночі, Сибіру тощо; б) геополітики на кшталт «Москва – третій Рим», новий «Русский мир», Митний союз тощо.
Отже, без каяття, спокути і духовно-ментального переродження рецидиви імперії зла
неминучі. Водночас даремні сподівання Європи, що російський ведмідь пазурами
застрягне в тілі України і більше не хотітиме свіжатини.
Без усвідомлення світом цього, а відтак необхідності спільної деімперіалізації
Росії на шляху до цивілізаційного розвитку, важко гарантувати Україні цілісність та
суверенітет, свободу вибору вектора євроінтеграції, приєднання до колективної
безпеки держав, допомогти консолідувати соціум на фундаменті національної ідеї як
належній ідеологічній духовно-інтелектуальній основі державотворчих процесів.
Корінна нація не зможе зберегти українськість, культурні цінності, мати перспективу розвитку, коли вона не на чужій, але не своїй землі – упосліджена. Ба більше,
коли імператив ідеологічного забезпечення розбудови єдиної соборної національної
держави відсутній! Коли їй конституційно забороняється мати єдину державну
ідеологію, бо в Німеччині це, мовляв, призвело до нацизму. Але в Україні це веде до
її виродження, а не духовного відродження. Вона не в стані захистити українське ні в
Україні, ні виконати мінімальне завдання свого Гімну – запанувати «в своїй сторонці»; не може реалізувати свою соціогуманістичну ідею – бінарного захисту і людини, і нації! Йдеться не про так звану «радянську людину» чи «единый советский
народ (читай – штучне творення російської неоімперії), а про український народ і
людину в суверенній державі – не на чужій, але не своїй землі. Коли світ зрозуміє ці
слова нашого Пророка?!
Сподіваємося, що наша влада, нарешті, зрозуміла, що без ІДЕОЛОГІЇ, без
належної уваги до УНІ як сегменту соціогуманістичної політики і надання їй належного місця у гуманітарній реформі в межах «Стратегії-2020» не реанімувати ні
вже отруєних радянським соцреалізмом, ні виховати в патріотичному дусі молодь. Без української ідеї в національному просторі домінуватиме не тільки окупант,
його антиукраїнська пропаганда, семіотика пам’ятників, назв вулиць, чужа одержавлена церква, слово неправди і образ українства, а і не матимемо чіткого концепту
державної боротьби з цим злом. Ефективність духовно-інтелектуального супроводу
державотворення в Україні, власне, в тому, наскільки українській еліті вдасться
дерадянізувати суспільний загал, оперативно попереджувати про небезпеку проявів
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великоросійського шовінізму та сучасного нацизму світ, що, на жаль, переважно
байдужий. Наша наука, ідеологія, розвідка, прогнози мають діяти на випередження,
а не у відповідь на факт захоплення наших земель, палких, але надто прозоропередвиборних закликів щодо референдуму про вступ до НАТО. Адже, будучи при
владі, нічого не зробили для вступу до колективних міжнародних систем оборони,
підготовки обіцяної контрактної армії, подолання корупції; навпаки, нареклися –
Україною, її ідеєю, філософією та релігією. Задля здобуття булави йшли на будь-яку
аферу – навіть на підписання провального договору, що відчинив Путіну українську
браму. При облозі Батурина Україну також зраджували, видаючи ворогові потаємний
хід оборонців заради особистої кар’єри.
За умов, коли всі до виборів вдавані патріоти готові мити ноги виборцям, а
після про це начисто забувають, втрачається довіра; коли в Україні злодій закликає
народ «ловити злодія!», а сам краде і грабує, нелегко перед світом актуалізувати й
активувати дискредитоване більшовицькою пропагандою гасло: «Люди, будьте
пильні!». Саме ним комуністи брехливо зомбували людство у час холодної війни,
буцімто остерігаючи його від небезпечних янкі, хоча самі готувалися до третьої
світової війни. Тому нині Україна, борці Майданів, герої Небесних Сотень і АТО
найбільше мають право нагадати світові, що застереження лунали чорною неправдою саме від тих, хто при зародженні фашизму був в змові з нацистами, творив нового «советского человека», спекулюючи ідеологемами побудови світлого «коммунистического будущего». В ім’я цієї фарисейської буцімто інтернаціональної, а
насправді сатанинсько-хитро замаскованої задля світового панування імперськоросійської ідеології було знищено мільйони невинних людей. Нині ж її спадкоємець
– «гуманний» сусід – знову «миротворит» і «бдит» в Чечні, Грузії, Придністров’ї, а
під маскою борця за федералізацію України, статусу особливих територій хоче її по
шматках окупувати й асимілювати. Не янкі, а москалі, як попереджав наш Пророк,
чужі злії люди, які й у 3-тьому тисячолітті роблять лихо з нами. Не Вашингтон, а
Москва розстрілює Незалежність України. І нема на то ради без відповіді: чи є
незалежність країн, окрім Китаю, які межують із Росією?
Національний ідеал досягається швидше з Провідником
У час проголошення нашої Незалежності у нас не було ні свого Гавела, ні
Бальцеровича, ні Бразаускаса. Не спішив прийти і наш Вашингтон зі своїм правильним законом, Мойсей також десь затримався. А лідери, що поспішили прийти,
розтринькували награбоване, браталися і бачили щасливі сни у «вічній дружбі» з
Москвою. Нас заколисали міфами про міністрів, з яких щоденно в Кремлі питають: а
що ти зробив для України? Тепер виправдовуємося тезою: ніхто, мовляв, не сподівався, що Росія може вдарити нам в спину. Ніхто, окрім подвижників УНІ та
простого люду. Але чи ми їх чули? Хоча подвижники не були «озабоченими» оуновцями (убеенівцями, до чого нас привчала більшовицька пропаганда), а виваженими
східняками (яких нам також протиставляла та ж сама імперсько-брехлива пропаганда). Йдеться про видатних харків’ян Юрія Шевельова і Миколу Хвильового. Перший
без вагань назвав трьох найбільших ворогів реалізації Ідеї нашої державності:
Москва, український провінціалізм і кочубейство. Другий вказав чинники та шляхи
втілення національної ідеї: «Даєш інтелігенцію!», «Геть від Москви!» і «Даєш
Європу!». (Хоча Президент Порошенко у ВР під час підписання Договору про асоціацію з ЄС скромно лише зараз згадав останнє гасло з триптиху дорожньої карти). Я
не говоритиму про застереження Митрополита Андрея Шептицького, які він зробив
після його звільнення з московського полону. Рефлексії цих та багатьох інших
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авторитетів ніколи не втрачали своєї актуальності. Щодо суспільного загалу, то у
моєму рідному карпатському селі Мшанці давно загальновідоме прислів’я: Пес
небезпечний cпереду, кінь – ззаду, а москаль – зі всіх боків. А Котляревський, якому
в ц. р. виповниться 245 років від народження, устами головного героя «москаля-чарівника» Михайла Чупруна хіба голосно не попереджав усю Україну: «З москалем
знайся, а камінь за пазухой держи»? А хіба не було негативного історичного досвіду
нехтуванням армією в період УНР? Хіба тоді українські соціалісти не вважали, що в
щасливій федерації з братньою Росією будемо творити світову пролетарську революцію і армії, мовляв, не треба?
Здавалося, змінилися часи на краще і ми любувалися просвітком Єльцинської
демократії. Нібито нафтодолари змінили Росію. Ні, вони допомогли їй озброїтися,
але не дали збіднілому народові стати на рівень з цивілізованою Європою. Знову
даються взнаки слова-прощання і безнадії поета: «Прощай немытая Россия, Страна
рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, послушный им народ». Але це,
мовляв, характеристика внутрішнього стану країни, як нещасної Батьківщини ліберального поета-патріота, що з сумом її покидає. Однак, чому ж забуті слова Франка
щодо зовнішньої характеристики Росії як імперського загарбника та асимілятора, в
якого вічно на умі те, що на язику сучасного ястреба Жириновського: «Россия там,
где ступил сапог российского солдата»? Ескалація вєнних дій на сході України
показує, що не знецінюються слова Генія: «Багно гнилеє на сході Європи Покрите
цвіллю, зеленю густою! Розсаднице недоумства і застою, Росіє! Де лиш ти поставиш стопи – Повзе облуда, здирство, плач народу, Цвите бездушність, наче плісень з
муру. Ти тиснеш і кричиш: Даю свободу! Дреш шкуру й мовиш: Двигаю культуру!
Як не січеш, не б’єш, в Сибір не шлеш, То мов опир із серця соки ссеш, Багно твоє
лиш серце й душу дусить. Лишь гадь і слизь росте й міцніє в тобі; Свобідний дух або
втікати мусить, Або живцем вмирає в твоїм гробі!» (виділено мною – С.В.). Традиційно як російські царі, імператори, комісари, генсеки, так і сьогоднішні президенти, аби відвернути увагу суспільного загалу від внутрішніх проблем, знову будять
у власному народі психологію дикої орди, намагаючись переключити її лють на
зовнішню агресію, на покорення, пограбування і придушення свободи інших народів. У цьому контексті незабутній оптимізм Василя Симоненка, який він адресував
катам свободолюбивого українського народу, в гарячих жилах якого «козацька кров
пульсує і гуде!». «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій
народ! Пощезають всі перевертні й облуди, І орди завойовників-заброд!».
Не знаю: були відомі ці патріотично-елітарні застереження нашій т.з. самозваній еліті? Але про них слід було пам’ятати у час підписання газового договору в
Москві з Путіним в 2010 році, Харківських домовленостей у 2011, при відмові
підписати у Вільнюсі євроінтеграційну Угоду з ЄС в 2013-му, при перемовинах із
студентами обуреного Євромайдану, при прийнятті рішення щодо їх побиття і
злочинних розстрілів, втечі злочинців до Росії та їхніх ростовських зрадницьких
телезакликів – захистити «униженных» російськомовних від «бендеровцев», київської хунти. А, може, скажете ви, якби Євромайдан дослухався проф(ф)есора, то не
було б сьогоднішнього кровопролиття? Було б (!), бо все це заздалегідь і не в Україні
планувалося! А закликати Путіна допомогти армією – це наївне окозамилювання.
Армія Росії завжди готова «допомогти» не тільки нам, а і Молдові, Польщі. І
жириновські віддавна прагнуть випрати онучі біля берегів Англії. І це треба конче
знати і всім, хто так маніакально хоче булави, що лише в собі бачить Україну. Те, що
не «усьо пропало» за їхнього керівництва Україною, - заслуга суспільного інтелекту
нашого народу, який у потрібний час виявлявся мудрішим за т.з. національну еліту.
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Це черговий раз було продемонстровано на президентських виборах 25 травня ц. р.
Про це нам не треба забувати і під час наступних парламентських виборів 26 жовтня.
Чи і без законів про люстрацію чи очищення влади суб’єкти названих подій достойні, аби їх знову не тільки обирати, а й їхні чисельні портрети «прикрашали» наші
вулиці й будинки?! Очевидно, що важко дочекатися адекватної самооцінки від кандидатів у народні слуги, але нації давно пора домовитися щодо критеріїв їх оцінки.
Потрібна ідеологічна складова стратегії державотворення
Україна не може прокидатися лише під час виборів та вибухів агресивного
сусіда. Так далі жити не можна! Потрібні стаєри, а не бігуни на короткі виборчі
дистанції; керівники-мислителі, що бачать націю в триєдиному Шевченковому
вимірі: минуле, сучасне і ще ненароджене майбутнє. Ми повинні опрацювати довгострокову систему ідеологічного духовно-інтелектуального супроводу державотворення в Україні за умов потенційних викликів. У нас немає стратегії розвитку
загалом і її ідеологічної частини зокрема. Наших лідерів вистачає лише на регіональний крик, піар, але не на серйозний розгляд ідеологій державотворення в
Україні, на панукраїнські проекти безпеки по всьому периметру пограниччя.
Дозвольте вас спитати: про що говорив наш сусід із Угорщини при підписанні
Угоди про асоціацію України з ЄС 16 вересня в Брюсселі? Про небезпеку українських націоналістів! Чому така амнезія пам’яті на криваві дії російської більшовицької імперії 1956 року в Будапешті, як і в сучасного керівництва Чехії на події
1968 року? Не українські націоналісти були винні у самоспаленні празького студента
Палаха на знак протесту проти окупації його батьківщини солодами імперії зла.
Адже вони чинили те саме в Каневі, протестуючи проти продовження русифікації
України цією ж імперією. То чому ж нині серед чеських національних лідерів немає
Масарика, Гавела, які розуміли б боротьбу українців за свою незалежність, в т.ч. і
енергетичну? Хіба вони на власному досвіді не переконалися, що «націоналістів»,
особливо піарних, часто-густо засилає сама імперія? Заслані патріоти завжди «допомагають» Україні войовничо-показовим криком. Замість того, аби у всеукраїнському
масштабі мудро використовувати Довженківську формулу розбудови національної
держави: «Якщо націоналізм – це любов до Батьківщини, то я – націоналіст!».
Таким чином, нарешті, варто поставити знак оклику на націоналізмі як патріотизмі та символі ідеології боротьби поневоленого народу за свою ідентичність. Хто в
Європі, на сході України чи у світі може нам при цьому доректи?! Україна – одна і
єдина. Вона соборна, українська і гідна людини і нації! Я далі спинятися на складових цієї Великої стратегічної національної ідеї, на якій, до речі, вже не раз
наголошував. Але ми вдень і вночі повинні повторювати: без соборності немає незалежності України, і навпаки. Не може бути вільною людина, коли підневільна її
нація! Не можна людину розглядати «поза рамами нації». Саме про це Франкове
застереження не забували в УПА під час національно-визвольної боротьби. Вони не
кричали: ми – націоналісти, а боролися під гаслом: «Волю людині! Волю народам!». Вони не забували і про соборність України: чільну посаду в УГВР займав
виходець з Полтавщини – Кирило Осьмак, а не, скажімо, Роман Шухевич.
На жаль, праці з проблем збереження соборності України, національної автентичності, бінарного захисту і людини, і нації, розробки соціогуманістичних стратегій і тактик її розвитку, в т.ч. систем ідеологічного забезпечення, організації
національного інформаційного простору, майже ніколи «так, як треба» не читалися
урядовцями, депутатами, особливо тими, що нарекли себе лідерами, елітою нації,
«камандою» однодумців. «Докомандовалися», що і армії не стало. Ні у вишах, ні в
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«Знанні», ні в «Просвіті» лекції з ідеологічних засад державотворення в Україні не
читалися і не читаються. Шкода, бо, як казав Шевченко, «якби ми вчилися так, як
треба», то не тільки «була б мудрість своя», а давно мали б національну державу,
соборну демократичну Україну, врешті, були економічно і безпеково інтегровані у
вільне європейське співтовариство під євроатлантичним захистом! Соборність,
єдність – це наш самозахист!
Матимемо Україну, якщо її захистимо!
Звісно, в час, коли стріляють, вбивають, треба думати про зброю, окопи і
бомбосховища, а не багато говорити про ідеї. Але події АТО свідчать, що про ідеологію як духовно-інформаційну зброю і захист нації не слід забувати. Ба більше, треба було б про неї дбати з самого початку Незалежності, а не говорити: мовляв, національна ідея не спрацювала. Прикро, адже коли мова заходить про УНІ на форумах,
то в моїй практиці й теперішні мудрагелі зловмисно запитують: чи є українська
Ідея? В Америці буцімто її нема і непогано живуть. Я відповідаю, що в США при
в’їздах навіть у зовсім малі географічні пункти висить бігборд: «Люби Америку або
забирайся геть!». Я так відповідаю, бо це запитання зі сфери, яку називаю –
антиукраїнський інтелектуалізм. Його представники зловмисно ставлять, бо себе
вважать геніальними «мальчіками і дєвочками», не для того, аби справді додатково
про щось дізнатися, а щоби з’ясувати, за Ільфом і Петровим, наскільки доповідач
«сукин сын», володіє матеріалом; ошелешити його інтелектом і широтою мислення,
посіяти недовіру і зробити обговорення маргінально-містечковим, ксенофобським, а учасників – нетолерантними націоналістами. А відтак – УНІ дискредитувати перед світом, звести її до техніцизму, модернізації економіки, реформ і
«жолудкових», за Франком, інтересів.
Заради Бога, не спекулюймо хитромудрими порівняннями України з Америкою. В Україні нагально-насущне гасло часів Гарібальді: ми здобули Італію, а тепер
творімо італійців. Воно актуальне на рівні тонких соціально-психологічних, духовноморальних механізмів людини, її виховання, патріотизму, мотивів поведінки;
допоможе не називати в Україні уряд, його політику – проукраїнськими, а зробити їх
справді українськими, а нас – українцями – не буковинськими чи галицькими, знову за Франком, а соборними! Ми лише зараз покриваємо труни своїх воїнів національним прапором, а в них – загниваючих капіталістів – це давня традиція. В
українському соціумі «працездатні» як нові, так, на жаль, і старі гасла: «Свій до
свого по своє», «Гроші – в руки своїх», «Знання, інформація і рух (чин, дія)»,
«Україна – єдина», «Все для перемоги» і т. п. Дивімося не на країни старої Європи,
не на федеративність Німеччини чи Швейцарії, а на держави, що розвиваються. Хіба
в Китаї немає ідеї: «Системи різні – країна одна!» чи тактичних гасел на кшталт
«Хай розцвітають тисячі троянд!», «Вогонь по штабах!». Звичайно, сюди з натяжкою
на демократію вписуються дії Китаю щодо Гонконгу, але важко їх екстраполювати
на Тибет. Треба не лише змінити обличчя, а якісно трансформувати систему. Аналізувати не лише структуру і функції системи, а і емерджентність як третю якісну
характеристику відповідності двох щойно названих складових системи.
Наші західні сусіди поляки наприкінці минулого сторіччя імплементували
ідею: «Зробимо Польщу Польщею!»? Однак у них, на відміну від наших Президентів, не було сумнівів щодо спрацювання при цьому національної ідеї, йти чи не
йти в ЄС, НАТО, яку Польщу будувати? Вони на неї працювали, а не крали і вивозили накрадене! Вони вчасно зробили люстрацію. Визнаймо, що неналежна науково-прикладна увага керівництва до ідеологічних засад державотворення в Україні
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певною мірою спричинила те, що ні світова, ні вітчизняна еліти не справилися і не
запобігли кримському повторенню долі Судет, загрозам цинічної демагогії рашизму
щодо федералізації України, примиренню (чи остаточному замиренню, на що розраховує Москва) з реваншистськими умонастроями неонацистів «русского мира».
Сьогодні ми твердо повинні бути переконаними, що матимемо Україну,
якщо її захистимо! Це гасло маємо закарбувати навічно і в такому патріотичновиразному та пріоритетному звучанні, як воно було на вустах і серцях упівців – Здобудеш Україну або загинеш у боротьбі за неї! Альтернативи цьому немає, бо на
кону життя або смерть нації. Отож, захист має бути всебічним, комплексним і, головне, євроатлантичним в плані не тільки спроможності збереження територіальної
цілісності країни і суверенітету держави, а й національної ідентичності українців,
їхнього мовно-культурного, інформаційного простору, усунення постімперського
тиску, недопущення торговельних, газових чи інших війн. Гарантії мають поширюватися на духовно-інтелектуальну, економічну, енергетичну, військову безпеку
України, яка добровільно позбулася третього в світі ядерного потенціалу за умов, що
чи не кожен із сусідів намагався відірвати шматок її землі, асимілювати українців, а
вони на них з загарбницькою метою не нападали. Незважаючи на це, ніхто з сусідів у
минулому не захищав спротив українства агресії як свою боротьбу, як боротьбу «за
нашу і вашу свободу», хоча такі гасла висував. Пілсудський обіцяв його Петлюрі, але
Україна отримала «пацифікацію». Нині, нарешті, Європа зрозуміла, що українці в
боротьбі з російським агресором відстоюють свободу не лише для себе. Шкода
тільки, що якби таке розуміння відбулося раніше, то навряд чи говорилося б сьогодні
про гібридну війну в Криму чи на Сході України. Хоча роздвоєна голова орла за
імперською ідеєю Росії символізує, що одним неситим оком він безперервно
зазиратиме на Схід, а другим – на Захід. І нині задля тяглості російських імперій
царський орел «зорько бдит» під музику гімну колишнього СРСР, хоча слова вже
тричі переписувалися відповідно до вказівок кремлівської управлінської кон’юнктури. Але західне його око жмуриться, бо в близькому зарубіжжі «кое-кто уже за
бугром» і за ним не угледіти. Тому Україну утримають у кігтях будь-якою ціною,
навіть кривавою.
Національна ідея – основа ідеології державотворення в Україні
Українська національна ідея – це своєрідний комплекс вірувань і духовне кредо народу, квінтесенція патріотичних почувань, національного світобачення та усвідомлення державної незалежності, суверенності її інтересів; це концепт-конструкт
духовно-інтелектуального потенціалу нації – тобто людей-державотворців і співгромадян, які, спираючись на минуле, мобілізують творчі сили та здобутки сучасні і
майбутні, на становлення і консолідацію українського народу як єдиної політикоетнічної спільноти і цілісної одиниці світового співтовариства, що наближає національний ідеал до найвищих досягнень людства в різних сферах розумної його
життєдіяльності на шляху прогресу і добробуту.
Реалізація інноваційної, інформаційно-просторової моделі розбудови національної держави, її євроінтеграційних намірів та розробка належної соціогуманістичної стратегії розвитку диктують потребу опрацювати систему ідеологічного забезпечення державотворення, яка ґрунтуватиметься на загальноукраїнських інтересах, акумульованих такими пріоритетами національної ідеї (УНІ) – Україна:
соборна, українська, гідна людини і нації.
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Визначаючи пріоритети стратегічної Ідеї України, наголосимо, що:
• соборна – це не лише географічні, територіально-просторові атрибути, а соборна здатність нації разом ефективно творити українську державу за допомогою
консолідації сил усіх громадян, що в Україні та поза її межами проживають; це –
духовна єдність народу на своїй землі. Лише таке розуміння соборності допоможе
сформувати єдиний національний економічний, мовно-інформаційний, культурний,
релігійний та інші простори, аби допомогти всім українцям, незалежно від місця
проживання, усвідомити себе соборною державоцентричною нацією. Це особливо
важливо для формування українського соціуму як спільноти, в якій діють доцентрові (соборні) і відцентрові (регіональні, українофобські) сили і поля впливу.
Отже, соборність – це не лише інтеграція економік регіонів, а й консолідація народу
на рівні патріотичних, духовних і морально-психологічних характеристик, внутрішньо притаманних людині, її свідомості та ментальності. Феномен соборності
України – це її цілісність і керованість, ціннісні вектори прориву на світові простори,
а не ідеологеми розриву і поділу населення на сорти, регіони і ринки збуту продукції.
Насамперед це національно-свідома синергійність діянь людей як ознака організованої спільноти, як духовно-інтелектуальна соціальна «молекула», яку не можна
розривати без втрати її якісних характеристик, як не можна їх зберегти без вирішення проблем культурно-інформаційного середовища та простору;
• українська – відкидає підкинуте шовіністичне гасло «Україна лише для етнічних українців», але має на увазі формування стереотипів, що позиціонували б
Україну у свідомості всього населення держави як «рідну хату», як дім нації, котрий
слід розбудовувати на спільних духовних цінностях, патріотичних почуваннях,
інтелектуальних та культурних кодах та ідеалах українського народу, на притаманних йому традиціях, нормах і правилах поведінки, на інноваційних засадах модернізації національної економіки та політики держави відповідно до нових завдань,
економічних укладів, національних інтересів і сучасних викликів. Крім того, цей
пріоритет визначає необхідність збереження українськості, використання нових
чинників національної ідентичності, що вирізняють український народ як окреме
самодостатнє утворення, котре має всі ознаки нації: власну землю, питому мову та
своє світобачення, лише йому притаманне, яке у глобальному вимірі гідне поваги
серед світової мозаїки культур. Аби зберегти свою автентичність, українцям нікуди
виїжджати, вони вдома, на обітованій землі;
• гідна людини і нації – передбачає створення належних соціально-економічних, екологічних умов окремій особистості шляхом не лише піднесення рівня
матеріального добробуту, європейських стандартів життя (до яких нація поки що не
«дотягує»), але і духовних, ментальних можливостей самореалізації, спілкування,
національно-творчого середовища, яке поза «рамками нації», за Франком, поза національною ідеологією ні створити, ні зберегти нереально. Складові ідеї нації, що ослаблена імперським етно-інтелектогеноцидом, повинні нести не лише всі компоненти розвитку, а й мати певні пріоритети свого духовно-культурного піднесення щодо
соціогуманістичності поступу, червонокнижного захисту мови, культури, інформаційного простору, державотворчої семіотики тощо.
Пріоритети соціогуманістичної парадигми розвитку
Побудова Стратегії розвитку України на засадах сучасних складових УНІ
передбачає, найперше, аналіз існуючої ситуації у державі, виявлення ключових
загроз та протиріч, що не дозволяють запровадити таку ідеологічну основу державотворення вже сьогодні. Зокрема, визначальним має бути питання щодо націо-
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нальної держави титульного народу, єдиної державної його мови, державних символів, неасиміляційних орієнтирів інтеграції, коєвітального відродження та розвитку.
Тобто існує проблема створення середовища, адекватного для розвитку людини і
нації. Необхідно оцінити геополітичні та геокультурні загрози українській нації.
Зокрема, такі, як-от: галопуюча асиміляція етнічних культур в окремих регіонах
країни; наголоси на сепаратизмі, федералізмі окремих областей України; нівелювання та дискредитація традиційних українських цінностей, історичної пам’яті,
національної семіотики, героїв, подвижників УНІ; депопуляризація української мови,
літератури, музики, кінематографу у внутрішньому інформаційному просторі країни
та за її межами; нарешті, десуверенізація, десоборнізація та дезінтеграція України у
цілому.
В цьому контексті потрібна довготермінова Стратегія розвитку, яка б визначала, пропагувала та захищала цінності УНІ для всіх співгромадян, передбачивши:
– визначення єдиних ідеологічних пріоритетів розвитку держави, які стали б
підґрунтям націєтворення та стимулятором імунітету проти маніпулювання свідомістю українців;
– захист інформаційного простору та використання для пропагування націєтворчих ідей, культурних цінностей, традицій, звичаїв, обрядів тощо. Нинішня переважна більшість ЗМІ України передають інформаційний контент російською мовою.
Україномовні канали не отримують достатньої кількості частот. Отже, привчають
населення до неукраїнського культурно-інтелектуального продукту, активізуючи
русифікацію і так русифікованого Східного та Південного регіонів, «доросійщуючи»
Україну у цілому. Це деструктивно впливає на національні почуття, виховання
патріотизму та духовну єдність українського народу, загострює геокультурні загрози
для держави, провокує її дезінтеграцію;
– формування нової єдиної системи цінностей українців, яка дозволила б
об’єднати народ в єдину націю (державної мови, нових зразків української літератури, музики, кінематографу, театру тощо, духовних цінностей) та дозволила б пересічному громадянину ототожнюватися і самоідентифікуватися з нацією, а не з телепропагандою героїв боїв у Чечні, Афганістані, телесеріалів про ментів та різних
асоціальних суб’єктів;
– всебічний розвиток творчої особистості, формування нової української національної еліти, яка стала б для народу, особливо молоді, прикладом для наслідування, збереження національної ідентичності, ментальності народу, його історичної
пам’яті, генофонду тощо.
Визначення основоположних засад української національної ідеї диктує внесення відповідних змін не лише на рівні міжнародних взаємин, а і в нормативноправову базу України, у стратегію національної безпеки України. Хоча при
розробці нової Конституції України майже кожен Президент намагається прийняти
її під себе, але введена буцімто демократична норма, що "жодна ідеологія не може
називатися державою як обов’язкова", не тільки не суголосна з попереднім записом
"суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та
ідеологічної багатоманітності", але і перманентно передається від одного варіанта
Основного Закону держави до іншого. Ці розмиті недоречності призвели до того, що
Україна досі не тільки не має ідеологічного супроводу свого державотворення і
становлення нації, а й девальвовані проблеми актуалізації національної ідеї, пошуку
позитивного її історичного тлумачення, наукових досліджень перспектив розвитку в
інформаційно-просторовій, інноваційній моделі розбудови національної держави за
умов одвічних загроз її суверенітету з боку Москви, внутрішніх суперечок щодо
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євроінтеграційних намірів тощо. Фактично в Україні не тільки немає ідеологічних
партій, а навіть окремі члени парламентських фракцій парадокс(!) виступають на
боці терористів, сепаратистів та інших антиукраїнських елементів.
Це все ставить на порядок денний нагальну потребу: опрацювати систему ідеологічного забезпечення державотворення в Україні та закрити, нарешті, спекулювання політиканами запитанням: ідеологічний плюралізм чи монізм, соборність
чи федеративність, президентсько-парламентська республіка чи, навпаки, пропорційна чи мажоритарна виборча система? Адже сталося так, що в Україні ні
того, ні іншого немає: обпікшись на чужинській монополії тоталітарних ідеологій,
зокрема комуністичній, ми боїмося доторкнутися думкою до своєї, розмаїття її
сучасного ідеологічного дизайну. Можна зрозуміти німців, які заборонили не тільки
нацистську ідеологію, а й, настрашені гітлерівськими маніпуляціями з проведенням
загальнонаціональних референдумів, не послуговуються ними у післявоєнній Німеччині. Однак причому тут Україна?!
Таким чином, ідеться про УНІ як концептуальну доктрину і програму розвитку
сучасної демократичної та вільної України, її суверене право вибирати вектор
інтеграції, національних, європейських і загальнолюдських цінностей, за які віддали
життя герої не однієї Небесної Сотні. Наші північні сусіди не мають ніякого права
вчити нас толерантності, диктувати ідеї щодо зміни державного устрою, збереження
українськості, усвідомлення власної національної ідентичності, гідності, творення
духовно-культурних сенсів. Адже самі мають безпосереднє відношення до формування тоталітарних імперсько-більшовицьких ідеологій творення т.зв."нової радянської людини", побудови світлого "комуністичного майбутнього", що призвели
до нечуваних у мирний час людських жертв і трагедій; до лицемірної більшовицької
ідеології «дружби народів», а насправді – імперського інструментарію зросійщення. І
нині на очах всього світу, який знову намагаються обдурити «альтруїстичним»
бажанням відновити історичну справедливість, насправді допомагають сепаратистам, не гребують постімперською облудливою ідеєю "обустройства России", побудови "русского мира" не тільки як механізмом «принуждения к миру» братів православних – ближніх сусідів українців, непокірних грузинів, самостійних молдаван
тощо, а і як робочим інструментарієм поділу світу на мусульманський, для нацькування шиїтів на сунітів (і навпаки) в Іраку, Сирії, розпалювання арабів проти євреїв і
т.д.
Духовно-інформаційна мобільність людини і нації як соціанта
впровадження української ідеї
У процесах євроінтеграції важливим є забезпечення свободи руху чотирьох
складових суспільного розвитку: людей, товарів, капіталів та інформації (знань,
досвіду, ідей тощо). Загальним критерієм побудови суспільства інноваційно-інтелектуального типу є нарощування (або принаймні збереження вже здобутих) якісних
параметрів розвитку духовно-інтелектуального потенціалу, здатного підвищуватися
через механізм духовно-інформаційної мобільності та трансформуватися в належний
людський капітал, що має затребуваність як на вітчизняному, так й на світовому
ринках. Проте мало говориться про свободу руху, передавання та збереження рідного слова (інформації) в країнах, що вирвалися з-під колоніального ярма імперської
асиміляції і далі відчувають постімперський тиск. В Україні, приміром, мало чути
про дискримінаційні наслідки царських імперських указів і циркулярів (Емського,
Валуєвського) щодо заборони викладання українською мовою в школах, видання
книжок, у т.ч. релігійних. Чи, скажімо, надання радянською імперією часів Брежнєва
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- Суслова права батькам вибирати для дітей мову навчання, що остаточно погубило
викладання української в школах тих регіонів, де сьогодні воюють російські
найманці.
Водночас у цьому контексті від України євроінтеграційні процеси щораз
більше вимагають інтенсифікувати запровадження сучасних високих інформаційних
технологій, визнання зростаючої ролі людського капіталу, інноваційного менеджменту в економіці, актуалізують соціогуманістичну складову інтелектуально-інноваційного розвитку нації, її ідею щодо піднесення якості людського чинника та створення комфортного духовно-інформаційного, мовно-культурного, релігійного та іншого простору, збереження національної тотожності титульного народу, який впродовж віків намагалися знищити не лише за допомогою прямих указів-заборон, а й
великого Голодомору як етно-лінгво-інтелектоциду української нації, різних примусових переселень і виселень, Чорнобильської катастрофи тощо.
Все це диктує, що УНІ нині повинна стати наріжним каменем і цементуючим
чинником у соціогуманістичному фундаменті його державо-націотворення і виступати, як мінімум, у триєдиному європейському форматі – «Україна: соборна,
українська, гідна людини і нації», який широко соціалізується, а відтак глибоко
усвідомлюється на суспільному, груповому та особистісному рівнях. Формат «три
складові на три рівні» – основа концепт-конструкту системи ідеологічного забезпечення державотворення українського народу, виповнення його євроінтеграційних
устремлінь та досягнення національної безпеки України для нас, живих, а, головно,
– ще нерожденних. УНІ – це не тільки концентрований вираз національних інтересів
та патріотичних почуттів українців, а також програма консолідації дій нації щодо
пріоритетного використання інтелектуально-інноваційних чинників творення модерної національної держави, побудови інформаційного, громадянського суспільства,
збереження генофонду українського народу, його високої креативності та вільної
інтеграції в таке ж вільне і розвинене міжнародне співтовариство.
Недаремне нами виділено Малу національну ідею «Знання, інформація і рух
(чин, дія)» як частину Великої стратегічної національної ідеї. Власне, Мала ідея за
умов глобалізації спрямовує продуцентів лідерської інтелектуальної власності,
творчу енергію наукової молоді на: інтенсивне використання нових знань, досягнень
науки, інтелектуально-інноваційних чинників створення модерної національної держави, економіки знань, збільшення інвестицій у розвиток людини, її культури та
інтелектуального капіталу; побудову інформаційного, громадянського й правового
суспільства, збереження генофонду українського народу, тяглості його розвитку в
плані безперервного досягнення високої освіченості, креативності, духовності та
моралі; зрештою, пізнання навколишнього світу, зменшення його ентропії та небезпек – внутрішніх і зовнішніх.
На наш погляд, основна мета сучасних складових УНІ – це соборно-сконсолідована нація як повноцінне, самодостатнє соціально-економічне, етнокультурне,
політико-правове, філософсько-історичне середовище в системі національного інформаційного простору, який не гнітить, не розмиває тотожність народу; в ньому
повнокровно функціонує традиційна система передачі знань від покоління до покоління, а, отже, виховується національно свідома, цілісна людина і ковітальна спільнота. Тобто спільнота, об’єднана національною ідеєю, самоідентифікована і здатна
відроджуватися завдяки цій ідеї як синтезу державницьких, духовно-моральних та
інших цінностей, зеленій ідеології, соціогуманістичній політиці, які підживлюють це
середовище, розширяючи його до масштабу всеукраїнського чи навіть світового
простору.
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На жаль, Україна постійно відчувала, а нині в зв’язку з агресивними діями
Росії вкрай трагічним чином виявляються загрози українськості. Йдеться про знеособлення людини і знедержавлення нації у спосіб пригнічення, уповільнення, а
відтак припинення їх духовно-інформаційної мобільності як домінанти соціального
руху інформації (знань, досвіду), як фактора самодостатності та конкурентоздатності
нації, захисту сприятливого для її розвитку середовища, захисту та збереження
національної ідентичності в умовах загроз глобалізаційного зодноріднення, яке в
Україні має подвійну природу – залишково-імперську та невідворотно-цивілізаційну.
Запропонована соціанта ДІМ нації відображає перманентний, природний і
вільний соціальний рух інформації для продовження духовно-інтелектуального життя. Цей рух здійснюється людиною (громадою, суспільством) шляхом традиційного
її передавання "по вертикалі" (від покоління до покоління) як нематеріальний трансферт, водночас творчого генерування нових знань "по горизонталі", здобутих на
рівні одного покоління (чи особистості). Якщо в першому випадку домінантна роль
належить сім’ї, школі, вишам, то в другому – науці, проектно-конструкторським
організаціям, інноваційній, творчо-пошуковій активності і раціоналізаторсько-винахідницькій діяльності. Прогрес відбувався з урахуванням двох основоположних
складових (традицій і новацій), оптимальне поєднання і гармонізація яких забезпечує тяглість (спадковість) і модерність (інноваційність) поступу. Не приховуймо, що
в Україні одна з найбільших національних меншин претендує на простір (економічний, мовний, інформаційний, культурологічний тощо) корінних народів – українського, кримськотатарського. Маску «старого брата» скинуто, Росія, ставши ворогом
України №1, веде неприкриту жорстоку війну.
З огляду на це серйозної уваги потребує третій (по діагоналі) вектор розвитку
як рівнодійний, власне, складений із урахуванням сили (дії, чину) двох перших
напрямків (вертикального і горизонтального), формує комфортні умови для всебічного розвитку народу, себто середовищеспроможність нації як її соборну здатність
вирватися на передові позиції науково-технічного, економічного, а відтак – цивілізаційного прогресу, захистити себе, зберігши вітчизняний, ексклюзивний доробок
багатьох поколінь корінного народу для себе та світової культурної мозаїки. Розмита
національна ідентичність применшує середовищноспроможність народу, яку вже
віддавна за кордоном вивчає стосовно екології нова галузь науки – середовищезнавство (інвайронментологія). Адже є показники конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її товарів, є індикатори платоспроможності населення, пропонується вивчати середовище як екологічний чинник. Але Україну чомусь зовсім не турбують суспільні – духовно-інтелектуальні, інформаційно-мовні, релігійні та інші
критерії середовищеспроможності нації щодо відродження (передавання, виховання,
збереження) автентичних якостей її співгромадян, головне, воєнного захисту –
боєздатності власної армії. Цей інтеграційний індикатор – доленосний для суверенного розвитку народу, адже відображає здатність громади (соціуму) бути націєтворчим середовищем (простором, джерелом, тлом) не лише в економічному, технологічному, екологічному плані, а й в духовно-інтелектуальному, мовно-інформаційному, етнічно-культурному, демографічно-ментальному, політично-патріотичному
аспектах відтворення (чи відродження після колоніальної денаціоналізації) людини,
її сім’ї, систем освіти, науки, релігії, історичної пам`яті і таке інше. Ми знову
послабили увагу до війська, забули: хто не турбується про свою армію, годує чужу.
Аби бачити дальше, треба опертися на плечі гігантів передової вітчизняної та світової думки. Лише так збережемо і захистимо національні ідентичність, відрубність
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своєї культури та не будемо слухати брехливу пропаганду щодо спільності генів із
твоїм насильником.
Власне, третій вектор «по діагоналі» комплексно, у «знятому» вигляді відображає комфортні умови, необхідні для оптимізації середовищеспроможності людини (нації) зберігати як розмаїття форм своєї ідентичності, так і утримувати передові
(а, можливо, і лідерські) позиції в динамічних процесах сучасного розвитку людства
на рівні високих нанотехнологій, нових соціогуманістичних ідеологій, "зелених"
екологій та інших сфер діяльності. Ці умови стають факторами зеленого дизайну, за
якого інформаційний чи будь-який інший простір у контексті УНІ не пригнічує
середовище, а співвідношення використання традиційної та інноваційної інформації
адекватне потребам розвитку людини, громади і корінного (автохтонного) народу.
Власне, цьому має сприяти соціогуманістична сила міжнародного права, сила
бінарного захисту прав і людини, і нації, – дієва не лише для сильних світу цього, а й
для ним же ослаблених націй.
Працюймо на українську Ідею
У 2011 році ми провели круглий стіл «Українська Національна ІДЕЯ ЯК
ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОД СОБОРНОСТІ НАРОДУ: ЕТНІЧНИЙ,
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВЕКТОРИ», присвячений 20-річчю
Незалежності України. Обговорення цієї проблематики вже на згаданому на початку
статті форумі у 2014 році не тільки підтвердили доцільність започаткованих заходів,
а і поглибили вимоги проведення ідеологічно-виховної роботи у ВНЗ, підрозділах
НАН України із залученням вчених, авторитетних небайдужих людей усієї України,
яким є що сказати з названої проблематики. Бажано організувати такі обговорення,
інтерактивні діалоги за допомогою аудіовізуальних засобів у всеукраїнському
масштабі, а відтак – організувати відповідні парламентські слухання у Верховній
Раді, нарешті, прийняти Закон «Про соціогуманістичні засади ідеології духовноінтелектуального забезпечення державотворення в Україні».
В умовах російської агресії названі обговорення є вкрай необхідними, зокрема
з таких напрямків: УНІ як концептуальна основа національної безпеки і державотворення в Україні; роль національних еліт в опрацюванні ідеологічних основ
державотворення та національної безпеки; УНІ в системі заходів збереження національної ідентичності, дерадянізації людини та її посттоталітарного інформаційного
простору; ідеологія як чинник протидії російській інформаційній експансії та
виховання імунітету щодо маніпулювання свідомістю спільноти; творення нових
ідеологічних парадигм в умовах глобалізації, ренаціоналізації та регіоналізації світу;
деімперіалізація Росії – глобальне і нагальне завдання. Головне – не дати реалізувати
постімперські ідеї російських політиків і українських сепаратистів – федералізувати і
декомпозиціонувати Україну, а відтак її окупувати по заново відбудованій Берлінській стені, лінії поділу якої та трагічність наслідків важко передбачити, бо вони
матимуть вже не лише українське, а і світове поширення. Почуймо Україну з її
новими смислами міжнародних взаємин і вселенського миру!
Небезпечність ситуації вимагає якнайшвидше надати соціогуманістичній парадигмі як теоретико-методологічній базі ідеології духовно-інтелектуального забезпечення державотворення в Україні статусу світового морально-правового імперативу,
відповідної міжнародної юрисдикції та потужного колективного євроатлантичного
захисту. Лише за такого широкомасштабного і комплексного розуміння національної
безпеки, ґрунтовного правового і належного військово-політичного забезпечення
запропонованого дискурсу можна сподіватися на ефективне втілення універсальних
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соціогуманістичних принципів захисту держав, що розвиваються, оберегти автентичність ослаблених імперіями народів від неприкритих гібридних війн, від подальших постколоніальних асиміляційних експериментів та шовіністичного залишковопостімперських (посттоталітарних) тисків, умотивованих бажанням агресивних великоросів окупувати світ і над ним запанувати.
Україна нині бореться на лише за свою свободу, за свою національну ідею, а за
втілення універсальних принципів захисту народів, що відроджуються і знаходять
свій шлях вільного розвитку. На щастя, ми не в більшовицькому оточенні, як були
упівці, і не в ізоляції від світу. Навпаки, світ підтримує боротьбу української Ідеї
проти рашизму. Час по-європейському на неї попрацювати! Проте, на жаль, нині в
Україні немає нічого більш невизначеного, попри найчастіше вживаного, особливо
високими політиками та урядовцями в позитивному, однак, набагато рясніше, шкода,
в негативному контексті (аж до повного заперечення, мовляв, національна ідея не
спрацювала), – аніж дискурс української національної ідеї. Прикро, бо УНІ –
якісна програма наших дій, дорожня карта вступу до інституцій євроатлантичного
співтовариства, проведення реформ, досягнення високих соціально-економічних
стандартів життя, відпочинку тощо. Саме УНІ в матриці соціогуманістичної парадигми здата допомогти зберегти національну автентичність, мову, традиції, культурні цінності, створити в Україні єдину Помісну церкву, дерадянізувати людину та
гармонізувати її вітчизняний простір. У соціогуманістичної парадигми – українська
ґенеза, але потенційно її масштаб та цінність – глобально-планетарного виміру. Світ
має зрозуміти: Україна – не Росія. Лише Україна через свої патріотичні Небесні
Сотні і героїв АТО несе нині нові смисли буття уярмлених народів, соціогуманістичні концепти міжнародних відносин, що ґрунтуються на засадах християнської моралі та паритетного, двовалентного захисту і людини, і нації, а не на
ідеологемах «обустройства» імперій за рахунок анексій чужих земель і вбивства
туземного люду. Україна потребує не паліативної, а ефективної допомоги!
Недопустимо, щоби українська нація, ослаблена імперським етно-інтелектогеноцидом, і нині через неефективність Ради Безпеки ООН, як у минулому Ліги Націй,
відчувала не тільки подвійний постімперський і посттоталітарний потужний
тиск, а і у жалобі лічила жертви не нею оголошеної війни як наступу рашизму
на українськість. Чому адекватно не реагуємо на брехню і жорстокість агресора?
Не може питання «бути» українськості в світовому розмаїтті стосуватися альтернатив життя або смерті для древнього 45 мільйонного народу через агресивність сусіда,
через неефективність міжнародних безпекових інституцій. Потрібний комплексний
міжнародний захист, починаючи від правового і закінчуючи адекватним військовим втручанням у міжнародні взаємини, адже у світі відбувається нищення сильними світу цього ослаблених ними же націй. Нема людей в уряді, але є молодь на
Майданах, в АТО!
Аби національна ідея працювала активніше, їй треба толокою, громадою,
спільнотою, всім соборним народом не лише допомагати, а й для захисту доводиться, за Шевченком, «добре вигострить сокиру». Зрушення є. Ще недавно ніхто не міг
повірити, що Гімн співатиме вся Україна, а державні синьо-золоті Прапори в Одесі,
Запоріжжі, Дніпропетровську чи Харкові майорітимуть рясніше ніж у Львові.
Україна думає глобально, діє патріотично і разом – синергійно творить «хоч синам,
як не собі, кращу долю в боротьбі». Що їй буде потрібне після цієї нав’язаної трагедії? Очевидно, насамперед знати та не забувати: хто і для чого спричинив бойню,
що робити, аби більше кровопролиття не повторилося на нашій землі, аби у
відродженні українців не спіткала точка неповернення до праджерел. Передусім,
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ясна річ, не обійтися без серйозного духовного очищення, без сумлінної праці
одухотвореного інтелекту нації, без довіри і виховання (духовно-інтелектуального,
фізичного, патріотичного, військового) молоді, що виявилася на висоті, достойного
фінансування армії, яка так не проявила себе. Водночас, вкрай потрібне всенародне
розуміння, що в унітарній державі без науки, знань, культурних цінностей як основи
УНІ не сконсолідувати соціум. УНІ – універсальний символ і механізм єднання,
соборності й націєцентричності, це життєдайна соціогуманістична ідеологія
державотворення в Україні, її прориву на світові цивілізаційні простори.
Українцям не стати ні патріотами, ні християнами без дбання про те, аби
Україна була б єдина, неподільна, а її церква – одна, незалежна ні від внутрішньої
тупості, ні від провокацій одержавлених засланих церковників. Беззаперечно,
належить ідеологічно укріпити позитивні моменти тяжкої долі державотворення:
відкрити очі багатьом ще зазомбованим фарисейством споконвічного «братерства»,
пропагованого Росією. Треба замислитися: чому мовчить Церква московського
патріархату відносно агресивності братів православних? Тим більше, що клір, бачачи
братовбивство, давно зрозумів: не браття ми – «ни по отцу, ни по матери!». А
церква – совість народу – мовчить, ніби не бачить і не чує, що даремне представник
Росії в ООН Чуркін «общими генами» замилює світові очі. Святі отці, будьте ще й
інтелектуалами, думайте не лише про свою єпархію, її підпорядкування, а й буття
людини та народу, гармонійний їх розвиток і вічність у любові!
Кредо соціогуманістичної парадигми розвитку: не дати сильним світу
цього занапастити ні людину, ні її націю
Кредо є, але чи настав час для його реалізації? Обговорення воєнних дій Росії
під час анексії Криму, їх ескалації на Сході України в ЄС, НАТО, ООН, особливо в
Раді Безпеки, де агресор володіє правом вето, показало що фактично нині поза
інструментом покарання є анексія сильним світу цього будь-якої території будьякого народу, слабшого у воєнному плані чи не готового до захисту від несподіваного нападу ворога. Заклики до сумління агресора зупинити напад, припинити
вбивати за умов, що йому дуже хочеться загарбати ласий шматок чужої території, –
санкції до нього, вмовляння даремні. Тим більше, коли загарбник із часів Івана
Грозного постійно бреше, виконуючи місію постійного члена Ради Безпеки, але при
цьому за допомогою цивілізаційно-правового вето блокує будь-яке, навіть об’єктивно-справедливе, розумне та виважене її рішення.
Цю несправедливість можна значною мірою усунути, якщо виходити не з
права сильного, а, як вже наголошувалося, з сили міжнародного права та соціогуманістичних засад стратегії розвитку взагалі, з нової парадигми буття кожної
нації, що оптимально поєднує морально-націо-державоцентричність як усередині
країни, так і співпрацю з європейським (світовим) співтовариством на підставі
паритетного захисту і людини, і нації. Розробляючи дану концепцію передовсім на
культурологічній основі, в постколоніальному просторі маємо твердо пам’ятати
мудрі соціогуманістичні настанови Махатма Ганді своїй нації: я повинен залишати
всі вікна і двері відчиненими, я за те, аби звідусіль усі культури світу припливали до
мого порогу, але нічого не може бути таким, що збиватиме мене з ніг і повінь
заливатиме мій дім.
Широковідомий інший великий подвижник соціогуманізму, якого світ, в т.ч.
Україна, не зрозуміли. Але він соціогуманістичний імператив як ідею ―сім’ї‖ у міжнародних стосунках (за якою до найслабших ставляться з найбільшою любов’ю, а
голоси сильних світу не мають морального права залишити безголосими постколо-
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ніальні народи) переніс у третє тисячоліття, у національну і соціальну площину
цілих народів та народностей, які прагнуть стати чи вже стали на шлях повернення
до своїх духовних витоків. Це було 5 жовтня 1995 року в ООН під час виступу Папи
Римського Івана Павла ІІ з приводу святкування її п’ятдесятиріччя.
Шкода, що ні світ, ні Україна над ініціативою Папи, не застановилися. Адже
культура, мова, традиції є надбанням нації, рівно ж – вони феномен загальноцивілізаційний і служать розвитку культур інших народів і націй. Ця рефлексія притаманна сузір’ю великих соціогуманістів минулого і сьогодення, серед яких назвемо
Вацлава Гавела, який, продовжуючи традицію Масарика, закликав поважати «силу
безсилих». Саме Томаш Масарик говорив: я – чех, тому мушу мати чеську культурну
програму, національну ідею. Право націй захищати свої ідеї чітко висловив наш
Пророк Шевченко у зверненні до уярмлених Росією народів Кавказу: «Борітеся –
поборете!». Коли узагальнити такі погляди, то, препаруючи їх до українських реалій,
можна зазначити, як зробив Понтифік під час пастирського візиту до Києва, згадавши Володимира Мономаха: Не дайте сильним світу цього запропастити людину.
Хіба наше керівництво має національні програми, проводить соціогуманістичну
політику, відповідні реформи, які б якісно змінили систему, не занапастили ні
людину, ні Україну? Тому й далі занепадаємо як нація за всіма її ознаками, слухаючи
Донбас. А хто чує Україну? Лише соціогуманізація міжнародних відносин, надання
їй світової юрисдикції, євроатлантичної військової захисної потуги здатні відвернути
катастрофу, локалізувати зухвалість сильних світу цього силою права кожного
народу, кожної людини на рівний доступ до ресурсів, можливостей розвитку та
збереження своєї національної тотожності на обітованій землі.
Інтелігенція Росії та України разом із бізнесом хоча зараз мали б взяти частини
відповідальності на себе, особливо щодо брехливих зловживань чинником мовного
«притеснения» російського штангіста важкої категорії, що прибув у супроводі такого
ж озброєння, нашим малюком, що вчиться ходити і говорити. Нам остаточно треба
викинути з Конституції України табу на єдину державну ідеологію, зрозуміти конечну нагальність нової соціогуманістичної парадигми буття української нації.
Лише Україна – для себе і світу – здатна очистити від нашарувань т.зв. радянського
соцреалізму заяложене слово «гуманний» (гуманітарний) і допомогти усвідомити
парадигмальний масштаб поняття «соціогуманістичний» як власний новотвір, що
має не лише український вимір. Не все людське – людяне. Якщо поняття "соціальне" означає людське, суспільне, а "гуманне" – людяне, то їх синтез, власне, складе "соціогуманістичне" як нову якість емерджентності (окрім структури і функцій) суспільних систем. Тільки якісна трансформація інституцій спільноти і людини може пришвидшити прорив на світові цивілізаційні простори.
Лише виходячи з принципів соціогуманізму, можна розвести смисли секендхенівської допомоги, тобто т.зв. «гуманітарки» для бідних, гуманітарної політики
держави (освіта, наука, медицина тощо), піар гуманітарних конвоїв, коридорів
агресора, врешті, глибинну сутність нових соціогуманістичних засад парадигми
бінарного (двовалентного) захисту та розвитку людини та нації (націй), їхнього
майбуття і буття в розмаїтому світі, в якому шекспірівське «бути» для України – не
награне, а архіважливе і доленосне, рівне життю або смерті. Врешті, знайти належне
місце соіогуманітарній парадигмі розвитку в межах чинної гуманітарної політики
України, в її уряді, який забезпечив би національну семантику ідеологічного супроводу державотворчих процесів, аксіологію вільної інтеграції України у вільне світове
товариство, а відтак ковітальне національне і духовне відродження. У цьому
відповідь: чи є незалежність країн, окрім Китаю, на межі з Росією?
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Отже, незважаючи на війну, потреби фронту, не відкидаймо комплексні
дослідження теоретико-методологічної основи формування в Україні нової політики,
яка б ґрунтувалася на універсальності соціогуманістичної парадигми паритетного
захисту індивідуальних прав людини і колективних прав нації; водночас не
виносила б на маргінес ні історію, ні подвижників УНІ, ні її сучасну реалізацію як
споконвічну мрію корінного народу, що дав назву національній державі в центрі
Європи. У третьому тисячолітті українці вмирають за право вільно жити на своїй
Батьківщині, за національну ідею як програму суверенних дій. Окрім непоправних
жертв людських життів, є втрати культурно-інтелектуальних, духовно-інформаційних цінностей, що мають екзистенційне значення для всього цивілізованого світу. І
світ повинен, нарешті, пройнятися тим, що Ідея державотворення в Україні
будується не на анексії чужих земель, а на гармонії соціогуманістичної парадигми
буття, що дозволяє кожній людині, її нації самоусвідомити і стати реальним
господарем на своїй землі.
Кожен (і не тільки українець), який міг щось зробити в цьому напрямку і не
зробив, сам позбавив себе не лише вдячності, гідності та презумпції невинності, а і в
майбутньому – прощення. Не уникаймо очей героїв Небесної Сотні, що загинула на
Майдані Гідності. Робімо все, аби такі сотні не ставали українськими Тисячами, а
відтак – Мільйонами третьої планетарної трагедії вбитих лише тому, що людство
черговий раз злегковажило соціогуманістичною парадигмою розвитку. Невже не мир
між православними християнами, а імперську ворожість великоросів, реанімовану,
збуджену чи навіяну їхнім неофюрером спеціально для імперського реваншу, що має
велику ймовірність перетворитися на потужний потенціал розпаленого вогнища
братовбивства світового масштабу, – залишимо в спадок прийдешнім?! Віриться в
інше, а саме: істинні Знання, правдива Інформація, одухотворений Розум та Інтелект у Любові об’єднають і гармонізують все на славу Богу та розвиток України й
Людства!
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ
ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Розглядаються питання типологізації факторів партійних систем, які забезпечують розвиток демократичної партійної системи. Особлива увага акцентується
на етапах розвитку партійної системи України і факторах переходу від олігархічної
до демократичної партійної системи.
Ключові слова: партійна система, атомізована партійна система, олігархічна
партійна система, авторитарна партійна система, ліберально-демократична партійна
система.

Rutar S.

FACTORS IN THE FORMATION OF DEMOCRATIC
PARTY SYSTEM IN UKRAINE
In the article are соncidered the questions of typology party systemts factors that
ensure the development of a democratic party system. Special emphasis is placed on the
stages of development of the party system in Ukraine and factors of transition from oligarchic to a democratic party system.
Keywords: party system, atomized party system, oligarchic party system, authoritarian party system, liberal democratic party system.
У політологічній національній літературі відсутній системний аналіз формування партійних систем у межах посткомуністичного транзиту [1; 2; 5]. Особливо це
стосується визначення критеріїв типології партійних систем і з’ясування факторів,
які забезпечують їх демократичний розвиток. Крім того, при аналізі партій партійних
систем не враховуються типові риси суспільної моделі загалом і політичного режиму
зокрема. Спроба екстраполювати істотні риси партійних систем у країнах розвиненої
політичної демократії на українську дійсність обмежує методологічний інструментарій патологічних досліджень.
Мета дослідження полягає в тому, щоб сформулювати сучасні критерії типологізації партійних систем і на цій основі охарактеризувати партійний розвиток в
Україні в умовах постолігархічного транзиту.
Партійну систему можна визначити як сукупність партій, що взаємодіють у
відповідному політичному інституційному просторі. Партійна система включає:
порядок формування партіями політичної влади на державному, регіональному і
місцевому рівнях; ідеологічні цінності, організаційну структуру і механізм фінан-
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сування партій; інституційні рамки партійної конкуренції; взаємодію партій із інститутами громадянського суспільства та електорату.
При типології партійних систем у транзитних суспільствах необхідно враховувати такі критерії, як тип інституційної політичної системи, політико-владний
статус партії, саму інституційну модель партії, яка ґрунтується на ідеології організаційної структури і механізму її фінансування. Відповідно до цих критеріїв партійні
системи можна класифікувати як атомізовані, авторитарні, олігархічні й ліберальнодемократичні.
Дефініцію атомізованої партійної системи сформулював Дж. Сартрі, яка, на
його думку, характеризується наявністю багатьох маловпливових, мало чисельних
партій та багатьох позасистемних політичних сил. Своєю чергою, ця система, на
думку вченого, поділяється на крайнього плюралізму й авторитарної псевдодемократії. Безумовно, що у транзитних країнах, особливо у посткомуністичних, були
знищені повністю тоталітаризмом всі ознаки багатопартійності і тому сподіватися на
появу демократичних партій в умовах посткомуністичного транзиту виглядало б
дещо наївно. Тому на пострадянському просторі з’явилися партії крайнього плюралізму (наприклад, комуністи і націонал-демократи) або точніше можна сказати –
партії політичної фрагментарності. Вони характеризувались ідеологічною та організаційною аморфністю, відсутністю спеціалізації функцій і високим ступенем вождізму. Як відомі представники номенклатури, так і антикомуністичної опозиції, намагались утворити власну партію і використовувати особистий імідж як імідж партії.
Зрозуміло, що такі партії не могли максимально мобілізувати своїх виборців і
досягти такого представництва у парламенті, щоб впливати на процес ухвалення політичних рішень. Здебільшого це вдавалося комуністичним партіям, які мали розгалужену мережу зв’язків між впливовими лобістськими групами і вдало спекулювали на патерналістських стереотипах електорату.
Авторитарна партійна система передбачає:
монополію однієї партії у політико-владних інститутах;
найвищу політичну посаду лідера партії в авторитарній моделі державного
правління, яка дозволяє йому здійснювати контроль як над державою, так і партією;
дублювання державної виконавчої вертикалі на партійному рівні;
одночасне поєднання адміністративних і партійних посад;
підпорядкованість керівників місцевих організацій партійному лідеру;
тіньове фінансування партій із використанням також бюджетних коштів;
слабку політичну опозицію або її відсутність.
До авторитарних партійних систем можна віднести на сьогоднішньому етапі
партійні системи Туркменістану, Таджикистану і Росії, де пропрезидентським партіям (Націонал-демократичній і Єдиній Росії) належить вся повнота державної влади.
Олігархічна партійна система, хоч і має ряд аналогічних рис, але за рядом
істотних параметрів відрізняється від авторитарної. По-перше, вона функціонує у
гібридних інституційних системах (авторитарно-олігархічних). По-друге, в ній переважає не монополія однієї партії, а тимчасова коаліція навколо основного провладного центру або декількох (йдеться про інститут глави держави й уряду). По-третє,
об’єднує партії, які характеризуються ідеологічною еклектичністю, розмитістю
спеціалізації партійних функцій і пріоритетом тіньового фінансового капіталу над
політичним. При олігархічній партійній системі опозиційні партії, хоч і мають обмежені ресурси для здійснення контролю над діяльністю провладних партій, можуть
успішно конкурувати на всіх рівнях виборчого процесу.
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Демократична партійна система передбачає формування уряду однією партією
або коаліцією партій. Найбільш оптимальною коаліцією партій у транзитних
суспільствах (це стосується і високорозвинутих країн) є двопартійна коаліція. При
цьому слід зауважити, що двопартійна коаліція може складатися з двох рівносильних
партій або де одна партія є домінантною (як у Польщі, де Громадянська платформа
утворила коаліцію зі слабкою за кількістю мандатів Демократичною селянською
партією). Демократична партійна система об’єднує партії, які мають чіткі спеціалізовані партійні функції, внутріпартійну демократію, прозорі механізми фінансування
і чітку ідеологічну позицію, яку нескладно ідентифікувати на електоральному й
експертному рівнях. Такі системи утворилися в країнах консолідованої і напівконсолідованої політичної демократії.
На підставі узагальнення досвіду трансформації посткомуністичних країн [3;
4] до факторів, які забезпечують формування демократичної партійної системи, можна віднести:
1. перемогу антикомуністичної опозиції під час перших президентських і
парламентських виборів;
2. високий рівень політичної конкуренції на всіх етапах трансформаційного
періоду, обумовленої постійною зміною політичних еліт (як це мало місце у Польщі,
Угорщині);
3. проведення радикальної економічної реформи на початку трансформаційного періоду, яка створює основу для вибору демократичної моделі політичного управління і обмеження ренторієнтованої та корупційної мотивації для політичних
еліт;
4. створення конституційної демократичної моделі державного правління у
вигляді парламентської республіки, в межах якої буде забезпечений оптимальний
механізм розподілу повноважень між главою держави для виконання ним
арбітражних функцій, уряду – управлінських, а опозиції – контрольних;
5. узаконення пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними
списками, яка посилить політичну конкуренцію і унеможливить політичну корупцію
та непотизм у внутріпартійному житті;
6. запровадження прозорого механізму державного та громадського моніторингу за фінансовою діяльністю партій та суб’єктів виборчого процесу як необхідної
умови деолігархізації політичної влади на етапі її формування;
7. створення публічного і конкурентного інформаційного простору у вигляді
громадського телебачення і радіомовлення, в межах якого виборці отримають можливість реально оцінити стратегії політичних партій;
8. узаконення автономії університетів, що послужить рекрутуванню освічених критично мислячих кадрів для партійної діяльності.
Таким чином демократична партійна система може сформуватися лише за
умови радикальної трансформації політичної, правової, економічної, інституційної
систем та городянського суспільства. Окремі інституційні зміни в одній із названих
інституційних систем не призведуть до вирішення цієї проблеми.
Щоб зрозуміти особливості формування партійної системи України у післяреволюційний період, необхідно критично проаналізувати попередні етапи партійного розвитку. Враховуючи критерії типологізації партійних систем, можна виділити
такі етапи партійного розвитку України: атомізованої партійної системи (період
1989-1998 рр.); олігархічної партійної системи (1998-2010 рр.); авторитарної партійної системи (2010-2014 рр.); переходу до демократичної системи.
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Атомізована партійна система, яка почала формуватися на початку трансформаційного періоду України, об’єднувала партії різних ідеологічних напрямків, із
слабкою організаційною демократичною структурою. Тут можна виділити такі ідеологічні напрямки як націонал-демократичний, загальнодемократичний, право радикальний і комуністичний. В організаційному плані партійна система об’єднувала
перш за все не партії в класичному розумінні, а громадські рухи і політичні клуби.
На початку трансформаційного періоду не були створені відповідні передумови для формування справжніх демократичних партій. До гальмівних факторів цього
процесу слід віднести: відсутність демократичного досвіду партійного будівництва;
слабкість антикомуністичної опозиції, яка на парламентських виборах в 1990-1994 рр.
зуміла отримати менше третини голосів виборців і програла президентські вибори в
1991 р.; часткові та половинчасті економічні реформи, що дозволили колишній номенклатурі сконцентрувати в своїх руках фінансові ресурси і контролювати виборчий процес протягом довготривалого періоду; охлократичний політичний режим,
який поєднував принцип радянської представницької системи з бюрократичною системою виконавчої влади, частково видозмінений у інститутах президентської влади
та уряду, сприяв закріпленню монополії номенклатурно-бюрократичної еліти. Цей
етап в силу того, що існувало дуже багато партій демократичного спрямування, можна назвати етапом (точніше підетапом) атомізованої системи крайнього плюралізму
або широкої фрагментарності.
В таких умовах перевагу отримала «партія влади», що через функціонування
нерозвинутої політичної управлінської системи, так і через – мажоритарної системи
абсолютної більшості, забезпечувала пріоритет не політичних суб’єктів висування, а
адміністративно-господарських. В тих умовах директор великого державного підприємства чи колгоспу мав відчутну перевагу над представником навіть сильної на
той час партії.
Атомізована система крайнього плюралізму поступово трансформувалась в
атомізовану систему авторитарного спрямування. Поступове формування авторитаризму президентської влади звужувало перспективи партійного демократичного
розвитку. Партії не мали вагомого впливу на формування уряду та місцевих адміністрацій, оскільки ця компетенція належала главі держави. В такій ситуації лідери
партій ставали залежними від глави держави і фінансово-олігархічних груп. Успіхи
на парламентських чи місцевих виборах не давали партії право формувати виконавчу
владу, а лише вигідно торгуватися з главою держави про кадрове призначення. І
тому не дивно, що плівки майора Мельниченка зафіксували в кабінеті Л. Кучми
яскравих «лідерів – опозиціонерів», які вели розмову далеко не про державні та
суспільні справи. З фінансово-олігархічними групами лідери партії вимушені були
контактувати з метою «випрошування» коштів на вибори.
Таким чином партії почали набувати олігархічних рис, суть яких полягала в
забезпеченні з боку партійної верхівки фінансування партії і кадровому просуванні
членів партії. В такій ситуації, на відміну від попередньої ситуації, в партіях
формувався попит на професійних демагогів, людей із психологією «тушок», які
вміють своєчасно відчути особливість моменту і перебігти в табір переможців. Бачимо, що психологія «тушок» стала нормою партійного життя ще задовго до приходу помаранчевих і синьо-білих.
Номенклатурно-бюрократична еліта в кінці 90-их рр., сконцентрувавши у
своїх руках власність і владу, поступово трансформувалась у політичний клас – політичну та економічну олігархію. Власність була сконцентрована завдяки частковим
економічним реформам (фінансовій стабілізації та лібералізації), а також великій
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приватизації, в межах якої наближені до президентської влади промислово-фінансові
групи отримали майже безкоштовно активи державних муніципальних підприємств.
М’яка авторитарна президентська влада дозволяла оптимально виконувати
функції основного арбітра між різними номенклатурними угрупованнями з точки
зору розподілу державної власності. На вищеназваній основі сформувалася олігархія
як клас і олігархічна партійна система. Крім того, цей процес був підсилений рядом
інституційних змін щодо партійного розвитку, зокрема закріплення змішаної виборчої системи та статусу партій.
Другий етап розвитку партійної системи ознаменувався двома сприятливими
подіями: політичним механізмом формування уряду, закріпленим у конституційних
змінах 2004 року, а також регламентом ВРУ, в якому були виписані процедурні
правила формування коаліції, парламентських фракцій і уряду; запровадженням
пропорційної системи (жорсткої) на всіх рівнях (за винятком сільських, селищних
рад та голів місцевого самоврядування) формування політичної влади. Завдяки тим
змінам уряд як вищий орган виконавчої влади і політичного управління став формуватися на партійній коаліційній основі. Найбільш оптимальним форматом формування уряду з точки зору його політичної структуризації стала коаліція з трьох партій
(ПР, КПУ, СПУ). Але цей факт не можна вважати закономірністю, оскільки вже на
наступних дострокових виборах уряд був сформований на базі двох блоків – БЮТ і
«Наша Україна» - «Самооборона», а опозицію представляли дві партії – ПР і КПУ.
Інституційні протиріччя, які виявилися у недостатній збалансованості владних
повноважень між інститутом глави держави і урядом, та персональний конфлікт між
В. Ющенком і Ю. Тимошенко призвели до розвалу цієї коаліції. Хоч на даному етапі
були створені деякі сприятливі інституційні умови для демократичного розвитку
партійної системи, однак ця система і надалі залишалась олігархічною за своєю
природою.
Третій етап можна вважати зародженням авторитарної партійної системи, де, з
одного боку, одна партія – ПР – контролює як державну, так і регіональну і місцеву
владу, а з іншого, – вся партія контролюється партійною верхівкою, яка одночасно
здійснює політичне управління державою. Тобто владна ієрархія автоматично екстраполюється на партійну. Якщо в класичній олігархічній партійній системі постійно
відбуваються конфлікти між різними олігархічними угрупуваннями і центр на чолі з
лідером (в залежності від його харизми) не забезпечує належного контролю над
ситуацією, то в класичній авторитарній системі аналогічний центр повністю контролює ситуацію. Авторитарна партійна система не виключає повністю олігархічних
рис, вона, лише впорядковуючи відносини ієрархії як між партіями, так і всередині
партії, усуває так звану «олігархічну» анархію.
Після Революції гідності олігархічна система у вигляді напівконсолідованого
авторитаризму часів президентства В. Януковича була ліквідована. Однак на сьогодні вона поки що існує у вигляді політичного гібридного режиму. В такому контексті
партійна система в основному зберігає олігархічні риси. Це можна пояснити тим, що
«правила гри» виборчого процесу вдалося зберегти олігархічній партійній еліті в
силу таких обставин: Майдан не був інституціолізований під час революції у
потужний громадський рух, який згодом мав трансформуватись у політичну партію;
не була узаконена пропорційна виборча система із регіональними відкритими списками, а також прозорі конкурентні правила виборчого процесу, які б забезпечили рівний і конкурентний доступ до політичної влади новим політичним силам; законодавство про люстрацію та антикорупційне законодавство було ухвалено із значним
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запізненням напередодні парламентських виборів, що не дозволяє заблокувати вихід
на політичну арену представникам збанкрутілої політичної еліти.
Що стосується причин несформованої потужної політичної сили учасників
революції, то тут можна виділити декілька. По-перше, основні опозиційні парламентські сили цей процес свідомо гальмували під час революції, намагаючись підпорядкувати собі певні фрагменти революційних сил. По-друге, Майдан об’єднував
представників різних ідеологічних течій, починаючи від ліберально-демократичних
до націоналістичних, проти єдиного ворога. По-третє, кращі представники Майдану
взяли участь у АТО й ослабили тиск на владу з метою ухвалення нових революційних законів. По-четверте, частина майданівців, усвідомивши, що в межах чинних виборчих правил гри неможливо самостійно здобути перемогу, «розчинилися» в
списках різних політичних сил. По-п’яте, старі політичні еліти, частково інтегрувавши у свої структури нових політиків – носіїв справжніх демократичних цінностей, будуть і надалі намагатися контролювати цей процес. По-шосте, проведення
радикальних політико-правових, адміністративних та економічних реформ, які є
безальтернативними щодо національного виживання і розвитку, буде створювати
сприятливий інституційний грунт для формування демократичної партійної системи.
Для того, щоб прискорити процес формування демократичної партійної системи, як основного фактора сучасного демократичного політичного управління, необхідно: запровадити державне фінансування партій у залежності від кількості отриманих мандатів (в розрахунку одна гривня за один голос); заборонити анонімні
пожертви; заборонити фінансування партій юридичними особами; встановити розмір
річного внеску фізичної особи (не повинен перевищувати зарплату найвищих посадових осіб); виробити чіткий механізм майнової люстрації суб’єктів виборчого процесу, використовуючи норми антикорупційного та люстраційного законодавства;
запровадити публічну фінансову звітність партій та суб’єктів виборчого процесу;
забезпечити фінансування передвиборчих кампаній лише зі спеціально створених
рахунків та виключно у безготівковій формі; передбачити за фінансові порушення
такі жорсткі санкції, як: припинення діяльності партій, зняття партії, партійного
блоку, окремого кандидата від партії з виборчих перегонів, позбавлення права займати політичні посади протягом певного терміну (скажімо, 5 років).
Підставами для юридичної відповідальності повинні стати такі правопорушення, як: несвоєчасна подача партійного звіту і розміщення його на відповідному сайті;
несвоєчасна подача декларацій про доходи, майно і видатки учасників виборчого
процесу і розміщення їх на відповідних сайтах; приховування або фальсифікація фінансової інформації; перевищення витрат виборчого фонду; порушення законодавства щодо сплати членських внесків та пожертв.
Важливим кроком на шляху формування партійної демократичної системи має
стати узаконення пропорційної партійної системи з відкритими регіональними списками. Завдяки узаконенню даної системи виборець отримає право справжнього
вільного вибору, тобто він зможе обирати як партійний список, так і «свого» кандидата у списках. Ця система розвиватиме як міжпартійну, так і внутріпартійну демократію, оскільки змушуватиме партійне керівництво виставляти кращих політиків по
регіональних округах.
Також важливо заборонити політичну рекламу на телебаченні і у сфері радіомовлення, оскільки це забезпечить рівний доступ до влади справжнім політикам, які
не є достатньо заможними, і викорінить корупційну практику попередніх змагань, де
перемагав той кандидат, який зумів себе розкрутити «по повному». Справжні полі-
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тичні якості кандидатів можна буде виявити під час політичних дебатів у форматі,
передбаченому нормами та стандартами суспільного телебачення та радіомовлення.
Безумовно, названі зміни не спроможні вирішити всі інституційні питання,
пов’язані з формуванням демократичної партійної системи. Стратегічним пріоритетом у цьому плані повинна стати конституційна модель політичної влади. Вона має
ґрунтуватися в першу чергу на збалансованому механізмі розподілу повноважень
між інститутом глави держави, який виконує представницькі та арбітражні функції,
урядом – вищим органом державного управління, опозицією – здійснення ефективного парламентського контролю. Відповідно до функцій кожен інститут повинен
наділятися оптимальним набором повноважень для реалізації цих функцій і водночас
чіткими межами відповідальності. Наприклад, глава держави має бути наділений
більш широким набором повноважень відносно розпуску парламенту, ніж те, що
передбачено чинною конституцією, і має нести конкретну відповідальність як у
межах спрощеної процедури імпічменту, так і загальнонародного референдуму. Уряд
повинен наділятися правом ставити питання про довіру в разі відхилення парламентом урядових законопроектів, що, своєю чергою, може призвести до відставки
уряду і розпуску парламенту. Опозиція повинна мати представництво в усіх парламентських контрольних органах, а також представництво в органах, які забезпечують
формування кадрів правової та правоохоронної системи. Таким чином нова конституційна модель у вигляді парламентської республіки з двопалатним парламентом, із
ефективним механізмом стримувань і противаг є необхідною з точки зору формування демократичної партійної системи.
Висновки. При типології партійних систем були використані критерії, які є
визначальними з точки зору типологізації партійних режимів. Під кутом зору цих
критеріїв в статті розглядалися етапи партійного розвитку та типи партійних систем.
Партійна система України розвивалася від атомізованої до авторитарної партійної
системи. Це пояснюється тим, що в Україні не відбулася радикальна зміна політичних еліт і, як наслідок, не були збудовані інститути вільного ринку, розвиненої
політичної демократії та верховенства права і сучасної публічної адміністрації. Після
перемоги Революції гідності настали сприятливі передумови для переходу від
олігархічної до демократичної моделі партійної системи. Для цього необхідні швидкі
й радикальні реформи на шляху трансформації всієї інституційної системи.
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ВІСИН В.В. КООПЕРАТИВНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.:
МОНОГРАФІЯ / ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ ВІСИН. –
ЛУЦЬК: ВЕЖА-ДРУК, 2014. – 440 С.
Монографічне дослідження, що рецензується, присвячене комплексному висвітленню історії кооперативного руху на Волині в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. У монографії В. Вісина досліджуються найактуальніші аспекти процесу організаційно-ідеологічного становлення кооперації та здійснюється глибокий
аналіз тієї ролі, яку вона відіграла у національному, економічному й культурному
розвитку краю в 1861–1939 рр.
Значну увагу автор приділяє вивченню різноманітних форм й напрямів діяльності волинських кооперативних організацій в означений історичний період. Цілком
обґрунтовано виглядає висновок про те, що кооперація стала важливим елементом
господарського та громадського життя Волині, виявивши спроможність працювати в
усіх ключових галузях економіки регіону: торгівлі, кредитно-фінансовому забезпеченні населення й виробництві матеріальних благ.
З методологічної точки зору робота має послідовний системно-науковий характер. Зміст дослідження можна умовно розділити на дві частини. У першій частині
(розділи 2, 3) аналізуються політико-правові засади діяльності кооперативних організацій в Російській імперії, а також суспільно-політичні умови розвитку кооперації
в Другій Речі Посполитій. Підсумовується, що протягом міжвоєнного періоду політико-правове поле функціонування кооперації на Волині було набагато сприятливіше, ніж в умовах царського режиму. В Польській державі сформувалося ліберальне, демократичне законодавство у всіх сферах суспільства. Проте, природний розвиток кооперативної системи Волинського воєводства в середині 1930-х років було
перервано низкою історичних причин об’єктивного характеру.
Поряд з політико-правовими, автор розглядає та порівнює соціально-економічні чинники розвитку кооперації в умовах Російської імперії та Другої Речі Посполитої. Об’ємний фактологічний матеріал дослідження ілюструє тезу, сформульовану
дослідником, що на розвиток волинської кооперації в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
вплинули соціально-економічні особливості розвитку регіону: аграрне перенаселення, зростаюче малоземелля, засилля орендарів, лихварів та дрібних торгівців, великий відсоток панського землеволодіння. Розгортанню кооперативного руху в цей
період значно посприяла столипінська аграрна реформа, адже в процесі реформування аграрної сфери влада заохочувала появу самодіяльних економічних об’єднань.
Проаналізовані фактори, підкреслюється у монографії, створили основу для
поширення всіх форм волинської кооперації в межах Російської імперії: споживчої,
кредитної, сільськогосподарської, виробничої. Їх поява зумовлювалася як спільними,
так і специфічними для окремих видів кооперативів причинами. Крім особливості
соціально-економічного життя на селі, поширення кооперації стимулювалося й процесами соціальних трансформацій у містах наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
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У зв’язку із наведеним у монографічному дослідженні фактологічним матеріалом, слушним видається умовивід автора про значно сприятливіші соціально-економічні фактори розвитку волинської кооперації в Другій Речі Посполитій, ніж у Російській імперії. Адже у своїх засадах Польська держава була правовою країною,
устрій якої гарантував усім її громадянам однакові права щодо організації преси,
господарських товариств тощо. Основним фактором успішного функціонування
кооперації на Волині в міжвоєнний період стала ліберальна, досить гнучка та ефективна економічна політика польського уряду.
У другій частині монографії (розділи 4-5) досліджується та здійснюється
порівняльний аналіз основних кооперативних форм діяльності у Волинській губернії
(др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) та Волинському воєводстві (20-30-ті роки ХХ ст.). Загалом, підкреслюється у роботі, кооперація стала важливим елементом господарського
та громадського життя населення краю в межах Російської імперії, виявила спроможність працювати в усіх ключових галузях економіки. Товариства забезпечували
населення дешевим кредитом, впливали на зниження цін та підвищення якості
товарів, сприяли підвищенню культури сільського господарювання. В умовах Другої
Речі Посполитої господарського-економічна й соціокультурна робота волинських
кооперативних товариств набула нової якості. Вона провадилась за відносно ліберального законодавства та в умовах ринкової економіки. Свого подальшого розвитку
набули традиційні для Волині споживчі й кредитні товариства, сільськогосподарська
кооперація уніфікувалася з споживчою, значного розвитку досягли молочарська та
інші різноманітні види виробничої кооперації. При цьому, культурно-просвітницька
робота стала одним із пріоритетних напрямів діяльності кооперативних організацій
Волині й протягом міжвоєнного періоду досягла доволі високого рівня.
Таким чином, у монографії наявна як хронологічна логіка викладення змісту
дослідження (від історії діяльності волинської кооперації в межах Російської імперії
до їх становлення в період існування Другої Речі Посполитої), так і порівняльний
аналіз сутнісних відмінностей функціонування кооперативних організацій в межах
різних державних суспільно-політичних та соціально-економічних моделей.
Окрім цього, можна виділити розподіл логічного змісту роботи за наступним
критерієм – від висвітлення політико-правових засад діяльності кооперативних установ в законодавчих системах різних державних утворень – до аналізу конкретних
форм, методів та проявів їх роботи впродовж досліджуваного історичного періоду.
Саме у цьому напрямку, на нашу думку, автору варто було поглибити дослідження,
зосередивши увагу на конкретних здобутках та прорахунках практичної роботи
кооперативних товариств. Адже, сьогодні, коли постають проблеми вибору шляхів і
способів розв’язання цілого комплексу суспільно-політичних та соціально-економічних викликів, котрі стоять перед Українською державою, кооперативні ідеї та
практика знову на часі.
У монографічному дослідженні вперше здійснено спробу комплексного аналізу волинського кооперативного руху, який раніше був частково відображений у працях, присвячених кооперації загалом, окремим видам кооперації або ж висвітлювався
як компонент триваліших хронологічних періодів. Саме у цьому полягає особлива
цінність монографії. Еволюцію кооперативного руху другої половини ХІХ – першої
третини ХХ ст. відтворено на основі численних джерел, насамперед архівних документів та матеріалів, частину яких опубліковано вперше, а також ґрунтовного аналізу кількісних і якісних показників. Наприклад, уперше показано динаміку кількості
ощадно-позичкових товариств, підраховано число кооперативних союзів, які діяли
на Волині, представлено дані щодо поширення різних видів кооперативів.
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Автор у своїй роботі обґрунтовано та послідовно відстоює позицію, що кооперація й кооперативний рух відіграють особливо важливу роль у перехідні епохи, у
періоди так званих транзитних економік, що є актуальним і в наш час.
Монографія В.В.Вісина «Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ
– першій третині ХХ ст.» може слугувати базою для подальших системних досліджень у цій галузі знань. Книга, що є серйозною науковою працею, не лише пропонує
розв’язання актуальних проблем стратегічного розвитку держави, а й відкриває
широкий простір для дискусій серед фахівців, тим самим виконуючи основне своє
призначення.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Рутар С. М.
КРУГЛІ СТОЛИ, ОРГАНІЗОВАНІ ПРОТЯГОМ
2013-2014 Н.Р. У ЛЬВІВСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ АКАДЕМІЇ
ЗА ІНІЦІАТИВИ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ
30 жовтня 2013 р. у Львівській комерційній академії було проведено круглий
стіл на тему: «Чи має Україна шанс вирватися з пострадянської напівтемряви». У
вступному слові завідувач кафедри проф. С. Гелей підкреслив важливість таких
заходів як публічного вираження євроінтеграційних прагнень громадськості з метою
своєрідного тиску на процес прийняття важливих політичних рішень.
Основна увага була акцентована на необхідності організації масової підтримки
політики євроінтеграції, без реалізації якої Україна не має жодних шансів стати
демократичною правовою державою.
З доповідями і презентаціями виступили студенти МЕВ та інших факультетів:
Труш Р. (281 гр.) «Втрачені можливості на шляху євроінтеграції України»; Власюк
Н. (282 гр.) «Криза олігархату як найбільш сприятлива ситуація для євроінтеграції»;
Любчак В. (282 гр.) «Стратегія євроінтеграції як вирішальний фактор посткомуністичного транзиту»; Яремко С. (281 гр.) «Переваги та недоліки європейської та євразійської інтеграції України»; Зінчук К. (4112 гр.) «Політико-правові та економічні
аспекти Угоди про асоціацію України з ЄС»; Добжанська О. (412 гр.) «Інституційноекономічні вигоди від Угоди про асоціацію України з ЄС».
Труш Р. охарактеризував основні недоліки політики євроінтеграції України за
період її державної незалежності. Він обґрунтував думку, що непослідовна політика
євроінтеграції стала основною причиною відкладання політичної та економічної
реформ, що, у свою чергу, послужило фундаментом для розбудови олігархічного
капіталізму.
Власюк Н. розкрила основні атрибути олігархічного капіталізму як соціальної
системи, що гальмує інтелектуальний і моральний розвиток українського суспільства. На її думку, криза олігархату, спричинена високими цінами на імпортований газ
і несприятливою світовою кон’юнктурою на сировинний експорт, агресивною політикою Росії щодо втягуванння України у Митний союз, створила сприяливий грунт
для євроінтеграційної політики.
Любчак В. зробила порівняльний аналіз країн, які здійснили успішну посткомуністичну трансформацію завдяки пріоритетності євроатлантичної інтеграційної
політики, і країн, які опинилися в «сірій зоні» олігархату.
Яремко С. розкрила переваги та проблемні питання, пов’язані з європейською
та євразійською інтеграцією, а також охарактеризувала ставлення основних політичних сил та громадської думки до двох названих геополітичних векторів.
Зінчук К. основну увагу звернула на проблеми гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері імплементації основних положень Угоди
про асоціацію України з ЄС.
Добжанська О. охарактеризувала економічні вигоди, які отримує Україна внаслідок підписання і ратифікації Угоди у промисловості та сільському господарстві.
Вона також привернула увагу до проблем, пов’язаних із опором певних лобістських
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груп, які втрачають внаслідок підписання цього важливого політико-правового документа.
В обговорені доповідей взяли участь Умриш І. ( 281 гр.), Маселюк Ю. (282 гр.),
Болехівський В. (281 гр.), Мельник Д. ( 381 гр.), Палевода Ю. (381 гр.) та викладачі
Гелей С.Д., Рутар С.М., Кухар В.М. Дискусія рогорнулася навколо питань щодо
існуючих бар’єрів на шляху підписання Угоди та ймовірних сценаріїв політичного
розвитку в разі провалу цієї справи.
С. Рутар як модератор круглого столу, підбиваючи підсумки дискусії, відзначив, що в нинішній ситуації питання цивілізаційного вибору постало в категоричній формі. Адже йдеться про інтеграцію України у союз вільних народів та правових держав або союз невільних народів та авторитарно-олігархічних держав.
Учасники круглого столу ухвалили резолюцію, де виразили своє бачення
поточної ситуації: визнати підписання Угоди як найбільшого стратегічного пріоритету на шляху виходу України з пострадянської напівтемряви та побудови інститутів
свободи та справедливості; політикам досягти компромісу навколо вирішення спірних політико-правових питань, необхідних для підписання цього документа.
12 березня 2014 року відбулося засідання круглого столу на тему: «Кайдани
порвіте», організованого кафедрою історії та політології.
Відкриваючи засідання, проф. С. Гелей відзначив, що Тарас Шевченко належить
до найвидатніших постатей України. Геній його поетичної творчості радикально
змінив дискурс національного мислення українців, освітив, немов блискавка, дорогу
визволення з-під російського колоніального ярма. На всіх переломних етапах історії
ім'я Т. Шевченка ставало символом національної ідентичності та боротьби за національні та соціально-економічні права українського народу. На сучасному етапі символічним є те, що в рік святкування 200-річного ювілею від дня народження Кобзаря
український народ демонструє нездоланну волю остаточно порвати кайдани – систему
постколоніального, посткомуністичного та авторитарно-кримінального гніту.
На засіданні круглого столу виступили з доповідями-презентаціями студенти:
Глущенко Тетяна (1011 гр.) – «Політичні погляди Тараса Шевченка», Рибак Ірина та
Ткачук Софія (262 гр.) – «Політична поезія Шевченка і революційні проблеми сьогодення», Гепалова Аліна (1011 гр.) – «Політична поезія Шевченка і Майдан».
Гепалова Аліна охарактеризувала політичні соціально-економічні та ідеологічні умови, які справили вирішальний вплив на формування політичного світогляду
поета. Вона акцентувала увагу на тому, що світогляд Тараса Шевченка поєднував
ідеї республіканізму, слов'янської єдності та романтичного націоналізму. Гасло
Т. Шевченка «коли ми діждемось Вашингтона з новим та праведним законом» відображає політичний ідеал про справедливий правовий лад у майбутній вільній
Україні. У спільній доповіді Рибак І. та Ткачук С. висвітлені проблеми післяреволюційної перебудови Української держави та суспільства з позицій концептуальних
ідей політичної поезії Т. Шевченка. Виступаючі наголошували на твердій вірі поета
у вільне майбутнє України, в якому не буде «врага супостата». Якщо перекласти
слова Т. Шевченка на мову сьогодення, то йдеться в першу чергу про те, що у
вільному суспільстві не буде місця для таких одіозних персонажів, як «тітушки»,
«хруні», «високочолі холуї». Актуальним на сьогодні є викриття поетом різних типів
шароварних патріотів, які грабували свій народ і гнули спину перед вищою імперською верхівкою – «і хилитесь, як і хилились» і «знову шкуру дрете з братів незрячих,
гречкосіїв».
Глущенко Т. продемонструвала на слайдах, як крилаті фрази Шевченка використовувалися у гаслах і гімнах Майдану. Особливо популярними стали слова гімну
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Майдану «якщо Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду й волю в своїй хаті
разом ми відстоїмо». Натхненні ідеями Т. Шевченка, учасники революції у жорстокій боротьбі відстоювали право народу будувати вільне, справедливе життя на
українській землі. Вони врятували Україну від перспективи бути поневоленою на
багато років євразійською мафіозною імперією.
В обговоренні доповідей взяли участь викладацько-професорський склад кафедри та студенти: проф. С. Гелей, С. Рутар, А. Прокіп, О. Кендус, В. Кухар,
В. Клок, Говірко О. (1011 гр.), учасник силового сценарію на Майдані – Ходаковський В. (121 гр.), Чуйка М. (362 гр.), Ковальська О. (293 гр.), Сивуляк М. (362 гр.),
Варвадюк І. (362 гр.), Венжин М. (293 гр.), Копоть А. (293 гр.). Дискусія розгорнулася навколо питань з'ясування системних перешкод на шляху побудови інститутів на засадах свободи і справедливості та очищення (люстрації) кадрів всієї політико-управлінської, правової та правоохоронної системи, а також реальних загроз
для державного суверенітету України, її територіальної цілісності, пов'язаних із
російською анексією Криму.
Підбиваючи підсумки дискусії, С. Рутар як модератор наголосив, що Україна
отримала унікальний шанс повністю й остаточно зруйнувати кайдани – систему
олігархату, типову для країн, що перебувають в орбіті геополітичного євразійського
простору. Для цього необхідно в найбільш короткі терміни радикально перебудувати
всі інститути державного і суспільного ладу відповідно до найбільш ефективних
моделей високорозвинутих країн і радикально очистити шляхом професійної, майнової та моральної люстрації всього кадрового складу владоуправлінських структур.
З нагоди відзначення 200-річного ювілею Кобзаря Україна зобов'язана "розвіяти
тьму неволі" в усіх сферах суспільного життя і "світ правди засвітити" на всьому
посткомуністичному просторі.
23 жовтня 2014 р. за ініціативи кафедри історії і політології було проведено
круглий стіл на тему «Парламентські вибори 2014 р.: ротація чи імітація зміни політичних еліт».
Відкриваючи засідання круглого столу, професор С. Гелей наголосив, що
Революція гідності дала потужний поштовх до радикальної трансформації посткомуністичної олігархічної моделі у демократичну. Глибока криза моделі олігархічного
капіталізму спричинила масштабні конфлікти у вигляді революції та воєнного
протистояння на Донбасі. Сьогодні потрібна радикальна перебудова всіх інститутів
державного і суспільного ладу. А для цього потрібна радикальна зміна еліт, оскільки
старі еліти, як показує досвід історії, займають консервативну або реакційну позицію
щодо прогресивних змін. Ці вибори, на мою думку, хоч і не призведуть до глибокої
зміни еліт, однак дозволять сформувати проєвропейську парламентську більшість,
яка вимушена буде в нинішній кризовій ситуації проводити реформи.
З доповідями під час круглого столу виступили студенти Софія Яремко (381 гр.),
Роман Труш (381 гр.), Віра Гусак (193), Вікторія Любчак (382 гр.), Ярина Умриш
(381 гр.)
Яремко С. охарактеризувала основні риси виборчих систем, які застосовуються в сучасному світі. Виступаюча підкреслила, що в європейських демократичних
країнах, як правило, використовують пропорційні системи з відкритими регіональними списками або закриті на національному рівні. В Україні на початку трафнсформаційного періоду використовувалася мажоритарна система, яка дозволила посткомуністичній еліті довго зберігати свої панівні позиції. Запровадження 2006 р. Пропорційної системи на всіх рівнях виборів виявилося прогресивним кроком на шляху
формування демократичної партійної системи. Однак на сьогодні збереглася змішана
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система, яка була відновлена в часи президентства В. Януковича. Це дозволить
багатьом представникам олігархату здобути депутатські мандати до парламенту.
Гусак В. підкреслила важливість закону про люстрацію й антикорупційних
законів з точки зору зміни політичних та адміністративних еліт. Виступаюча однак,
зауважила, що це законодавство ухвалювалося з великим запізненням і його не
можна буде використати під час нинішньої виборчої кампанії. Сьогодні слід надіятися на громадянську зрілість виборців, які своєю активною позицією зможуть компенсувати недоліки законодавства.
Труш Р. охарактеризував представників Блоку Петра Порошенка, використовуючи критерії оцінки політиків (як представників олігархату, так і нового демократичного дискурсу). Він зробив висновок, що серед демократичних сил ця політична
сила висунула найбільше представників старого режиму.
Любчак В. охарактеризувала якість партійного списку "Народний фронт". Виступаюча зробила висновок, що в цьому списку встановлено баланс між представниками олігархічних демократичних цінностей. Такий блок щонайменше відповідає
нормам демократичних виборів, використовував політичну агітацію у вигляді
політичної джінси.
Умриш Я. порівняла списки партій "Самопоміч" і "Громадянська позиція".
Названі партії, на її думку, висунули найбільше політиків нової генерації. Це свідчить про зміну політичного тренду, що є прогресивним явищем у трансформації нашого політикуму.
В обговоренні доповідей взяли участь викладачі кафедри та студенти третього
та першого курсів МЕВ і третього курсу ЮФ. Дискусія розгорнулася навколо таких
проблем, як визначення критеріїв оцінки політиків як носіїв олігархічних та
демократичних цінностей, можливих форм політичної корупції, та шляхів створення
нового інституційного середовища для радикального оновлення політичних еліт.
Рутар С. як модератор круглого столу підсумував хід дискусії. По-перше, хоч
на цих виборах не відбудеться радикальне оновлення політичних еліт, однак існує
висока ймовірність створення проєвропейської реформаторської більшості для здійснення історичного прориву України. По-друге, ухвалення закону про люстрацію та
антикорупційного законодавства стало запізнілим кроком на шляху очищення політичних еліт під час виборчої кампанії. По-третє, збереження змішаної виборчої системи, а також старих правил виборчого процесу дозволить представникам олігархічного політикуму зберегти своє місце у парламенті. По-четверте, хоч політики нової
генерації не створили власної політичної сили, але мають шанс стати депутатами,
оскільки вони включені в списки багатьох прохідних партій.
Учасники круглого столу ухвалили резолюцію, в якій сформулювали основні
рекомендації щодо вдосконалення інституційного середовища для формування нової
політичної еліти. Їх суть полягає в :
– ухваленні нової Конституції, яка має закріпити найбільш збалансовану модель державної влади із двопалатним парламентом і ефективним механізмом стримувань та противаг;
– ухваленні нового виборчого кодексу, який передбачатиме пропорційну
виборчу систему з відкритими виборчими списками, конкурентні правила виборчого
процесу які унеможливлять різні форми політичної корупції;
– ефективному механізмі відповідальності партій і суб'єктів виборчого процесу за фінансові порушення;
– законі про публічну адміністрацію, який передбачатиме прозорий механізм
призначення на публічну службу і зменшить вплив політиків на цей процес.
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