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УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ
УДК 94(477.8)19
Вісин В. В.

ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ В
РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
У статті висвітлено формування кооперативної ідеології у Російській імперії
у другій половині XIX – на початку XX ст. З’ясовано ідеологічне підґрунтя формування кооперативної думки, її еволюцію у поглядах народників; охарактеризовано
ліберальний напрям розвитку кооперативної теорії; показано синтез перших
кооперативних ідей у теорії «кооперативного соціалізму», її розвиток та утвердження у суспільній свідомості на початку XX ст.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кооперативна ідеологія,
кооперативний соціалізм, кооперативізм.

Visyn V.

FORMING OF COOPERATIVE IDEOLOGY IN RUSSIAN
EMPIRE IN THE SECOND HALF XIX – AT THE
BEGINNING OF THE XX C.
In the article, forming of co-operative ideology is reflected in the Russian empire in the
second half XIX – at the beginning of the XX c. Ideological subsoil of forming of cooperative
idea is found out, its evolution in the looks of populists; liberal direction of development of
cooperative theory is described; the synthesis of the first cooperative ideas is rotined in the
theories of «cooperative socialism», its development and assertion in public consciousness at the
beginning of the XX c.
Keywords: cooperation, cooperative motion, cooperative ideology, cooperative
socialism.

Проблеми кооперації сьогодні посідають особливе місце у суспільній та
науковій думці. Відродження кооперації в Україні на основі взаємозв’язку наукової
теорії з практикою є важливим поступом у структурній перебудові господарства на
ринковій основі. Формування сучасної наукової кооперативної концепції залежить
від залучення нагромадженої теоретичної спадщини та багатовікового практичного
досвіду кооперації. Значний внесок у розвиток кооперативної ідеї зробили теоретики
і практики російського кооперативного руху. Тому актуальним є вивчення процесу
6

зародження та розвитку кооперативної ідеології в Російській імперії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.
З моменту виникнення кооперації і до сьогодні вчені, теоретики та практики
світу намагаються систематизувати теоретичні здобутки російської кооперативної
думки. Проблеми її формування вивчали вітчизняні вчені В. Гончаренко1, Ф. Горбонос2, В. Зіновчук3, С. Гелей4, В. Половець5 та зарубіжні науковці К. Вахітов6,
Д. Сахарова7. Однак деякі напрями кооперативної теорії і досі залишаються недостатньо вивченими. Сьогодні немає конкретного дослідження, яке б чітко структурувало кооперативні доктрини означеного періоду.
Мета статті – розкрити еволюцію кооперативної ідеології у Російській імперії
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Для цього необхідно вирішити наступні
завдання: з’ясувати ідеологічне підґрунтя формування кооперативної думки, її
еволюцію у поглядах народників; охарактеризувати ліберальний напрям розвитку
кооперативної теорії; показати синтез перших кооперативних ідей у теорії «кооперативного соціалізму», її розвиток та утвердження у суспільній свідомості на початку
ХХ ст.
Перші кроки кооперативної думки в Росії, як і на Заході, пов’язані з пошуком
соціального ідеалу. У той час, коли елементи кооперативної ідеології визрівали в головах кооперативної інтелігенції, кооперативна ідея вже існувала у свідомості пересічних кооператорів, особливо у селян. Вона не була ще чітко означеною, мала патріархальний характер і пов’язувалася з традиційними уявленнями селян про добро,
справедливість, правду, з традиційною селянською утопією. Саме це й обумовило
наявність потужного ідеалізму в кооперативному русі, основним джерелом якого
стали нижчі соціальні верстви. Іншим джерелом російського ідеалізму стали соціалістичні прошарки кооперативної спільноти 80–90-х років ХІХ століття, які кооперативний ідеал цілковито пов’язували з народницьким соціальним ідеалом. І, врешті,
у кінці ХІХ століття кооперативному ідеалізму вагомого імпульсу надали
економісти, які стали активно досліджувати кооперативну проблематику.
У Росії першими розповсюджувати кооперативні ідеї почали громадські діячі,
вчені-гуманісти: О. Герцен, В. Бєлінський, М. Чернишевський, М. Добролюбов, а
також російські революційні народники 60-х–70-х років8. Перш за все з ідеєю кооперації перетиналася теорія громадського (селянського) соціалізму. Середньовічні
селянські общини ідеалізувалися ще слов’янофілами. Родоначальники народництва
розглядали общини як «хороші зародки» соціалізму, перейти до якого вони вважали
за можливе, оминувши капіталізм. Революційні народники прагнули здійснити селянське повстання, встановити народовладдя, наділити селян землею й організувати
її колективну обробку, тобто підняти общину до рівня виробничих сільськогосподарських кооперативів (артілей, товариств). У містах трудящі мали створити
промислові артілі (кооперативи) як основу крупної промисловості. Теоретик кооперації С. Маслов революційних народників вважав соціалістами-утопістами, бо вони
хотіли побудувати соціалізм «на базі сільської общини, тісно пов’язаної з найпоширенішою формою кооперації артільною, що існувала вже понад 150 років»9. На
Заході від ідеї кооперованої земельної общини як суспільної організації відійшли ще
у ХVIII столітті. У Росії ідея общинного землеробства певною мірою пов’язувалася з
селянською общинною. Її основи не похитнула й реформа 1861 р., під час якої
«остаточно були сформульовані засади общинного землеволодіння. Там, де було
подвірно-ділянкове земле володіння, там воно залишалося; де була община, там теж
не вводилось інших форм землекористування»10.
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Одним із перших дослідників кооперації у російському селі був М. Чернишевський, який розглянув теоретичні засади кооперації у науковій статті «Капітал і
труд». На відміну від Р. Оуена та Ш. Фур’є, він шукав матеріалістичну основу реалізації кооперативної ідеї в образі товариства трудящих, артілі, до якої відносив усі соціальні сфери суспільства, які не експлуатують працю інших. За теорією трудящих
М. Чернишевського, ефективність виробництва зростає за умови, коли працівник
одночасно є його власником і господарем виробленого продукту. Це досягається у
межах самостійного сімейного селянського господарства. Однак розвиток капіталізму свідчив, що «майже кожне виробництво для свого успіху вимагає розмірів, що
перевищують робочу силу однієї сім’ї»11. Для цього капіталіст створює виробництво
й укрупнює його за рахунок найму робочої сили. Тому трудящим у землеробстві,
щоб досягнути ефективного виробництва, залишається об’єднатися у товариства і
співпрацювати «...землероби, що мають своє господарство проникаються взаємною
доброзичливістю...»12. При цьому не враховується ні матеріальна база виробництва,
ні спосіб господарської діяльності, ані матеріальне стимулювання праці тощо, але
стверджується: «...На якій фабриці більше виробляється продуктів: на фабриці, що
належить одному господарю-капіталісту, чи на фабриці, що належить товариству
трудящих? Я цього не знаю і не хочу знати; я знаю лише одне, що товариство є єдина
форма, при якій можливе задоволення прагнень трудящих до самостійності, і тому
кажу, що виробництво повинно мати форму товариства трудящих»13. Цим замість
критерію ефективності підкреслюється соціальний і моралістичний критерій оцінки
колективного виробництва. Оскільки члени товариства працюють на себе і «...одержують пряму вигоду від старання», то робота в них «...піде успішніше, ніж на
приватних фермах і фабриках»14. За планом М. Чернишевського, кожне товариство
складалося з 400-500 сімей і мало відповідну їх робочій силі кількість землі.
Організатором товариства була держава, яка призначала кваліфіковане керівництво.
Сфера діяльності товариства – як землеробство, так і промисловість. Засоби виробництва купувалися за власні кошти. Зберігалися добровільність членства, демократичність в управлінні та контролі за діяльністю товариства. Хоча «теорія трудящих»
М. Чернишевського мала утопічний характер, однак вона суттєво вплинула на
російську кооперативну думку, яку використали О. Чаянов, М. Туган-Барановський,
Б. Мартос, С. Бородаєвський та ін.
У 80–90-х роках XIX століття народники Микола Михайлівський, Василь
Воронцов та інші, хто відмовився від революційної ідеї, продовжували обґрунтовувати економічну політику, спрямовану на захист і зміцнення селянської общини артілей кустарних промислів – «народного виробництва». У своїх працях ліберальні народники пропонували розвинути кооперацію – кредитну, збутову, промислову, землеробську – як засіб зміцнення господарств селян і ремісників. Поділ цих господарств на трудові (некапіталістичні) і нетрудові (капіталістичні) на початку XX століття запропонували неонародники (соціалісти-революціонери). На думку їх лідера і
теоретика Віктора Чернова, кооперація прямо боролася з капіталізмом. Неонародники вважали, що за допомогою кооперації дрібне сільськогосподарське виробництво здатне стати на шлях укрупнення і некапіталістичного усуспільнення. У
вирішенні аграрного (селянського) питання вони акцентували увагу на соціалізації
землі і розвитку кооперації.
Представники ліберального напрямку розвитку кооперативної теорії у російському суспільному русі О. Анциферов, П. Кропоткін та інші першими розглянули
кооперацію як виробничу необхідність, спосіб економічного зміцнення дрібного ви8

робництва, засіб піднесення народного добробуту. П. Кропоткін, виходячи з системи
своїх поглядів на взаємодопомогу, уявлень про суспільну солідарність, відзначав, що
кооперативному руху притаманна взаємодопомога, що «...найбільш віддані прихильники цього руху переконані, що кооперація веде людство до вищих гармонійних
форм економічних відносин»15. Суть і значення розвитку кооперації як суто виробничої необхідності розглядав і О. Анциферов. Він писав: «Основа і сутність кооперативної діяльності складається у вільному організованому і мирному співробітництві для досягнення господарських цілей, у здійсненні принципу взаємної допомоги, а
не загальної ворожнечі і взаємного нанесення шкоди та збитку, а звідси випливає
величезне скорочення не тільки марної, але й завжди шкідливої розтрати сил, ... а
скорочення витрат людської енергії на господарські цілі створює основу для пробудження вищих духовних інтересів людини і людського суспільства, для культурного
життя людства»16.
На початку ХХ ст. у російському кооперативному русі значно поширився
«кооперативний соціалізм». Визначними представниками цього напряму кооперативної думки були московський кооператор Микола Гібнер, кооперативний діяч Володимир Поссе, історик Олександр Меркулов, професор Ваан Тотоміанц і багато ін.
М. Гібнер у книзі «Система кооперації» висловлював надію, що у майбутньому
кооперація організує на справедливих початках працю, з підпорядкуванням їй капіталу. Кооперацію він розглядав як економічну систему, що забезпечує, при інших
сприятливих обставинах, соціальну рівність. Інший кооператор, Поссе, стверджував,
що дух кооперації творчий, але тим самим він і руйнівний внаслідок гніту людини
над людиною. У своїй брошурі «Ідеали кооперації» він заявив: «це руйнівне
творення сильніше і найяскравіше виявляється в тому, що ми називаємо товариською
кооперацією»17. У 1918 р. співробітник Центросоюзу Меркулов у журналі «Союз
споживачів» опублікував статтю «Кооперація, як творчий соціалізм», у якій виклав
кооперативну концепцію суспільної еволюції. Автор доводив, що споживча кооперація зможе оволодіти промисловістю, а селянські господарства оголосив сферою
сільськогосподарської кооперації. Меркулов визнавав правомірність націоналізації і
муніципалізації приватних підприємств, але підкреслював, що кооперативне усуспільнення вигідно відрізняється від «соціалізму партійно-політичного». Гостро критикував він «диктатуру пролетаріату» за віру «у наказ, розпорядження, схему», за
«дощ декретів» і свідомо нездійсненні обіцянки18. Меркулов вважав, що кооперація
готує перехід до царства праці, в її рядах виковується демократ-громадянин. Російський «кооперативний соціалізм» базувався на відомому успіху дореволюційної кооперації, хоча і містив елементи нездійсненного, фантастичного. Разом з тим, ця теорія
виражала віру в творчі здібності широких мас кооператорів.
До розвитку кооперації через організаційну форму – артіль – схилявся визначний дослідник кооперативної ідеї Б. Мартос. Він здійснив дослідження організаційної будови кооперації, вважаючи, що якість працівників кооперативних організацій надзвичайно важлива для їх розвитку. «Кооперації потрібні люди, які громадські
справи ставили б вище своїх особистих, які в успіхах кооперативу бачили б
найбільше для себе задоволення. ...При доброму бажанні така людина зуміє використати досвід і пораду своїх співробітників, бо принципи і традиції, якими живе
кооперація, утворюють умови, в яких найліпше виявляється колективний розум,
треба тільки хотіти й уміти його використати»19. Б. Мартос чітко визначив поняття
«кооперація» та «кооператив». Кооперацією автор вважав спільну діяльність певної
групи людей, яка мала на меті поліпшити їхній матеріальний і духовний добробут
9

шляхом організації кооперативів. Кооператив, на думку автора, – це «добровільне,
засноване на принципі рівноправності і самодопомоги об’єднання людей з метою
поліпшити свій добробут шляхом ведення на свій рахунок підприємства, яке має
збільшувати трудовий заробіток учасників або зменшувати їхні видатки на споживання відповідно використанню ними цього підприємства, а не по кількості вкладеного капіталу». У цьому визначенні закладені основні принципи кооперування –
добровільність, рівноправність, самодопомога, показана відмінність кооперативу від
капіталістичного підприємства. Б. Матросу належить також добре продумана класифікація кооперативів за метою господарської діяльності. Визначаючи роль і місце
кооперації в суспільстві, Б. Мартос підкреслював, що «кооперативний рух разом із
політичним, професійним і національним рухами прокладає дорогу людства у світле
майбутнє»20.
Непересічним дослідником кооперативної ідеї був професор Сергій Бородаєвський, автор чи не першої узагальненої праці з історії світової кооперації «Історія кооперації», персональний член у Міжнародному кооперативному альянсі. За
словами І. Витановича, поряд із М. Туган-Барановським С. Бородаєвський був «найбільш відомим у наукових колах і в міжнародному кооперативному світі теоретиком
та істориком кооперації»21. Економічне життя вчений поділяв на чотири етапи:
виробництво, розподіл, споживання, обмін. Завдання першого етапу полягало у
створенні нових вартостей, у вивченні умов праці та шляхів її поліпшення, а також у
збільшенні благ, які можуть забезпечити населенню кращі умови життя. Другий етап
передбачав розподіл існуючих багатств між різними прошарками населення таким
чином, щоб максимально забезпечити справедливість. На третьому етапі необхідно
було вивчити потреби населення у тих чи інших благах і знайти найефективніші
способи повного задоволення його потреб в їжі, помешканні, одязі тощо. Найважливіша роль відводилася четвертому етапові, який являв собою сукупність способів
переміщення різних вартостей від тих, хто ними володіє, до тих, хто має в них
потребу. Виробництво, розподіл, споживання та обмін можуть організовуватися, на
думку С. Бородаєвського, державою, приватними підприємцями і кооперативами.
Кооперація, при цьому, є одним із засобів, що дозволяє поліпшити існування незаможних верств населення, реально вплинути на розв’язання найскладніших економічних завдань22.
Суттєвий вклад у розвиток кооперативної думки Росії зробив Михайло ТуганБарановський. Він стверджував, що кооперативні установи, як і муніципальні, в
надрах капіталістичної господарської системи створюють зародки майбутнього соціалістичного господарства. У своїх працях «Общественно-экономические идеалы
нашего времени», «В поисках нового мира. Социалистические общины нашего
времени» М. Туган-Барановський показав світовий досвід організації соціалістичних
общин, а у роботі «Соціальні основи кооперації» вчений не тільки детально простежив еволюцію кооперативних ідей та кооперативної практики різних країн і народів, а й узагальнив кооперативний досвід людства, зробив вагомі теоретичні висновки і передбачення стосовно світового кооперативного руху. М. Туган-Барановський розумів кооперацію як можливу форму суспільно-економічної організації трудящих, спрямовану на захист їх економічних інтересів господарськими методами.
«Третьою формою самооборони трудящих, оборони шляхом утворення, яко противагу капіталістичним підприємствам своїх власних підприємств, – є кооперація»23.
На його думку, кооперативні підприємства – це по суті єдина форма господарської
організації, що виникла у результаті свідомих зусиль багатьох суспільних груп з
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метою перетворити існуючу систему господарювання. «Тому, що кооператив є одна
з форм господарської самооборони трудящих, то він може прагнути тільки тих
завдань, тієї мети, яку ставлять собі, в своїй господарській діяльності працюючі
кляси»24. З точки зору М. Туган-Барановського кооперативна ідея базується на етичних нормах людей взаємодопомоги і солідарності. Кооператив створений у результаті свідомих зусиль його членів і тому в ньому «немає ніякої примусової влади і
якого б то не було насильства»25. Також визначальною ознакою кооперативу вчений
вважав відсутність прибутку як мети функціонування. «Капіталістичне підприємство
– існує заради прибутку... кооперативне... ніколи не має на меті одержання капіталістичного прибутку». Кооперативне підприємство створюється не для одержання
прибутку на вкладений капітал, а для «збільшення завдяки загальному веденню
господарства, трудових доходів своїх членів, або зменшення їх витрат на споживчі
потреби»26. Водночас М. Туган-Барановський вважав кооперацію однією з форм
самозахисту економічно слабких суспільних груп від натиску капіталу, здатною перетворити існуючу систему господарювання. Ідеали кооперативного руху – це
соціалістична громада, комуна, нова людина.
Учений досліджував різні типи і види кооперації, однак особливої уваги надав
аналізу сутності й ролі сільськогосподарської кооперації, з розвитком якої пов’язував
надії на піднесення селянського господарства, поліпшення добробуту його трудівників. Кооперування селян у галузі обміну, хоч і посилювало взаємну економічну
залежність селянських господарств, та все ж не могло забезпечити концентрації
процесу виробництва сільськогосподарської продукції. Таке завдання було під силу
лише виробничій кооперації. Правда, ця вища форма кооперування в сільському
господарстві не розвинулася. Виробничу артіль, яка за своїми розмірами значно
переважає індивідуальні селянські господарства і яку М. Туган-Барановський визначав як об’єднання «...групи осіб, що спільно володіють засобами виробництва і
спільно володіють виготовленим продуктом», він вважав неперспективною27. Перспектив розвитку сільськогосподарської артілі він не бачив тому, що вона є лише
горизонтальною концентрацією, а кооперування селянських індивідуальних господарств є кроком до крупної вертикальної концентрації. «...Завдяки кооперації селянин мав змогу користуватися тими вигодами та пільгами, які мали великі господарства»28. Селянські господарства, об’єднані в союзи, стають конкурентоспроможними з найбільшими капіталістичними підприємствами. Селянська кооперація не
лише підвищує економічний рівень діяльності селянського господарства, але й удосконалює технологію та організацію виробництва, змінює селянина, привчає його до
самостійності та самодопомоги, підвищує його культурний рівень і суспільну активність. Завдяки кооперації формується новий тип селянського господарства, в якому
для індивідуального селянського господарства залишається лише один напрям
діяльності – сільськогосподарська праця. Решта сільськогосподарських операцій –
купівля, продаж, переробка сільськогосподарської продукції – виконуються не силами сільськогосподарського виробника, а колективною силою організованих у кооперативи виробників.
Характеризуючи ремісничу кооперацію, М. Туган-Барановський враховував
суттєві розходження в економічному становищі ремісників і селян. Цими відмінностями він пояснював відносно слабкий розвиток ремісничої кооперації порівняно з
кооперацією селянською. Зауважимо, що вчений дещо перебільшував стійкість дрібного селянського господарства та применшував міцність дрібного міського. Споживчу кооперацію робітників М. Туган-Барановський характеризував лише як одну з
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трьох складових робітничого руху, підкреслюючи, що не слід думати: споживча
кооперація сама собою приведе до падіння капіталістичної системи господарювання.
На думку вченого, пролетарська кооперація «тяжіє» у своєму розвитку до колективістського типу соціалізму, селянська – до «нового типу» селянського господарства, а дрібнобуржуазна – до капіталістичного. Вчений заперечував характерну
для прибічників німської школи кооперації високу оцінку потенціалу споживчої
кооперації, що базувалася на теорії прибутку з обороту, тобто з експлуатації споживача виробником. На відміну від Ш. Жіда, він стверджував, що споживча кооперація
ніколи не зможе захопити галузь сільськогосподарського виробництва, в якій найбільш ефективними стають інші форми селянської кооперації29.
Важливе значення мають методологічні підходи М. Туган-Барановського до
аналізу кооперації, які докорінно відрізняють ученого не тільки від народників або
представників німської школи, а й від теоретиків кооперативного соціалізму. Його
бачення кооперації як організації людей праці, що конфліктують із капіталістами,
дуже контрастувало з поширеними в кооперативному русі мирними настроями.
Кооперацію вчений розглядав ширше – як її організаційну форму. Він переконливо
доводить, що розуміння кооперації як можливої форми суспільно-економічних організацій трудящих, спрямованої на захист їх економічних інтересів господарськими
методами, пов’язане з розвитком саме капіталістичної стадії виробництва та економічних відносин капіталізму, з наростанням протесту проти утиску та безмежної експлуатації праці капіталом. Зробивши висновок про невідповідність форм виробничого кооперування господарським засадам капіталістичного суспільства, вчений
показав, що здатні до існування лише ті з них, які переростають у типові пайові
товариства30.
Всесвітньо відомим дослідником кооперації був Олександр Чаянов. Його
теорію, яка ґрунтується на практичному досвіді сільськогосподарської кооперації,
вважають найбільш завершеною і логічно виваженою. О. Чаянов розробив власну
класифікацію кооперативних форм, розкрив їх діалектику, взаємообумовленість та
вплив на сільське господарство: «... вся система якісно перероджується із системи
селянських господарств, що кооперують деякі галузі свого господарства, в систему
суспільного кооперативного господарства, побудовану на базі узагальнення капіталу,
що залишає технічне виконання деяких процесів в приватних господарствах своїх
членів майже що на початках технічного доручення»31. Під селянською кооперацією
О. Чаянов розумів «союз господарств і що господарства, що входять в такий союз від
цього не знищуються, а і надалі залишаються дрібними трудовими господарствами.
В кооперативах же тільки частина виробництва, та сама частина, де крупне господарство має перевагу над дрібним, об’єднується в союзну організацію. Сільськогосподарський кооператив є доповненням до самостійного селянського господарства,
обслуговує його і без такого господарства немає змісту»32. На перший погляд у теорії
О. Чаянова проявляється парадоксальність: з одного боку, він прагне функціонування дрібного селянського індивідуального господарства, а з іншого, – розчленовуючи
процеси виробництва на практиці шляхом їх кооперативної концентрації, намагається поліпшити діяльність селянського господарства. Однак саме у цьому і полягає новизна теорії О. Чаянова. Досліджуючи діяльність селянського господарства і
розчленувавши виробничий процес на складові елементи, він виділив такі процеси,
які переросли рамки одного підприємства і вимагали вищого рівня концентрації, а
інші вважав доцільним проводити в дрібнішій формі. Вчений вважав, що до
кооперативів мають входити ті види діяльності, технічний оптимум яких перевер12

шував можливості окремого селянського господарства. Решта видів діяльності, по
можливості, належить поступовому і добровільному кооперуванню. «...Найбільш
раціональною постановкою сільськогосподарського виробництва була б така організація його, при якій кожна галузь сільського господарства здійснювалась би в притаманних їй оптимальних розмірах і формах...» 33.
Таким чином, кооперативна ідеологія сформувалася під впливом найбільш популярних у XIX ст. соціальних вчень. Привабливість ідеї справедливості та соціальної захищеності, ідеї створення «кооперативних общин» – об’єднань вільних виробників, які спільно вели б господарство на основі колективного майна, моральних і
етичних стосунків між собою, широко підтримувалися різними верствами населення
і швидко розповсюдилися з Англії та Франції в інші країни Європи. В Росію різноманітні західноєвропейські кооперативні ідеї з утопічно-соціалістичним нахилом
почали проникати ще з 30–40-х років ХІХ ст. Елементи кооператизму стали складовою програм революційних демократів і народників. Проте перші практичні кроки
зі впровадження кооперативних засад здійснили представники ліберального напрямку розвитку кооперативної теорії. Вони розглянули кооперацію як виробничу необхідність, спосіб економічного зміцнення дрібного виробництва, засіб піднесення
народного добробуту. Ідейні здобутки кооператорів XIX століття, привабливі соціальні цілі доктрини виробничих асоціацій та ідейні засади кооперативів рочдельського зразка синтезувалися в теорії кооперативізму. Ідеологи кооперації розглядали
кооперативні організації як добровільні самоврядні об’єднання людей, які прагнуть
не лише до задоволення своїх матеріальних потреб, а й до утвердження високих
морально-етичних ідеалів своїх спільнот, до створення шляхом кооперування населення справді вільного і справедливого суспільства. На початку XX століття в Росії
особливо популярними стали теорії «кооперативного соціалізму». Їх автори – відомі
діячі соціалістичного руху та вчені-економісти – особливі надії покладали на споживчі кооперативи, вважаючи, що за сприятливих умов розвитку вони здатні замінити собою інші види кооперації, задовольнити всі без винятку споживчі потреби
населення.
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КООПЕРАТИВНА АЛЬТЕРНАТИВА
СТОЛИПІНСЬКОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
У статті розглядається проблема співвідношення кооперативної моделі, що
була втілена за планами аграрної реформи С. Вітте та адміністративних технологій П. Столипіна, що були ним використані в ході реформи. Досліджуються
основні сфери ринкової трансформації українського села, здійснені кооперативними
структурами.
Ключові слова: сільське господарство, аграрна реформа, ринкові відносини,
кооперація, кредитні товариства, кредитні спілки.

Tsybulenko G.

CO-OPERATIVE ALTERNATIVE TO STOLYPIN'S
ADMINISTRATION
The article considers to the problem of correlation of co-operative model, which
was realized according to the for S. Witte agrarian reform and P. Stolypin administrative
technologies, used till the reform period. The author studies the basic scope of the market
transformation of the Ukrainian village created by the co-operative structures.
Keywords: agriculture, agrarian reform, market relations, cooperation, credit
societies, credit unions.
Перед суспільством, владою та бізнесом знову постає гостра проблема стосовно вирішення аграрного питання. Всі коливання та модернізації доби незалежності знов завели аграрний сектор економіки в глухий кут. Існуюча модель задовольняє виключно агрохолдbнги, трейдерів та чиновників. Вона не задовольняє пересічних громадян, селян, фермерів – всіх тих, хто на собі відчуває результати аграрного розвитку України. При зростанні обсягів агровиробництва знижується добробут
селян, зростають ціни, нищаться сільгоспресурси, зменшується продуктова незалежність країни1.
У цих умовах історичний досвід масштабного аграрного реформування набуває неабиякого значення через можливість побачити створену ним ґенезу модернізації, відстежити умови та виклики і, що найголовніше, визначити ключові проблеми
і перешкоди.
Для сучасної України аграрна реформа початку ХХ ст. є реальною моделлю
того шляху, яким повинна просуватися країна. Всі сучасні проблеми агросектора:
руйнація застарілих організаційних структур, приватизація, перетворення землі в
товар, засилля лихварського капіталу та посередника, відсутність реальних ринкових
відносин, домінування крупного виробника на ринку, спекуляція, напівтоварність
селянських господарств, низька агрокультура, фінансова неспроможність дрібного
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сільгоспвиробника, відсутність організаційних структур, побоювання реалій ринку
тощо – все це поставало перед нашим народом на початку ХХ ст.
В історіографії аграрна реформа початку ХХ ст. отримала чітко фіксовану
назву – столипінська. Ця традиція, об’єктивно зумовлена політичними процесами,
продовжила своє існування і в науці, звузивши проблематику аграрного реформування виключно до дій П.А. Столипіна. В останніх дисертаційних дослідженнях чітко простежується традиційна позиція розгляду тих механізмів, що були задіяні для
модернізації селянських господарств і визначення успіхів реформування через призму кількісних показників виходу з громад, кількості хутірських та відрубних господарств2, зростання виробництва3, обсягів купівлі землі через Селянський земельний
банк4. У той же час сама статистика свідчить не тільки про нечисельний стан хутірських та відрубних господарств, а й про незначну їх перевагу над традиційними5.
На нашу думку, виникло хибне уявлення про реальний реформаційний процес,
що відбувався в аграрному секторі з початку ХХ ст., організатором і розробником
якого став С.Ю. Вітте. Саме під його керівництвом було розроблено основні заходи,
необхідні для комплексного реформування життя селянства. Розгортання революційних подій, викликаних зволіканням царизму у вирішенні багатьох питань, у тому
числі і земельного, призвели до перестановок в уряді, який очолив П. А. Столипін,
що продовжило справу проведення агрореформи і закріпило в її назві його прізвище.
Реально в Російській імперії керована С. Вітте «Особлива нарада з потреб
сільськогосподарської промисловості» (1902-1905 рр.) розробила модель ґрунтовної
реорганізації села. Пройшовши складний шлях від консерватора до поміркованого
ліберала, С. Вітте стає завзятим прибічником капіталістичної модернізації Росії. В
аграрній сфері він пропонує низку кроків, визначених частково в «Записці з селянського питання» 1904 року У записці, зокрема, П. А. Столипін проголосив основні постулати. На його переконання, головним гальмом модернізації сільськогосподарського виробництва були правова необлаштованість селян та майнова і суспільна неповноправність. Одним із ключових депресивних факторів, на його думку, була
громада. Вона унеможливлювала селянську ініціативу та раціоналізацію господарювання. В умовах поширення товарно-грошових відносин громада втратила своє
позитивне значення, що мала в попередні часи. С. Вітте висунув ідею поступального
перетворення громади в спілку земельних власників, поєднаних виключно господарськими інтересами. Для цього він пропонував надання селянам повного права
виходу з громади з виділенням їх власного наділу. Саме С. Вітте сприяв відміні
найбільш архаїчних статей селянського законодавства, виробленню полегшувальних
умов переселення, розширення діяльності Селянського земельного банку, створення
системи дрібного кредиту6.
Ми пропонуємо в контексті цього розглянути процес аграрного реформування
в порівнянні двох моделей, задіяних програмами С. Вітте та П. Столипіна, і визначити їх результативність. Розгляд проблеми в статті буде здійснено на матеріалах
Херсонської губернії як системного показника Південного регіону України, де
процеси модернізації сільського господарства виявилися найактивнішими.
Напередодні столипінської реформи на Півдні України переважало приватне
землеволодіння, площа якого дорівнювала 6 908 145 дес. (або 51% від загальної)7. По
Херсонській губернії цей показник становив 53,6 % у 1900 р.8 та 53,9 % у 1904 р.9
Приватновласницьких земель у регіоні було більше, ніж в Україні на 4.8 % і ніж у
Росії – на 15%. Значна частка серед них – близько 2/3 – належала дворянству і
купецтву, маєтності яких мали латифундіальний характер. Разом з тим, особливістю
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Півдня України було існування значних володінь, що знаходилися в індивідуальній
(23%), товариській (10%) та громадівській (5%) приватній власності селянства10. У
Херсонській губернії на 1905 р. в приватновласницькому секторі індивідуальні
маєтки селян становили 33 %, яким належало 15,5 % приватної землі, товариства –
7,7 % і володіли 12,4 % землі, громади – 0,1 % - землеволодінням у 0,4 % від загалу11.
Капіталізм послідовно руйнував феодальні форми землеволодіння і передусім
його станову обмеженість. Земля дедалі більше залучалася до ринкового обігу, перетворюючись на товар, частково переходячи від дворян до інших станів. Так, з
кінця ХІХ по 1905 рік було продано 42 млн. дес. поміщицької землі селянам, купцям
та підприємцям12. Це стало основою створення буржуазної власності на землю.
Найбільш характерно це було для Півдня України13. З таблиці 1 видно, що по Херсонській губернії з 1899 по 1905 рр. було продано 208.187 дес. поміщицької землі.
На початку XX ст. Південь України був регіоном товарного землеробства.
Головні показники рівня розвитку на його території аграрного капіталізму були
нижчими лише у порівнянні з середніми по Україні й ідентичними з аналогами на
Поволжі. З цієї причини місцеве селянство виявилося глибоко розшарованим на
заможних (20% населення), середняків (41%) та бідняків (39 %).
Унаслідок розвитку капіталістичних відносин у сільському господарстві
Південь України на початку ХХ століття став регіоном широкого розповсюдження
хуторської системи. Загальна кількість хуторів на його території дорівнювала 43
тисячам.
Хутори, що існували на Півдні України до столипінської реформи, поділялися
на три основні групи – приватні, орендні та виселки. При цьому власниками перших
двох типів були, головним чином, заможні селяни та колоністи. Хутори-виселки
засновувалися на надільних землях колишніми державними селянами з середнім
розміром прибутку14.
Та реальний стан сільськогосподарського розвитку регіону був досить проблемним. У 1902 р. губернський комітет із питань сільськогосподарської промисловості детально вивчив стан аграрного сектор економіки і, в першу чергу, селянського
сегмента. В ході цього вивчення визнавалося наступне.
Реальна модернізація селянського господарства можлива за умови ліквідації
громадського користування землею та ладу, що вбиває будь-яку ініціативу окремого
господаря, і необхідності розселення великих селищ у межах їх надільних угідь.
Також визнавалося, що в Херсонській губернії, на відміну від центральної
частини Росії, де існувала трипільна система, тривало хижацьке ведення господарства, де земля не відпочивала і висівалися виключно зернові культури по 6-7 років
підряд. Тому в губернії конче виявилися потрібні поширення в свідомості необхідності сівозміни і розробка відповідної системи польових робіт.
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Головною проблемою сільського господарства регіону також було визнано
недостатнє водопостачання. Причинами стали: суцільне орання степів, що зумовило
втрату трав’яного покриву, що раніше утримував вологу; висихання дрібних ставків
та запруд; втрата значних лісових масивів на півночі, північному сході та південному
сході, що раніше перешкоджали вітровій ерозії ґрунтів15. Усе це наближало край до
екологічної катастрофи.
Для подолання цих перешкод керівництво губернії, органи самоврядування,
представники крупних землевласників розробили план заходів.
По-перше, поширення сільськогосподарських знань: облаштування показових і
дослідних ділянок, поширення відповідних брошур, заснування вищого сільськогосподарського інституту па Півдні Росії, в степовій зоні та одного сільськогосподарського училища у північній частині губернії, широкий розвиток низових сільськогосподарських, виноградарських та садівницьких шкіл, як державних, так і приватних.
По-друге, найширше застосування вдосконалених знарядь, для чого передбачалося збільшення кредитів у Державному Банку і полегшення користування для
посередницьких операцій із розповсюдження сільськогосподарського реманенту без
усіляких, існуючих на дану годину обмежень.
По-третє, розповсюдження кращого і бажано однотипного насіння, для чого
передбачалося збільшити кредити земствам, організувати селекційні станції для
місцевих сортів.
По-четверте, спрямувати значні зусилля на надання населенню допомоги у справі
щодо обводнення ланів. Для цього передбачалося найширше надання позик із меліоративного і страхового капіталів на облаштування колодязів і ставків. Для реалізації програми меліорації пропонувалось клопотати перед урядом про створення законодавства з охорони водних ресурсів і пільг для населення у цій справі, розробки найвідповіднішого умовам регіону
типу захисних лісових смуг із можливим максимальним їх економіко-захисним ефектом16.
Всі ці наробки було покладено в основу загальних планів модернізації аграрної
сфери, підготовлені С. Вітте, про що йшлося вище. І всі вони планомірно здійснювалися протягом періоду аграрної модернізації початку ХХ ст.
Столипінські заходи були спрямовані на руйнацію громади, створення хутірських та відрубних господарств та забезпечення селян через іпотечні банки кредитами
для купівлі землі.
Під час столипінської реформи Південь України увійшов до складу регіонів із
найвищими показниками виходу селян із общини. Внаслідок глибокого проникнення
капіталістичних відносин у сільське господарство процес закріплення общинних
земель в індивідуальну приватну власність був на Півдні України у 2,5 рази більш
інтенсивним, ніж у середньому по Росії.
Таблиця 2
Загальні дані про вихід селян з общини по губерніях України
станом на 1 липня 1908 року*
Губернії
Київська
Чернігівська
Полтавська
Харківська

Виділилося
господарств
13.067
3.811
2.533
39.369

Губернії
Катеринославська
Херсонська
Таврійська
Усього

Виділилося
господарств
44.344
38.777
30.672
172.573

*Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.): Дис.
... канд. іст. наук: спец. 07.00.01. – Київ, 2002. – С. 72.
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Протягом 1906-1915 рр. із общини вийшло 54,3% селян, які закріпили за
собою 36.9% надільної землі. За рівнем мобілізації общинної землі Південь України
в роки реформи займав перше місце у Росії. Цей процес охопив у регіоні 15%
закріплених у приватну власність наділів, половина з яких належала заможним
селянам і спродувалася у вигляді часток17.
Головним напрямком внутрішньонадільного землевпорядкування на Півдні
України, як і в губерніях Лівобережжя, стало розверстання. Цим засобом на землях
південноукраїнських общин було створено 172 858 (82,2 %) хуторів та відрубів. Але
особливість внутрішньонадільного розверстання в регіоні полягала в тому, що у
15 % випадків перед ним був проведений виділ18.
Проте довгий час влада зберігала механізми, що гальмували повну руйнацію
надільного землеволодіння. П. Столипін вважав, що ця земля не має права відчужуватися представниками неселянського стану, може закладатися виключно в Селянському банку, не може продаватися за борги або залишена у спадок. Крім того,
вводилися обмеження на право концентрації надільних ділянок, не більше 6 в одних
руках в межах одного повіту. Реально ситуацію дещо покращило прийняття закону
від 29 травня 1911 р., за яким надільна земля набувала характеру приватної власності
за умови додання до неї при виході з громади купленої землі19.
Зростанню кількості ділянкових господарств у регіоні заважали недостатньо
високий рівень професійної підготовки та нечисленність штату членів землевпорядних комісій. Крім того, відсутність належних обсягів меліоративної, агрономічної
та фінансової допомоги з боку земств, а також недостатня кількість джерел питної
води стали причинами того, що хуторів на Півдні України було створено у 2,3 рази
менше, ніж відрубів20.
Унаслідок проведення столипінської реформи на Півдні України зменшилася
площа казенного, дворянського та купецького землеволодіння. За рахунок останнього збільшився розмір селянської земельної власності. Напередодні революції він дорівнював 9914720 дес. й складав 56,2% всієї території регіону21. За 12 років (1893-1905)
селянське землеволодіння збільшилося на 1 872 000 дес., за 5 років (1906-1910) – на
1 308 300 дес., що свідчило про вплив реформи на купівельну спроможність селян.
Таблиця 3
Зростання площі приватного селянського землеволодіння в Україні
в період з 1893 по 1910 роки*
Роки
1893-1902
1903
1905
1906

В тис. десятин
1559,2
180,0
132,8
139,5

Роки
1907
1908
1909
1910

В тис. десятин
173,8
239,8
363,9
391,8

*Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.):
Дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01. – Київ, 2002. – С. 75.

Протягом 1906-1917 рр. визначальні зміни на Півдні України відбулися не в
загальній, а в селянській системі землеволодіння. Внаслідок того, що реформа спрямовувалася на індивідуалізацію господарювання, площа земельної власності селянодноосібників зросла у порівнянні з 1905 р. у 2,5 рази. Внаслідок проведення столипінської реформи кількість господарств сільської буржуазії на Півдні України зросла
20

з 143 до 215 тисяч22. У той же час на 1914 р. в Україні сформувалася двомільйонна
армія незаможних селян, у слабосильних господарствах яких було в середньому
2 дес., у половини не було ні коня, ні корови23.
Реформування кардинально змінило внутрішню структуру селянського землеволодіння Херсонської губернії. Як видно з таблиці 1, саме селяни були най активнішими покупцями приватної землі. За 14 років вони придбали 235 070 дес. Приватної землі, що становило на 1913 р. 6,7 % від її загального обсягу. Купівля приватної
землі здійснювалася також селянськими товариствами і громадами. На 1913 р. вони
збільшили свої приватні землеволодіння в порівнянні з 1900 р. на 162.705 дес.24
Загальна вага приватного землеволодіння товариств і громад теж зростала з 12,8 % у
1905 р. до 23,5 % на 1910 р.25
Унаслідок аграрної реформи диференціація селянства зросла, процес обезземелення відбувався інтенсивно, і земля зосереджувалась у руках заможних господарів.
І якщо в групі надільних землевласників диференціація відбувалася за рахунок демографічних змін, то в групі приватних землевласників процес диференціації господарств пов’язувався з господарською ініціативою селян нового типу. Група селян із
приватними землеволодіннями до 50 дес. на 1910 р. по губернії становила 84,5 % і їм
належало лише 24,8 % приватної селянської землі. Маєтки в 50-100 дес. Складали
5,0 %, в 100-500 дес. – 9,3 %, великі в 500-1000 дес. – 1,0 %, надвеликі в 1-5 тис. дес.
– 0,2 % кількості господарств. Останнім двом найзаможнішим групам належало
22,5 % приватновласницької селянської землі, а власники останньої категорії в
середньому володіли маєтками розмірам у 1 469 дес., що практично дорівнювало
середнім показникам поміщицьких маєтків відповідної категорії. В губернії також 2
селянські громади колективно володіли на приватновласницьких засадах латифундіями, розміри яких у середньому становили 7 225 дес.26
Таблиця 4
Динаміка надільного землеволодіння селян
у Херсонській губернії (у десятинах)*
Рік
1900
1913
Різниця

Олександрійський
407.188
431.824

Єлизаветградський
588.214
587.283

Ананьїв
ський
182.660
182.321

Тираспольський
163.268
163.775

Одеський
108.718
108.011

Херсонський
551.687
551.231

По
губернії
2.001.736
2.024.445

+ 24.636

- 931

- 339

+ 507

- 707

- 456

+ 22.709

* Складено за: Статистико-экономический обзор Херсонской губернии за 1900 г. – Херсон,
1902. – С. 2; Статистико-экономический обзор … за 1913 г. – Херсон, 1915. Прл. – С. 1.

У той же час статистичні дані (див. табл. 4) дають наступну реальну картину.
Розміри надільного землеволодіння протягом періоду з 1900 р. по 1913 р. при різних
коливаннях практично не змінилися. Зростання виключно виключно тим, що у 1913
рр. в Олександрійському повіті німецькі колоністи вперше зафіксовані власниками
24.472 дес. надільної землі27.
З таблиці чітко видно, що, попри всі активні дії, обсяг надільного землеволодіння практично не змінився. Це було свідченням того, що вихід із громади не був
таким активним, як це постійно висвітлюється в науковій літературі. Причинами
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цього стала неготовність селян до загроз ринку та силові методи розверстання
громад, запроваджені П. Столипіним.
На відміну від Столипіна, С. Вітте відстоював збереження надільного землеволодіння як гаранта захисту дрібного землевласника. Недоторканість громади трактувалася ним як заборона будь-яких насильницьких дій28. Це було викликано усвідомленням того, що селяни трималися за надільні земельні ділянки в громадах, що за
законодавством не підлягали відчуженню за борги, як за виключну гарантію
збереження свого господарства та соціального статусу.
Річ у тому, що механічне переведення надільного селянського напівтоварного
та дрібного господарства в приватне не робило його конкурентоздатним, фінансово
та технічно оснащеним, високопродуктивним і, що найголовніше, захищеним на
ринку, де панував приватний капітал лихварів і перекупників та крупні латифундії.
На 1905 р. у Херсонській губернії 3 310 поміщицьких маєтків дворян, духовенства, іноземців, купецтва, міщан розміром більше 50 дес. обіймали в губернії
1 932 082 дес., що становило 56,5 % приватного землеволодіння29 та 30 % загальних
господарських площ губернії30. Серед цих маєтків 56 латифундій мали в середньому
по 8 517 дес.31 Завдяки вищому рівню рентабельності та значним ресурсам поміщицькі господарства диктували товарну стратегію регіону.
Так, коли у 1901-1904 рр. велося будівництво ІІ-ї Катерининської дороги, що
повинна була пройти через Харківську, Катеринославську, Херсонську та Таврійську
губернії, розгорнулася боротьба за напрямки деяких гілок її мережі між приватними
підприємцями Фальц-Фейнами і Скадовськими та Херсонським громадським управлінням. Останнє наполягало на проведенні окремої гілки на Херсон, що повинно
було зробити його потужним транспортним вузлом. Латифундисти Фальц-Фейни і
Скадовські планували проведення гілок до своїх маєткових портів Скадовськ та
Хорли. Це б дало їм можливість монополізувати зернову торгівлю західної частини
Таврії та отримувати надприбутки32.
Іншою проблемою краю було панування на його ринку перекупників сільгосппродукції. Користуючись відсутністю у селян фінансових, технічних і організаційних
можливостей, вони штучно знижували закупівельні ціни. Так, тільки в Єлисаветградському повіті селяни втрачали щорічно на цьому 500 тис. крб. В Олександрійському повіті, наприклад, у 1909 р. перекупники штучно знизили ціни на зерно з
1,2 до 0,8 крб. за пуд33.
Крім того, перекупники в гонитві за надприбутками штучно знижували якість
продукції. Так, по Миколаївському елеватору штучне засмічення зерна доходило до
20 %. У 1904 р. до елеватора було привезено 31 вагон різного сміття і сурогатів, у
1905 р. – 36 вагонів, у 1906 р. – 178 вагонів34, у 1907 році елеватор реалізував за кордон 2,1 млн. пудів зерна, з якого різне сміття і сурогати могли заповнити 213 вагонів.
Така діяльність тільки дискредитувала зернову торгівлю Півдня і призводила до зниження експортних цін. Проблема загострилася настільки, що при елеваторі у 1907 р.
було створено Миколаївський біржовий комітет для боротьби зі штучним засміченням зерна35.
Селяни не мали достатніх фінансових ресурсів для модернізації власного
господарства. Так, кустарі і ремісники Новогеоргіївки Олександрійського повіту за
рік виготовляли 20 тис. фургонних ходів, переробляли більше від 50 тис. пудів заліза
та на 100 тис. крб. лісу, з якого виробляли різну продукцію, перебуваючи у повній
фінансовій залежності від торговців, що нав’язували їм сировину, на 30 % дорожчу
за ринкову вартість, а ціну виробленої продукції знижували настільки, що ново22

георгіївці фактично працювали у збиток. І це за умов, що при відповідному пільговому кредитуванні вони щорічно могли б давати 100 тис. крб. чистого прибутку36.
Подолати всі заначені вище проблеми селяни були не спроможні тільки за
рахунок переходу до приватного землеволодіння. Кошти Селянського поземельного
банку та частково ресурси Дворянського земельного та Земського банків спрямовувалися на придбання землі. Всього цього для модернізації дрібнотоварних напівнатуральних господарств було недостатнім. За умов швидкого штучного знищення всіх
громад існувала ймовірність формування господарств фермерського типу. Проте
соціальна катастрофа, викликана втратою господарств і засобів до існування мільйонами селян, могла звести весь позитив нанівець.
До того ж, існувала ще одна проблема – консерватизм селянства. Замінити
стару ментальність з її архаїкою побуту, організації праці, ставленням до землі, до
«миру» указами і розпорядженнями було неможливо. Неусвідомлення цієї тонкої
матерії – селянського світогляду – підштовхувало багатьох прибічників столипінської штурмівщини, що прагнули отримати негайний результат, до адміністративного
насильства.
Саме тому С. Вітте започаткував довготривалу програму поступової економічної модернізації старої постфеодальної моделі в нову – капіталістичну. В її основу
було покладено кооперативну систему дрібного кредиту. Її реальне втілення розпочалося з прийняттям «Положення про установи дрібного кредиту» від 7 червня 1904 р.
Як видно з таблиці 5, саме після цього розпочинається стрімке зростання
кредитних кооперативів у губернії. Причому, на відміну від фермеризації українського села за Столипінською реформою, темпи якої з 1911 р. почали скорочуватися,
динаміка розвитку кооперативів характеризувалася постійним зростанням. За 12 років їх кількість зросла в 8,4 разів.
Таблиця 5
Кредитні кооперативи Херсонської губернії*
Рік
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Кредитні
товариства
2
5
10
21
44

Ощаднопозичкові
товариства
7
8
4
4
10
10
9
9
9
9
9

Разом

Рік

7
8
4
4
10
10
11
14
19
30
53

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Кредит
ні товариства
87
126
172
205
241
264
298
314
324
333
347
349

Ощаднопозичкові
товариства
9
12
27
45
49
50
59
62
74
87
92
95

Разом
96
138
199
250
290
314
357
376
398
420
439
444

* Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація – шлях селянства у ринок (На матеріалах Півдня
України кінця ХІХ – початку ХХ століття): Монографіяо. – Херсон, 2008. – С. 157.
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Нові кооперативні структури після зміцнення свого статусу в фінансововиробничому просторі розпочали активне залучення приватних ресурсів та коштів
від банків, земств і різних установ. На 1915 р. кредитні кооперативи Херсонської губернії мали 25 259 952 крб. обігових коштів, з яких 53,6 % (13 531 909) становили
приватні внески і позики. Потенціал товариств був досить значним. На одного члена
кооперативу припадало 87,1 крб., що забезпечувало губернії третє місце в Україні
після Таврійської губернії, де цей показник становив 178,7 крб., та Катеринославської –
107,5 крб.37 Крім того, приватні внески захищалися майновою відповідальністю селян, попри те, що кооператори Херсонської губернії виступили за збереження обмеженої відповідальності38. Так, на 1913 р. 13 626 850 крб. внесків і позик підкріплювалися
обмеженою відповідальністю членів 71 ощадно-позичкового і 273 кредитних товариств
у розмірі 79 133 312 крб.39, що в 5,8 разів перевищувало інвестовані кошти.
З 1915 р. у губернії розпочали свою діяльність 4 кредитспілки: Миколаївська,
Одеська, Єлизаветградська та Олександрійська. Попри менший розмір порівняно з
іншими 6 кредиспілками, що діяли в Україні40, вони стали вагомим кроком вперед у
кооперативному будівництві регіону, постійно нарощуючи свій потенціал. З таблиці
видно, що за менше ніж два роки вони не просто зросли чисельно, а об’єднали майже
половину кредитних кооперативів губернії.
Таблиця 6
Кредитспілки Херсонської губернії*
Рік

Єлизаветградська

Олександрійська

Одеська

Миколаївська

Разом

1915
1916

15
60

15
45

10
70

30
45

70
220

% до
загальногубернського
15,9
49,5

* Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація – шлях селянства у ринок (На матеріалах Півдня
України кінця ХІХ – початку ХХ століття): Монографія. – Херсон, 2008. – С. 177.

Ці кооперативи другого ступеня замкнули організаційні потенціали низових
кооперативів у повітах губернії.
Саме кредитна кооперація розгорнула широкомасштабну роботу щодо модернізації селянських господарств та створення умов їх інтеграції у ринок максимально,
зберігаючи їх соціально-майновий статус.
Першим вагомим кроком кооперативів стало те, що вони запропонували на
внутрішньому фінансовому ринку дешеві кредити під 8-12 % річних. Це було набагато менше від сільського лихварського капіталу, де ставка становила 30-50 %, і
значно ближче від контор різних банків, де ставки виявилися нижчі, але їх оформлення набагато складнішим для неплатоспроможного селянства. Дешевий кооперативний кредит відзначався подвійною перевагою.
По-перше, селяни отримали оперативний фінансовий ресурс, що значно покращував їх становище. За умов відсутності коштів до реалізації врожаю вони були заручниками лихварів та перекупників, що змушувало їх реалізовувати майбутній врожай за заниженими цінами або продавати майно.
По-друге, втративши клієнтів, сільські лихварі понесли капітали в товариства,
збільшивши їх фінансовий потенціал41.
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Другим важливим напрямком роботи товариств стало забезпечення селянських
господарств новітньою технікою і реманентом.
По-перше, товариства організовували прокатні пункти, що були вигіднішими
за земські та особливо приватні. Так, загальний обсяг послуг прокатного пункту Покровського кредитного товариства Херсонського повіту за період з 1905 по 1911 рік
склав 30 000 карбованців, а товариство отримало з цього 2,5 тис. чистого прибутку42.
По-друге, кооперативи розпочали пряму роботу з виробниками сільгоспмашин. Ця справа була вигідною для товариств, але розвивалася досить складно через
політику виробників43. Та все почало змінюватися, коли у 1907 р. керівництво заводу
«Гена» в Одесі звернулося до відділень державного банку, що обслуговували Одеський, Тираспольський, Ананьївський та Херсонський повіти, з проханням надати
допомогу в організації торговельних контактів із товариствами на максимально вигідних умовах. Така позиція керівництвом заводу мотивувалася тим, що вони вбачали в товариствах не тільки майбутнє сільського господарства, а й вважали їх головними споживачами своєї продукції44. У 1911 р. виробники сільгоспмашин налагодили вигідні контакти з товариствами Єлизаветградського та Олександрійського повітів45. Таким чином, у Херсонській губернії вже в 1911 р. встановилися досить тісні
контакти між фірмами і товариствами на пільгових умовах, що було відзначено на
вищому державному рівні як унікальне явище46.
Третім важливим напрямком модернізації селянського виробництва стало
налагодження прямого збуту зерна, минаючи посередників. Проблеми в цій сфері
полягали в тому, що селяни були неспроможні виходити на ринок через маломірність реалізовуваної продукції. Перші поодинокі спроби кооперативів із продажу
значних обсягів зерна були здійснені в губернії, починаючи з 1906 р. Вони мали
непостійний характер, у них була задіяна незначна кількість товариств і досить часто
подібні операції не виявлялися досить прибутковими. Причиною цього була відсутність власної інфраструктури. Та перші кроки переконали в перспективності такого
напрямку роботи47.
У ході проведення операцій із продажу збіжжя було напрацьовано принципи
цієї роботи, для забезпечення її успішності. Визнавалося за необхідне створення
мережі зерносховищ на місцях і в торгових центрах, продаж повинен був здійснюватися тільки крупними партіями, що дало б можливість не товариствам шукати
клієнтів, а вибирати їх серед покупців. Також стала зрозумілою необхідність укладання з елеваторами і міністерством шляхів сполучення договорів про надання товариствам пільг та організацію чіткого графіка вантажно-розвантажувальних робіт. У
ході операцій зі збіжжям кооператори дійшли висновку, що для полегшення роботи
зерно повинне бути знеособленим. Кооператорів також зацікавила можливість
розпочати поставки для армії48.
Та головною проблемою була відсутність крупних регіональних координуючих центрів. Зі створенням кредитспілок діяльність у цьому напрямку розгорнулася
значно активніше. Кредитспілки акумулювали значні ресурси, розпочали налагоджувати контакти зі структурами земств і держави, виробили єдині вимоги та правила
торговельних операцій, розпочали активно створювати власну інфраструктуру для
посередницьких операцій. Активізувалася робота реального виходу сільського виробника на міські ринки, минаючи перекупників-спекулянтів. Спілки розпочали
створення мережі майстерень із ремонту сільгоспмашин та реманенту, переробних
підприємств тощо49.
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Така масштабна організаційна діяльність та формування значних фінансово-технологічних підрозділів потребували значної кількості професіоналів. Саме тому четвертим напрямком роботи спілок стала їх підготовка для кооперативної системи. З
цією метою було організовано курси, на яких готувалися бухгалтери та рахівники50.
Завершальним акордом розбудови кооперативної системи став І Південноросійський з’їзд представників кредитспілок у Ростові-на-Дону в кінці 1916 р. На
ньому було вироблено програмні положення діяльності спілок Півдня Росії. Планувалося організувати ряд крайових кооперативних центрів – фінансового, торговопосередницького, споживчого, сільськогосподарського, культурно-просвітницького,
а також кооперативної академії, крайової ради з’їздів і центру для виходу на світовий
ринок. Розпочалося формування південних центрів зернової торгівлі. Саме це викликало обурення у лідерів Московського народного банку (МНБ) і комісії з спілкового будівництва. Учасники з’їзду були проголошені сепаратистами і нігілісттами.
Для виправлення положення діячі МНБ закликали до «всеобщих и надлежащих» чисток та стримування кооператорів Півдня в їх самодіяльності. Пропонувалося з метою
захисту єдності і неподільності кооперації Росії, а також в інтересах МНБ розгорнути
фронт і розпочати «беспощадную войну с южанами» доти, доки, як вони вважали, їх
вороги не зрозуміють усієї вигоди свого сучасного становища, доки не навчаться
виконувати вказівки51. Це була реакція традиційного московського кооперативного
центру на дорослішання кооператорів Півдня, які були вже в змозі взяти керівництво
в регіоні в свої руки.
Загальний стан кооперативного будівництва свідчив про те, що кооперація за
досить короткий термін зуміла налагодити ключові напрямки роботи щодо модернізації дрібного селянського виробництва у великотоварне через його кооперування.
На цьому шляху відбувалася реальна адаптація селянства до умов ринку, накопичення ним фінансового, виробничого, організаційного та інтелектуального потенціалу. Все це створювало умови для перетворення вчорашніх роз’єднаних та дезорганізованих селян у повноправних учасників ринку і капіталістичної модернізації
агросфери, без жахливих суспільних потрясінь та психічних деформацій.
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ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ЗМІЦНЕННІ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ –
30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА
ІСТОРІОГРАФІЯ
У статті проаналізовано історіографічний комплекс праць українських учених, присвячених проблемам ролі греко-католицької церкви та суспільно-християнських організацій у Східній Галичині кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. у зміцненні
кооперативного руху, з’ясовано перспективи подальшого вивчення окресленої наукової проблеми.
Ключові слова: історіографія, кооперація, греко-католицька церква, суспільно-християнські організації, Східна Галичина.

Klish A.

GREEK CATHOLIC CHURCH AND SOCIO-CHRISTIAN
ORGANIZATIONS IN STRENGTHENING COOPERATIVE
MOVEMENT IN THE EASTERN GALYCHYNA (THE END
OF THE 19TH CENTURY – 30S OF THE 20TH CENTURY):
MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY
The article embraces the analysis of the historiographic complex of works written by
Ukrainian scientists and dedicated to the part Catholic Church and socio-christian
organizations played in strengthening the cooperative movement in Eastern Galychyna at
the end of the 19th century – 30s of the 20th century, and explicates the further course of
the above stated scientific subject study.
Keywords: historiography, cooperation, Greek Catholic church, socio-christian
organizations, Eastern Galychyna.
Діяльність української греко-католицької церкви (ГКЦ) та суспільно-християнського руху в Східній Галичині міжвоєнного періоду – важлива складова всеукраїнського національно-культурного та суспільно-політичного поступу, що ґрунтувався на загальнолюдських морально-етичних засадах, всебічному розширенні
наукового світогляду, духовному збагаченні й культурному вихованні нації, піднесенні рівня освіти й науковості, втіленні у життя національних прагнень багатьох
поколінь українців.
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Ця тема має важливе наукове значення, оскільки дає змогу проаналізувати
історіографію праць сучасних дослідників, пов’язану з діяльністю ГКЦ та суспільнохристиянських організацій в Східній Галичині наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.
Наукова новизна проблеми полягає в тому, що в публікації досліджено основні
історіографічні праці сучасних українських дослідників, визначено їх місце в контексті діяльності ГКЦ та організацій суспільно-християнського спрямування в
певний час.
Об’єктом наукового дослідження є діяльність ГКЦ та суспільно-християнських організацій у Східній Галичині кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.
Предметом виступають історіографічні праці сучасних українських дослідників, присвячені внеску ГКЦ та суспільно-християнських організацій у зміцнення
кооперації в Східній Галичині в кінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., функціонуванню
молодіжних християнських організацій.
До недавнього часу з ідеологічних причин діяльність ГКЦ та суспільно-християнських організацій у Східній Галичині замовчувалася або ж подавалася упереджено. Лише зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. розпочався новий етап у
розвитку української науки, зокрема дослідження внеску ГКЦ та суспільно-християнських організацій у розвиток української кооперації.
Метою цієї публікації є аналіз досягнень сучасної вітчизняної історіографії в
дослідженні ролі ГКЦ та суспільно-християнських організацій у Східній Галичині в
зміцненні української кооперації наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.
Н. Мизак, підсумовуючи роль духовенства ГКЦ у боротьбі за національнокультурну ідентифікацію Східної Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст., відзначив
активність греко-католицьких священиків в організації національно-культурного та
економічного відродження села, засновуючи просвітні та кооперативні товариства,
вони виховували у селян чесноти пошани до праці, колективізму та національнохристиянської гідності1.
Питанням співпраці кооперативних організацій із українською греко-католицькою церквою присвячені статті та монографія „Християнські засади українського кооперативного руху” Ф. Коваля. У них автор висвітлює становлення ідеології
кооперації, називаючи її кооператизмом, аналізує громадську діяльність таких лідерів кооперативного руху, як Ю. Павликовський, О. Луцький, А. Мудрик та А. Палій.
Значна увага приділяється також характеристиці системи так званої „советской
кооперации”, яка активно допомагала спланованому фізичному й духовному знищенню українського селянства. Автор також визначає причини важкого матеріального становища українського селянства в умовах незалежної України2.
О. Богоніс у статті «Греко-католицьке духовенство і економічне відродження
Галичини» зазначає, що греко-католицькі священики зуміли «зорганізувати розпилену народну масу в економічні і просвітно-культурні інституції, які об’єднуються
потім в національні союзи й федерації»3.
А. Прокіп у своїй розвідці «Участь греко-католицької церкви в розбудові кооперативних інституцій Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.»4 розглянув діяльність
греко-католицької церкви та духовенства у кооперативній сфері ХІХ – початку ХХ ст.,
встановив причини участі духовенства у кооперативному русі, наслідки економічної
діяльності церкви для загального розвитку західноукраїнського суспільства. Автор
зробив висновки, що практично завжди ініціаторами економічних перетворень у Східній
Галичині виступали греко-католицькі священики, які сприяли розвитку української
кооперації, тим самим підносили матеріальний рівень селянства.
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І. Рудянин у статті «Участь греко-католицьких священиків у кооперативному
русі на території Східної Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»5
зазначає, що одним із векторів діяльності ГКЦ була підтримка та фінансування
кооперативного руху в Східній Галичині, який зародився у важких суспільно-політичних та економічних умовах та спрямовувався на покращення тогочасних умов
існування українського населення. Греко-католицьке духовенство, опинившись на
чолі національного відродження, відкривало крамниці, гуртки «Сільського господаря», будувало народні доми. Автор відводить особливу роль у становленні кооперативного руху таким священикам та громадсько-політичним діячам, як С. Качала,
Т. Цегельський, Д. Тинячкевич, І. Наумович, Т. Войнаровський та ін.
У статтях А. Кліша6 проаналізовано економічну діяльність представників суспільно-християнського руху, зокрема Католицького русько-народного союзу (КРНС), у
Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., досліджено його діяльність у
вирішенні проблем соціально-економічного характеру. Автор робить висновок, що
КРНС на чолі з О. Барвінським і А. Вахнянином вдалося досить багато зробити для покращення економічного стану українського селянства у Східній Галичині кінця XIX –
початку XX ст., проте кардинально змінити ситуацію на користь українського селянства
вони не змогли, оскільки у цьому процесі не були зацікавлені місцеві польські кола,
підтримувані владою у Відні.
Відомий дослідник кооперації на західноукраїнських землях С. Гелей7 зазначає:
розвитку українського кооперативного руху активно сприяла греко-католицька церква,
представники якої пропагували кооперативну ідею, ініціювали створення кооперативних
організацій у своїх парохіях, керували ними. Спільно з „Просвітою”, „Рідною школою”,
„Союзом українок”, „Сільським господарем” та іншими громадськими організаціями
кооперація забезпечувала потреби українства у життєво важливих суспільних сферах.
Церква, насамперед в особі митрополита Андрея Шептицького, рекомендувала керівникам української кооперації активно залучати духовенство до праці в кооперативних
організаціях. Автор наводить статистичні дані: у 1925 році в кооперативних установах
Галичини працювали 626 священиків (23,5 % духовенства), з них 502 були у складі
спостережних рад, 124 – членами правлінь кооперативів. Греко-католицьке духовенство
надавало українському кооперативному рухові духовної глибини, широти замислу та
творчого ставлення до буденних господарських справ, перетворювало його у впливову
економічну й політичну силу, яка забезпечувала матеріальну підтримку процесові
становлення національної самосвідомості українців, їхній боротьбі за громадянські та
політичні права, за економічну самостійність та політичну незалежність.
На думку С. Гелея, кооперативний рух в Україні завжди спирався на християнський світогляд, що постійно вимагав духовного вдосконалення людини. Християнська
віра, як і кооперація, вимагали не лише молитви, але й конкретних справ для добра
людей на землі8. Автор робить висновок, що національно зорієнтоване греко-католицьке
духовенство намагалося використати кооперацію для захисту національних інтересів
українців і задоволення їхніх культурно-національних та духовних потреб. Воно розуміло, що сила кооперації – не лише в результатах господарської діяльності кооперативів,
вона – у людській солідарності і взаємодопомозі. Кооперація довоєнного і міжвоєнного
періоду об’єднувала людей духовно на християнських етичних засадах, створюючи для
досягнення спільної мети відповідні структури та інституції9.
У статті Л. Драгомирецької висвітлено діяльність клерикальних об’єднань у
сфері кооперації впродовж 1925–1939 рр., встановлено, що активна співпраця християнських політичних партій із українськими кооперативними організаціями давала
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змогу зміцнювати позиції греко-католицької церкви у суспільному житті Східної
Галичини. Автор зазначає, що політичні об’єднання греко-католицького духовенства
Східної Галичини визнавали важливість кооперації у житті українського народу, а за
умов національної дискримінації українства діяльність клерикальних партій спрямовувалася на правовий захист українських кооперативних організацій від сваволі та
утисків з боку державних і адміністративних чинників та налагодження дієвої підтримки кооперативного руху10 [6, с. 459].
Таким чином, аналіз стану дослідження проблеми внеску ГКЦ та організацій
суспільно-християнського спрямування у Східній Галичині кінця ХІХ – 30-х ХХ ст.
свідчить, що, незважаючи на значне зацікавлення цією проблемою, поки що відсутні
окремі спеціальні ґрунтовні дослідження з економічної історії ГКЦ та українського
клерикально-католицького руху в Східній Галичині в означений період.
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“ДНІПРОСОЮЗ” НАПЕРЕДОДНІ ТА В ПЕРІОД
ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 РІК)
У статті висвітлено маловідому сторінку історії української кооперації, а
саме: діяльність одного з найпотужніших центрів української національної кооперації – Дніпровського союзу споживчих товариств (“Дніпросоюзу”). Досліджено
організаційну структуру цього кооперативного об’єднання, його економічну діяльність та культурно-політичні впливи на життя українського суспільства.
Ключові слова: “Дніпросоюз”, кооперація, українська споживча кооперація,
економічна діяльність.

Sova A.

“DNIPROSOYUZ” BEFORE AND DURING THE
PERIOD OF UKRAINIAN STATE (1918)
The article highlights little-known page of history Ukrainian cooperation, namely
activity of one of the most powerful centers of the Ukrainian national cooperation –
Dnieper Union of Consumer Societies (“Dniprosoyuzu”). Studied the organizational
structure of the cooperative association, its economic activities and cultural and political
influences on the life of Ukrainian society. Chronologically, the work covers the period
from early 1918 until December 1918
Keywords: “Dniprosoyuz”, cooperation, economic activity, the Ukrainian consumer
cooperatives.
За останні двадцять років існування нашої держави українські науковці зробили
вагомий крок вперед у дослідженні історії українського кооперативного руху. Зокрема,
подолано низку стереотипів бачення історичного минулого, відкрито ряд раніше
невідомих сторінок діяльності української кооперації. Однією з тем, яка замовчувалася
в радянський період, є розвиток кооперативного руху за часів Української національної революції 1917-1921 рр. Яскравим епізодом цього періоду є діяльність Дніпровського союзу споживчих товариств (“Дніпросоюзу”). Більшовики намагалися зробити
все для того, щоб історія й назва цієї організації не тільки не досліджувалася, а й навіть
не згадувалася.1 У 30-80-х роках ХХ століття вчені УРСР не зробили для дослідження
історії “Дніпросоюзу” практично нічого. Якщо його і згадували в контексті висвітлення подій Української національної революції 1917-1921 рр., то лише побіжно та в
негативному ключі. В історичній науці Радянської України на розробку питань із
історії українського кооперативного руху в роки Української національної революції
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1917-1921 рр. фактично було накладено табу. Радянські історики та публіцисти торкалися питань діяльності “Дніпросоюзу” лише побіжно, головну увагу зосереджуючи
на розкритті таких ідеологем: 1) “українські буржуазні націоналісти” – антирадянські,
ворожі елементи; зрадники; злочинці; 2) використання “українськими буржуазними
націоналістами” “Дніпросоюзу” в антинародних, реакційних цілях, для власного збагачення.2 Ці ідеологеми не лише не відображали історичну дійсність, а й спотворювали
саму сутність проблеми. З полярних позицій про “Дніпросоюз” написано праці в
середовищі української Діаспори. У західному світі науковці, що представляли
українську еміграцію, мали сприятливі умови для об’єктивного висвітлення історії
української кооперації, тому праці Сергія Бородаєвського3, Іллі Витановича4 та ін.5 за
своїм змістом є протилежними радянській історіографії. Написані переважно безпосередніми учасниками кооперативних організацій, вони містять значно більше інформації як про розвиток українського кооперативного руху, так і про діяльність “Дніпросоюзу”. Але оскільки цим авторам були доступні лише окремі архівні матеріали,
здебільшого їхні праці побудовані на публікаціях у періодиці, спогадах і, отже, мають
неповний і поверховий характер. З кінця 80-х років ХХ століття до початку ХХІ століття у зв’язку з крахом радянської системи та великими суспільно-політичними
змінами в Україні розпочалася робота з вивчення тих сторінок українського минулого,
які радянська історіографія замовчувала або подавала в спотвореному вигляді. Серед
досліджень, в яких аналізуються окремі аспекти порушеної проблеми, на увагу
заслуговують студії Мирослава Алімана6, Василя Марочка7, Ігоря Фаренія8, Павла ГаяНижника9, Олександри Кудлай10, Олександра Лисенка11, Степана Гелея12, Андрія
Сови13 та ін. Чимало інформації є у колективній праці “Історія споживчої кооперації
України”, допущеній Укоопспілкою як підручник для студентів кооперативних вищих
навчальних закладів.14
Однак, незважаючи на появу низки статей про “Дніпросоюз”, комплексне вивчення його діяльності не проводилося. З огляду на це у статті досліджено організаційну структуру цього кооперативного об’єднання, його економічну діяльність та
культурно-політичні впливи на життя українського суспільства напередодні та в
період існування Української Держави. Хронологічно робота охоплює період із січня
по грудень 1918 року. Джерельну базу публікації склали документи Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України, організаційні видання та періодика “Дніпросоюзу”. Останні є бібліографічною рідкістю та зберігаються
у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (Київ), Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського (Київ), Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Початок 1918 року для „Дніпросоюзу” був важким з огляду на бойові дії більшовиків проти армії УНР. Ще на початку січня відчувалися часті перерви у прийманні вантажів залізницею, що негативно впливало на роботу союзу. З 17 до 29 січня
1918 року, коли на вулицях Києва врозгорталися бої та місто звідусіль безперервно
обстрілювала артилерія, природно, що вся діяльність „Дніпросоюзу” повинна була
припинитись. У ці дні склад союзу зачинився. Тільки на початку лютого 1918 року
найближчі до Києва села і містечка почали присилати підводи за товаром, і робота
помалу налагоджувалася. Сам будинок „Дніпросоюзу”, на щастя, не постраждав.
Хоча біля нього розгорталася безперервна стрілянина з кулеметів, рушниць та іншої
вогнепальної зброї, рвалися снаряди. Серед працівників організації теж ніхто не
постраждав, крім члена Правління А. Сербиненка, який на той час мешкав у будинку
М. Грушевського (будинок разом із усім майном А. Сербиненка було спалено біль33

шовиками). Щоб уявити, як ці події відобразилися на діяльності організації, досить подивитися на деякі цифри. Так, за січень 1918 року обороти „Дніпросоюзу” становили
лише 316.637 карб. 26 коп., тоді як у грудні 1917 року – 1.890.789 карб. 96 коп.15
Однак, незважаючи на певні перешкоди, у 1918 році відбувався розвиток
„Дніпросоюзу”. Щоправда, і в цьому році тривала робота організаційна. Розвиток
„Дніпросоюзу” в 1918 році характеризувався збільшенням членів (союзів і товариств), пайового капіталу, торгових оборотів тощо (табл. 1).
Таблиця 1
Економічний розвиток „Дніпросоюзу” у 1918 році*
Чисельність членів
Місяці
1 січня
1918 року
за січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень по
20 включно
впродовж
1918 року
перераховано товариств
у союзи
Всього

Торгові
обороти

Баланс на
перше число
кожного
місяця

товариств

союзів

Пайовий
капітал

514

32

315.965.06

–

4.771.201.89

3
1
4
13
6
5
–
–
–
–
–

–
–
–
7
8
8
3
6
3
2
5

–
–
–
6.666
5.750
12.371
11.779.71
200.500
211.690.63
296.510.08
294.495.66

313.980.19
293.586.13
2.141.328.76
4.849.332.97
4.912.395.69
6.166.618.47
5.612.160.17
7.213.207.24
7.407.348.23
10.159.013.29
8.551.915.08

5.070.759.68
5.222.751.31
5.360.899.46
9.237.503.07
10.466.792.82
14.820.123.65
19.699.332.78
19.481.263.90
25.552.512.96
28.210.602.84
–

–

–

–

825.525.07

–

61

–

–

–

–

485

74

1.355.729.
14

58.283.985.19

–

*Складено за: Андрієнко С. Дніпровський Союз Споживчих Союзів України // Калєндарь громадянина-кооператора на рік 1919. – Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів
України, 1918. – С. 89.

У кінці 1918 року члени „Дніпросоюзу” відчули під ногами „твердий ґрунт”,
що проявилося в остаточному налагодженні та вдосконаленні роботи адміністративного апарату і з’ясуванні основних напрямків роботи. Разом з тим, стала можливою діяльність для вдосконалення цієї роботи та поширення свого впливу.
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Крім великої торговельної роботи, „Дніпросоюз” проводив значну неторговельну діяльність, перш за все допомагаючи і розповсюджуючи кооперативні ідеї та
сприяючи національному відродженню українського народу.16 Як правило, ця робота
проводилася через такі відділи союзу:
1. Інструкторський – інструкторська допомога товариствам і союзам (табл. 2).
2. Статистично-економічний – вивчення споживчої кооперації України.
3. Культурно-просвітній – поширення кооперативних ідей і національного
світогляду.
4. Видавничий – видання різних книжок із споживчої кооперації.
5. Редакційний – видання часопису „Кооперативна Зоря”.
6. Юридичний – юридична допомога кооперативам.
7. Страховий – розроблення питань про кооперативне страхування.17
Таблиця 2
Напрямки діяльності інструкторського відділу „Дніпросоюзу”
за квітень–травень 1918 року*
Усні консультації з питань
1
Заснування споживчих товариств
Реєстрація статутів
Зміни статутів
Прийняття до „Дніпросоюзу”
Вступ до „Дніпросоюзу”
Вказівки по рахівництву
Заснування союзів
Організаційні
„Хлібне бюро”
Влаштування майстерні
Практичні вказівки
Інструкторська робота земських установ
Література з кооперації
Всього

Квітень
2
17
5
19
–
67
–
–
42
–
–
–

Травень
3
15
19
11
8
134
9
10
19
4
1
1

–

1

–
150

12
244

Листування з питань
Вступу до „Дніпросоюзу”
Заснування союзів
Реєстрації статутів
Заснування кінематографа
Організаційні
Надсилання звітів
Програми з’їзду 20-22 квітня 1918 р.
З кооперативними, громадськими і
державними установами
З окремими особами
Всього

Квітень
9
–
3
–
7
17
91

Травень
9
1
2
3
–
–
–

12

29

5
144

28
72
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1
Виїзди інструкторів з метою

2
Кількість
інструкторів

Перевірки товариств і союзів
Участь у загальних зборах
Участь у з’їздах
Всього

6
5
4
15

Продовження табл. 2
3
Кількість
витрачених
днів
32
20
25
77

*Складено за: Консультація Інструкторського Відділу Дніпровського Союза //
Кооперативна Зоря. Часопис української споживчої кооперації. – Київ: Видає
Дніпровський Союз Споживчих Товариств, 1918. – 1 червня. – № 6. – С. 25.

Крім того, „Дніпросоюз” надавав грошові допомоги багатьом культурно-просвітнім організаціям і установам. Зокрема, у 1918 році для цього було видано близько
300 тисяч карбованців.
Дніпровський Союз також активно проводив торгівлю книгами, маючи великий книжковий склад. Успіхи не забарилися. Якщо за 1917 року було продано книжок на суму 142.231 карб. 64 коп., то вже за 11 місяців 1918 року – на 766.976 карб.
55 коп.18
Для всебічної допомоги справі культурного розвитку українського народу
„Дніпросоюз” організовував виготовлення діапозитивів для „чарівного ліхтаря”,
допомагав засновувати театри, народні хори, влаштовувати лекції. Для цього готувалися відповідні спеціалісти-інструктори.
Величезну культурну роботу організація розпочала, взявшись за виготовлення
кооперативних календарів. Станом на 1919 рік було видано відривний календар
тиражем 200 тисяч примірників, а також настільний і кишеньковий календарі.
Розвивалася і власна промисловість „Дніпросоюзу”. Невдовзі організація мала
миловарний завод, трикотажну фабрику, чобітню (чоботарню), друкарню.19 Було намічено також план організації нових підприємств. Станом на 17 квітня 1918 року
„Дніпросоюз” мав такі підприємства: 1) бляшану майстерню, виробляла коновки,
дійниці, друшляки, ліхтарі, миски, тарілки, духовки і т. ін.; 2) галетну фабрику, виробляла печиво, макарони, сухарі й інші вироби з борошна; 3) фабрику емальового
посуду, виробляла кухники, судки, чайники, тарілки, лійки і т. ін.; 4) миловарний завод, виробляв просте та пахуче мило; 5) трикотажну фабрику, виробляла в’язану білизну – сорочки, фуфайки, панчохи і т. ін. Крім того, у власній друкарні видавалися
журнал „Кооперативна Зоря”, книжки з кооперації, бланки по рахівництву і т. ін.20
На „Дніпросоюз” покладалися великі надії. З цього приводу С. Андрієнко резюмував: „Так за перший рік діяльности Дніпросоюз виріс у велику організацію.
Його робота і його істнування є забезпекою того, що споживча кооперація України,
яка до останніх часів була „пасинком” кооперації, вийде на широкий шлях економично-культурної роботи, зросте і процвіте за його проводом на користь вільного
народу українського”.21
„Дніпросоюз” видавав свій орган „Кооперативна Зоря”22, перший номер якого
з’явився 15 квітня 1918 року.23 З цього приводу редакція писала: „Давненько ми
оголосили про видання нашого журналу. Але обставини до цього часу не дозволяли
роспочати нашу роботу. Зараз справа налагодилась, союз має свою друкарню, і надалі журнал буде виходити вже своєчасно. Роспочинаючи свою тяжку працю по
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виданню журналу, редакція “Кооперативної Зорі” сподівається, що товариші з міст
допоможуть їй провадить цю справу. Редакція прохає товаришів-читачів писати їй
про всі хиби, які матиме журнал, що йому бракує, сповіщать, про що слід писати, які
справи їх цікавлять і т. и. Тоді „Кооперативна Зоря” зможе спільними силами досягти тих завдань, які вона собі поставила”.24
Для легітимізації Дніпровської спілки як всеукраїнського центру було
скликано Всеукраїнський з’їзд представників спілок споживчих товариств, який став
знаковою подією.25 Він відбувався у Києві 20-22 квітня 1918 року26, за декілька днів
до перевороту гетьмана П. Скоропадського. Загалом на з’їзд прибуло 98 делегатів від
42 споживчих союзів, які представляли майже всі українські губернії27 (табл. 3).
Таблиця 3
Чисельність делегатів на Всеукраїнському з’їзді споживчих союзів у Києві
20-22 квітня 1918 року*
Місцевість
Київщина
Полтавщина
Поділля
Харківщина
Катеринославщина
Волинь
Чернігівщина
Херсонщина
Мінщина
Всього

Чисельність делегатів
22
12
17
3
3
11
7
5
1
98

Чисельність союзів
12
6
9
2
1
4
5
2
1
42

*Складено: за: Всеукраїнський з’їзд споживчих союзів у Київі 20–22 Квітня //
Кооперативна Зоря. Часопис української споживчої кооперації. – Київ: Видає
Дніпровський Союз Споживчих Товариств, 1918. – 30 квітня. – № 3-4. – С. 12.

Головою з’їзду обрано члена Кооперативної Управи Центрального Кооперативного Комітету – О. Ночвіна, товаришем голови – М. Козіленка, Голову Правління
Катеринославського союзу, секретарем – Присяжнюка, представника Білоцерківського союзу, та Журавля, представника Вінницького союзу.
Відкрив з’їзд Голова Правління „Дніпросоюзу” Д. Коліух, який, вітаючи учасників, зазначив, що це перший на Україні з’їзд союзів споживчої кооперації і що
робота його матиме через це велике історичне значення. У доповіді „Про реорганізацію Дніпросоюза” Д. Коліух наголосив, що „великий зріст споживчої кооперації
на Україні, нарождення великого числа споживчих союзів доводив, що споживча
кооперація при такому свойому стані повинна мати великий і міцний центр, який би
її найкраще обслуговував, повинен бути такий центральний союз, який би об’єднував
і обслуговував всю українську споживчу кооперацію. Таким центральним союзом
кооперативним всеукраїнським з’їздом був визнаний Дніпровський Союз Споживчих
Товариств, – яко Всеукраїнський союз споживчих т[оварист]в. Але фактично стати
таким центром Дніпросоюз не міг, бо він не в силі був обслуговувати споживчі
кооперативи всеї України через те, що він обслуговував головним чином окремі
т[оварист]ва. З числа членів Дніпросоюза в склад його входило всього 32 союзи.
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Зараз життя показало, що дрібна робота з окремими т[оварист]вами не дає змоги
поширювати роботу, добре поставити справи і задовольнити потреби. Необхідно
перейти до обслуговування тільки районних союзів, щоб в склад Дніпросоюза входили одні союзи і Дніпросоюз був би союзом споживчих союзів України”.28 У
зв’язку з такою реформою союзу Д. Коліух ознайомив делегатів із планом роботи і
взаємовідносинами з районними союзами.
Делегати одностайно проголосували за такий пункт резолюції: „Визнати
„Дніпровський Союз” Всеукраїнським Союзом Споживчих Союзів”29. Це рішення
підтримали 15 спілок Київщини, 11 – Поділля, 6 – Полтавщини, 6 – Чернігівщини, 3
– Волині, 2 – Херсонщини, 1 – Катеринославщини. Більшість спілок Лівобережжя, в
тому числі й ПОЮР, на з’їзді представлено не було.30 Закінчився Всеукраїнський
з’їзд 22 квітня о 16-00 співом гімну „Ще не вмерла Україна” і вигуками „Слава!”.31
Таким чином, на Всеукраїнському з’їзді представників спілок споживчих
товариств у Києві 20-22 квітня 1918 року було прийнято наступні ухвали щодо
організаційних питань:
„1. Признати Дніпровський Союз Споживчих Товариств Всеукраїнським Споживчим Союзом Союзів.
2. Всі союзи споживчих товариств, що находяться на просторі Української
Народньої Республики, як ті, котрі виникли, так і ті, що мають утворитись, повинні
обов’язково вступити й вступати членами до Дніпровського Союзу. Примітка:
Союзи мішані тимчасово приймаються до Дніпросоюзу з тім, що їм пропонується
розділитись на окремі кооперативи відповідного типу.
3. Признати недопустимим виникання на ряду з Дніпросоюзом рівнозначних
союзів.
4. Союзи, котрі вже виникли, а також і ті, що можуть народитись з районом
діяльности на губернію або більший район, приймають до свого складу союзи лиш у
тому випадку, коли вони состоять членами Дніпросоюзу і тільки з району своєї
діяльности.
5. Пайові внески окремих т[оварист]в, котрі лічаться членами Дніпросоюзу,
повинні бути перелічені на рахунок тих союзів, членами котрих лічаться т-ва, по
спеціяльних заявах про те товариств.
6. Відпуск товарів окремим товариством Дніпросоюз припиняє і переводить
відпуск тільки союзам після постанови Зібрання Уповноважених”.32
Як бачимо, план розбудови кооперативного виробництва складали фахівці
кооперативної справи. Зокрема, в доповіді В. Галевича „Кооперативне виробництво”
було наголошено, що „Дніпросоюз” в першу чергу повинен: “1. Використать мент і
взять в свої руки чи то через купівлю, чи через передачу – цілу низку виробничих
підприємств. 2. При тому союз в першу чергу повинен брать і заводить у себе підприємства предметів, що являються необхідними для широких народних мас і
являються предметами першої необхідности, або являються напів фабрикатами для
перероблення в предмети масового вжитку. 3. Брать тільки підприємства економично
сильні оборудовані як найкраще з техничного боку і великі по оборотам, щоб трати
на робочі руки не складали великої частини видатків, а робочі руки замінялись би, в
значній мірі, машинами. Кустарні підприємства тепер при хитанню і кризисі на
ринку промисловому – небезпечні. 4. В цілях заснування економічно-міцного кооперативного виробництва при будуванню нових підприємств союз повинен додержуватися правила: одкривається підприємство там, де є поблизу такі речі як паливо,
дешеві сирові продукти та робочі руки, та відповідні шляхи. 5. Взагалі, кожне під38

приємство Союзу повинно бути поставлено так, щоб воно не давало збитків і разом з
тим не відпускало продуктів по цінам дорожчим риночних”.33
Звичайно, план дніпросоюзівців з економічної точки зору був доволі ризикованим. Адже кооперація, маючи обмежені кошти, могла здобути для себе в основному підприємства, що не потребували переоснащення, значних капіталовкладень,
кваліфікованої робочої сили, чи такі, що підлягали конверсії (військове майно), адже
лідери УНР не наважилися на широку націоналізацію промисловості. Між тим,
національна система споживчої кооперації перебувала в той час лише у стадії
становлення, не мала ні достатньої кількості спеціалістів, ні досвіду подібної роботи.
На зростання власних можливостей „Дніпросоюз” міг розраховувати при умові
фінансового зміцнення споживчої кооперації та вмілої організації господарської
роботи. І все ж його лідери наголошували: „Не треба пропускати моменту, а скористатись ним, захопити в свої руки і ринок торгівлі, і підприємства, для цього потрібні
гроші і ще раз гроші!” (з виступу Є. Филиповича).34
Джерелом надходження, за розрахунками керівників „Дніпросоюзу”, мали
стати відрахування місцевих спілок та прибутки від торговельної діяльності. Крім
того, керівництво Дніпровської спілки на з’їзді у Києві 20-22 квітня 1918 року
наполягло на збільшенні розмірів паю товариств. Таким чином, кожне споживче
товариство, яке увійшло до районного союзу, передавало йому 20% свого пайового
капіталу, вступну платню в розмірі 30%. У свою чергу, районний союз із чистих прибутків відраховував 10 % у промисловий фонд і 10 % на збільшення пайового
капіталу „Дніпросоюзу”. Останній мав право випускати „заємні листи” та вводити
„тридцятикратню одповідальність по справам союзу”.35 Зауважимо, що прийняття
рішення про збільшення розмірів паїв було не зовсім популярним. Адже багато людей по селах не тільки не мало засобів для внесення паю, а самі чекали на допомогу
від товариства. Зважаючи на це, окремі учасники з’їзду безуспішно відстоювали
принцип найменшого пайового вкладу, щоб зацікавити та залучити до кооперації
найширші кола.
Збільшенню прибутків споживчої кооперації і, звичайно ж, забезпеченню за
нею контролю над сферою внутрішньої та зовнішньої торгівлі в УНР сприяло б
також надання „Дніпросоюзу” та його членам виняткового права на розподіл речей
та виробів, реалізація яких ставала державною монополією згідно з IV Універсалом
Центральної Ради.36 З цих міркувань, а також для того, щоб державна монополія не
перетворилася в монополію окремих груп приватних торгівців, Дніпровська спілка
взяла на себе розподіл запасів мануфактури, що знаходилися в Полтаві (4 тис. кіп),
шкіри (комісійні – 2 % Дніпросоюзу, 3 % – спілкам, 10 % – товариствам), махорки,
галантереї, мила, сірників. Торговельна палата, що розподіляла товари з-за кордону,
теж спиралася у своїй праці на „Дніпроcоюз”.37 Однак у Державному хлібному бюро,
яке керувало заготівлею та переробкою зерна і крупів, їх імпортом та експортом,
кооператори були в меншості (статут бюро розроблявся майже без їх участі). Це
викликало невдоволення делегатів з’їзду – представників споживчих спілок України.
Вони звинувачували уряд у тому, що „доля по розподіленню хліба попадає не в ті
руки, як би то бажано було, що місце кооперації в тій роботі дано неналежне”. „З’їзд
представників споживчих союзів цілої України, – зазначалося у відповідній
резолюції, – обміркувавши справу про заснування державного хлібного бюро і про
участь в ньому, зважаючи на сучасний мент, вважає потрібним висловитись за саму
широку участь кооперації в постачанні хліба. Для доброго збуту хліба кооперативним комисійним шляхом в найближчому часі скликати збори кредітових союзів і
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споживчих, на якому і обміркувати більш грунтовно цю справу. З’їзд визнає необхідним негайно скликати на місцях збори уповноважених союзів для налагодження
кооперативної хліботорговлі. Заслухавши доклада про державні монополії, з’їзд
представників союзів постановляє: 1) Заводячи монополію на товари, державна влада
повинна опиратися па кооперацію і роспреділяти монополізовані продукти виключно
через кооперативи. 2) Розпреділення поміж населенням України предметів і продуктів споживання повинно бути представлено Дніпровському союзові, яко центральному союзові споживчих кооперативів України.
Визнаючи необхідність прийняти жваву участь в переведенні в життя монополії зовнішнього торгу споживчих річей, з’їзд доручає Дніпросоюзові закликати до
себе представників споживчих союзів Винницького, Полтавського, Чернигівського,
Катеринославського і вкупі з цими союзами скласти центральну організацію, через
яку перевести закупку товарів за кордоном і розділити їх поміж населенням через
кооперативи”.38
Висловився з’їзд також за те, щоб всі некооперативні організації усувалися від
участі в забезпеченні державної монополії на реалізацію окремих виробів та продуктів і залучалися до співпраці „лише у тому разі, коли кооперативні союзи відмовляться взяти на себе розкладку”.
Сподівання „Дніпросоюзу” на державну підтримку були небезпідставними.
Керівники УНР дійсно бачили за кооперацією в Україні, в тому числі й за споживчою, велике майбутнє. Зокрема, такі позиції обстоював міністр торгу й промисловості УНР І. Фещенко-Чопівський.39 Ось витяг із його виступу на Всеукраїнському
з’їзді споживчих союзів у Києві 21 квітня 1918 року:
“Ваше зібрання як раз відбувається тут у нас, в Київі, в столиці Української
Народньої Республіки в визначний момент, в час закінчення мирного торговельного
договору поміж нами та нашими сусідами – Австрією та Германією. На днях цей
договор буде підпиcаний. Таким чином, Україна перша із народів світа, що 4-й рік
несуть тягар братовбивчої, безглуздої і непотрібної війни, – перша вступила на
мирний шлях. Нам треба, ми мусимо створити під цей час фундамент нашої
культури і відготувати себе до взаємовідносин з мирними сусідами. Через кілька
місяців почнеться инша, не менше страшна братовбийча війна на всіх фронтах – це
мирна економична війна. І нам треба бути готовими. Ви знаєте, що революція на
Україні скінчилась. Ви знаєте, що за допомогою німецької влади, яка прийшла на
Україну покликана (а була-б прийшла і сама – тоді кінець українській культурі), за
допомогою її ми закладаємо свій культурний будинок. Але тиски тієї влади почуваються. Вона стоїть на боці крупної капиталістичної буржуазії. Та здобутки
української революції Укр. Центральна Рада і ми, її урядові агенти, стараємося
захистити перед чужим племенем. Тепер пізно мріяти про поширення та поглиблення революції. Час залишити це, а час робити щось конкретне. На вас, товаришікооператори, на вас, цвіт, української інтелігенції, яки прийшли од землі, од народу
широкого як на силу велику – надія на підпору в нашим стремлінні – наші культурні
здобутки зберегти. Ви знаєте, що до большовиків Україна була оазісом, де ще
безглузда хвиля руїни не зробила своєї страшної роботи. Але потім і до нас, і до
Київа, вона докотилась. Та це минуло. Наш договор з сусідами дає спроможність
будувати нашу промисловість, нашу торговлю, опираючись на широких колах
кооперації. Ми пристосовували договір так, щоб кооперація, як така, могла найбільше розвинутись і здобути собі і народові користь. Ви добре знаєте, що всі верстви громадянства, які купчились навколо якихсь політичних партій – кінчили свою
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ролю. Настає час висунути вашу роботу наверх. Настає час, коли ваше слово буде
перше і діло ваше останнє. Зараз поставлено на карті наше економичне істнування, а
значить і доля України і воля її народу. Коли ми звертаємось за допомогою до
приватного капіталу, він нам не довіряє. Тому звертаємось до вас, певні, що в вашій
роботі наші завдання найдуть міцну підпору. Коли допоможете нам – це буде фундамент на далі, а коли ні – це стане причиною повороту далеко ще направо. Зараз
Україна переживає найгостріший крізіс фінансового становища. Ми не маємо в
недрах Неньки нашої – землі Української дорогоцінних металів, не маємо змоги
скласти своєї валюти, але наше золото і срібло – це зерно, це хліб український.
Україна взяла на себе тяжкий обов’язок поставити на захід 60 милійонів пудів хліба і
треба цей обов’язок виконати – в цьому залог нашого економичного розцвіту”.40
Після Всеукраїнського з’їзду представників спілок споживчих товариств у
Києві 20-22 квітня 1918 року в кінці травня 1918 року відбувся ІІІ Загально Кооперативний Всеукраїнський З’їзд, який так само виразно обстоював позиції самостійного, незалежного життя в будівництві кооперації на Україні, накреслив шляхи для
його прямування, зазначив про необхідність утворення своїх центрів, за окремими
галузями кооперації, і тим самим підтвердив та зміцнив ідеологію керівників
„Дніпросоюзу”. На думку О. Варавви, перший всеукраїнський з’їзд споживчої кооперації в історії „Дніпросоюзу” мав значення перехідного моменту, перелому, грані, за
якою посиленим темпом починається прямування до завершення зовнішніх форм
організації „Дніпросоюзу”.41
Після проведення чергових зборів уповноважених „Дніпросоюзу” 26-27 червня 1918 року та реєстрації нового статуту42 Дніпровська спілка на законних підставах
приступила до виконання функцій всеукраїнського центру споживчої кооперації.
Повноваження її як центру були доволі широкими. „Дніпросоюз” став єдиним в
Україні „товариством гуртових закупівель” для споживчої кооперації, адже навіть
товари місцевого значення інші спілки і товариства могли купувати та обмінювати
лише тимчасово, допоки „Дніпросоюз” не організує їх постачання. „Дніпросоюзу” ж
було надано виключне право представляти споживчу кооперацію в економічній
співпраці з державою. Дніпровська спілка ставала також єдиним центром та організатором власного виробництва споживчої кооперації та її ідейно-організаційним
центром. За місцевими спілками залишалися лише функції розподілу отриманих від
„Дніпросоюзу” товарів та організація місцевої негосподарської праці (інструктування, ревізії своїх товариств, створення нових кооперативів, загальна культурнопросвітня робота, кооперативне навчання й пропаганда тощо).43
Згідно з новим статутом „Дніпросоюз” поставив перед собою три основні
завдання: 1) постачання своїм членам необхідних товарів; 2) виробництво власної
продукції; 3) культурно-просвітню діяльність, з метою розвитку споживчої кооперації і підвищення культурного рівня українського населення. Зокрема, в § 1 зазначалося: „Дніпровський Союз Споживчих Союзів ставить своїм завданням допомагати
поширенню основ добросовісности та порядку в обміні та продукції ріжних річей
споживання шляхом: а) об’єднання Кооперативних Союзів і удосконалення їх діяльности для найкращого осягнення їх завдань; б) постачання Членам річей споживання
по гуртових цінах і в) безпосередньої допомоги, а також і через своїх членів підвищенню культурного рівня та державно-національної свідомости населення”.44
У § 2: “Для осягнення завдань, згаданих в § 1-му, Союзу надається право: а) допомагати окремим особам і громадам організовувати споживчі товариства та їх Союзи;
б) заводити однородність в діяльності своїх Членів; в) відшукувати для окремих Союзів
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необхідні їм оборотні кошти, а також, в випадках негайної потреби, давати їм
грошову допомогу; допомагати Союзам при закупці товарів, орґанізовувати спільні
закупки, купувати, приймати на комісію і продавати товари як за готівку, так і в
борг, на основах, встановлених зібранням уповноважених; г) заключати займи з
закладами та без них, заключати всякі умови з товарними складами, приймати участь
в инших підприємствах і взагалі вступати у всякі зобов’язання, що відповідають
завданням Союзу; д) входити в згоду з другими союзами і окремими товариствами, а
також земськими, городськими та иншими громадськими установами по ріжного
рода операціях; е) орґанізовувати спільну діяльність і взагалі провадити по дорученню своїх членів усі операції згідно з їх статутами; ж) закладати власні фабричнозаводські підприємства, склади і відділи для продукції, переховування, купівлі і продажу товарів; з) приймати на себе посередництво і аґентуру по всіх галузях транспорту і страховки, а також орґанізовувати взаємне страхування для споживчих
союзів, товариств і їх членів; і) закладати власні аґентури і контори по всій Україні і
за кордоном для закупки і продажу товарів; к) обмірковувати і вирішувати питання,
які виникають в житті Споживчої Кооперації; л) збірати і доводити до загального
відома через друковане слово “звістки”, які торкаються діяльности Споживчих
Товариств і їх Союзів, робити всякі обслідування, а також видавати періодичні й
инші видання; м) клопотатись перед Урядовими і Громадськими Установами по
справах, які виникають у житті своїх Членів і самого Дніпровського Союзу Споживчих Союзів; н) улаштовувати читання, лекції, курси, школи, вистави, закладати
народні будинки, бібліотеки, книжні склади, зразкові музеї, аналітичні станції, каси
допомоги, санаторії та инші загально користні інституції; п) допомагати споживчим
товариствам і Союзам справками, інструкціями, юридичними та иншими порадами;
р) переводити ревизії своїх членів; с) допомагати споживчим Союзам і товариствам
України підшукувати служачих, улаштовувати бюро найма служачих і виробляти від
імени Союзу і окремих товариств з їх доручення умови з служачими; т) провадити
все те, що торкається розвитку кооперативного діла”.45
Після зміни статуту „Дніпросоюз” став приймати лише союзи споживчих
товариств, а не окремі товариства. За новим статутом кожний його член сплачував
вступний внесок у розмірі 10% від суми вступних внесків своїх членів (але не менше
250 і не більше 1 000 карб.). Крім того, кожен член сплачував пай у розмірі 10 % від
суми власного пайового капіталу, але не менше від 1 000 карб. Що стосується
відповідальності всіх членів „Дніпросоюзу”, то вони зобов’язувалися нести додаткову відповідальність у десятиразовому розмірі внесеного паю.46
Тоді українська кооперація поступово закінчує процес організаційного будівництва, темп його знижується і розпочинається період напруженої ділової роботи.
Поступово діяльність „Дніпросоюзу” розширюється. До нього переходить розподілення в Україні шкіри, махорки, передбачається розподілення всієї мануфактури,
яку сподівалися одержати із закордонних ринків. Керівництво Дніпровського союзу
налагоджує ділові відносини за кордоном, здійснює товарообмін. Крім того, проводилася низка заходів для побудови величезної текстильної фабрики та заснування
цілого „фабричного міста” біля Києва, на березі річки Дніпро, на кшталт англійського Манчестера.47
Для ознайомлення зі станом закордонних ринків „Дніпросоюз” планував відправити спеціальну експедицію до західних держав на чолі з Д. Коліухом та П. Вікторовим. Однак їй не судилося виїхати за кордон, оскільки в країні відбулася зміна
влади.
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Гетьманський переворот і створення Української Держави відкрили нову сторінку в історії української споживчої кооперації. У цей період „Дніпросоюзу” доводиться витримувати неймовірні випробування. Найбільше це відчув на собі керівний
склад організації. Окремі його члени зазнали переслідувань. Член Правління Є. Филипович, переховуючись від переслідувань гетьманців, мусив залишити Київ, а невдовзі виїхати за межі України. Невдовзі керівництво „Дніпросоюзу” зменшується на
одну п’яту.
Суттєвими конкурентами „Дніпросоюзу” стали такі об’єднання, як „Протофіс”, „Озіф”, „Всеукраїнський союз військових інвалідів” та інші.48 У цей період
розвивається шалена спекуляція. Члени „Протофісу”49 не на життя, а на смерть
здійснюють боротьбу з кооперацією, гетьманські чиновники – з проявами народної
самодіяльності. „Всеукраїнський союз військових інвалідів”, провівши переговори з
гетьманськими міністерствами, запевнивши їх у вірності та відданості, добився за це
повернення від „Дніпросоюзу” майна та підприємств, одержаних від військової
кооперації. У зв’язку з таким перебігом подій „Дніпросоюз” втратив майстерню бляшаних виробів, фабрику емальованого посуду; на миловарному заводі цілими місяцями стояла військова варта, не випускаючи на ринок жодного куска мила. Робота
трикотажної фабрики „Дніпросоюзу” весь час гальмувалася, її намагалися припинити, відібрати та передати „дамам-патронесам: гетьманші, Бродській, Добрій та К°”.
На боротьбу з усіма цими перешкодами доводилося витрачати значну кількість часу,
енергії та напружувати неймовірні зусилля. Крім того, „Дніпросоюз” витрачав величезні кошти на утримання співробітників та робітників своїх підприємств (табл. 4).
Таблиця 4
Чисельність співробітників „Дніпросоюзу” та оплата праці станом на
червень 1917 року – вересень 1918 року*
Місяць, рік
Червень 1917 року
Липень 1917 року
Серпень 1917 року
Вересень1917 року
Жовтень 1917 року
Листопад 1917 року
Грудень 1917 року
Січень 1918 року
Лютий 1918 року
Березень 1918 року
Квітень 1918 року
Травень 1918 року
Червень 1918 року
Липень 1918 року
Серпень 1918 року
Вересень 1918 року

Чисельність
співробітників
39
63
64
76
77
79
90
99
101
104
174
194
205
276
277
292

Заробітна плата
7.483 карб.
11.231 карб.
16.277 карб.
17.709 карб.
19.709 карб.
32.056 карб.
29.538 карб.
31.994 карб.
18.613 карб.
34.502 карб.
60.224 карб.
69.210 карб.
91.256 карб.
126.639 карб.
117.784 карб.
238.181 карб.

*Складено за: Дніпровський Союз Споживчих Союзів – Всеукраїнський
Центр Споживчої Кооперації. Справочно-інформаційне видання з 16 ілюстраціями в тексті. – Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів
України, 1918. – С. 66.
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Другим явним і безпосереднім ударом по всій українській кооперації загалом і
по „Дніпросоюзу” зокрема було оголошення в Українській Державі широкої вільної
торгівлі. Нагадаємо: ще за часів Української Центральної Ради, щоб запобігти ваксаналії в галузі постачання населенню товарів першої необхідності, ІV Універсалом
було окреслено шляхи монополізації важливих товарів споживання, а саме: шкіри,
заліза, тютюну, сірників, солі тощо. До розподілу цих речей між населенням залучили кооперацію, в тому числі і Дніпровський союз. Проголошення гетьманським
урядом вільної торгівлі, скасування монополії в час економічної руїни у „всякім разі
не було актом державної мудрости, а одним із ударів по споживачу, по народу, по
його економічному добробуту, як і по народніх организаціях, у данному разі і по
Дніпросоюзу”, – вважали кооператори.50
На тлі вільної торгівлі поширилася спекуляція. Товари, яких у той час ще було
все-таки вдосталь, несподівано один за одним зникали з ринку і потім поволі з’являлися вже за неймовірно високими цінами. Втрати „Дніпросоюзу” збільшувалися за
рахунок реквізицій та конфіскацій, транспортних проблем і т. ін. Дійшло навіть до
того, що помешкання інструкторського відділу – інтелектуального центру організації, в якому постійно працювало близько п’ятнадцяти осіб (станом на 1 жовтня
1918 року – 18 осіб51), реквізували німецькі офіцери для своїх потреб. Оскільки у цей
час помешкання в Києві отримати було досить важко, інструктори опинилися на
вулиці.52
Однак, незважаючи на перешкоди та тиск зусібіч, „Дніпросоюз” не занепав, а
навпаки намагався нарощувати свій потенціал. І перш за все провів велику роботу з
організаційної розбудови. Станом на 20 червня 1918 року „Дніпросоюз” об’єднав 54
союзи, що мали близько 5 700 товариств-членів, і понад 500 окремих споживчих
товариств. Таким чином, за неповними даними, Дніпровський союз об’єднував понад
6 200 споживчих кооперативів із пайовим капіталом понад 24 мільйони карб. Загалом Дніпровський союз об’єднував не менше 1 700 000 осіб.
До складу „Дніпросоюзу“ входили такі районні та місцеві об’єднання:
1) Балтський союз, 2) Бердичівський, 3) Білоцерківський, 4) Бершадський, 5) Богуславський, 6) Борзенський, 7) Васильківський, 8) Верхнє-Дніпровський, 9) Вінницький, 10) “Городскій потребитель” м. Києва, 11) Деражнянський, 12) Дубенський,
13) Жабокрицький, 14) Житомирський, 15) Звенигородський, 16) Катеринославський, 17) Кодимський, 18) Корсунський, 19) Конотопський, 20) Кролевецький,
21) Кременчуцький, 22) Липовецький, 23) Лучинецький, 24) Луганський, 25) Малінський, 26) Миргородський, 27) Муровано-Куриловецький, 28) Немирівський,
29) Новгород-Сіверський, 30) Новозибківський, 31) Ніжинський, 32) Овруцький,
33) Олександрівський, 34) Остерський, 35) Переяславський, 36) Пинський, 37) Пирятинський, 38) Полонський, 39) Полтавський, 40) Проскурівський, 41) Путивльський,
42) Радомиський, 43) Районне об’єднання при ст. Чудно-Волинська, 44) Ровенський,
45) Річицький, 46) Сквирський, 47) Смілянський, 48) Таращанський, 49) Тульчинський, 50) Уманський, 51) Фастівський, 52) Херсонський, 53) Чернігівський і
54) Ямпільський. Робити висновки про те, з якою інтенсивністю відбувався процес
об’єднання до центру союзів, можна за такими даними (табл. 5).
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Таблиця 5
Чисельність осередків „Дніпросоюзу” за період з
1 серпня 1917 року по 20 червня 1918 року*
Рік, місяць
1 серпня 1917 року
1 січня 1918 року
20 червня 1918 року

Чисельність союзів
14
31
54

*Складено за: Д. П. Рік істнування Дніпросоюзу // Кооперативна Зоря.
Часопис української споживчої кооперації. – Київ: Видає Дніпровський Союз
Споживчих Товариств, 1918. – 31 серпня. – № 9-12. – С. 12.

За губерніями осередки „Дніпросоюзу” розподілялися нерівномірно (табл. 6).
Це залежало від різних обставин, але головна з них – політична. „Вплив Дніпросоюзу
більший там, де дужча українська орієнтація, і слабіший там, де вона менша. В
районах, котрі межують з Великоросією, на Чернигівщині, Катеринославщині, Минщині і Курщині – Дніпросоюзові в справі кооперативного будівництва доводиться
ще боротися з Московською орієнтацією. І поспіх в цій боротьбі буде в значній мірі
залежать від політики Українського уряду. Сучасна пущено політика уряду, викликаючи у прикордонних районах опозіційний настрій широких кол і привертаючи їх
до російської орієнтації, – гальмує орґанізаційне будівництво Української кооперації”, – зазначали українські кооператори.53
Нерівномірним був вплив „Дніпросоюзу” за губерніями і відносно гуртування
навколо себе окремих товариств. Із загальної кількості, тобто 508 товариств, які безпосередньо стали членами Дніпровського союзу, приблизно 70 % припадало на Київщину, 10 % – на Чернігівщину, 8,5 % – на Поділля, 7,2 % – на Полтавщину, 8 % – на
Волинь. Найбільший вплив „Дніпросоюз” мав на Київщині, Поділлі, Чернігівщині та
Полтавщині.
Таблиця 6
Розподіл осередків „Дніпросоюзу” за губерніями у червні 1918 року*
Губернії
Київщина
Поділля
Чернігівщина
Волинь
Полтавщина
Катеринославщина
Мінщина
Херсонщина
Курщина
Всього

Чисельність союзів
15
13
7
6
5
3
2
2
1
54

*Складено за: Д. П. Рік істнування Дніпросоюзу // Кооперативна Зоря. Часопис української споживчої кооперації.
– Київ: Видає Дніпровський Союз Споживчих Товариств,
1918. – 31 серпня. – № 9-12. – С. 12.
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В яких саме місцевостях – у містах, містечках чи селах – „Дніпросоюз” мав
найбільший вплив? На що саме було спрямовано основні головні зусилля його
організаційної та торговельної діяльності? На ці питання можливо значною мірою
відповісти, ознайомившись із табл. 7.
Таблиця 7
Розподіл осередків „Дніпросоюзу” за селами, містечками та містами
станом на 1 січня 1918 року*
Губернії
Київщина
Чернігівщина
Поділля
Полтавщина
Волинь
Мінщина
Всього

Всього
товариств
288
42
36
30
13
8
417

Споживчі товариства
сільські
містечкові
міські
187
76
26
21
11
10
17
16
8
18
7
6
3
10
–
6
2
1
251
121
45

*Складено за: Д. П. Рік істнування Дніпросоюзу // Кооперативна Зоря. Часопис української споживчої кооперації. – Київ: Видає Дніпровський Союз Споживчих Товариств, 1918. –
31 серпня. – № 9-12. – С. 13.

Наведені дані свідчать, що діяльність „Дніпросоюзу” найбільше спиралася на
сільську кооперацію; значною мірою на містечкову і незначною – міську. На сільські
кооперативи припадало близько 60 % усіх товариств, на містечкові – приблизно 30 %
і міські – 10 %. Однак, якщо аналізувати чисельність пайовиків, то на одне товариство в середньому припадало: у містах – 974 пайовики, у містечках – 330 і селах –
180; взагалі ж на одне товариство припадало 807 пайовиків. З аналізу даних 417 споживчих товариств випливає, що на один сільський кооператив припадало близько
2,5 тисяч карб., у той час, як у містечках це середнє число пайового капіталу
досягало 4 тисяч карб., а у містах – до 14,7 тисяч. Межі коливань такі: у селах – від
1,9 тис. до 7,5 тисяч; у містечках – від 2,2 тисяч до 5,3 тисяч і у містах – від 5,6 тисяч
до 19,5 тисяч карб.
За кількістю резервного капіталу сільська кооперація також була найбіднішою.
Резервного капіталу припадало в середньому на одне товариство в селах 257 карб., в
містечках – 774 карб. і містах – 1070 карб. Натомість середня кількість у всіх
кооперативах становила 500 карб.
У торговельній діяльності „Дніпросоюз” зробив не менш значну роботу. Про
це наочно свідчать обороти організації (табл. 8).
Таблиця 8
Обороти „Дніпросоюзу” за червень 1917 року – грудень 1918 року*
Місяць, рік
1
Червень 1917 року
Липень 1917 року
Серпень1917 року

Сума (в карбованцях)
2
172.095
489.810
682.792
46

Продовження табл. 8
1
Вересень1917 року
Жовтень1917 року
Листопад 1917 року
Грудень 1917 року
Січень 1918 року
Лютий 1918 року
Березень 1918 року
Квітень 1918 року
Травень 1918 року
Червень 1918 року
Липень 1918 року
Серпень 1918 року
Вересень 1918 року
Жовтень 1918 року
Листопад 1918 року
Грудень 1918 року

2
717.146
1.173.591
1.205.852
1.890.789
315.092
297.379
549.104
5.157.927
5.337.577
6.166.618
5.604.400
7.085.800
7.269.500
11.209.800
6.345.900
3.404.500

*Складено за: Кубанський Д. Споживча кооперація на Україні в 1918
році // Кооперативна Зоря. Часопис української споживчої кооперації. – Київ: Видає Дніпровський Союз Споживчих Товариств, 1919.
– Квітень. – № 6-7. – С. 12.

Згідно з табл. 8 за 11 місяців обороти збільшилися більш ніж у 30 разів, що
свідчить про активність Дніпровського союзу. Оцінюючи його діяльність з цього
боку, не можна не відзначити ті важкі умови, в яких вона відбувалася. Із зазначених
вище даних не можна не побачити того, як невпинне зростання оборотів до грудня
1917 року змінилося у січні, лютому та березні 1918 року дуже значним зниженням.
Уже налагоджена торговельна діяльність „Дніпросоюзу” була майже знищена на
початку 1918 року більшовиками руйнуванням господарського життя і транспорту,
нестачею на ринку товарів і грошових знаків. Все одно, незважаючи на ці важкі
умови, у квітні 1918 року „Дніпросоюз” мав рекордне число оборотів, що становило
5 мільйонів карб. Оборотні суми складалися з сум за операціями центрального
складу товарів, книжкового складу та торговельно-комісійних операцій. Із загальної
суми оборотів за 1917 рік припадало: на центральний склад близько 89 %, на книжковий – 21/2 % і на торговельно-комісійні операції – 81/2 %. Цифри значно змінились у
1918 році. Відсоток сум за торговельними операціями знизився до 62 %, а відсоток за
комісійними операціями зріс до 361/2%; книжкові операції забезпечили 11/2 %. Таким
чином, у цей період в діяльності „Дніпросоюзу” намітилася тенденція до збільшення
комісійних операцій.54
Для характеристики торговельної діяльності цікаво проаналізувати видачу
товарів із центрального складу „Дніпросоюзу”. Загальний вигляд за головними
категоріями у перші чотири місяці 1918 року є таким (табл. 9).
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Торговельна діяльність „Дніпросоюзу”, майже знищена у січні та лютому,
почала значно налагоджуватись у березні та квітні 1918 року. До цього часу вартість
виданих товарів значно зросла за всіма категоріями. Ось, що з цього приводу
зазначалося в часописі „Дніпросоюзу”: „Головним об’єктом торговельних операцій,
перш усього, являються товари лабазні та бакалійні, далі – тютюнові та ґастрономичні; на ці чотирі катеґорії припадає подавляючий відсоток загальної вартости;
досить значне місце зайняли у квітні ще й товари шкіряні. Коли до всього
зазначеного добавити, що Дніпросоюз має вже власний миловарний завод, фабрики:
емальового посуду, бляшаних виробів, галетну, трикотажну і, нарешті, друкарню, де
частково уже налагоджено виробництво, то стане ясним успіх – досягнений
Дніпросоюзом за перший рік свого життя”.55
У жовтні 1918 року Дніпровський союз заснував кооперативну школу імені
Василя Доманицького. Впродовж 1918 року збільшувалася кількість співробітників
та робітників „Дніпросоюзу” (табл. 10, 11).
Таблиця 10
Розподіл співробітників „Дніпросоюзу” за відділами
станом на 1 жовтня 1918 року*
№

Відділи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Правління
Загальна канцелярія і господарський відділ
Бухгалтерія
Торговельні канцелярії
Видавничий
Промисловий
Інструкторський
Культурно-просвітній
Правничий
Статистичний
Інформаційний
Страховий
Транспортний
Всього

Чисельність
співробітників
6
32
43
53
23
20
18
8
3
8
1
1
14
292

*Складено за: Дніпровський Союз Споживчих Союзів – Всеукраїнський Центр
Споживчої Кооперації. Справочно-інформаційне видання з 16 ілюстраціями в
тексті. – Київ: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, 1918.
– С. 66.
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Таблиця 11
Чисельність робітників „Дніпросоюзу” станом на 1 жовтня 1918 року*
№
1
2
3
4

Інституції
Трикотажна фабрика
Фабрика емальованого посуду
Друкарня
Миловарний завод
Всього:

Чисельність робітників
65
29
55
71
220

*Складено за: Дніпровський Союз Споживчих Союзів – Всеукраїнський Центр Споживчої
Кооперації. Справочно-інформаційне видання з 16 ілюстраціями в тексті. – Київ: Видання
Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, 1918. – С. 66.

Таким чином, загалом співробітників і робітників, що працювали у „Дніпросоюзі”, станом на 1 жовтня 1918 року налічувалося 512 осіб.
Після повалення Гетьманату кооперативні союзи набувають великого впливу і
значення в економічній політиці Директорії. 5 січня 1919 року відбулося засідання
Кооперативного фінансового комітету, до складу якого входили представники різних
кооперативних центрів: Український народний кооперативний банк, „Дніпросоюз”,
Центральна українська сільськогосподарська кооперативна спілка. Представники
цих організацій, а саме: Ф. Крижанівський, Х. Барановський, Ф. Горбань, Д. Коліух і
В. Доманицький – вирішили надати фінансову допомогу козакам української республіканської армії. 11 січня 1919 року представники українських кооперативних установ зустрічалися з Головою Директорії В. Винниченком, який підтримав їхні прохання. Йшлося про самостійний вихід української кооперації за кордон, про відкриття її
представництв у Європі та Америці.56 26 січня 1919 року Радою Народних Міністрів
УНР було ухвалено „Закон про звільнення кооперативних установ од оподаткування”.57 Зазначимо: станом на 1 січня 1919 року до „Дніпросоюзу” входило 86 союзів,
що об’єднували 8 500 споживчих товариств.58 Протягом 1918 року вони продали
товарів на суму 70 млн. карб.59
Таким чином, знаковою подією в історії Дніпровської спілки стало проведення
Всеукраїнського з’їзду представників спілок споживчих товариств 20-22 квітня 1918 року в Києві. З’їзд визнав “Дніпросоюз” всеукраїнським центром української споживчої кооперації. Це, в свою чергу, спричинило зміну статуту, згідно з яким поставлено
три основні завдання: 1) постачання своїм членам необхідних товарів; 2) виробництво власної продукції; 3) культурно-просвітню діяльність. Період існування
Української Держави відкрив нову сторінку в історії “Дніпросоюзу”. Незважаючи на
перешкоди та труднощі, організація зуміла закріпити авторитет та поширити свій
вплив. Результатом цього стало те, що невдовзі у складі “Дніпросоюзу” було 54 союзи, що мали близько 5 700 товариств-членів і понад 500 окремих споживчих товариств. За неповними даними, Дніпровський союз налічував понад 6 200 споживчих
кооперативів із пайовим капіталом понад 24 млн. карб. і об’єднував не менше 1,7
млн. осіб. Успішна робота його підприємств давала можливість постійно збільшувати кількість працівників. Свою діяльність “Дніпросоюз” проводив через низку
відділів: інструкторський, статистично-економічний, культурно-просвітній, видавничий, редакційний, юридичний, страховий. Він також сприяв національному відрод50

женню українського народу. Для всебічної допомоги справі культурного розвитку
“Дніпросоюз” допомагав засновувати театри, народні хори, влаштовувати лекції. Для
цього готувалися відповідні спеціалісти-інструктори. Великим досягненням було
заснування у жовтні 1918 року кооперативної школи імені Василя Доманицького,
основне завдання якої полягало у підготовці працівників у сфері споживчої кооперації. Наприкінці 1918 року члени “Дніпросоюзу” відчули під ногами “твердий
ґрунт”, що проявився у остаточному налагодженні та вдосконаленні роботи адміністративного апарату і з’ясуванні основних напрямків роботи. Це уможливило подальше вдосконалення діяльності “Дніпросоюзу” та поширення його впливу.
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“СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР”: ПРОПАГАНДА
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АГРОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ СЕРЕД ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У 1919-1939 РОКАХ
У статті показано, що товариство “Сільський господар” у міжвоєнний
період було дієвим засобом поширення передових методів господарювання, агротехнічних знань серед галицького селянства. Воно сприяло піднесенню економіки краю,
покращувало добробут хлібороба, підвищувало його агротехнічний та культурний
рівень, захищало від полонізації, сприяло формуванню національносвідомих громадян.
Ключові слова: товариство, агротехнічний рівень, методи господарювання,
комасація, добробут, культура, національна свідомість.

Senkiv М.

THЕ ROLE OF THE ASSOCIATION “VILLAGE MANAGER”
AT SPREADING KNOWLEDGE AMONG WESTUKRAINIAN
PEASANTS DURING THE POST-WAR PERIOD
In this article it has been shown, that the association “Village Manager” was an
effective means of spreading methods of housing and farming, agrotechnician knowledge
among the Ukrainian peasantry from the social and national pressure during the post-war
period. It promoted to the raising of the economy of the country, improved the prosperity of
grain-growers, raised its agrotechnical and cultural level, protected from polonisation,
promoted to the formation of national – conscious citizens.
Keywords: association, agrotechnician level, methods of housing and farming,
welfare, national consciuiosness.
В умовах формування новомодерного ринкового суспільства в Україні зростає
роль і значення вивчення багатогранної діяльності кооперації. Узагальнення історичного досвіду слугуватиме розбудові кооперації на сучасному етапі.
Упродовж тривалого періоду радянська історіографія фальсифікувала діяльність товариства “Сільський господар”, яка начебто мало буржуазно-націоналістичний та антинародний характер. На відміну від радянських науковців, історики
української діаспори опублікували низку правдивих розвідок із досліджуваної
проблематики. Найбільшу цінність серед них мають збірник статей “Крайове господарське товариство “Сільський господар” у Львові 1899-1944 рр.”1, а також праця
І. Витановича про розвиток української кооперації.2 Щоправда, вони, головним чином, написані на базі спогадів.
Об’єктивне вивчення досліджуваної проблеми в Україні розпочалося у роки її
незалежності. У колективних монографіях “Історія кооперативного руху”3, “Історія
споживчої кооперації України”4, “Українські кооператори”5, а також у працях
О. Вербової6, З. Струк7 та інших поряд із аналізом розвитку кооперації на західноукраїнських землях побіжно характеризується діяльність товариства “Сільський
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господар”. Глибоке вивчення проблеми тільки що розпочинається. На сьогоднішній
день немає спеціального монографічного дослідження, присвяченого “Сільському
господарю”. Саме цим визначається актуальність даної статті.
У 20-30-х рр. ХХ ст. Західна Україна була у складі Польщі. Українці зазнавали
соціального та національного гноблення. Окупаційна влада перетворила край в
аграрно-сировинний придаток Польської держави. Розвиток промисловості штучно
гальмувався, сільське господарство деградувало. Село загрузло у злиднях. Важкі
соціальні умови життя українських селян посилювалися національно-політичним
безправ’ям, занепадом національної культури. Шукаючи порятунку, тисячі галичан
емігрували в Канаду, США, Бразилію, Аргентину та інші країни. У 1921-1939 рр. із
Західної України виїхало 175 тис. українців.8
Дієвим засобом захисту інтересів українців стала кооперація, зокрема діяльність товариства “Сільський господар”. Відомий кооператор Ю. Павликовський
стверджував: “Важке економічне положення нашого рільника велить нам викресати
всю силу, якою розпоряджає нація, щоби подати політичну руку загибаючому рільничому світові. Оборона економічних інтересів нашого рільництва рівняється – якщо
глянути на суспільне уверстування нашого народу, – обороні самої нації. Близько
дев’ять десятих нашого населення є тісно зв’язані з долею рільництва”.9
Витоки “Сільського господаря” сягають кінця XIX століття. У 1899 р. в Олеську, що на Львівщині, з ініціативи священиків – братів Томи та Юліана Дуткевичів –
було засновано товариство “Сільський господар”. Воно ставило своїм завданням
піднести рівень рільництва, городництва, садівництва та пасічництва у галицькому
селі. В 1904 р. товариство перетворилося на Крайове з центром у Львові та правом
організації філій у повітових містах.
“Сільський господар” був дуже популярним серед селян і вже 1913 року налічував 88 філій, 1 325 гуртків і 32 тис. членів. Близько ста діячів товариства працювало безоплатно, з них – 15 службовців і агрономів.10 Товариство тісно співпрацювало з кооперацією, яка переважно і фінансувала його діяльність. У 1929 році воно
було повністю реорганізоване, створено фахові секції: агротехнічну, годівлі свиней,
овець, птиці, насінницьку, рибальську, шовківничу та інші. У новому статуті
“Сільського господаря” наголошувалося, що головним його завданням є згуртування
хліборобів для захисту їх станових інтересів, піднесення економіки, добробуту і
культури, розвитку сільськогосподарської науки та освіти.
Товариство захищало господарські інтереси селян на всіх рівнях влади та
органів самоврядування, турбувалося про державну допомогу, надавало безоплатну
юридичну консультацію щодо купівлі і продажу землі, нерухомості, одержання
кредитів, поширювало передові методи господарювання.
Стрийська філія товариства “Сільського господаря” під керівництвом Є. Олесницького в 1909 році влаштувала хліборобську виставку, упродовж 18 днів відвідали
селяни-хлібороби з усієї Східної Галичини та гості з Наддніпрянщини. Серед них був
“артільний батько” – Микола Левитський, який детально ознайомився з діяльністю
сільськогосподарської артілі “Добробут” у селі Дуліби, неподалік Стрия.11 Коломийська філія “Сільського господаря” демонструвала у селах повіту, за допомогою
проекційного апарата, фільми сільськогосподарської тематики.12
Товариство “Сільський господар” формувало зразкові господарства, закладало
дослідні поля, розсадники фруктових дерев, розводило племінну худобу, птицю, займалося насінництвом, пропагувало мінеральні добрива та сільськогосподарські машини.
Кількість сільськогосподарської техніки на селі зростала. У Копиченському
повіті машинні секції при господарсько-споживчих кооперативах мали 43 сівалки, 8
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трейлерів, 7 молотарок, моторову молотилку, жниварку, косарку, багато віялок
тощо.13 Не менше різної техніки було у Стрийському, Тернопільському та інших
округах. У повітах Східної Галичини 1927 року нараховувалося 17 ланцюгових борін, 32 сівалки, 41 трейлер, 56 молотарок, 3 культиватори, 28 плужків.14
Ринок вимагав доброї якості збіжжя. Польові досліди засвідчили, що найбільше відповідає кліматичним і ґрунтовим умовам Станіславщини жито “Спельчанське”, завезене з Познаньщини. З ініціативи “Сільського господаря” його почали
засівати селяни с. Іванівки. Жито дало високі врожаї. Передовий досвід швидко поширився на всю округу.15
“Сільський господар” брав активну участь у комасаційній діяльності, яка полягала у зведенні розпорошених ділянок землі того чи іншого власника в єдине ціле.
При товаристві було створено спеціальне “технічне бюро”, до якого зверталися селяни, які бажали упорядкувати свої земельні наділи. У 1928 році було оголошено про
комасацію сіл Коропуж Рудківського, Макіївці Коломийського, Добряни і Лисятичі
Стрийського, Конюшки Рогатинського повітів та ін.16
У результаті землевпорядкування селянські наділи стали більшими, що створювало кращі умови для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема використання техніки та правильних сівозмін. Водночас із комасацією проводилася меліорація. Завдяки “Сільському господарю” у 1935-1938 рр.
було осушено майже 8800 га пасовищ і лук у 51 селі.17
З 1938 року почали проводити меліорацію тих громадських пасовищ, які
опинилися в жалюгідному стані: підмоклі, покриті купами кротовиння, порослі маловартісними травами. Вперше це було зроблено у с. Ляхівці Станіславського воєводства – понад 1 000 гектарів стали більш продуктивними. Однак Друга світова війна цей процес, який успішно розвивався у галицькому селі перервала 18.
Все ж найважливішим своїм завданням товариство вважало розвиток сільськогосподарського шкільництва. При централі товариства “Сільський господар” у Львові 1928 року
була створена секція сільськогосподарського шкільництва на чолі з Й. Райківським.
Товариство заснувало вищі сільськогосподарські курси в Коршеві біля Коломиї, в Янчині Перемишлянського повіту, сільськогосподарські школи у Скнилові
біля Львова, у Шибалині Бережанського повіту, в Окшові біля Холма, рільничий
ліцей у Черниці Жидачівського повіту.
Рільнича школа в Шибалині започаткувала свою діяльність 1932 року з ініціативи вчителя М. Васьківа. До неї приймали хлопців і дівчат із початковою освітою
віком 14-19 років. У школі вивчали загальноосвітні й фахові предмети: математику,
українську мову і літературу, історію України, рільництво, годівлю домашніх тварин, городництво, садівництво, куховарство, крій і шиття тощо. У 1934-1935 рр.
школу реорганізували в однорічну жіночу. За 1932-1939 роки шибалинську школу
закінчило 25 хлопців і понад 160 дівчат.19
1935 року в с.Черниці було відкрито рільничий ліцей із терміном навчання три
роки. До нього приймали юнаків із відповідною освітою. Ліцей мав навчальний корпус,
інтернат, їдальню, господарські приміщення, підсобне господарство, 120 га ріллі, майже
1,5 га саду, породисту продуктивну худобу. Учні вивчали загальноосвітні і спеціальні
дисципліни: ботаніку, зоологію, агрокультуру, годівлю домашніх тварин, ветеринарію,
хімію, агротехнологію тощо. Практичні заняття проводилися в господарстві школи, у
саду, городі, на пасіці, в стайнях, курнику, місцевій кооперативній молочарні.20
За відсутності достатньої кількості сільськогосподарських шкіл з 1932 року
товариство організувало хліборобський вишкіл молоді. Якщо він у 1934 році був
лише у 16 повітах, то в 1935 році – поширився на всю Галичину й Волинь. Завер57

шилася організація хліборобського вишколу молоді створенням 14 вересня 1934 року
у Львові Головної секції при товаристві “Сільський господар”. Цього ж дня було
обрано її Раду на чолі з Є. Храпливим.21
Плідно працював хліборобський вишкіл молоді у Болотні, Подусільній, Дусанові, Янчині, Ладанцях Перемишлянського повіту. В зимовий період молодь під
керівництвом фахівців освоювала теоретичні знання з агрономії і зоотехніки. Практичні навики юнаки і дівчата одержували весною-літом на батьківських, громадських і церковних дослідних ділянках. Усі прагнули зібрати високий урожай.
Восени їхні результати демонструвалися на виставках, що влаштовувалися в Перемишлянах у Народному домі або в Районній молочарні, а також в окремих селах.22
На Стрийщині 1936 року хліборобський вишкіл молоді охоплював 22 села. У
Верчанах, Лисятичах, Добрянах, Гірному, Синевидську, Дашаві були створені курси
молоді, де навчали передових методів господарювання у тваринництві. Восени 1938
року роботу Стрийського хліборобського вишколу молоді перевіряла державна
комісія з Варшави. Вона відвідала гурток у с. Стинава Вижна, який не належав до
найкращих у краї, однак комісія була здивована його роботою.23
З 1935 року при товаристві “Сільський господар” почала працювати секція
сільських господинь, яка у багатьох селах за допомогою інструкторів-жінок організовувала
курси хатнього господарства, куховарства, кравецтва, птахівництва. На Зборівщині при
сільськогосподарських гуртках діяло 53 секції господинь. Вміло було поставлено роботу в
селах Велика Плавуча, Озерна, Кабарівці. Зокрема, секція господинь с. Кабарівці за зразкове ведення хатнього господарства одержала нагороду Львівської хліборобської палати
готівкою 80 злотих і два кубометри дощок на будівництво курників.24
У селах Калущини влаштовувалися курси: крою, шиття, куховарства, консервування, годівлі курей, свиней, телят, дійних корів. Вони характеризувалися добротною організацією, даючи жінкам необхідні знання для ведення домашнього господарства.25
І це забезпечувало свій результат. Відомий кооператор А. Качор писав: “...
наше галицьке село напередодні Другої світової війни змінило свій зовнішній і
внутрішній вигляд до невпізнання. Воно не тільки поволі перебудувало свої стайні,
обори й подвір’я, але будувало вже кращі, світліші хати, які були зі смаком улаштовані. Багатші селяни розводили великі сади й городи, краще обробляли поля...”.26
У 30-ті роки ХХ століття товариство перейшло від агротехнічної пропаганди
до активної економічної діяльності. “Сільський господар” став власником і співвласником кількох промислових підприємств, учасником різних акціонерних компаній, а також загальнодержавних експортних об’єднань, що торгували сільськогосподарською продукцією.27
Товариство створювало в селах читальні, бібліотеки, займалося видавничою
справою. Щорічно “Сільський господар” видавав понад 100 назв книг та брошур.
Значними тиражами продавалися видання: двотижневик “Сільський господар”, журнали “Український пасічник”, “Практичне садівництво”, “Хліборобська молодь”,
“Сад і город”, а також брошури на сільськогосподарську тематику. І ця література
мала величезний вплив на хліборобські маси в поступі раціоналізації господарства.
Таким чином, завдяки багатогранній діяльності товариство “Сільський господар” підвищувало агротехнічний і культурний рівень галицького селянства, сприяло піднесенню економіки краю, поступу села, покращувало добробут хліборобів,
виховувало національносвідомих громадян, захищало їх від полонізації, згуртовувало українців, прищеплювало їм державницькі навики.
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НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ
Стаття присвячена витокам кооперативного життя часів НЕПу. Зроблено
висновок, що заходи радянської влади з одержавлення самодіяльних кооперативних
організацій у 1920 році виявилися практично безрезультатними. Подальше запровадження в умовах НЕПу кооперації мало характер легалізації, кооперативної мережі
що не припинила існування. У 1920-х роках в УСРР продовжували діяти ті самі
кооперативні товариства і союзи, які були створені в дорадянський період.
Ключові слова: кооперація, нова економічна політика, 1920-ті роки, УСРР.

Fareniy I.

CO-OPERATION OF TIME OF NEW ECONOMIC POLICY:
UNFICTITIOUS HISTORY OF ORIGIN
The article is sanctified to the sources of co-operative life of times of new economic
policy. Drawn conclusion, that the events of soviet power from reorganization of amateur
co-operative organizations in 1920 appeared practically ineffectual. A further input in the
conditions of new economic policy of co-operation had character of legalization of existent
co-operative network. In 1920th the same co-operative societies and unions that were
created in a pre-soviet period operated in the Ukrainian socialistic soviet republic.
Keywords: co-operation, new economic politicians, 1920th, Ukrainian socialistic
soviet republic.
У радянські часи сформувалося і, тією чи іншою мірою, проявляється і нині
положення про реорганізацію і одержавлення в Україні в 1920-му році кооперативних організацій. За останні десятиліття історіографія внесла принципові корективи в
бачення суспільного життя часів революційної боротьби, однак теза про припинення
більшовицькою владою самодіяльного кооперативного життя у роки громадянської
війни виявляє високий рівень витривалості. Концептуально нове бачення результатів
більшовицької кооперативної політики часів революції та громадянської війни було
запропоновано ще на початку 1990-х років. А.Г.Морозов у монографії, присвяченій
історії кредитної кооперації, констатував, що, незважаючи на проведення в 1920-му
році в умовах „воєнного комунізму” реорганізації, а точніше – одержавлення радянською владою кооперативної мережі, „юридично не існуюча кооперація фактично продовжувала існувати до переломного моменту відродження кооперативного
життя…”, а на початку 1920-х відбулося лише її „юридичне відновлення”1.
Ознайомившись свого часу з такою версією походження кооперації періоду
НЕПу, автор представленої розвідки не мав наміру ні ставити під сумнів твердження
свого наукового наставника, ні шукати йому підтвердження. Однак у ході самостійного дослідження історії кооперативного руху з послідовною настирністю виринали
джерельні матеріали, які переконливо вказували на безпосередній генетичний зв’я60

зок кооперації часів революції і громадянської війни з кооперативним життям радянської епохи та, зрештою, справедливість концепції А. Г. Морозова. Така обставина змусила звернути предметну дослідницьку увагу на проблему реорганізації кооперативної мережі в 1920-му році і накопичувати джерельну інформацію з цього питання. Представлена розвідка є результатом такої зацікавленості і має на меті в загальних рисах показати витоки широкого кооперативного поступу УСРР у роки НЕПу.
Передусім слід зазначити, що у часи утвердження радянської влади кооперація
в народногосподарському житті України мала міцні позиції. Незважаючи на криваві
потрясіння, господарську розруху, фінансовий хаос та параліч транспорту, вона не
лише не призупинила свій розвиток, а й стрімко нарощувала організаційно-господарський потенціал. Відомий радянський державний діяч Д.З. Мануїльський у ті
роки зазначав, що „Специфіка українських умов починається там, де мова йде про
справжню українську кооперацію” і назвав її „національний український трест, що є
зараз на Україні, державою у державі”2.
Показники організаційно-господарського розвитку кооперативних організацій
за період 1917-1920 років помітно зросли. Якщо напередодні 1917 року в Наддніпрянській Україні діяло 9 тис. кооперативних товариств3, то 1919-1920 роках їх
нараховували від 14 до 18 тис.4 Зміцнювалася і союзна мережа кооперації. У 1916
році працювало близько 70 союзів кооперативів5, у 1917-му – близько 100 6, а на
кінець 1918 року – у 1919-1920-му роках їхня кількість коливалася в межах 200-250 7.
У роки революції відбулося загальнонаціональне єднання кооперативних організацій
України. Впродовж 1917-1919 років виникли і розпочали активну роботу загальнонаціональні союзи і центри кооперації. Кооперативні структури охоплювали ключові ланки народногосподарського життя: товарний збут і постачання, кредит, страхування, наполегливо втручалися промислове виробництво. Кооперативна мережа
виявила високий потенціал дієвості і поширення свого впливу на сферу соціальноекономічного життя. У 1914 році частка кооперації у здійсненні загального товарообороту складала 7%, 1915-му – 14%, 1916-му – 32%, 1917-му – за різними даними,
від 32% до 46%, 1918-му – від 28% до 40% 8. Діяльність кооперації поширювалася
фактично на все населення Наддніпрянської України. Кількість членів кооперативів
досягала майже 7 млн. осіб.9 А послугами кооперативів у роки революції користувалися, за деякими оцінками, 20 млн. осіб.10
Масштабна робота кооперативної мережі дала їй можливість в умовах громадянської війни і народногосподарської розрухи сконцентрувати величезні матеріально-фінансові ресурси. Капітали лише невеликої частини кооперативних союзів
(Всеукраїнський центральний сільськогосподарський кооперативний союз, Київський, Одеський та Харківський союзи установ дрібного кредиту та деякі інші) на 1920
рік оцінювалися в 10 млн. крб. золотом. Позичені капітали цих союзів також досягали майже 10 млн. крб. золотом11. Цінні папери українських кооперативних установ –
„акцептовані чеки”, забезпечені поточними рахунками кооперативних організацій в
Українському народному кооперативному банку, застосовувалися не лише для
розрахунків у межах кооперативних структур, а й населенням та органами влади як
грошова одиниця – „кооперативні гроші”12.
Високий рівень фінансово-економічної активності та життєздатності кооперації змусив одного з високопосадовців більшовицької партії І.А. Саммера визнати, що
„кооперація взагалі, а споживча особливо, залишилась, як єдина організація, що підтримує економічне життя країни...”13.
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Очевидно, що контролювати та оволодіти таким потужним господарськофінансовим організмом радянській владі було дуже непросто. До того ж, мінливість
становища самої ж радянської влади певний час унеможливлювала рішучі дії щодо
кооперації. Процедура одержавлення кооперативної мережі розпочалася лише в 1920
році – через рік після відповідних дій у цьому напрямку в РСРФР і, що прикметно,
якраз напередодні НЕПу. В серпні у сільській місцевості жодних заходів із реорганізації ще не проводилося14. Але і у тих населених пунктах, де політика радянської
влади втілювалася в життя, реорганізація кооперативної мережі не завжди забезпечувала очікувані для більшовиків результати. Новостворені на основі використання
матеріально-фінансових та кадрових ресурсів кооперації структури, за словами
відомого кооперативного діяча, безпосереднього учасника тих подій П. Ф. Височанського, існували „лише на папері”15. За свідченням іншого авторитетного кооператора В. Брука, „Реорганізація кооперації на Україні, розпочата в 1920 р. і обмежена
терміном у декілька місяців, затягнулася на цілий рік і більше і все-таки не була
завершена остаточно навіть до 1922 року”16. У той же час формально неіснуючі
самодіяльні кооперативні товариства та їхні союзні структури продовжували свою
роботу. Відомий кооперативний діяч В. Целларіус у 1927 році писав, що в процесі
проведення реорганізації „за невеликими винятками, і сільськогосподарські, і кредитові союзи на місцях зберегли свою самостійність”17.
Символічно, що благополучно пережив реорганізацію перший у Наддніпрянській Україні союз кооперативів – Бердянський, історія якого розпочалася ще з
1902 року. За повідомленням сучасника, відповідний декрет радянської влади „Бердянського союзу майже не торкнувся і союзові аж до видання нового декрету про
с.-г. кооперацію пощастило зберегти функції самостійного союзу”18.
Тому не дивно, що перші ж заходи радянської влади з розбудови кооперативного життя одразу зумовили позитивні результати, появу величезної кількості
осередків кооперативної роботи. Вже через місяць після опублікування спільного
декрету ВУЦВК та Раднаркому УСРР від 26 жовтня 1921 року „Про сільськогосподарську кооперацію” в Україні зареєстрували свої статути і розпочали діяльність
близько 2,5 тис. сільськогосподарських кооперативів19. Цілком очевидно, що цього
не сталося б, якби офіційно засновані в 1920-х роках кооперативи не існували й
раніше – ще до виходу кооперативного законодавства радянської влади.
Слід підкреслити, що в 1920-х роках дореволюційне походження кооперативного життя в Радянській Україні ніхто не заперечував і відкрито визнавалося, що
запровадження кооперації мало щонайбільше відновлювальний характер. У 1924 році журнал селянської кооперації „Сільський господар” з цього приводу зазначав:
„Сільськогосподарська кооперація… до початку 1923 року… по всій Україні… носила характер реставраційний”. При цьому, навіть у кадровому та ідейному контексті,
„реставраційні тенденції домінували над соціялістично-революційними”, – підкреслював „Сільський господар”20.
Кооперативна преса 1920-х років постійно констатувала безпосередній генетичний зв’язок кооперації періоду НЕПу та дореволюційної епохи. При цьому часом
відображала вельми давнє походження тодішніх осередків кооперативного життя.
Так, журнал „Коопероване село” в 1927 році повідомляв про Галицьке сільськогосподарське кредитне товариство на Ніжинщині, яке було „засноване... ще 1874 року”21.
Значно більше було кооперативів, організованих на початку ХХ століття. Той самий
журнал писав про Богодухівське сільськогосподарське кредитне товариство на Харківщині, яке „організоване 1908 року”22. У 1925 році часопис „Сільський господар”,
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розглядаючи стан справ у кооперативі „Кустар-Хлібороб”, зазначав, що „Заснувалося
це т-во з початку 1918 року ...”23.
Кооперативні союзи також підкреслювали про своє дореволюційно-дорадянське
походження. Так, у 1923 році журнал „Сільський господар”, інформуючи про стан роботи кооперативних союзів на Харківщині, не забув згадати, що засновані вони були саме у
дорадянський період. Так, про Богодухівський союз журнал писав, що він „має початок
від Богодухівського с.-г. т-ва, що виникло 7 грудня 1907 року”. Ізюмський „Союз має
свій початок в Ізюмському повітовому с.-г. т-ві, що було організоване в 1912 році”.
Охтирський „Союз має початок з Охтирського т-ва сільського господарства, що було
закладено 1898 року”. „Куп’янський с.-г. союз, – повідомляв „Сільський господар”, – був
в січні 1921 р. перетворений з Куп’янського союзу установ дрібного кредиту, організованого в жовтні 1917 р.” Сумський „Союз має свій початок від Сумського союзу
кредитових і ощадно-позичкових товариств, відкритого 1916 року”, – писав журнал24.
Подібною ситуація була не лише на Харківщині, а й в інших регіонах УСРР.
„Кооперативний бюлетень” Всеукраїнської спілки споживчих товариств у 1924 році
інформував, що на Поділлі „Бершадський райсоюз з 1914 року і до цього часу під
ріжними назвами обслуговує район”25. Журнал „Сільський господар” повідомляв про
Сахновщанське сільськогосподарське товариство на Полтавщині, яке „бере свій початок від т-ва „Праця”, що було засноване 1918 року” і „набуло сучасного вигляду...
в грудні 1922 року”26. Той самий журнал у 1925 році писав: „Сільськогосподарська
кооперація західної частини Сумщини об’єднується Лебединським райсільгоспсоюзом”, який „існує з 1918 року ...”27. Про Бердянське кредитне товариство „Винороб”
журнал „Сільський господар” писав, що воно „засноване 1917 року”28. У тому ж
році, за повідомленням журналу „Українська кооперація” за 1923 рік, виник Луганський кредитний кооперативний союз. „Луганський сільськогосподар. Кредитовий союз кооперативів, – йшлося на сторінках цього видання, – розпочав свою діяльність в 1917 році під назвою „Слов’яносербський кредитовий союз кооперативів””29.
Часом кооперативна періодика спеціально акцентувала увагу на тому, що ті чи
інші кооперативні організації виникли саме до реорганізації, свідомо чи несвідомо
вказуючи на те, що заходи радянської влади з припинення самодіяльного кооперативного життя чи то завершилися невдачею, чи то не змогли перервати його поступ.
„Кооперативний бюлетень” у 1924 році, повідомляючи про стан справ в Олександрійському союзі споживчих товариств, вказував, що він „розпочав свою діяльність до реорганізації кооперації по декрету 20-го березня 1919 р. 1 січня 1918 р.”30.
Журнал „Українська кооперація” в 1923 році писав про Старобільський сільськогосподарський кооперативний союз у Донецькій губернії: „Він організувався ... в 1916
році” і „не був злитий зі споживчою кооперацією”31 – тобто не підлягав дії декрету
радянської влади про реорганізацію кооперативної системи.
Навіть предмет особливих амбіцій радянської влади – колективні землеробські
господарства 1920-х років – часто мав дорадянське походження. Так, сільськогосподарська артіль „Надія” в селі Дворічний Кут на Харківщині започатковується у 1918
році, коли, за спогадами одного з місцевих мешканців, „як блискавка пронеслася в ...
селі думка про колективне господарювання”. У подальшому „чобіт денікінщини роздушив цю молоду артіль”. Але „1920 року був організований громадський обробіток
землі” і, нарешті, „восени 1922 року ... зорганізувалася міцна артіль під назвою
„Надія””32. Схожу історію виникнення мала і комуна „Незаможник” у селі Юрковці
на Катеринославщині. Колективне землеробство було започатковано в 1919 році, але
„горожанською війною це молоде починання було зруйноване. Члени пішли в Червону армію... В 1921 р. мобілізовані товариші повернулися додому і знову заклали
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колектив”33. „10 квітня 1918 року” „13 родин селян-бідняків” на хуторі Бовин на
Ніжинщині взялися за „товариську обробку землі”, „де й тепер, – як повідомляв у
1926 році „Сільський господар”, – існує т-во”34.
У роки НЕПу було звичайним явищем відзначати роковини кооперативних
установ. У 1927 році святкувало свій півстолітній ювілей Верхнє-Рогачівське сільськогосподарське кредитне товариство на Мелітопольщині35. Відзначалися і менш
поважні дати. У 1924 році п’ятиріччя своєї роботи відзначило Алчевське робітниче
споживче товариство, що розпочало діяльність у 1919 році. За повідомленням журналу „Донецкий кооператор”, робота зі створення цього кооперативу розпочалася ще
в часи „реакційної влади гетьмана Скоропадського” і він „пережив повністю громадянську війну на Україні і до 1920 року знаходився під ударами реакційних властей німців, Скоропадського і Денікіна”, а також „пройшов період воєнного комунізму”36– читай: пережив реорганізацію радянською владою кооперативної мережі.
Десятиріччя діяльності у 1925 році відсвяткувала Полтавська спілка споживчих товариств. У ювілейному виданні спілки підкреслювалося значення радянської
влади для її розвитку та внесок спілки в справу побудови нового ладу. У вступі до
книжки йшлося: „Десятирічний ювілей Полтавської спілки є свято перемоги
соціялізму під керовництвом Комуністичної партії та її проводаря Володимира Ілліча
Леніна”37. 25-річчя своєї діяльності в 1927 році відзначив Бердянський кредитний
кооперативний союз38.
Дорадянська епоха кооперативного життя не була чужою для радянських часів
і в офіційному контексті. Інакше в 1920-ті роки українська кооперація не порушила
би питання про повернення їй матеріально-фінансових цінностей, вилучених
більшовицькою владою у кооперативних організацій у період громадянської війни.
Вже в серпні 1921 року Всеукраїнський з’їзд споживчої кооперації постановив
„клопотати... перед Раднаркомом УСРР про повернення кооперації цінностей, що їй
належали до видання декрету 20 березня, маючи на увазі всі цінності, як товарні, так
і сировину, заготовлену на власні кошти кооперацією...”39. З часом було порушено
питання і про компенсацію за борги Німеччини всеукраїнським кооперативним
центрам дорадянських часів – Дніпросоюзу та Українбанку40 та повернення коштів
останнього в „Дейч-банку” до Всеукраїнського кооперативного банку, який був
створений в УСРР як центральна фінансово-кредитна установа української кооперації41. Претендував Всеукраїнський кооперативний банк і на частку коштів Московського народного банку, вивезених під час революційних подій за кордон42.
Звертає на себе увагу і та обставина, що рівень діяльності кооперативної мережі дорадянських часів служив, так би мовити, високими орієнтирами для розвитку
радянської кооперації періоду НЕПу. За підрахунками відомого кооперативного
діяча П.Ф. Височанського, у 1921-1922 роках обороти правобережної контори Всеукраїнського центру споживчої кооперації були в п’ять разів меншими, ніж у Полтавської спілки споживчих товариств за 1918 рік43. За деякими показниками, навіть
на кінець 1920-х років радянській кооперації не вдалося наблизитися до обсягів
діяльності у дореволюційні часи. У 1928 році журнал „Радянський селянин”, характеризуючи стан справ у залученні вкладів населення до установ кредитної кооперації, констатував: „... наша кооперація відстає щодо збору селянських коштів проти
довійськової кооперації більш як у 10 раз”44.
Не лише потужний організаційно-господарський потенціал кооперації, сформований у дореволюційну епоху та часи соціального катаклізму 1917-1920 років,
послужив основою розвитку кооперації у пореволюційний період. Радянська влада
також плідно скористалася й ідейно-теоретичними надбаннями кооперативного руху.
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В дореволюційні часи та в умовах революції соціалістичний ідеал служив духовною
основою діяльності широких кіл кооперативної громадськості. У досягненні його
бачилася реалізація стратегічної мети кооперативного поступу. З розвитком кооперації пов’язувала соціалістичну трансформацію суспільства ціла плеяда теоретиків та
ідеологів кооперативного руху: М. П. Баллін, М. В. Левитський, М. І. Туган-Барановський та інші. У 1920-х роках витворена у кооперативному середовищі концепція
побудови соціалізму була взята на озброєння комуністичної партії, щоправда без
зайвих згадок про істинне її походження.
Підбиваючи підсумки розгляду питання про витоки кооперативного життя
радянської доби, є підстави констатувати: в усіх регіонах, галузях кооперативної
діяльності, практично на всіх рівнях кооперативної системи УСРР проявився безпосередній генетичний зв’язок із дорадянським минулим. Збережений і примножений
потенціал кооперативного руху дореволюційно-дорадянської епохи безпосередньо
зумовив позитивні наслідки радянської політики у сфері кооперації. Потужний
суспільно-економічний поворот в УСРР на початку 1920-х років, незалежно від того,
з яких причин він відбувся, спровокував кооперативний розвиток не лише через
політико-ідеологічні концепції правлячої більшовицької партії. Його основою був
діючий кооперативний організм, сформований більш ніж півстолітньою історією
кооперативного руху, який у 1920-му році собі ж на користь не змогла подолати
цілеспрямовано-руйнівна політика радянської держави.
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
УСРР У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
У статті здійснено історіографічний огляд історичного досвіду встановлення вітчизняною споживчою кооперацією міжнародних зв’язків упродовж 1920-х
років ХХ століття з метою налагодження та розширення експорту сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: споживча кооперація, міжнародний кооперативний рух, Міжнародний кооперативний альянс, експортно-збутова діяльність.
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INTERNATIONAL RELATIONS OF CONSUMER COOPERATION OF USSR IN THE 20-s OF THE TWENTIETH
CENTURY: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
In the article the author have done historiographical review of the historical
experience of establishing of international relations by domestic consumer cooperation for
the purpose to adjust and expand exports of agricultural products during the 1920s.
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Нинішня соціально-економічна ситуація в Україні вимагає активізації експортнозбутової діяльності виробників сільгосппродукції як з метою посилення їх позиції на
світовому ринку, так і підтримки аграрного сектора. З огляду на це звернення до історичного досвіду налагодження міжнародних контактів вітчизняних кооперативних організацій у добу нової економічної політики, яка охоплює 20-ті роки ХХ століття, є цілком
виправданим.
Дослідження міжнародної діяльності споживчої кооперації України в добу непу
були започатковані ще в 1920-і роки і тривають донині. На підставі проведеного історіографічного аналізу розглянутої проблеми умовно можна виділити чотири якісно відмінні етапи її осмислення: 1) 1920-ті роки; 2) 1930-ті – перша половина 1950-х років;
3) друга половина 1950-х – початок 1990-х років; 4) 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ
ст. Спільною для перших трьох етапів є причетність до радянської історіографії, яка
розглядала заготівельну та експортно-збутову діяльність споживчої кооперації як
надійне джерело фінансування індустріалізації країни. Останній етап історіографії
досвіду міжнародної діяльності споживчої кооперації в ринкових умовах непу акумулює
наукові напрацювання незалежної України та інших країн, які здебільшого позбулися
ідеологічних нашарувань.
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Перший етап дослідження зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації в період непу охоплює 1920-ті роки, коли про результати непу писали партійнодержавні діячі, теоретики кооперації, економісти, статистики, працівники кооперації,
які здебільшого через тодішні більшовицькі установки прагнули або були змушені
акцентувати увагу на перевагах радянської кооперації над кооперацією капіталістичних країн.
Певну цінність мають виступи й аналітичні огляди партійно-радянських очільників, більшовицьких теоретиків і практиків зовнішньоекономічної справи, які, обіймаючи державні посади, визначали основні напрями заготівельної та експортно-збутової діяльності кооперативних організацій СРСР, у тому числі УСРР. Серед них
слід виділити праці тих, хто безпосередньо був причетний до кооперативних заготівель, у тому числі експортних, зокрема наркома зовнішньої торгівлі РСФРР (СРСР)
Л. Б. Красіна1 і заступника наркома Зовнішторгу радянської Росії М. І. Фрумкіна2.
Автори з класових позицій прагнули якнайкраще висвітлити досвід державного
регулювання закордонною діяльністю кооператорів. Не випадково один із розділів
праці М.І. Фрумкіна має назву «Монополія зовнішньої торгівлі й експорт», в якому
автор намагався обґрунтувати доцільність зосередження експортної справи виключно в руках держави. Відповідно, він зробив висновок: «Централізація всієї експортної роботи в руках народного комісаріату зовнішньої торгівлі була економічною
необхідністю». Автор зазначав, що експорт, особливо на початку 1920-х років, коли
відбулося визнання радянської держави, мав політичне значення. Прикметно:
М. І. Фрумкін не приховував того факту, що західна преса різко критикувала більшовиків за те, що державна монополія зовнішньої торгівлі перешкоджала повно цінному експорту.
Зберігають науковий інтерес оглядово-аналітичні праці керівників та провідних працівників споживчої кооперації СРСР, зокрема Л. М. Хінчука (народився в
Полтаві, у 1938 р. заарештований, помер в ув’язненні, у 1956 р. реабілітований), який
упродовж 1920-1926 років був головою правління Центроспілки СРСР. Саме під час
його керівництва радянською споживчою кооперацією відбувалося її господарське
відродження, а також визнання Міжнародним кооперативним альянсом (МКА).
Доробок Л. М. Хінчука включає цікаві дані про відродження кооперативних заготівель у роки непу, в ньому міститься інформація про заходи більшовицького
керівництва країни, у тому числі очільників Центроспілки РСФРР, щодо включення
останньої до складу МКА3. Попри те, що праці Л.М. Хінчука є інформацією з
перших вуст, безперечно, вони написані з більшовицьких позицій, відтак потребують
критичного аналізу й узгодження з сучасними дослідженнями.
М.О. Чернов, який змінив свого попередника на посаді наркома продовольства
(торгівлі) УСРР, в останні роки непу не міг проігнорувати значення кооперативних
заготівель для розширення експорту УСРР, бо кооперативний експорт тоді був
одним із основних джерел фінансування індустріалізації4. Автор не заперечував, що з
другої половини 1920-х років структура імпорту різко змінилася в бік зростання
завозу промислового обладнання замість товарів народного споживання.
Певним внеском в осмислення проблеми зовнішньоторговельних відносин
споживчої кооперації, в тому числі УСРР, у роки непу стали соціально-економічні
розвідки економістів, теоретиків і практиків кооперативного руху М. Шрага5,
Н. М. Василевського6, Е. Вар’яша7 та Ю. М. Кабалкіна8, яким доводилося, з огляду
на посади, опікуватися питаннями заготівель та експорту. Наведені в розвідках
статистичні дані щодо експортно-імпортних операцій кооперативних організацій як
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СРСР, так і УСРР варті уваги, але в будь-якому разі доцільно їх узгоджувати з архівними джерелами та іншими працями, оскільки у наведених цифрах нерідко трапляються суттєві розбіжності. Водночас зауважимо, що регламентуючий вплив держави на міжнародні зв’язки споживчої кооперації вказаними авторами подавався як
необхідний захід з боку радянської влади. Цікавим видається здійснений Ю. М. Кабалкіним аналіз досвіду експортно-збутової діяльності Центроспілки СРСР упродовж
перших років непу. Заслуговує на увагу сучасних дослідників розкриття автором
досвіду пошуку і розширення споживчою кооперацією асортименту експортної продукції протягом першої половини 1920-х років. Ю.М. Кабалкін не приховував того
факту, що лише у березні 1924 року РПО СРСР визнала за ВУКС право виходу на
закордонні ринки «на тих засадах, на яких воно було надано Центроспілці», але на кілька
років раніше.
Досвідчений теоретик і практик кооперативного руху В.М. Целларіус9 у 1920-х
роках неодноразово звертався до питання налагодження українською кооперацією
експортно-збутової діяльності та проблеми зміцнення міжнародних зв’язків В укопспілки з міжнародним кооперативним рухом. Безперечно, його брошури дозволяють
отримати цікаву інформацію про вихід української кооперації на європейські ринки у
20-ті роки ХХ ст., однак потрібно враховувати їх партійно-класовий підтекст та
пропагандистську спрямованість. До речі, В.М. Целларіус, репрезентуючи споживчу
кооперацію на міжнародних кооперативних форумах, мав нагоду порівнювати вітчизняну і закордонну кооперативну практику. Однак внаслідок ідеологічних обмежень він не
зміг зробити об’єктивні висновки.
Ряд брошур В.М. Целларіуса та О. Діброви присвячені пропаганді кооперативних ідей, ознайомленню населення з історією світового та вітчизняного кооперативного руху, роз’ясненню доцільності святкування в Україні Міжнародного дня
кооперації, а отже, активізації кооперативного руху та розширенню експортно-імпортної діяльності споживчої кооперації. Принагідно зауважимо, що автори, всупереч принципу політичної нейтральності кооперації, акцентували увагу на необхідності надання цьому святу класово-партійного забарвлення.
Один із провідних спеціалістів споживчої кооперації А. Гречка10 з нагоди
10-річчя жовтневих подій опублікував брошуру, присвячену порівнянню показників
вітчизняної споживчої кооперації у галузі торгівлі і заготівель із кооперацією ряду
провідних країн Європи та США. Однозначно автор намагався акцентувати увагу на
досягненнях українських кооператорів щодо налагодження експортно-імпортних
операцій. Перевагою вазаної розвідки є те, що дослідник навів статистичні дані щодо
експорту Центроспілкою та Вукоопспілкою сільгосппродукції та імпорту ними
промислових товарів. А. Гречка цілком справедливо вказував на те, що відновлення
експортно-імпортної діяльності споживчої кооперації СРСР, зокрема УСРР, у 20-ті
роки ХХ ст. відбувалося в контексті зростаючої конкурентної боротьби із закордонними кооперативними центрами. Передусім ідеться про Англійське товариство гуртових закупівель, яке прагнуло зберегти головну роль на міжнародному кооперативному ринку, а відтак розширювало свої заготівельно-закупівельні контори навіть у
тих країнах, де існували місцеві кооперативні центри. Цікавими є дані про участь не
лише ВУКС, але й таких спеціалізованих центрів сільськогосподарської кооперації,
як «Добробут» та «Плодоспілка», а також пайового товариства «Кооптах» у заготівлях та збуті за кордоном тієї чи іншої сільськогосподарської продукції.
Значення заготівель і збуту яєць, які здійснювали кооперативні організації на
внутрішньому ринку та за кордоном, окреслено в ряді брошур і статей11. Особливе
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місце в них відводилося роботі заготівельно-збутової організації «Кооптах»,
створеній у 1924 році. Однак, на нашу думку, всебічно розкрити значення цієї структури для поліпшення харчування городян та отримання валютних надходжень від
експорту автори не спромоглися. До того ж, нез’ясованим залишилося питання про
причини термінового згортання «Кооптахом» своєї діяльності у 1927 році.
У статтях М. Дуліна12 та Є. Грінберга13 вказано на доцільність експортних
заготівель з боку споживчої кооперації для підтримки селян-виробників і держави
загалом. Водночас автори обґрунтовували доречність заходів більшовиків щодо
визначення експортної номенклатури споживчої кооперації, забуваючи, що це пряме
втручання офіційної влади у закордонну діяльність кооператорів.
Одному з провідних спеціалістів ВУКС О. Кузьминському належить низка
статей, присвячених експортним заготівлям і реалізації за кордоном того чи іншого
виду сільгосппродукції14. Автор розглядав діяльність споживчої кооперації щодо
експорту передусім тих видів сільгосппродукції, які користувалися підвищеним
попитом на європейських ринках. Водночас ряд розробок тогочасних авторів більше
нагадують інструкції щодо організації заготівель та експорту того чи іншого виду
промислової сировини заготівельно-збутовими структурами. Втім, у статті І. В. Ельшберга15 ми виявили цікаву інформацію про значення експорту яєць для розширення
птахівництва, в розвідці Ф. Козирєва16 – про охоплення кооперативними організаціями заготівель у селян такої дефіцитної сировини, як шкіра, у студії Б. М. Мінервіна17
– про експорт кооператорами сіна й соломи.
Окремі статті можна вважати соціально-економічними оглядами практики
експорту кооператорами певних видів овочевої продукції. Зокрема, у розвідці А. Горяїнова18 йшлося про експорт томатів на німецький ринок. Привертає увагу той факт,
що українські кооператори наважувалися на експорт томатів навіть за умови гострої
конкуренції у цій справі з боку Голландії та Італії. Тож успіх експорту томатів, на
думку дослідника, цілком залежав від якості заготовленої вітчизняними кооператорами продукції та вивозу до Німеччини хоча б на кілька днів раніше від основних
конкурентів-експортерів. Прикметно, що наприкінці 1920-х років кожного року на
початку липня ВУКС могла налагодити експорт до Німеччини по декілька десятків
вагонів свіжих томатів.
Упродовж другої половини 1920-х років помітно зросла кількість наукових
студій про посилення ролі підприємств переробної галузі як для задоволення потреб
внутрішнього ринку, так і розширення експорту. На значенні продукції промисловості споживчої кооперації УСРР у контексті розширення експортного ринку
наголошував М. Горн19. М. Дулін вважав, що помітний внесок у задоволення потреб
населення та новобудов м’ясною продукцією протягом другої половини 1920-х років
робив Полтавський м’ясокомбінат, створений за кошти споживчої кооперації20.
Разом з тим, це підприємство, обладнане сучасним устаткуванням, сприяло здешевленню м’ясної продукції та отриманню валютних надходжень від експорту бекону до
Англії, Німеччини, Франції та Італії.
Загалом упродовж 1920-х років було закладено основу для подальшого вивчення досвіду екпортно-збутової та міжнародної діяльності споживчої кооперації
УСРР. Спільним для студій 1920-х років є те, що заготівельна галузь споживчої
кооперації радянськими дослідниками розглядалася як джерело валютних надходжень для проведення індустріалізації. Загалом дослідження непівського періоду
переконують у тому, що споживча кооперація УСРР здійснювала масштабні заготівлі широкого асортименту сільськогосподарської продукції на експорт, а отже,
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мала великі заготівельні можливості, які доцільно нині аналізувати і творчо використовувати.
Другий етап у дослідженні заготівельної та еспортно-збутової діяльності
споживчої кооперації в умовах непу охоплює 1930-ті – першу половину 1950-х років.
Початок його позначений зміцненням тоталітарної системи. Впродовж 1930-х рр.
про досвід кооперативних заготівель у роки нової економічної політики практично
не згадували, бо тоді для радянських дослідників пріоритетним став такий напрям
досліджень, як роль колгоспів у державних хлібозаготівлях. Лише на початку 1950-х
років дослідження з даної проблеми поновили. Серед них не можемо не згадати
працю відомого російського дослідника кооперативного руху Я. А. Кістанова «Споживча кооперація СРСР. Історичний нарис»21. Книга стала певним набутком у напрямку збагачення знань про історичний досвід, у тому числі міжнародної діяльності
споживчої кооперації СРСР, хоча, безперечно, була пронизана марксистсько-ленінськими догматами про керівну роль комуністичної партії в соціально-економічному
житті країни.
Упродовж 1930-х – першої половини 1950-х років в еміграції плеяда талановитих російських та українських дослідників кооперативного руху продовжувала
відстежувати, наскільки це дозволяли дані, досвід діяльності споживчої кооперації в
умовах непу. Відомим аналітиком радянської кооперації в цей час був російський
економіст-емігрант О.Д. Билимович (уродженець Житомира). Ґрунтовна монографія
вченого «Кооперація в Росії до, під час і після більшовиків»22, що з’явилася в
1955 році у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), присвячена аналізу кооперативного
руху від зародження в ХІХ ст. до середини ХХ ст. Для сучасних дослідників ця
праця цікава тим, що розкриває авторське бачення процесу визнання радянської
споживчої кооперації міжнародною кооперативною спільнотою.
Здебільшого історичні факти щодо входження Центроспілки РСФРР до складу
МКА у радянських авторів і О. Д. Билимовича збігаються, проте тлумачення цих
подій кардинально різне. Вчений не приховував того факту, що, обмежуючи приватний сектор торгівлі в СРСР, радянське керівництво, у тому числі очільники Центроспілки, не відмовлялися від кредитів приватних фірм на Заході для проведення
експортних операцій. Він підкреслював, що визнання радянської кооперації МКА
відбулося під тиском урядів впливових країн Європи та Америки, тобто з меркантильних інтересів23. О. Д. Билимович свідчив про те, що рішення про налагодження
експортно-імпортних зв’язків із радянською Росією через споживчу кооперацію
керівництву МКА нав’язало керівництво Антанти. Хоча в монографії автор спеціально не аналізував розвиток тодішньої української кооперації, проте зрозуміло, що відродження експортної практики ВУКС відбувалося в контексті зовнішньоекономічної
доктрини Центроспілки РСФРР (СРСР) і зовнішньополітичного курсу уряду радянської Росії. Тобто говорити про самостійні дії вітчизняної кооперації при відновленні її міжнародної діяльності на початку непу не доводиться.
Загалом література 30-х – першої половини 50-х років ХХ ст. кількісно та
якісно значно поступається літературі попереднього періоду. Дослідження досвіду
експортних кооперативних заготівель у період непу, як нам видається, були закриті,
по-перше, з огляду на державну монополію зовнішньої торгівлі, по-друге, у зв’язку з
визнанням секретності статистичних даних щодо вивозу хліба, який в умовах гострої
конкурентної боротьби на світовому ринку вважався стратегічною продукцією, потретє, через систематичні продовольчі труднощі і проблему із заготівлями збіжжя в
Україні. Закордонні ж автори на підставі доступних їм джерел мали нагоду
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об’єктивніше аналізувати міжнародні зв’язки кооперації у 1920-ті роки. Втім, вони
були позбавлені можливості вивчати результати кооперативних заготівель в роки
непу як у масштабі СРСР, так і УСРР, оскільки не володіли ні документами закритих
фондів радянських архівів, ні секретними даними радянської статистики.
Третій етап дослідження досвіду заготівельної діяльності споживчої кооперації та її участі в експорті радянської України припадає на другу половину 1950-х –
початок 1990-х років.
Серед досліджень, присвячених міжнародній діяльності споживчої кооперації
СРСР, виокремимо праці відомого дослідника міжнародного кооперативного руху
О. І. Крашеннинікова, які заклали основи вивчення вказаного питання протягом
багатьох десятиліть24. Вони сприяють усвідомленню основних зовнішньоекономічних завдань, які в період непу поставали перед кооператорами. Проте автор підтримував практику підпорядкування закордонної діяльності споживчої кооперації, у
тому числі української, Наркомзовнішторгу СРСР, не помічаючи того, що це було
пряме втручання держави у справи громадсько-господарської організації.
Певні дані щодо відродження експортних заготівель споживчою кооперацією
УСРР у перші роки непу наведені у праці Г.М. Гімельфарба25. Однак автор, перебуваючи в лещатах марксистської ідеології, трактував доцільність налагодження експортно-заготівельної діяльності кооперативними організаціями не з позиції підтримки селянських господарств, а з точки зору необхідності визнання радянської
держави європейськими країнами. Підпорядкування зовнішньоекономічних операцій
української кооперації союзному Зовнішторгу та Центроспілці РСФРР автор вважав
доцільним.
У 1987 році з’явилася стаття Т.В. Оніпко, присвячена налагодженню експортно-імпортної діяльності вітчизняної споживчої кооперації в першій половині 1920-х
років26. Авторка, залучивши маловідомі статистичні дані й архівні документи, зробила спробу узагальнити досвід ВУКС та її місцевих організацій щодо реалізації
сільгосппродукції на європейських ринках. Однак матеріал висвітлювався у традиційному для тих років партійно-класовому стилі, що завадило дослідниці зробити
об’єктивні висновки стосовно використання керівництвом країни експортного
потенціалу української споживчої кооперації як для підтримки селянства, так і в
інтересах промислової модернізації.
Об’ємна монографія українського вченого в діаспорі І.І. Витановича «Історія
українського кооперативного руху» (Нью-Йорк, 1964 р.) суттєво поповнила історіографічні матеріали про досвід господарювання вітчизняної кооперації в період непу.
І донині вона залишається авторитетною27. Однак у дослідженні І.І. Витановича є
лише окремі згадки про міжнародну діяльність споживчих товариств і їх спілок у
період непу.
У ґрунтовній монографії А. Ноува28, присвяченій соціально-економічній історії України, зроблено ряд висновків щодо проблем із заготівлями хліба у роки непу.
На думку вченого, держава була його основним покупцем, тому добивалася від
кооператорів низьких закупівельних цін на зерно. Впродовж 1925-1926 років держава закупила у селян 75% зерна, що постачалося на ринок, а отже, робила все можливе, аби заплатити за нього якомога меншу ціну. Поділяємо висновок А. Ноува, що
державна цінова політика ставила виробників перед дилемою: нижчі порівняно з
приватною торгівлею ціни на промислові товари у споживчих кооперативах, але
водночас нижчі, ніж на ринку, заготівельні ціни на сільгосппродукцію. Від низьких
закупівельних цін на зерно страждав експорт, а отже, і збут збіжжя кооперацією. Те,
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що споживчі кооперативи постачали промислові товари дешевше, ніж у приватника,
мало переконати селян підписувати контракти для продажу сільгосппродукції за
державними фіксованими цінами.
Таким чином, упродовж третього етапу історіографії експортно-збутової діяльності споживчої кооперації УСРР у добу непу дослідження значно активізувалися,
завдяки чому були отримані важливі конкретно-історичні результати. Науковці
окреслили нові аспекти експортно-імпортної діяльності кооперативних організацій
України у 20-ті роки ХХ ст. Дослідники намагалися з’ясувати роль експортних
кооперативних заготівель для визнання СРСР, зокрема УСРР, на світовому ринку.
Однак, як і в попередні роки, кооперативні заготівлі в добу непу розглядалися в
контексті «мудрого керівництва» з боку правлячої партії, як надійне джерело поповнення державного бюджету для проведення індустріалізації країни.
Четвертий етап дослідження досвіду експорту продукції сільського господарства організаціями вітчизняної споживчої кооперації впродовж непівського періоду розпочався з 90-х років ХХ ст., коли Україна проголосила незалежність.
В.В. Калініченко29, досліджуючи індивідуальні селянські господарства у 20-ті
роки ХХ ст., показав вплив непу на розвиток села. Вказана розвідка переконує в
тому, що впродовж 1920-х рр. на селі закладалася потужна база для проведення
кооператорами заготівель сільськогосподарської продукції як із метою забезпечення
внутрішнього ринку, так і для розгортання експорту України.
Серед праць, де окреслене питання залучення споживчої кооперації УСРР до
заготівель зерна в 1920-ті роки, слід назвати доробок В. В. Подоляна і В. П. Рекрута30, а також студію В. І. Петренка31. Погоджуємося з тим, що відносини держави і
кооперації у заготівлях хліба, який тоді був важливим стратегічним товаром на
світовому ринку, потребують подальшого неупередженого висвітлення.
Останніми роками активізувалися історичні дослідження, де аналізуються
кроки вітчизняних кооператорів щодо посилення позицій у міжнародному кооперативному русі. Плідно працює у цьому напрямі М.А. Журба32. Позитивним у його
доробку є те, що автор вибудовує свої висновки, посилаючись переважно на раніше
не відомі в наукових колах архівні документи. Заслуговують на увагу введені вченим
до наукового обігу нові матеріали, які стосуються виходу української кооперації на
європейський ринок у 20-ті роки ХХ ст., визнання її Міжнародним кооперативним
альянсом. Не викликає заперечення висновок про втручання більшовиків у експортно-заготівельну діяльність кооператорів, що обмежувала як ініціативу їх самих,
так і здавачів сільгосппродукції. Однак, як нам видається, попри вказані назви розвідок, учений більшою мірою висвітлив досвід міжнародної та експортно-збутової
діяльності не споживчої, а сільськогосподарської кооперації УСРР.
Значення міжнародних контактів вітчизняних кооператорів та їх використання
радянською владою для посилення позицій у експортній діяльності країни впродовж
20-х років ХХ ст. намагався розкрити О. Крамар33. Для цього ним залучено ряд
нових, раніше не відомих архівних документів. Не викликає заперечення висновок,
що через політичні мотиви кооперація під час закордонних операцій зі збуту сільгосппродукції нерідко зазнавала значних економічних збитків від власної держави.
Досвід м’ясо-молочного експорту кооперативних організацій УСРР на завершальній стадії непу вивчав Ю. Г. Раку34. На нашу думку, в зазначеній розвідці автор
необґрунтовано відніс Полтавське пайове м’ясовиробниче товариство «Бекон», що
успішно здійснювало як м’ясозаготівлі беконних свиней, так і експортно-збутові
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операції в Англії, до сільськогосподарської кооперації. Насправді ж, як підтверджують архівні документи, засновниками цього товариства на паритетних засадах
виступили Полтавська райспоживспілка, Держторг УСРР та одна з голландських
м’ясопереробних фірм.
Специфіку діяльності спеціалізованого Всеукраїнського кооперативного товариства «Кооптах» (об’єднувало товариства споживчої і сільськогосподарської кооперації України), створеного у 1924 році з метою заготівлі і збуту яєць та м’яса птиці
на європейських ринках, розглянуто у статті І.М. Романюка і Б.І. Романюка35.
Авторам вдалося розкрити потенційні можливості «Кооптаха» й переконливо показати його внесок у продовольче забезпечення населення, зростання темпів птахівництва на селі, збільшення експорту яєць. Крім цього, дослідники вказали на ряд
причин обмеження діяльності товариства державними регулюючими органами. На їх
думку, основна причина усунення з експортного ринку «Кооптаха» в останні роки
непу полягала у конкуренції між кооперативними центрами та державою за
монополію на м’ясозаготівельному ринку.
Спроба узагальнення досвіду налагодження міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків споживчої кооперації УСРР у 1920-ті роки здійснена у розвідці
М. В. Алімана та Т. В. Оніпко36. Посилаючись на раніше не відомі архівні документи
та праці російських і українських кооператорів-емігрантів, автори проаналізували
досягнення та складнощі відновлення вітчизняними кооператорами експортнозбутових операцій до Європи впродовж 1920-х років. Дослідники дійшли висновку:
якщо на початку непу бар’єрами для розгортання споживчою кооперацією експортно-заготівельної діяльності стали голод 1921-1922 років та викликана ним продовольча криза, то з середини 1920-х років більшовики свідомо намагалися втручатись у закордонні операції кооператорів для встановлення державної монополії
зовнішньої торгівлі. Наприкінці непу, зазначають автори, державний тиск на експортні операції споживчої кооперації ще більше посилився, бо збут за кордоном
сільгоспсировини став основним джерелом отримання валютних надходжень, які
призначалися для закупівлі владою промислового устаткування.
Таким чином, на підставі проведеного авторкою історіографічного аналізу
наявної літератури щодо міжнародної діяльності споживчої кооперації в добу непу
можна констатувати, що від 1920-х років і донині це питання більшою чи меншою
мірою аналізувалося вітчизняними дослідниками кооперативного руху. Водночас
аналіз історичної та історико-економічної літератури з проблеми, яка є предметом
даного дослідження, дозволяє зробити висновок, що всебічної, синтезованої розвідки, яка б дозволила скласти повне уявлення про досвід експортно-збутової та міжнародної діяльності вітчизняної споживчої кооперації впродовж 1921-1928 років,
позначених як частковим поверненням до ринкових відносин, так і їх згортанням,
немає, що спонукає до подальших наукових пошуків у вказаному напрямі.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ «ПРОСВІТИ»
У МИЛОВАННІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД –
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОСТУПУ УКРАЇНСЬКОЇ
КООПЕРАЦІЇ
У статті досліджено діяльність господарської школи «Просвіти» у Милованні в міжвоєнний період як важливий чинник поступу української кооперації,
проаналізовано основні напрямки праці, визначено її роль та місце в господарськоекономічному поступі українства. Автором простежено відновлення навчальновиховного процесу в господарській школі, охарактеризовано організацію господарських курсів, з’ясовано утворення опікунського комітету, прослідковано матеріальне утримання школи. Хронологічно публікація охоплює 1919–1939 рр.
Ключові слова: «Просвіта», Миловання, міжвоєнний період, господарська
школа, українська кооперація.

Zuliak I.

ECONOMIC ACTIVITY SCHOOL «PROSVITA»
IN MYLOVANNI DURING THE INTERWAR PERIOD – AN
IMPORTANT FACTOR PROGRESS OF UKRAINIAN
COOPERATION
This article explores the economic activity school «Prosvita» in Mylovanni in the
interwar period as an important factor in development of the Ukrainian cooperation, the
main areas of work, the role and place in the economical progress of Ukrainians. The
author traces the recovery of the educational process in the economic school, described the
organization of business courses found the formation of Trustees Committee, examined the
financial maintenance of the school. Chronologically publication covering 1919 – 1939 he.
Keywords: «Prosvita» Mylovannya, the interwar period, the economic school,
Ukrainian cooperation.
Актуальність досліджуваної проблеми має важливе наукове значення, оскільки
дає можливість реконструювати роль і місце господарської школи «Просвіти» у
Милованні в розвитку української кооперації в Східній Галичині у міжвоєнний
період.
Господарська школа у Милованні (у досліджуваний період – це село Товмацького повіту Станіславського воєводства, на сьогодні – його назва Милування – село
Тисменицького району Івано-Франківської області – І. З.) відігравала важливе значення, оскільки економічне й культурне піднесення українців залежало від вдоскона77

лення сільського господарства й кооперації, а саме: від розвитку сільськогосподарської і кооперативної освіти від відновлення культурного й господарського життя,
усвідомлення громадянством свого обов’язку й завдань у сфері економічної освіти.
Наукова новизна статті полягає у тому, що у публікації зроблено спробу дослідження ролі і місця господарської школи «Просвіти» у Милованні в розвитку
української кооперації в Східній Галичині у міжвоєнний період.
Об’єктом дослідження виступають господарсько-економічні, культурно-просвітні процеси, що відбувалися у Східній Галичині в міжвоєнний період.
Предмет дослідження – господарська школа «Просвіти» у Милованні як важливий
чинник розвитку української кооперації в Східній Галичині окресленого періоду.
Мета статті – дослідити роль і місце господарської школи «Просвіти» у Милованні в розвитку української кооперації в Східній Галичині у міжвоєнний період.
Завдання дослідження полягають у тому, щоб проаналізувати особливості
функціонування господарської школи «Просвіти», охарактеризувати їх вплив на економічне становище українського селянства, простежити механізм функціонування в
міжвоєнний період.
Досліджувана проблема не набула предметного наукового аналізу. Її дослідження обмежується низкою науково-публіцистичних статей організаторів кооперативного руху міжвоєнного періоду та сучасних дослідників культурно-просвітніх товариств. Зокрема, йдеться про публікації М. Творила1, С. Перського2, Ж. Ковби3 та
інших науковців, які узагальнено подають діяльність господарських шкіл «Просвіти», повною мірою не розкриваючи досліджувану тематику. Ґрунтовніше її розкрито автором цієї статті у монографії «Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в
міжвоєнний період (1919–1939)»4.
Часопис «Кооперативна родина» підкреслював, що діяльність «Просвіти»
тісно пов’язана з кооперативним рухом, що посідав чільне місце у поступі української нації5. Аналіз архівних матеріалів дає підстави стверджувати, що місцеве
українське населення проявляло більшу зацікавленість у співпраці з кооперативами,
ніж із читальнями6. Це цілком закономірно, оскільки кооперативи сприяли господарському піднесенню українського села.
Один із важливих напрямків діяльності «Просвіти» полягав у відновленні
зруйнованих війною господарських шкіл, що постраждали внаслідок близькості лінії
фронту7, перетворити їх у центри підготовки сільської молоді для здобуття навичок
праці у сільському господарстві. Власне, у діяльності господарських шкіл товариство
вбачало шлях виходу зі скрутного економічного становища8. Загальні збори
«Просвіти» від 25 грудня 1925 р. ухвалили розвивати сільськогосподарську фахову
освіту, зважаючи на значний відсоток сільського населення у Західній Україні9.
Першочерговим завданням Головного виділу «Просвіти» було відновлення
навчально-виховного процесу в господарській школі у Милованні, що припинився до
1925 року. Хоча спроби відновлення функціонування школи спостерігалися ще до
1925 року. Однак це було не повноцінне відновлення діяльності всіх структурних
підрозділів закладу, а лише проведення окремих господарських курсів. Однак в
описаному питанні є певні неточності. Так, М. Творидло писав, що організувати
проведення господарських курсів у 1922–1923 рр. не вдалося10. У календарі «Просвіти» на 1939 рік вказувалося, що, за винятком 1915–1922 рр., школа постійно здійснювала випуск слухачів11. С. Перський зазначав, що у 1922–1923 рр. читався перший
тримісячний господарський курс, який закінчило 14 слухачів12.
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Свідченням існування господарського курсу в 1922–1923 рр. є дані про те, що
у 1928 р. школа у Милованні підготувала шостий випуск своїх учнів, оскільки кожен
курс проводився щорічно13. Згідно зі статистичними даними у 1922–1923 рр. її
закінчило 15 слухачів14. Зрозуміло, що це не були повноцінні господарські курси,
позаяк втрата будинків, сільськогосподарських приміщень, інвентаря перешкоджали
створенню належних умов, однак товариство все ж таки, незважаючи на повоєнну
розруху, проводило господарські курси для якнайшвидшого відновлення не лише
власне господарських курсів, але й самої школи у Милованні15.
Намагаючись відновити функціонування школи у Милованні, «Просвіта»
направила офіційне звернення до міністерства рільництва і державних дібр у Варшаві. У
1923 р. вона отримала дозвіл згаданого міністерства, де зазначалося, що, виходячи з 110
параграфу конституції й статуту про народні рільничі школи (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 62 z 1920
poz. 398. – І.З.), товариству надається дозвіл на відкриття господарсько-садівничої школи
у Милованні на таких умовах: школа повинна стати виразником польських інтересів й
дбати про розвиток рільництва, не пропагувати у навчальному процесі політичної
ідеології, включати обов’язкові для вивчення предмети – мову, географію, історію.
Окрім того, наголошувалося на узгодженні статуту школи зі статутом польських
рільничих народних шкіл, у § 28 якого зазначити, що школа не використовуватиме
фінансової допомоги держави, однак перебуватиме під її контролем16.
Відновлення діяльності школи мало б сприяти авторитету Головного виділу,
поширити вплив «Просвіти» серед селянських мас, зацікавити нею громадянство17.
Аналізуючи жорсткий економічний і соціальний тиск з боку урядових структур, політичну конфронтацію у власних рядах міжвоєнного періоду, Ж. Ковба писала, що
«Просвіта» не спромоглася відновити роботу школи у Милованні18. Категоричність
твердження авторки не відповідала реальній ситуації, оскільки школа у міжвоєнний
період діяла, інша справа, що її відновлення було досить складним питанням, вирішення
якого вимагало значних зусиль як із боку Головного виділу, так і керівництва закладу.
Важливе значення для фахового розвитку господарсько-садівничої школи відігравав педагогічний патронат й опікунський комітет при філії «Просвіти» у Станіславові. 11 травня 1932 р. у Станіславові представники українських установ проводили конференцію з питань діяльності школи у Милованні. Зокрема, предметом обговорення стало тогочасне становище господарсько-садівничої школи та питання її
розвитку. Конференція ухвалила рішення про необхідність школи для цілого району,
тому про її ліквідацію не могло бути й мови. Однак розвиток школи пов’язувався з
реорганізацією відповідно до життєвих потреб українського селянства. Також розглядалося питання, крім навчання у школі, проведення господарських курсів і переведення її на самозабезпечення19.
Для встановлення безпосереднього контакту школи й місцевого громадянства
було ухвалено при Станіславівській філії «Просвіти» утворити для школи опікунський комітет у складі голови Ю. Олесницького, одного заступника, трьох членів20.
Педагогічний патронат вважався для господарсько-садівничої школи у Милованні допоміжним органом Головного виділу, до складу якого входили представники
«Просвіти», «Рідної школи», «Сільського господаря», Ревізійного союзу українських
кооператив (далі – РСУК), Центросоюзу, Маслосоюзу й інших українських установ,
що надавали школі матеріальну допомогу. Завдання патронату полягало у тому, щоб
здійснювати фаховий нагляд за діяльністю школи, дбати, щоб школа звертала основну увагу на предмети з господарського й кооперативного життя, щоб там викладали
фахівці, які практично працювали у господарсько-кооперативних установах. Також
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до сфери патронату входив контроль теоретичного і практичного плану навчання, за
використанням коштів, внесення подань щодо управителя й учительського персоналу21, матеріальна й моральна підтримка школи, звіт Головному виділові щодо стану
навчання у школі22.
Досягнення зазначеної мети опікунський комітет добивався за допомогою проведення нарад із громадянством щодо ознайомлення зі станом навчання й господарством школи, створення, за певних умов, при кожній філії у районі школи
стипендіального фонду для її цілорічної матеріальної підтримки, скерування хоча б
одного учня з району певної філії на навчання, щорічно перевірки діяльності школи
через уповноважених осіб23. Педагогічний патронат, як і опікунський комітет, був
дієвим органом, про що свідчить лист 13 червня 1933 р. до М. Холевчука з проханням прибути на засідання патронату, заплановане на 14 червня 1933 р.24.
Утримання фахової школи у Милованні виявилося непростим завданням, тому
«Просвіта» постійно зверталася до філій із проханням забезпечити хоча б одного
слухача як до річної школи, так і на сільськогосподарські і кооперативні курси,
оскільки на той час це була єдина рільнича й кооперативна школа для села25.
Важливою умовою функціонування господарської школи у Милованні стала
певна кількість слухачів, яких мало бути щонайменше 40 щорічно26. Головний виділ
товариства постійно повідомляв філії й читальні товариства про вступ учнів до
школи27, наголошував на тому, щоб кожна філія щорічно скеровувала хоча б одного
селянина до школи, відповідно оплативши його навчання28. У 1933 р. у школі навчалося 43 слухачі, й філія «Просвіти» у Станіславові виділяла для своїх учнів стипендії29. Для залучення якомога більшої кількості слухачів на навчання у господарськосадівничій школі відбувалася реорганізація навчально-виховного процесу30. Головний виділ також планував використання школи з метою підготовки помічників для
збуту сільськогосподарської продукції31.
План реорганізації школи передбачав узгодження навчального плану школи з
вимогами часу, тобто одночасне проведення, крім навчання в школі, ще й господарських курсів. Тому навчальний рік поділявся на три самостійні частини – курси;
фахові предмети, що викладалися в однорічній школі, також поділялися на три
групи: годівельну, агротехнічну і економічно-кооперативну32. Окрім однорічної школи, щороку провадилися три спеціальні курси: годівельно-ветеринарний, господарсько-городничий, кооперативно-економічний33. Окремі предмети читалися за
таким розкладом, що весь навчальний матеріал, який викладався у однорічній школі,
читався впродовж цілого курсу. Поділ на курси здійснювався тому, що слухачі мали
можливість отримати якомога більше практичних знань із окремих ділянок господарства. Окрім того, кожен курс передбачав вивчення певних загальноосвітніх предметів. Шкільний курс навчання розпочинався з 1 листопада і тривав до 30 вересня
наступного року. Навчання охоплювало щоденно по 7 годин, крім суботи, з 39
годинами тижневого навантаження34.
Зауваження щодо реорганізації господарсько-садівничої школи у Милованні,
висловлені 1 липня 1932 р., ґрунтувалися на тому, що проблема реорганізації школи
мала виноситися на засідання Головного виділу, який мав ухвалити необхідні заходи
щодо реалізації цього плану35. Керівництво школи намагалося реорганізувати однорічну школу і три основних курси за умови постійно діючої однорічної господарсько-кооперативної школи, позаяк тогочасна школа була організована фактично
для синів заможних господарів, які після її закінчення поверталися до своїх госпо80

дарств. Реорганізація стосувалася й оплати вартості навчання відповідно до середнього рівня заможності селян36.
Навчальна програма господарсько-садівничої школи у Милованні ґрунтувалася на навчальних планах для крайових трирічних сільськогосподарських шкіл
«Plan nauki krajowych szkol rolniczych z trzyletnim kursem nauki» LW. 948/2437.
Проект програми від 11 червня 1924 р. для господарсько-садівничої школи у
Милованні у межах однорічної школи передбачав вивчення аналогічних предметів,
що вивчалися на п’ятимісячному й семимісячному курсі, різниця полягала у кількості навчальних годин і практиці38.
Як і планував управитель Є. Брилинський, із 1929 року розпочалося однорічне
навчання у господарській школі від 25 січня до 20 грудня кожного року39. Час
початку й закінчення навчання змінювався залежно від кількості учнів, які бажали
вступити до школи. У 1930 році навчання тривало упродовж 20 січня – 20 грудня
поточного року40. У 1932 році навчання розпочиналося 1 листопада й закінчувалося
30 вересня41. У 1930 році директор управи канцелярії С. Магаляс подав розпорядження
щодо розміщення інформації про утворення однорічної господарсько-садівничої
школи у Милованні в часописі «Добробут» у Львові42. Школа розпочала діяльність у
1922 році тримісячним курсом, у 1923 році в зв’язку з недостатньою кількістю учнів
курс не читався. Більш планову працю школи пов’язують із 1925 роком43.
6 грудня 1929 року закінчився перший курс однорічної школи, на який записалося
24 учні, віком 15–23 роки з 8 повітів: 5 із Волині, батьки яких були в основному
малоземельними, мали до 6 моргів поля, лише у 1 учня батьки мали 30 моргів. Два учні
закінчили 3 класи гімназії, всі інші – народну школу. Викладали 4 постійні викладачі,
доїжджали фахівці з пасічництва й ветеринарії. Навчальна програма включала 1 027
годин, із них 723 год. складали фахові предмети, 484 год. – загальноосвітні предмети.
Теоретичні курси читалися взимку, практичні – влітку, коли учні проходили практику в
місцевій районній молочарні44. Окрім того, було проведено учнівську екскурсію до п’яти
сусідніх сіл для ознайомлення з типовими господарствами, дводенну екскурсію до
городнього господарства А. Терпиляка у Залукві й семиденну – у Карпати. Організовано
шеститижневий курс кооперативного книгознавства і діловодства, що тривав від 15 травня до 30 червня поточного року, який закінчили 23 учні, яких скеровували кооперативи з
повітового союзу кооператив Станіславова45.
Для залучення учнів до навчання у школі Головний виділ підготував звернення «Селяни дайте своїм синам фахову рільничу освіту!»46, «Поможім селянським
дітям вчитися сільського господарства»47. «Просвіта» вважала, що сільські читальні
й кооперативи можуть зекономити кошти у сумі 260 злотих або ж зібрати їх з
українських організацій певного повіту, надавши слухачам позику48. Розвиток школи
залежав від того, скільки слухачів вступить до неї з повітів Станіславівського
воєводства, адже школа призначалася для потреб вказаного воєводства, де відчувалася найбільша потреба у фахівцях49.
План навчання у школі охоплював усі предмети, необхідні для задоволення
потреб передового селянина у його господарстві (догляд ріллі й рослин, годівля
домашніх тварин, господарський облік, пасічництво, ветеринарія, городництво, садівництво). При школі діяло зразкове господарство з племінною худобою, курятником,
городом, садом, шкілкою дерев, що було важливим чинником практичного навчання.
Крім фахової освіти, школа виховувала з учнів свідомих й діяльних громадян, які
мали працювати у селах не лише над піднесенням господарства, але й організацією
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культурно-освітніх установ, оскільки учні вивчали українську літературу, історію,
географію та інші загальноосвітні предмети50.
Зважаючи на значення кооперативної ідеї для економічного відродження
українського села, щорічно, починаючи з 1925 р., школа у Милованні за підтримки
РСУК проводила курси кооперативного книгознавства і діловодства. Курс у 1936
році тривав упродовж 9 травня – 15 липня, всього 10 тижнів, хоча планувалося вісім
тижнів навчання. Продовження курсу пов’язувалося з тим, що згідно з навчальними
програмами кооперативних курсів, підготовленими РСУК, слухачам читалися ще
історія й теорія кооперації, товарознавство51.
До програми курсу, що тривав 56 днів, входили, крім фахових кооперативних
предметів, вивчення основ годівлі тварин, організація контролю за молочністю,
ветеринарія, пасічництво, математика й українознавство. Викладали на курсах від
РСУК В. Кубаєвич, О. Дяків, від Маслосоюзу – М. Мазурок та інші. Навчальна
програма включала 406 годин навчання, що проводилося від 7–12 год., 14–17 год.
Курс закінчило 26 слухачів із різних повітів Галичини, з них 2 з Волині і 2 із Полісся.
22 учні закінчили народну школу, 2 – чотири класи гімназії, 1 – два роки учительської семінарії, 1 – учительську семінарію. Вік учнів становив 15–37 років.
Маєтний стан був таким: 3 учні були безземельними, 2 – селянські діти, 13 мали
господарство до 5 га, 10 – більше 10 га52.
Випускний іспит проводив управитель школи М. Брилинський, на його закінчення прибули як делегати від Головного виділу Я. Олесницький, адвокат і голова
філії «Просвіти» та комітету опіки над господарською школою в Станіславові, директор окружного союзу кооператив у Станіславові М. Швалюк, гість о. Й. Раковський, довголітній учитель господарства. Результати іспитів: 14 учнів склали їх на
«відмінно», 12 – на «добре». Від імені слухачів виступив Ігнатій Гаврилів, який
подякував учителям за їхню працю, наголосивши, що набуті у школі знання вони
використають для добра українського села53.
«Просвіта» активно проводила різноманітні сільськогосподарські курси за
місцем проживання слухачів, адже скрутне економічне становище українського
селянства не давало змоги направляти слухачів на навчання у фахові школи. Навчання на курсах відбувалося згідно з «Program ludowej szkoly rolniczej», затвердженою міністерством рільництва, що містила теорію й практику рільництва, галузі
хліборобства, народне господарство і загальноосвітні предмети54. Такий господарсько-садівничий курс тривав упродовж 6 місяців, слухачами могли стати юнаки,
не молодші 16-річного віку, які закінчили чотирикласну народну школу. Навчання
було платним і коштувало 180 злотих, однак слухачі, які сплачували повну вартість
навчання при зарахуванні, платили лише 150 злотих55.
В основному такі курси орієнтувалися на селян середнього рівня заможності,
тому що практично у таких межах щодо оплати за навчання можна було здобути
освіту в фаховій школі. Впродовж 9 травня – 30 червня 1932 р. у сільськогосподарській школі в Милованні читався восьмитижневий курс кооперативного діловодства. До програми входили книгознавство і діловодство у споживчих, молочарських і кредитових кооперативах, годівля домашніх тварин, пасічництво, ветеринарія й
організація молочності. На навчання приймали осіб віком 16–35 років із закінченою
народною школою, вартість утримання одного слухача складала 100 злотих56.
Читальняний виділ у Погарі звертався з проханням до Головного виділу щодо
прийняття О. Дуб на семимісячний господарський курс школи в Милованні57. 24
листопада 1927 року на звернення виділу читальні у Погарі директор канцелярії
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відповідав, що курс розпочався з 1 жовтня лише для юнаків, тому що школа жіночого господарства в Угерцях Винявських після війни не відновлена58.
22 червня 1937 р. директор канцелярії повідомляв М. Малого, мешканця Вислік Горішніх Сяноцького повіту, що наступний господарський курс розпочнеться
восени, про його початок буде оголошено у всіх часописах59. Українська молодь
цікавилася сільськогосподарськими курсами, про що свідчать звернення до Головного виділу відносно інформації про їх проведення60.
Читальні «Просвіти» також вели відповідні курси, що мали змогу відвідувати
члени товариства, і вони були безкоштовними. Ветеринарно-годівельний курс
«Сільського господаря» у с. Вікно провела місцева читальня «Просвіти» старанням
місцевого пароха о. Р. Зарицького впродовж 26 травня – 3 червня 1928 року61. Під
час іспитових випробувань інспектори товариства Д. Миколаєвич та І. Ришавий були
приємно здивовані знаннями випускників курсу. Філія «Просвіти» у Тернополі прийняла рішення організувати освітньо-кооперативні виклади, які проводилися у зимовий час і тривали впродовж трьох місяців. Зокрема, такі виклади відбувалися з
1 грудня 1928 року до кінця лютого 1929 року. Через проведення викладів філія звернулася до кооперативів, аматорських гуртків, читалень із проханням скерувати
одного слухача зі своєї місцевості і спільними зусиллями оплатити його навчання62.
Про високий рівень проведення викладів свідчить їхня програма, що передбачала 22 навчальних предмети, з них на вивчення кооперації відводилося – 8, по
одному – на ветеринарію, гігієну, географію, всесвітню історію, українську й зарубіжну літературу, природничі науки, техніку, режисуру, суспільно-політичні науки,
суспільне виховання, практичне ведення культурно-освітніх, руханкових і гуманітарних установ63.
Упродовж 23 листопада 1936 року – 6 лютого 1937 року філія «Просвіти» в
Рожнятові організовувала освітньо-господарський курс за участю 24 слухачів,
представників 11 читалень, із яких закінчили курс лише 14 осіб64. Філія «Просвіти» в
Ярославі спільно з повітовим союзом кооператив і філією «Сільського господаря»
впродовж 18 листопада – 25 грудня 1938 року організовувала освітньо-господарський курс із навчальною програмою на 196 год. З них відводилося на українознавство
– 22 год., всесвітню історію й історію України – 18 год., діловодство – 53 год.,
товарознавство – 10 год., методику просвітньої праці – 24 год., агрономію – 24 год.,
театральне мистецтво – 15 год., по 6 – на християнську етику, адміністративне й
кооперативне право, історію кооперації, економіку, гігієну65.
У 1938 році РСУК провадив курс для підготовки кооперативно-виховних референтів, завданням якого було навчання слухачів, скерованих на навчання місцевими
кооперативами. Відповідний курс планувалося проводити восени впродовж двох тижнів
у кожному кооперативному осередку, залучивши до навчання членів «Просвіти».
Навчальна програма курсу передбачала 78 годин, з них на читання й пояснення заочного
кооперативного курсу 40 год. (курсанти мали на місцях організувати гурток для студіювання заочного курсу, який вони мали перевіряти); методику кооперативно-виховної
праці на селі 8 год., по 12 год. на методику громадських виступів, спів кооперативних
пісень, по 2 год. на організацію кооперативної бібліотеки, правові засади проведення
зборів, діловодство кооперативно-виховного референта66.
Критично проаналізувавши програму курсів підготовки кооперативно-виховних референтів РСУК, доходимо висновку, що в основному курс мав формальний
характер, скеровувався не на вивчення методики кооперативно-виховної праці на
селі, тому що на предмет, який вважався основним для слухачів, відводилося лише 8
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год., коли на виголошування рефератів і промов, спів кооперативних пісень передбачалося 24 год., як на підготовку курсантів до громадської праці.
Отже, по-перше, господарська освіта була важливим засобом подолання відсталості у сільському господарстві й кооперації, складовою частиною організаційної
діяльності «Просвіти», сприяючи економічному розвитку українського села, позаяк
відновлення господарських шкіл визначалося власною потребою, оскільки економічний і культурний поступ нації вимагав кваліфікованих фахівців.
По-друге, реорганізація господарських шкіл була викликана потребами й
вимогами часу. Навчальний план охоплював усі предмети, необхідні для здобуття
знань слухачів. Окрім повноцінних господарських курсів, проводилися короткотермінові в залежності від потреби у фахівцях.
По-третє, незважаючи на реорганізацію, господарська школа у Милованні так і
не стала масовою та загальнодоступною для широких верств селянства, оскільки
розраховувалася на навчання заможних слухачів.
По-четверте, тим не менше теоретико-методологічні засади функціонування
господарської школи «Просвіти» у Милованні мали принципове значення, оскільки
вона не лише готувала фахівців для потреб сільського господарства й української
кооперації, але й виступала основою і визначальним чинником національної свідомості й суспільної організованості громадсько-культурних сил Західної України.
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ЕВОЛЮЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ ІДЕЙ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20–30-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
У статті висвітлено еволюцію кооперативної ідеології у Волинському воєводстві в 20–30-х роках XX століття. З’ясовано ідеологію західноукраїнської кооперативної думки в XIX – на початку XX ст.; показано синтез кооперативних ідей російського та західноукраїнського кооперативного руху в свідомості волинських кооператорів; розкрито ідеологію теоретиків і практиків кооперації міжвоєнного періоду.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кооперативна ідеологія, Волинь.

Visyna T., Visyn V.

COOPERATIVE EVOLUTION OF IDEAS IN VOLYN
PROVINCE IN THE 20 TO 30 YEARS OF XX CENTURY
The article reflects the evolution of cooperative ideology in the Volyn province in the
20-30th of the XX century. Elucidated the ideology of western Ukrainian co-operative
thought in XIX – early XX century; Shows the synthesis of co-operative ideas of Russian
and western Ukrainian cooperative movement in the minds of Volyn cooperators; disclosed
ideology theorists and practitioners of cooperative inter-war period.
Keywords: cooperation, the cooperative movement, cooperative ideology, Volyn.
Кооперативний рух західноукраїнських земель у період між двома світовими
війнами став широким соціальним явищем, вагомим чинником самоорганізації
українського суспільства. У цьому сенсі вивчення ідеології українського кооперативного руху належить до важливих проблем суспільної та наукової думки; дозволяє
відродити кооперацію в Україні на основі взаємозв’язку наукової теорії з практикою.
Сучасна наукова кооперативна концепція повинна враховувати накопичену теоретичну спадщину та багатовіковий практичний досвід кооперації. Значний внесок у
розвиток кооперативної ідеї зробили теоретики і практики західноукраїнського
кооперативного руху. Тому актуальним є вивчення розвитку коперативної ідеології у
Волинському воєводстві у період між двома світовими війнами.
Теоретичні здобутки кооперативної думки в Україні певною мірою систематизовані в роботах вчених, теоретиків і практиків кооперації. Проблеми становлення кооперативної ідеї західноукраїнського суспільства вивчали вітчизняні вчені
В. Гончаренко1, Ф. Горбонос2, В. Зіновчук3, С. Гелей4. Однак деякі аспекти формування кооперативної думки волинського суспільства і досі залишаються недостатньо
вивченими. Сьогодні немає конкретного дослідження, яке б чітко структурувало
кооперативну ідеологію означеного періоду.
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Мета статті – розкрити еволюцію кооперативних ідей у Волинському
воєводстві у 20–30-х роках XX століття. Для цього необхідно вирішити наступні
завдання: з’ясувати ідеологію західноукраїнської кооперативної думки XIX–початку
XX ст.; показати синтез кооперативних ідей російського та західноукраїнського
кооперативного руху в свідомості волинських кооператорів; розкрити ідеологію
теоретиків і практиків кооперації міжвоєнного періоду.
Після поразки українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.
Західна Волинь із Галичиною опинилася у складі Польської держави. Зі зміною державної приналежності кардинально змінилися умови функціонування кооперації, а
відтак – й умови формування кооперативної думки волинського суспільства.
Кооперативний рух в Австро-Угорщині від зародження мав національний характер.
Поряд із польською та єврейською розвивалася і українська кооперація, які діяли
відповідно до єдиного для всієї імперії закону. Згодом ця тенденція збереглася й у
новопосталій Другій Речі Посполитій. Тому відмінності у теорії і практиці кооперативного будівництва між польською кооперацією і галицькою були не такі значними, як із волинською. Теоретики і практики кооперативного руху В. Нагірний,
К. Левицький, К. Паньківський, С. Кузик, Є. Олесницький, Б. Буткевич, Я. Литвинович, О. Нижанківський, С. Федак, А. Жук, розпочавши свою діяльність на межі
століть, зі зміною державної приналежності Галичини продовжили роботу, еволюціонізувавши свої погляди на проблеми кооперації. Волинські кооператори в умовах
Російської імперії у своїй діяльності спиралися на теоретиків і практиків кооперації
Росії і Наддніпрянської України, таких як М. Баллін, В. Козлов, М. Зібер, Г. Галаган,
В. Доманицький, О. Юркевич, М. Левитський, М. Туган-Барановський та інших.
Після війни, в умовах Польської держави, кооператорам Волині свій теоретичний та
практичний доробок довелося синтезувати з кооперативною ідеологією, сформованою у західноукраїнському суспільстві.
Кооперативний рух на західноукраїнських землях у 20–30-х роках ХХ століття
мав свою ідеологію, теоретичні та організаційні принципи. Вони відображені у працях
теоретиків і практиків кооперативного руху та простежуються у практичній діяльності
кооперативних установ різних рівнів. Розвиток і поширення кооперативної думки в
Західній Україні й на Волині, зокрема, відбувались у таких напрямах: поширення і
популяризація ідей видатних теоретиків та практиків світового кооперативного руху;
розробка теоретичних основ, організаційних принципів, практичних рекомендацій щодо
створення та діяльності кооперативних спілок різних профілів і рівнів.
Зазначимо, що ідея спілчанства знайшла підтримку серед українців Галичини
ще у другій половині XIX століття. Піонерами у поширенні кооперативної ідеології
можна вважати західноукраїнських письменників Ю. Федьковича та І. Наумовича,
які у своїх творах пропагували створення сільських ощадно-позичкових товариств.
Ці письменники представляли: перший – народовство, а другий – русофільство, що
були специфічними різновидами народництва, популярними в Східній Галичині та
Буковині5. Іван Франко засобом політичного, економічного та культурного піднесення українського народу вважав об’єднання українців у громадські товариства та
господарські спілки. «Тільки кооперативна боротьба за існування могла запевнити
людині перевагу над іншими живими й неживими творами природи. Проти неграмотності – товариства тверезості, проти лихварства – кредитні спілки і громадські
каси, проти економічних злиднів – крамниці, склади збіжжя тощо», – наголосив він у
статті «Мисли о еволюції в історії людскости». Кооперативна ідея, на його думку,
приведе до створення справедливого суспільства без «усяких привілеїв і всякого
визиску»6. У статті «Як би нам в біді рятуватися» вчений так відповів на власне
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запитання: «Нам здається, що тут треба почати раду і роботу – від громади».
Громадівське господарювання, що ґрунтувалося на об’єднанні зусиль і виробничих
засобів, допомогло б подолати малоземелля, обмеженість ресурсів, неможливість
застосування прогресивних технологій. «Одинокою можливою тут поправою, –
зазначив І. Франко, – вважаю устроєння обік переважної часті дрібних індивідуалістичних господарств також значнішого числа середніх господарств, зорганізованих на
основі кооперації»7. Органічною складовою економічної програми І. Франка була
проблема звільнення українського народу від колоніального поневолення і возз’єднання всіх українських земель в єдиній незалежній державі. У центрі національновизвольної боротьби мають опинятися економічні проблеми. «Економічне питання
таке важке, таке основне, – говорив він, – що й при справі політичної самостійності
всякого народу не то що покинути не можна, але треба класти його як вихідну
точку»8.
Вперше ознайомив українців Галичини з ідеями кооперативного руху Західної
Європи Василь Нагірний. Десятилітній досвід життя і праці у Швейцарії спричинився до
написання статті «Як люди собі в нужді дають раду», де автор пропагував модель
гуртівні, випробувану часом у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині. Задум В. Нагірного зводився до того, щоб гуртова крамниця була підприємством, яке належить членам
«консумпційного товариства». В. Нагірний сформулював програму організації національної торгівлі в Галичині, згідно з якою «консумпційне товариство» повинно було
створювати мережу крамниць на таких засадах: торгувати спочатку тими товарами,
реалізація яких гарантована, і завдяки цьому поступово розвивати справу; закуповувати
товари безпосередньо у виробників, а не у посередників; здійснювати господарську
діяльність на основі власного капіталу; вибирати відповідальне та компетентне правління; здійснювати постійний і жорсткий контроль за роботою товариства; розмежувати
повноваження правління і найманої адміністрації (дирекції); оплачувати роботу членів
правління та найманого персоналу; дотримуватися політичного нейтралітету; боротися з
егоїстичними елементами в товаристві9.
Серед кооперативних принципів, сформульованих В. Нагірним, відсутні принципи розподілу прибутків (чистого доходу) між членами споживчого кооперативу
пропорційно до сумарної вартості придбаних ними на кооперативному підприємстві
товарів та послуг і піклування про безперервну освіту своїх членів. Ці останні, що
спираються на досвід рочдельців, визнаються сучасними теоретиками кооперації,
фундаментальними, але їх немає в доктрині Г. Шульце-Деліча. Таким чином, основні
положення «першої кооперативної програми» прямо перегукуються з доктриною
Г. Шульце-Деліча, в якій, як уже зазначалося, споживчій кооперації відводилася
другорядна роль.
На початку ХХ століття кооперативізм набуває популярності в західноукраїнському суспільстві. Сидір Кузик у своїй праці «Про кооперацію, її теорію та
значіння для нас» один із перших у Галичині систематично виклав теорію кооперативізму в національному трактуванні. «Кооперація, – зазначав автор, – се кожух не
лише теплий, але й якраз мов би на нас вшитий. Ніяка з соціальних ідей, що прийшли
до нас з Західної Європи, не придасться так для наших відносин і не обіцяє так
основно подвигнення нашого національного життя, як кооперація. Як в політичнім
взгляді наша будучність лежить в повній демократизації, так в економічнім життю
відродженнє наше можливе лише через кооперацію, що в своїй основі є також широко
демократичним рухом»10. С. Кузик розкрив переваги кооперативізму над марксизмом
та анархізмом, охарактеризував сільську кооперацію і, врешті, подав власний, спертий на ідеї кооперативізму, план розбудови українського кооперативного руху. З його
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точки зору, в містах доцільне запровадження лише споживчих товариств, розвиток
яких полягатиме в переході до виробництва необхідних населенню споживчих
товарів. Натомість у сільській місцевості право на існування мали «три форми кооперації: 1) кооперативи кредитові, спілки для ощадностей і позичок системи Райффайзена; 2) спілки консумпцийні (спілкові крамниці системи Рочдель) та 3) спілки продукцийні (а властиво продуцентів), як молочарські, млинарські, садівничі, торфові,
парцеляцийні, меліораційні, для продажі і ін.»11. При цьому пріоритети у кооперативному будівництві визначаються, виходячи з місцевих економічних та соціальних
обставин. Натомість обов’язковим, з його точки зору, є об’єднання кооперативних
товариств, оскільки вони «одноцільно і пляново кермують спілковою роботою в краю,
ведуть спільні інтереси всіх спілок і причиняються до того, що селянство, зорганізоване в спілках, в економічних зносинах, назовні виступає як одна цілість». С. Кузик
вважав, що існуюча на час написання його праці українська кооперація – це «лише
завязки тої могутньої організації, що повстане за кільканадцять або кількадесять літ,
коли і найдальші закутки нашого краю покриються сіткою кооперативів. Тоді будуть
се могутні інституциї, що ціле наше національне господарство сконцентрують в своїх
руках і в економічнім житю Галичини стануть одною з найбільших сил». Щоб
досягти такого стану, українська кооперація має отримати широку громадську підтримку. Очолити український кооперативний рух, на переконання С. Кузика, повинна
українська інтелігенція. «Задачою інтелігенції, – зазначав він, – є розширити між
народом думку кооперациї, та дати провід при переведеню тої думки в конкретні
форми»12.
Важливу роль у популяризації кооперативної ідеї відіграв гурток, який А. Жук
умовно назвав «Наші рочдельці». Гурток сформувався навколо журналу «Економіст», який виходив із 1904 р. Першим редактором журналу став визначний громадський та кооперативний діяч Кость Паньківський. У його теорії домінувала ідеологія соціального захисту людини і становлення державництва. Він вважав кооперативи засобом формування нового суспільства, української нації, виховання вільної
ініціативної, здатної до продуктивної суспільно корисної праці людини. «Се є
правдою, що кооперація є чудесним средством, яке дасть приложитись до різних
цілей» – підкреслював він у статті «Чи кооперація є цілию чи средством ?»13. Ідея
кооперації, в розумінні К. Паньківського, — це «змагання до опертя економічної
організації на суспільних інстинктах чоловіка, через моральну еволюцію, яка б
взнесла його понад егоїзм, а тим самим підтяла б підстави дотеперішньої господарської засади», тобто основи капіталізму епохи вільного підприємництва. Українцям не лише можна, їм просто необхідно прийняти цю ідею і здійснити «переведення
засад кооперації, веденої консеквентно, в усі галузі нашого економічного життя»,
тим самим ступити на шлях, яким уже пішли «культурніші суспільства» Європи14.
К. Паньківський був одним із перших українців, які активно пропагувавли кооперативізм. Кооперування для українців мало стати, на його думку, метою і водночас
засобом нової, кращої організації суспільства. Відзначаючи суттєву роль споживчих
кооперативів у підтримці національної культури, К. Паньківський водночас наголошував, що українцям потрібен розвиток усіх видів кооперації, оскільки «з міського
дрібного промислу і рукодільництва витворюється згодом фабрична індустрія, з
дрібних кас позичкових постають великі фінансові інституції, що обертають мільйонами і при помочі їх роздобувають і виборюють все, чого би нам до культурного
розвою тепер бракує»15. Популяризація К. Паньківським рочдельської кооперативної
доктрини та включення її основних ідей в ідеологію національного руху мали
значний резонанс. Його погляди справили значний вплив на молоде покоління, яке
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очолило українську кооперацію в міжвоєнний період. «Під їх ідейним впливом, –
зазначав А. Жук, – виховались значні кадри кооперативних працівників, що на великій Україні створили були правдиву кооперативну республіку в роках української
державності, а в Галичині ще перед війною поклали поважніші основи для пізнішого,
повоєнного розвою української кооперації, в більш совершенних формах і з більшими наслідками»16.
Інший кооперативний діяч Іван Петрушевич, спостерігаючи за розвитком кооперативної ідеї в Західній Європі, вказував на соціальну зорієнтованість англійської
кооперації, яка функціонувала для того, щоб «забезпечити належним до неї членам
повну матеріальну і моральну незалежність»17. Порівняно з британською, українська
кооперація, згідно з висновками І. Петрушевича, явно програвала. Британські кооперативи продавали товари лише за готівку, використовували систему подвійного контролю за веденням торговельних операцій (грошима і чеками), прибутки кооперативу
розподіляли між його власниками пропорційно до зроблених ними за певний період
закупівель, майже 90 % товарів купували через власні гуртові об’єднання, що давало
змогу зменшити їхню собівартість, намагалися купувати товари високої якості, дбати
про їх зберігання та доставку клієнтам. Натомість українські товариства початку XX
століття практикували реалізацію товарів у борг на значні суми «боргованє на великі
розміри», неефективну систему контролю торгівлі та зловживання продавців, купівлю
значної частини товарів не в кооперативній гуртівні, а у приватних крамарів, відсутність у членів відчуття «власного інтересу», що часто спонукало їх отоварюватися у
приватних крамницях. І. Петрушевич дійшов виснувку, що кооперативна торгівля в
Галичині насправді є нічим іншим, як «дрібним руским крамарством, скопійованим
живцем з підприємств капіталістиних». Вона тримається лише «виїмковими одиницями, немає ніякої провідної ідеї і не може мати ні морального, а ні політичного впливу»18. У статті «Як і де закладати спілкові крамниці системи Рочдель» І. Петрушевич
оприлюднив свій план розгортання руху за створення українських споживчих
кооперативів на рочдельських принципах. Основою цих кооперативів мали стати
селяни, виховані у кооперативному дусі популярними «народними банками» Г. Шульце-Деліча та «райффайзенками». Створені ними «торговельні стоваришення» повинні
були спертися переважно на власний капітал та свідоме членство, яке постійно контролює роботу службовців. Для ефективного обслуговування членів ці товариства мали
утворити систему, а нова спілка – виконувати «патронатські задачі» стосовно організованих товариств та функції гуртівні19.
Теоретиком і дослідником кооперації як засобу самооборони, досягнення національних і соціальних цілей та здобуття національної політичної незалежності був
А. Жук. Він обґрунтував спроможність кооперативів, зорієнтованих на українську
ідею, організувати національного товаровиробника, захистити інтереси працюючих
українців, сприяти досягненню нацією своїх суспільно-політичних цілей. За його словами, саме кооперація «утворить фабричну промисловість, дасть засоби для існування
мільйонам голодного і безробітного... трудящого люду, спинить еміграцію, зробить
селянство сильнішим економічно настільки, щоб не допускати руїни свого краю і
колонізації його чужими елементами, утворить внутрішній ринок для національної
промисловості, запотребує величезні кадри інтеліґентних робітників і утворить величезний ринок для національної літератури і мистецтва – цього найяскравішого вислову
національної культури...»20. З його ініціативи Перший просвітньо-економічний конгрес
у Львові у 1909 р. прийняв резолюцію, в якій зазначалося: а) в основу народної
самодіяльності в економічній царині треба покласти ідею демократичної кооперації;
б) кооперативна організація, утворюючи осередки національного економічного життя,
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буде становити матеріальну основу для національно-політичного визволення українського
народу, для його культурно-економічного зростання; в) кооперація, поліпшуючи
економічне становище працюючих тепер, водночас закладатиме підвалини для зміни
суспільного ладу в майбутньому; г) кооперативи повинні бути національними;
ґ) в основу кооперативної системи треба покласти інтереси споживачів21.
Найбільше уваги А. Жук приділяв споживчій кооперації, вважаючи її ефективним засобом формування класової свідомості і солідарності робітників та матеріальною основою профспілок і політичних організацій пролетаріату. «Щоб успішніше боротися з капіталістами за свої інтереси тепер і підготовляти грунт для рішучої побіди в будучині, робітничому класу необхідно звернутися до організації власних споживчих і продукційних товариств, до кооперації. Кооперативи дадуть не
тільки господарський опит так потрібний для перебудови сучасного суспільства; не
тільки об'єднають широкі маси робітничі, що стоять тепер поза політичними
партіями і заводовими організаціями. Вони вже тепер спричиняються до піднесення
матеріального добробуту і являються матеріальною підставою для економічної боротьби, веденої заводськими організаціями»22. Основними завданнями сільськогосподарської кооперації, на думку А. Жука, були: усунути посередників, які наживаються на селянах; забезпечити господарствам фінансову підтримку для піднесення
їх прибутковості; збільшення споживчої спроможності селян, що стане основою для
розвитку фабричної промисловості23. Вчений відводив головну роль кооперації на
шляху економічного і культурного розвитку нації та розглядав її як засіб згладжувати й усувати соціальні суперечності.
Глибше ознайомлення з досвідом європейської кооперації привело його до
думки, що «правдиве спільництво виключає всяку партійну, релігійну і навіть класову боротьбу». Паралельно міцніло його переконання у тому, що кооперативи як
«одна із форм народної самодіяльності» є чи не найкращим засобом самозахисту
нації в умовах колоніального гніту та експлуатації іноземним капіталом. Аргументи
на користь цієї тези А. Жук знаходить у працях Л. Бертрана, В. Поссе, В. Тотоміанца
та інших провідних європейських теоретиків кооперації, праці яких йому довелося
перекладати для журналу «Економіст». У результаті він запропонував в основу
націєтворення українців покласти ідею демократичної кооперації: «Коли розпилена
тепер народна маса буде зорганізована в економічні і культурно-просвітні інституції,
коли вся сіть наших інституцій буде об’єднана в національні союзи і федерації – тоді
наш народ прибере форму організму, нації. І коли цей процес самоорганізації нації
завершиться, тоді наступить самий важний акт національно-політичної боротьби.
Тоді ми поставимо дах на нашій національній будівлі, тоді виведемо купол, на якому
поставимо прапор самостійності нації»24. «Найважливіше, що зробить кооперація, –
вона згуртує нас в націю»25.
Так ще до початку Першої світової війни були закладені підвалини та основні
ідеї західноукраїнського кооперативного руху. Вони ж стали основою для відродження кооперації у післявоєнний період. Західноукраїнські кооператори намагалися
відродити кооперативну ідею, популяризуючи і поширюючи її в середовищі сільських трудівників. На початку 20-х років вони всебічно вивчали досвід кооперації у
різних країнах, аналізували різні економічні теорії, намагаючись створити теоретичну базу, визначити стратегію і тактику кооперативного будівництва, надати йому
організованого характеру і на основі цього сформулювати конкретні практичні рекомендації для різних ланок і галузей кооперації. Важливою умовою для успішного
розвитку кооперації загалом і сільськогосподарської зокрема на західноукраїнських
землях була наявність людей, які не лише володіли теоретичними знаннями у сфері
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кооперації, а й могли донести ці знання до простих людей, на практиці втілити ідеї
кооперативного будівництва. До таких людей слід віднести видатних теоретиків та
практиків сільськогосподарської кооперації К. Коберського, Є. Храпливого, Ю. Павликовського, О. Луцького та ін.
Особливо варто відзначити активну діяльність Карла Коберського, який активно пропагував ідею кооперації і доклав чимало зусиль для її практичного втілення. У
1928 р. він видав «Кооперативний буквар» із підзаголовком «Перша книжка кооперативного навчання»26. Працюючи у 1928–1934 pp. редактором «Кооперативної
республіки», К. Коберський майже у кожному номері цього видання друкував власні
статті, присвячені кооперації, викладав свої економічні ідеї на сторінках часописів
УСРП «Громадський голос» та «Проти хвилі»27. К. Коберський як теоретик вивчив та
проаналізував твори багатьох представників світової кооперативної думки, намагався
ознайомити з їхніми поглядами на важливі проблеми, пов’язані з кооперацією,
українських фахівців у цій галузі. Так, у 1934 р. за його редакцією вийшла книга
«Ідеологія кооперації. Вибір з кооперативного письменства»28, яка знайомлювала
читачів із важливими положеннями з праць Д. Ворбаса (про мету і методи кооперативного руху), А. Міллера (про роль сільськогосподарської кооперації у безпосередніх торговельних зносинах, про морально-етичні сторони кооперації) та інших
теоретиків кооперативного руху. До цього збірника увійшли також уривки праць
українських кооператорів М. Туган-Барановського та А. Жука (Ільченка). К. Коберський розглядав кооперацію не як самоціль, а як засіб покращання економічного та
політичного становища українського населення, піднесення його освітнього та
культурного рівня. На його думку, кооперація не повинна залежати від держави, а
основними принципами кооперації мають бути: добровільність, самостійність і
самодіяльність, наявність конкурентного середовища. «Взагалі правдиві, ідейні
кооператори ніколи не думають, що їх робота кінчиться в крамниці чи кооп. касі,
молочарні або фабриці. Це не остаточна ціль, а тільки засіб до цілі. Правдива ціль –
тож повне, а не лише господарське, а й освітнє, моральне та громадське піднесення
народу на вищі щаблі цивілізації і культури»29. Завданням кооперації він вбачав не
просто полегшення матеріального становища своїх членів, а принципове поліпшення
економічних обставин життя, тобто зростання не споживання, а якості життя.
К. Коберський сприймав кооперацію через кооператив як організацію, яка дає змогу
зберегти конкуренцію, здорове середовище для економічного зростання і водночас
обмежити, а то й звести до мінімуму ті негативні тенденції, які спостерігалися в
розвитку приватного капіталу. «Кооперативне господарство, не вбиваючи вільної
конкуренції через добровільні порозуміння, удержує на загал справедливість і сталі
ціни, таким чином в міру своєї розбудови, кооперація буде викорінювати спекуляцію і
надпродукцію, які є ґрунтом для кріз»30. Цінними у його дослідженнях є вимоги до
сумлінної кооперативної праці. Описані вище висновки він зробив на основі того, що
в передвоєнні роки Першої світової війни кооперативний рух отримав державні
кредити та субсидії на певні галузі сільського господарства, але вони економічному
піднесенню не сприяли. Крім наукової і публіцистичної діяльності, К. Коберський
плідно працював як енергійний, талановитий організатор. Він був референтом із
питань кооперативної освіти при Ревізійному союзі (РСУК) та одним із співзасновників кооперативів «Комета», «Зоря», «Базар» у Львові. Як громадський діяч він
входив до Головної управи УСРП і був економічним референтом. Його ідеї та
практична діяльність мали великий вплив на розвиток кооперативного руху на
західноукраїнських землях у міжвоєнний період.
92

Визначним ідеологом української кооперації в Західній Україні був Юліан
Павликовський. Протягом більше від двох десятків років, очолюючи український
кооперативний центр – Ревізійний союз українських кооперативів, Ю. Павликовський
проявив себе добрим організатором кооперативного руху, кооператором-практиком і
блискучим теоретиком кооперації, спроможним узагальнювати та пояснювати набутий
кооперативами досвід. Його погляди на роль і місце кооперації в господарськоекономічному, суспільно-політичному, національно-культурному житті краю важливі
тим, що значною мірою визначали стратегію і тактику кооперативного будівництва на
західноукраїнських землях. Остаточною метою кооперації Ю. Павликовський вважав
зміну існуючого суспільного ладу шляхом еволюції і його побудови на засадах загальної справедливості. Для досягнення такої мети потрібні велика праця в економічній
галузі та піднесення бідних і поневолених на вищий культурний рівень. Саме на цих
двох основних ділянках, на його думку, й мали працювати українські кооператори.
Разом з тим, Ю. Павликовський не вважав кооперативи якимось допоміжним засобом
розвитку національного підприємництва. У праці «Природа, мета і світогляд
українського кооперативного руху» він наголошував, що кооперація «є одною з віток
життя – змагань українського народу» і працює «над господарським і культурним
розвитком... трудових верств, над творенням і поглибленням власними силами нашої
рідної цивілізації»31. Важливого значення у процесі реалізації кооперативних ідей
Ю. Павликовський надавав культурно-просвітницькій роботі. Освітню працю він
вважав передумовою кооператизації, а виховання кооператора – складовою частиною
загального виховання людини і громадянина. Також він переконливо обґрунтував такі
функції кооперації як: захист слабших верств від гніту капіталу; піднесення матеріального добробуту; підвищення культурно-освітнього рівня населення; демократизація
всіх сфер суспільного життя; бути інституцією демократичного самоврядування
народу (нації)32. Ю. Павликовський вважав, що кооперація має бути нейтральною
щодо політики, зауважуючи, однак, що політична нейтральність не повинна ототожнюватися з політичною відсталістю. Він трактував кооперацію як інструмент національного визволення, зокрема здобуття українцями економічної незалежності в Польській державі, а також як засіб підтримки «хребта нації» – українських промисловців
та торговців. Підсумовуючи у 1944 р. роботу очолюваного ним Ревізійного союзу,
Ю. Павликовський стверджував: «Кооперація українців причинялася і причиняється
своєю працею до повного господарського відродження нації, помагаючи відродитися
всім природнім верствам сучасної нації, без різниці, чи ті верстви йдуть під стягом
кооперації, чи під стягом українських індивідуальних господарських підприємств»33.
Важливу роль кооперації у справі національно-державного відродження
українців підкреслював ще один видатний кооператор, громадський діяч, публіцист і
поет Остап Луцький. Першим ступенем розвитку кооперації він вважав піднесення
добробуту людей, а наступними завданнями – запровадження справедливого ладу,
здобуття свободи і незалежності українського народу, формування «нової, кращої,
справдішньої людини»34. Порівнюючи ідеї комунізму та кооперації, О. Луцький
зазначив, що комунізм, як і кооперація, протистоїть експлуатації, кривді та темноті
мас, але, на відміну від комуністів, які прагнуть реформувати суспільство шляхом
державного примусу, кооперація робить це без застосування насилля. Досить
слушним навіть у сучасних умовах є твердження О. Луцького про те, що «здобуття й
закріплення господарської незалежності є вічним завданням народу, бо без неї навіть
здобута політична незалежність народу – пуста». Сьогодні як гасло української
кооперації 20-х років можна сприймати його слова: «Опануємо місцевий ринок і
появимося з українським прапором на світовому ринку! Обмежимо свободу чужого
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капіталу і чужого промислу на нашій землі! І все те не буде оперте на основах
приватного капіталу..., але на гаразді об’єднаної кооперативної громади! Серед
гаразду мас оживуть джерела мистецької творчосте, закріпне здоровля люду, ціле
життя стане краще і ліпше!»35.
Великий вплив на розвиток сільськогосподарської кооперації, особливо
кооперативного молочарства, мала діяльність Є. Храпливого, який вбачав у кооперуванні сільськогосподарських трудівників дієвий засіб відновлення зруйнованого
господарства хліборобів і шлях до добробуту для села. Загальним гаслом сільськогосподарської кооперації має бути господарське та культурне відродження села36.
Сільське господарство Є. Храпливий вважав з господарсько-економічної точки зору
підприємством для отримання доходу. Враховуючи специфіку (залежність від кліматичних умов, вкладання капіталу на тривалий час), для успішного господарювання
селяни повинні певним чином зорганізовуватися – скооперовуватися. Кооперація, на
його думку, мала вирішити такі завдання на селі: забезпечити умови для раціонального господарювання; створити й ефективно використовувати власний капітал;
захистити сільських трудівників від визиску та експлуатації; сприяти піднесенню
загального культурного рівня села. Є. Храпливий був автором багатьох брошур, у
яких пропагував сільськогосподарську кооперацію, давав практичні рекомендації з
питань організації діяльності кооперативів різних видів. Крім того, він зробив
значний особистий внесок у справу кооперативної освіти, видавши ряд посібників,
викладаючи на кооперативних курсах, які організовувались у багатьох містах і
містечках Галичини та Волині37.
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що кооперативна ідеологія волинських
кооператорів в умовах Російської імперії ґрунтувалася на доробку теоретиків і
практиків кооперації Росії та Наддніпрянської України, таких як М. Баллін, М. Зібер,
В. Доманицький, М. Левитський, С. Бородаєвський, Б. Мартос, М. Туган-Барановський. Після Першої світової війни, в умовах Польської держави, кооперативним
діячам Волині набутий теоретичний та практичний досвід довелося синтезувати з
кооперативною ідеологією, сформованою у західноукраїнському суспільтві. У 20–30-х
роках ХХ століття волинські кооператори у своїй практичній роботі використовували ідеї видатних діячів західноукраїнського кооперативного руху: І. Петрушевича, А. Жука, К. Коберського, Ю. Павликовського та інших. Ці теоретики дослідили історичні передумови виникнення кооперації, її соціально-економічну основу,
конкретизували ряд важливих категорій (кооперація, кооператив), визначили основні
економічні та організаційні принципи кооперування, що мало важливе значення для
практики кооперативного будівництва. Хоча західноукраїнські кооператори дещо
ідеалізували кооперацію, вбачаючи в ній чи не єдиний засіб для вирішення економічних, політичних, соціальних та національних проблем, однак очевидним є їх
намагання сформувати кооперацію як національно-господарський рух, який мав слугувати справі захисту трудівників села від визиску й експлуатації, сприяти економічному піднесенню західноукраїнських земель.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАННИ БЛАЖКЕВИЧ У ПОДІЛЬСЬКОМУ СОЮЗІ КООПЕРАТИВІВ УПРОДОВЖ 20 – 30-х
РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
У статті досліджено діяльність Іванни Блажкевич у Подільському союзі кооперативів. Доведено, що основою її господарсько-економічної ідеології була орієнтація на
перетворення кооперативів в осередки матеріальної підтримки українського національного руху, які мали б забезпечити економічні підвалини самостійного розвитку нації.
Ключові слова: Іванна Блажкевич, Подільський союз кооперативів, кооперація, кооперативна ідеологія, кооперативний рух.

Chorna M.

IVANNA BLAZHKEVYCH ACTIVITY IN PODILLYA
UNION COOPERATIVE DURING 20-30-s YEARS of XX-th
CENTURY
The author of the article has researched the activity of Ivanna Blazhkevych in
Podillya’s Union cooperative. It is proved that the basis of her economic and practical
ideology was oriented for transformation of cooperatives in the cells of financial support of
Ukrainian national movement, which had to provide the economic foundation of
independent development of the nation.
Keywords: Ivanna Blazhkevych, Podilsky Union cooperative, cooperation, cooperative ideology, cooperative movement.
На сучасному етапі трансформаційних процесів розвитку економіки України
прослідковується тенденція до пошуку та забезпечення конструктивних напрямів і
механізмів її прискореного та тривалого динамічного зростання. У цьому зв’язку
зростає необхідність використання досвіду просвітньої та економічної діяльності
Іванни Блажкевич у Подільському союзі кооперативів (ПСК) на засадах самоорганізації та самозахисту в Східній Галичині у кінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.
Тому розгляд функціонування кооперації в досліджуваний період актуалізує її
роль в економіці країни та демократизації народного господарства крізь призму
персоніфікованих досліджень, скерованих на визначення ролі певної особи в окремий проміжок часу, її впливу на перебіг процесів у ньому тощо. У цьому контексті
надзвичайно важливим є дослідження кооперативної діяльності І. Блажкевич взагалі
та у ПСК зокрема.
І. Блажкевич – уродженка села Денисів, що на Тернопільщині, засновник і перший голова кооперативної комісії при товаристві «Союз українок» у Львові, голова
наглядової ради районної молочарні та головний директор «Райффайзенки» у Денисові, довголітній член ради Ревізійного союзу українських кооперативів у Львові, член
наглядової ради та директор ПСК у Тернополі1. Актуальність теми дослідження
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полягає у тому, що наукове осмислення досвіду кооперативної діяльності І. Блажкевич
в ПСК у міжвоєнний період – надзвичайно важливе і нагальне завдання сучасної
української історіографії.
Об’єкт наукового дослідження – суспільно-політичні, національно-культурні
процеси, що відбувались у 20–30-х рр. XX ст.
Предмет дослідження – кооперативна діяльність Іванни Блажкевич у ПСК
окресленого періоду.
Мета статті – дослідити кооперативну діяльність І. Блажкевич у ПСК.
Аналіз кооперативної діяльності Іванни Блажкевич, як невід’ємної частини
національного життя Східної Галичини, викликає неабияке наукове та пізнавальне
зацікавлення. Віддаючи належне науковцям І. Витановичу2, С. Гелею3 та ін., які доволі
детально розглянули процес формування та організаційного розвитку системи українських кооперативних організацій, проаналізували господарську діяльність кооперативів,
зауважимо, що детальний розгляд кооперативної діяльності власне І. Блажкевич в ПСК
залишався поза межами історичних розвідок.
Виходячи з того, що задекларовану проблематику не отримала науковці належно
не аналізували, вважаємо її дослідження важливим завданням сучасної історичної науки.
Найбільш значні та вартісні за змістом архівні джерела і документи зберігаються
у Державному архіві Тернопільської області (далі – ДАТО). Зокрема, це циркуляри4,
звіти5, протоколи6, відомості про заробітну плату7, списки сільських кооперативів з
датами їх заснування8, що були членами ПСК, списки товарів із розцінками9 та інші
матеріали щодо організації та діяльності ПСК. Окрім того, важливою є інформація
повітових староств і поліції щодо діяльності українських кооперативів10, а також
автобіографія11 І. Блажкевич.
Цінною є пропам’ятна книга ПСК12 у Тернопільському обласному краєзнавчому
музеї.
Необхідно згадати також дослідження Д. Попадинця щодо кооперації на Тернопільщині13.
Особливу увагу привертають матеріали, що зберігаються у музеї-садибі села
Денисова Козівського району Тернопільської області14.
Важливі аспекти містять дописи, статті, оповідання І. Блажкевич, які друкувалися у часописах «Жіноча доля»15, «Жіночий голос»16, «Громадський голос»17 та інші.
Зокрема, серед публікацій «Жіночої долі» заслуговують на увагу кореспонденції «В
справі кооперативних секцій»18, «Праця жінки в сільськогосподарській кооперації»19.
У часописі «Жіночий голос» показовими є публікації «Жінка і кооперація»20,
«Рівноправність жінок»21 тощо.
Наукова новизна публікації полягає у тому, що автором уперше введено у науковий обіг важливі маловідомі і невідомі архівні матеріали та документи, які дали можливість об’єктивно дослідити кооперативну діяльність І. Блажкевич у ПСК, визначити її
роль і місце у популяризації кооперативної ідеї у Східній Галичині 20-30-х рр. ХХ ст.
Таким чином, кооперативна діяльність І. Блажкевич вагомо в національній історичній науці не висвітлювалася, звідси задекларована проблематика вимагає наукового
осмислення.
У цьому зв’язку вважаємо за необхідне визначити ідейно-теоретичні засади
формування громадської позиції І. Блажкевич крізь призму кооперативної діяльності.
Ідеї кооперації вона успадкувала від батька Омеляна Бородієвича, під впливом
якого твердо вирішила, що «з основ кооперації кращу долю розведем, краще завтра
цілій нації, гаразд-щастя принесем»22. У кооперації І. Блажкевич вбачала «початок
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перебудови теперішнього суспільного устрою, у якому повно визиску, фальшу й
ошуканства на новий кращий устрій, де пануватиме правда і справедливість»23. На її
думку, пріоритетною у цьому плані була роль жінки. Аналізуючи статті, дописи,
оповідання, опубліковані у часописі «Жіночий голос», І. Блажкевич наголошувала на
тому, що «гряде нова жінка, що не тільки стане до народної роботи опліч чоловіка, а
виховає нове покоління для змагань за краще майбутнє працюючих мас»24. Тому
потрібно об’єднати жіноцтво для змагань за право українського народу бути господарем на власній землі25, активізувати його участь в організації крамниць26.
Таким чином, специфіка ідейно-теоретичних поглядів І. Блажкевич значною
мірою визначалася умовами життя українського народу під владою поневоленої
Польщі. На її переконання, як і більшості кооперативних діячів, діяльність національних кооперативних організацій не повинна була обмежуватися виключно економічною
сферою. Зокрема, Ю. Павликовський визнавав «конечність просвітньо-виховуючої
діяльности кооператив безсумнівною»27. І. Блажкевич поділяла цю думку, тому одним
із напрямів роботи стала громадська праця, скерована на захист і розвиток національної освіти й культури, виховання свідомих членів суспільства тощо.
Співпрацюючи з ПСК, І. Блажкевич активно проявила себе у господарськоекономічній та культурно-освітній сфері. З метою аналізу кооперативної діяльності
Іванни Омелянівни необхідно дослідити її працю у цьому аспекті.
Незважаючи на складні умови воєнного часу, І. Блажкевич восени 1915 року заснувала та очолила кооператив «Власна поміч» у селі Залуква під Галичем. У 1917 році
відновила діяльність повітового кооперативу «Поміч» у Галичі, працювала секретарем
філії товариства «Сільський господар»28.
З 1924 року І. Блажкевич співпрацює з ПСК. У дослідженнях Д. Попадинця з
кооперації на Тернопільщині повідомляється про те, що після Першої світової війни
внаслідок появи кооперативних крамниць майже в усіх селах Тернопільського повіту,
виникла нагальна потреба у створенні центральної установи, яка об’єднувала б їх
діяльність. Тому 19 грудня 1923 року на зборах представників усіх кооперативів Тернопільського і сусідніх повітів та членів РСУК у Львові було прийнято рішення зорганізувати ПСК29.
Ухвалою загальних зборів господарсько-торговельного кооперативу з обмеженою відповідальністю «Народний дім» змінено статут від 14 грудня 1923 р. на інший
другого ступеня під назвою: «Подільський союз кооператив, кооператива з відповідальністю уділами в Тернополі». Статут ПСК, як торговельного, зареєстровано окружним судом 18 лютого 1924 р., відтак 30 червня 1932 р. – внесено зміни до його змісту.
Згідно з основними положеннями територія діяльності станом на 1932 рік охоплювала
такі повіти: Тернопільський, Теребовлянський, Збаразький, Підгаєцький, Бережанський, Зборівський та інші30.
Необхідно відзначити, що ПСК був членом таких організацій у Львові: 1904 р. –
РУСК і Центросоюзу; 1922 р. – кооперативу «Союз інвалідів»; 1924 р. – «Народна торгівля»; 1925 р. – Центробанку, 1926 р. – Українського товариства допомоги інвалідам;
1927 р. – товариства «Просвіта», «Рідна школа»; 1928 р. – товариства «Сільський господар»; 1930 р. – кооперативу «Червона калина». У свою чергу, в Тернополі ПСК
входив у 1924 р. до кооперативи «Будучність», у 1925 р. – Українського кооперативного банку, у 1930 р. – Подільського народного банку, в 1932 р. – Повітового союзу
кооперативів у Збаражі31.
Основна сфера господарських зацікавлень ПСК: гуртова торгівля, закупівля і
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збут сільськогосподарських продуктів32.
Виходячи з суспільно-політичної ситуації та економічних потреб села, діяльність ПСК скеровувалася у декілька напрямків: створення повітових кооперативів,
поширення та покращення рівня торгівлі у повітах загалом та Поділлі зокрема; організація курсів для крамарів, бібліотекарів і контрольних комісій тощо.
Діяльність І. Блажкевич у співпраці з ПСК безпосередньо пов’язувалася з
виконанням її посадових обов’язків.
У 1927 р. І. Блажкевич входила до ради ПСК і працювала як член контрольної
комісії та як постійний секретар наглядової ради ПСК33. Варто наголосити, що згідно з
основними положеннями «Правильника Надзірної ради ревізійних комісій» наглядова
рада була контролюючим органом кооперативу. До її обов’язків належали: контроль за
збереженням майна і діловодства кооперативу, джерел закупівлі товарів, прийняття
рішень щодо відкриття нових крамниць та відділів тощо34.
З метою успішного виконання своїх завдань наглядова рада обрала ревізійну
комісію у складі голови, його заступника та двох членів. У «Правильнику для Контрольної комісії» основна увага акцентувалася на здійсненні ділової перевірки35.
І. Блажкевич, не будучи фаховим спеціалістом у галузі бухгалтерії, агрономії та
сільського господарства, але маючи практичні знання з господарсько-економічних
проблем, готувала доповіді на кооперативні теми, вела завзяту боротьбу з алкоголізмом, що поширився у кооперативних установах, працювала над створенням та
будівництвом районної молочарні у Денисові. У 1933 р. добилася її заснування з
правом експорту масла і працювала касиром36.
Окрім того, І. Блажкевич у 1928 р. очолює в Денисові кооператив «Народна
сила»37. У звіті перевірки зазначеного кооперативу, за дорученням ПСК від 13 жовтня
1937 року зауважувалося, що кооператив не відповідав санітарним вимогам, проте не
мала боргів, зразково вів діловодство38.
І. Блажкевич, зважаючи на ці та інші обставини, веде активну агітаційно – пропагандистську роботу серед населення. Впродовж 1932 р. вона побувала у 83 місцевостях Поділля, Покуття і Волині на кооперативних зборах, нарадах, святах з метою
поширення ідеї українського кооперативного руху39. Аналізуючи листування І. Блажкевич із О. Кобилянською, наголошуємо, що Іванна Омелянівна, під враженням
авторки «Землі», намагалася поширити ідеї покращення матеріального забезпечення
селян. З цією метою вона здійснила за чотири місяці 40 поїздок на Тернопільщині,
Надвірнянщині, Станіславівщині, Підгаєччині, Кременеччині, Зборівщині, Бережанщині, Перемишлянщині, Коломийщині, Рогатинщині, Городенщині40. Її особистий
приклад наслідувало жіноцтво і впродовж 1932-1933 рр. членами кооперативів стало 3
262 жінки41.
У 1937 р. І. Блажкевич обрано директором ПСК, що, безперечно, стало органічною складовою її кооперативної діяльності42. Окрім того, з 23 березня 1938 р. –
директором організаційного відділу ПСК43.
Зокрема, про його діяльність за керівництва І. Блажкевич повідомлялося: праця
здійснювалася за узгодженим планом колегії інструкторів від 4-5 квітня 1937 року і
передбачала виховну діяльність; організацію кооперативів здоров’я, протиборгову
акцію, упорядкування юридично-правових питань у кооперативах44.
Щодо виховної роботи, то основна увага акцентувалася на спеціалізації керівництва сільських кооперативів шляхом виконання рішень «Правильників для Надзірної ради й Управи» (120 примірників) та «Інструкції для Контрольних комісій» (90
примірників). Окрім того, поява у травні 1938 р. посади крамарського інструктора
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сприяла спеціалізації крамарів і надання однорідного вигляду кооперативним крамницям45.
Що стосується протиборгових акцій, проведених організаційним відділом на
засіданнях із наглядовою радою і управою, то вони не увінчалися особливими успіхами. Аналізуючи архівні матеріали, можна пересвідчитися в тому, що борги в 21 кооперативах у 1938 р. зменшилися тільки на суму 3 09474 злотих (зл.), 10 кооперативів у
балансі боргів взагалі не вказали. Натомість у 53 кооперативах борги зросли на 8 008
74 зл. Звідси загальне зростання боргів у сільських кооперативах для закупівлі і збуту
становило 4 914 46 зл., на загальну суму боргів 28 858 39 зл. у 1938 р., 23 943 93 зл. – у
1937 р.46
Якщо вдатися до конкретизації, то за 1938 р. було проведено 32 засідання дирекції, 4 – колегії інструкторів за участі ревізорів РСУК, на яких розглядався стан кожного
кооперативу зокрема. на особливу увагу заслуговує виконання фінансових зобов’язань
сільських кооперативів перед ПСК щодо закупівлі товарів і збуту сільськогосподарських продуктів. У 52 кооперативах прослідковувалася наступна динаміка: 1937 р.
– 76, 92 %, 1938 р. – 79, 26 %. Тому, кількість голосів на загальних зборах ПСК щодо
цього питання зросла з 281 на 305. Згідно з постановами колегії ревізорів було започатковано збирання додаткових уділів сільськими кооперативами з метою розширення
сфери збуту товарів47.
На посаді директора ПСК І. Блажкевич докладає максимум зусиль для добудови
зернового кооперативного магазину при станції Денисів-Купчинці. У проекті статуту
констатувалося, що кооператив з обмеженою відповідальністю називається товариством із збуту сільськогосподарських продуктів «Хлібороб». Цілі діяльності розвиток
між членами співпраці у господарській та культурній сфері; побудова приміщень для
приймання сільськогосподарських товарів від членів та продажу їх за доступними
цінами; надання членам позик на продукти, прийняті для зберігання на складах
кооперативу; піднесення культурного рівня шляхом заснування бібліотек, читалень,
проведення лекцій, спеціальних курсів, організація вечірок, концертів тощо48.
Територія діяльності поширювалася на Тернопільський, Підгаєцький та Бережанський повіти. Членами кооперативу могли стати фізичні особи, що досягли 18
років і мали у районі діяльності кооперативу власне чи орендоване сільськогосподарське майно або займалися діяльністю, спорідненою з діяльністю кооперативу49.
13 жовтня 1938 р. І. Блажкевич проводить у Денисові фахові курси з метою
підготовки й перепідготовки кооперативних, господарських спеціалістів50.
У звіті з кооперативного курсу крамарів, що відбувалися впродовж 6 листопада
– 25 грудня 1938 р., подаються списки слухачів, програма навчального матеріалу з розподілом годин тощо. Безпосередньо І. Блажкевич викладала такі предмети: кооперація:
історія та теорія (48 год.), кооперативне правознавство з податками й адміністративними приписами (16 год.), культурно-освітня праця кооперативу (8 год.), діловодство
кредитного кооперативу (8 год.)51.
На курсі навчалося 60 слухачів, з них 55 становили чоловіки, 5 – жінки.
Показовим є той факт, що завершилося навчання фахових працівників для
сільських приміщень епідемією грипу. Не було вручено посвідчень, хоча попередньо
тільки за цієї умови адміністрація дала дозвіл на проведення курсу52.
Окрім того, ситуація ускладнювалася суспільно-політичним становищем,
оскільки польська влада намагалася контролювати розгортання кооперативного руху,
вбачаючи у кооперації засіб унезалежнення українства. У цьому контексті зауважимо,
що позиція влади до І. Блажкевич не була лояльною. За активну громадську діяльність
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15 листопада 1938 р. її було фізично покарано53. У листі до О. Кобилянської
знаходимо: «…120 ударів палицею покраяли мені тіло, вибили зуби, поламали кості і я
три місяці пролежала в Народній лічниці у Львові…»54. У лікарському свідоцтві лікаря
Єремії Малися на прохання Іванни Омелянівни детально описуються її стан та медичні
процедури, що надавалися їй під час перебування у лікарні55.
Не оминули І. Блажкевич і судові процеси, про що інформувала тогочасна
преса56.
Загалом кооперація перебувала у центрі уваги різних суспільно-політичних
сил, зокрема проблеми й перспективи її розвитку викладалися у їх програмних
документах, обговорювалися на партійних форумах, висвітлювалися у пресі. До того
ж, керівники кооперації намагалися чітко обумовити принципи формування взаємин
українських кооперативних установ із національними громадсько-політичними
партіями, об’єднаннями. І це цілком закономірно, адже, відстоюючи аполітичність
української кооперації в цілому, вони все ж припускали, що кооперативні організації
можуть потрапити під вплив тих чи інших політичних сил. Рівночасно існувала
думка, що окремі особи можуть воднораз бути членами і українських кооперативних
організацій, і національних суспільно-політичних об’єднань. Як зазначалося у пресі
у 1930 р., «неполітичність кооперації, яку строго проводить українська кооперація,
зовсім не полягає в тому, що кооператор не має права брати участі у політичному
житті. Адже політика не заборонена... Однак кооперація має свої самостійні цілі.
Політичні партії можуть віддаватися до послуг кооперації, але кооперація жодній
служити не повинна»57.
Зрозуміло, що кращі можливості для ефективної роботи у сфері кооперації
мали легальні партії. Зокрема, активну діяльність у другій половині 20-х років XX ст.
розгорнуло УНДО, членом якого була І. Блажкевич58. Одним із його пріоритетних
компетенцій став захист українських кооперативних організацій від зловживань з
боку польських адміністративних чинників. У своїй практичній роботі, спрямованій
на захист української кооперації, УНДО великого значення надавало діяльності в
польському парламенті, з трибуни якого націонал-демократи критикували репресивну політику уряду, вносили конкретні пропозиції та поправки до польських законопроектів у справах кооперації.59 І. Блажкевич дотримувалася тієї думки, що українські політичні сили всіма доступними методами повинні допомагати кооперації
виконати її суспільне призначення.
Кооперативна діяльність І. Блажкевич у ПСК змінилася з приходом більшовиків
у 1939 р., коли було перетворено повітові союзи на райспожспілки і об’єднано їх в
облспоживспілку в Тернополі, а міську споживчу кооперацію націоналізовано60.
За період німецької окупації кооперація частково відродилася, але примусова
доставка збіжжя та інших продуктів, нестача товарів масового вжитку не сприяли
розвитку. У 1944 році кооперацію раннього типу було реорганізовано.
Таким чином, аналіз досліджуваної проблеми дає підстави для висновку про те,
що кооперативна діяльність І. Блажкевич стала яскравим етапом у поступі українського кооперативного руху. Її позиція еволюціонувала від агітаційно-пропагандистських акцій – ознайомлення українського народу з теоретичними засадами кооперації,
перевагами до її започаткування практичної діяльності у кооперативних організаціях,
зокрема у ПСК.
Господарсько-економічна праця дала громадській діячці практичне розуміння
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того, якими шляхами можна покращити матеріальне становище селян, робітників,
переконати їх у тому, що кооперація є одним із найбільших виразників реалізації
національних інтересів українців Східної Галичини.
Праця у ПСК скеровувалася на підвищення загальноосвітнього рівня українського населення та підготовки кадрів для кооперативної й господарської роботи. Зміст і
засоби останньої визначалися необхідністю поширення передових форм господарської
діяльності, що мало сприяти піднесенню прибутковості селянських господарств, а
відтак стати важливою передумовою піднесення господарської культури українського
народу.
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ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УРСР В УМОВАХ “ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ”
1937-1938 РОКІВ
Аналізується торговельна діяльність споживчої кооперації в умовах “великого
терору” 1937-1938 рр. і розглядаються політичні репресії проти працівників кооперативних установ та організацій УРСР.
Ключові слова: споживча кооперація, структурні реформи, товарообіг, політичні репресії, кадровий потенціал.

Rekrut V.

TRADING ACTIVITY OF CONCUMERS’
COOPERATIONS OF UKRAINIAN SSR DURING
THE “GREAT TERROR” OF 1937-1938
In the article it is analyzed trading activity of Consumer’s Co-operation during the
“great terror” of 1937-1938. It is also highlighted political repressions against the
employees of Consumers’ Co-operation entities of Ukrainian SSR.
Keywords: Consumer’s Co-operation, structural reforms, trade turnover, political
repressions, human resources.
Завдяки наполегливій праці істориків та громадськості протягом останніх
років значно поглибилося наукове осмислення жахливих подій 30-х рр. ХХ ст. в
Україні. Вітчизняні вчені досліджують причини здійснення державного терору
керівництвом СРСР і продовжують аналізувати вплив репресій на різні сфери життя
суспільства. Період “великого терору” (1937-1938 рр.) позначився таким сплеском
масштабних репресій, що вчені приділяли і приділяють трактуванню цих трагічних
подій найпильнішу увагу. Проте все більше дослідників звертається до маловивченої
тематики, зокрема до визначення впливу політичних репресій на економічний
розвиток України.
На жаль, діяльність споживчої кооперації УРСР у другій половині 30-х рр. в
сучасній історіографії висвітлена надто мало. Крім спільних праць істориків, економістів та практиків кооперації, зокрема колективної монографії “Історія кооперативного руху”1 й “Історія споживчої кооперації України”2, ці питання ніхто не розглядав. Водночас в існуючих дослідженнях торговельна діяльність споживчої кооперації
у роки “великого терору” висвітлена без глибокого вивчення структурних змін та
особливостей тогочасної економічної і кадрової політики більшовицької влади.
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Метою цієї розвідки є спроба проаналізувати торговельну діяльність споживчої кооперації в умовах “великого терору” та визначити вплив політичних репресій
на кадровий потенціал кооперативних установ й організацій України.
Зазначимо, що після зміщення у кінці 1936 р. В. Кузьменка з посади голови
президії Укоопспілки, на його місце в січні 1937 р. Політбюро ЦК КП(б)У призначило І. Гаврилова, який до цього очолював облвиконком Дніпропетровської області3.
Перед новим керівником ВУКСу постали декілька проблем, які, на його думку,
стримували економічний розвиток системи та негативно впливали на ефективну
господарсько-фінансову діяльність низової мережі спілок. Зокрема, нового керманича не влаштовувала робота апарату Укоопспілки в умовах тих завдань, які визначалися для нього постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У “Про організаційну структуру
і штати спілки споживчих товариств України” від 31 жовтня 1935 р.4. Нагадаємо, що
згідно з вищезазначеною директивою Укоопспілка не мала права проводити господарську діяльність, а її функції зводилися до організаційно-статистичної роботи.
Тому дуже швидко виявилося, що без гуртових баз і господарських організацій
республіканського масштабу структурні підрозділи обласного та районного рівнів
відчули значні труднощі реалізації торгівельно-закупівельних операцій, а саме: у
справі забезпечення потреб роздрібної мережі і призвели до провалу виконання планових завдань 1936 року. Також виникли невідповідності у питаннях концентрації та
збуту закуплених у населення сільгосппродукції і вторинних сировинних ресурсів. З
метою ліквідації недоліків президія ВУКСу порушила клопотання перед керівництвом Центроспілки про повернення до попередньої схеми діяльності управлінь
Вукоопспілки та відновлення її гуртової торгівельно-заготівельної роботи. З цього
приводу 20 квітня 1937 року голова президії Центроспілки І. Зеленський надіслав
листи Й. Сталіну і С. Косіору, в яких повідомляв про можливість передачі на баланс
Укоопспілки баз та установ, що організовувалися в Україні в 1936 р. і належали
центру. Зокрема, передбачалося передати базу металовиробів і госптоварів у Дніпропетровську, в Харкові – базу галантерейних і трикотажних виробів, в Одесі – базу
бакалійних товарів та у Києві – базу з торгівлі лісом і господарським реманентом.
Крім того, Центроспілка готова була передати власну Українську контору із заготівель сільгосппродукції та сировини. Звертаючись до С. Косіора з проханням підтримати пропозицію перед генсеком, І. Зеленський наполягав на поверненні правлінню ВУКСу функцій щодо вирішення господарських задач5.
Вочевидь, аргументи голови Центроспілки та підтримка з боку першого секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора переконали Й. Сталіна, і тому вже у кінці квітня Раднарком СРСР ухвалив постанову такого змісту: “1. Дозволити Укоопспілці, поряд з
планово-організаційними функціями, здійснювати гуртову торговельно-закупівельну
роботу. 2. Погодитися із пропозицією Центроспілки про передачу Укоопспілці
українських баз торгових об’єднань”6.
Безперечно, реорганізація діяльності апарату Укоопспілки посилювала його
вплив на роботу відновлених республіканських гуртових баз, сприяла концентрації
та рівномірному розподілу товарних ресурсів між облспоживспілками і районними
об’єднаннями.
На думку І. Гаврилова, господарсько-фінансова діяльність споживчої кооперації УРСР відчутно стримувалася відсутністю районних споживчих спілок (далі: РСС)
у структурі кооперативних організацій в округах Київської і Вінницької областей та
Молдавської АРСР. Така ситуація виникла внаслідок прийняття постанови РНК
СРСР і ЦК ВКП(б) від 29 вересня 1935 року “Про роботу споживчої кооперації на
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селі”7, яка забороняла існування райспоживспілок у складі утворених окружних
споживчих спілок (далі: ОкСС). Ішлося про утворення ОкСС як основної ланки
організаційно-господарської роботи в прикордонних округах України, зокрема
Кам’янець-Подільського округу, до складу якого входило 9 районів, Могилів-Подільського – 6, Проскурівського – 9, Шепетівського – 10, Житомирського – 7, Коростенського – 9, Новоград-Волинського – 5 і Молдавської АРСР – 14, де рай споживспілок не існувало, а обслуговування ССТ здійснювалося силами окружних кооперативних установ й організацій8. Підсумки 1936 року засвідчили, що ОкСС були
неспроможними організаційно охоплювати від 80 до 140 ССТ, які діяли в кожному
районі. Крім того, представники товариств змушені були їздити за товарами на бази,
долаючи від 40 до 80 км, що також призводило до значних витрат та незадовільного
товарозабезпечення роздрібної мережі. Як наслідок, у тих районах Вінницької
області, де існували райспоживспілки, план товарообігу за 1936 р. виконувався на
102 %, а ОкСС спромоглися виконати завдання лише на 92 %, водночас витрати
обертання становили у райспоживспілках 3 %, а в окрспоживспілках – 3,6 %9. Головною проблемою, на думку голови президії, було те, що районні партійно-радянські
органи не мали змоги сприяти діяльності ССТ, позаяк відсутність районної ланки
позбавляла їх здійснення керівництва для розгортання радянської торгівлі в цих
регіонах. Всі аргументи і відповідні розрахунки І. Гаврилов 10 травня 1937 року
виклав у доповідній записці на ім’я секретаря ЦК КП(б)У М. Хатаєвича і порушив
клопотання про надання дозволу на організацію 63 РCC з торговими функціями і
6-ти без них у всіх округах Вінницької і Київської областей та Молдавської АРСР 10.
Колишній колега І. Гаврилова по роботі в Дніпропетровську М. Хатаєвич підтримав
прохання, але для обговорення питання на Бюро ЦК КП(б)У доручив вивчити з
цього приводу думку обкомів і окружкомів11.
Однак арешт у червні 1937 року І. Гаврилова12, а згодом і М. Хатаєвича міг
завадити втіленню цих слушних пропозицій у життя. Разом з тим, можна припустити, що порушене головою президії ВУКСу питання все ж таки на вищому рівні
обговорювалося, адже під час чергової адміністративно-територіальної реформи
восени 1937 року, округи ліквідувалися і районна структура споживчих спілок відновлювалася. Дійсно, згідно з постановою ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 року в
Україні відбувся поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської –
на Київську і Житомирську, Вінницької – на Вінницьку і Кам’янець-Подільську та
Одеської – на Одеську і Миколаївську області. Також у складі новоствореної Житомирської області ліквідовувалися Житомирський, Новоград-Волинський і Коростенський округи, а на Поділлі припинили існувати Кам’янець-Подільський, МогилівПодільський, Проскурівський та Шепетівський13.
На місце арештованого І. Гаврилова Політбюро ЦК КП(б)У призначило
М. Макеєнка і затвердило кандидатури ще двох членів президії Вукоопспілки,
зокрема С. Вайсмана (він же керівник заготконтори Укоопспілки) та І. Скотаренка
(він же начальник управління підготовки кадрів, попередньо звільнений із посади голови Оболонської РСС)14. ЦК КП(б)У і нове керівництво ВУКСу при формуванні
органів управління і контролю споживчої кооперації в Житомирській, Кам’янець-Подільській, Миколаївській і Полтавській спілках стикнулися з певними труднощами,
обумовленими неукомплектованістю кадрового персоналу, відсутністю адміністративних та складських приміщень та вкрай обмеженими обіговими коштами. Так,
Житомирський обком партії в листопаді 1937 р. змушений був втрутитися у процес
організації райспоживспілок в районах і звернувся з проханням до ЦК КП(б)У і РНК
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УРСР про виділення 450 тис. крб. для поповнення обігових коштів новоутворених
спілок. Водночас у категоричній формі обком зобов’язував торгвідділ у 3-денний
термін укомплектувати організаційне бюро облспоживспілки, яке до того часу ще до
роботи не приступило15. Принагідно зазначимо, що майже 5 місяців керівництво
України не могло підібрати гідної кандидатури на посаду голови оргбюро
Житомирської ОСС, і лише в лютому 1938 р. Секретаріат ЦК КП(б)У зупинився на
особі члена партії з 1928 р. Дмитра Христофоровича Станєва16, що мав кооперативного стажу 5 років і, як згодом виявилося, організував ефективну діяльність
кооперативних установ й організацій області17.
Напруженою психологічною атмосферою характеризувалися заходи щодо
організації Кам’янець-Подільської облспоживспілки. На долю призначеного керівника оргбюро ОСС Тимофія Степановича Профатилова випали значні випробування,
пов’язані з відсутністю достатньої матеріально-технічної бази для товарного постачання й обслуговування населення, а також розгортанням політичних репресій з боку
органів НКВС18. Саме у цей час під безпосереднім керівництвом нового Наркома
внутрішніх справ України І. Леплевського в Україні відбувалося розгортання гучної
справи так званої “Буржуазно-націоналістичної антирадянської організації колишніх
боротьбистів”19. Серед заарештованих опинився голова президії Укоопспілки
В. Кузьменко, якого під тиском нестерпних тортур “енкевеесівці” змусили “зізнатися” у “шкідництві” і “зміцненні” системи споживчої кооперації “націоналістичними”
кадрами. З цією метою він начебто “розмістив” в апараті Укоопспілки й органах різних облспоживспілок “вірних” йому людей, зокрема керівників Кам’янець-Подільської та Проскурівської ОкСС Р. Кірка і В. Сердюка20. Голова ВУКСу також
підтвердив, що “підтримував” кооператорів-троцькістів у Вінницькій області та
Молдавській спілці споживчих товариств (УМЧЕКО) І. Мондруса, А. Хаїта,
В. Горловського, А. Баканурського, А. Файна21.
Враховуючи приналежність Поділля до прикордонної території, де розташовувався значний проміжок кордону з буржуазною Польщею, керівництво республіки
надавало неабиякого значення стану торговельного обслуговування тамтешнього
населення. Зокрема, у визначених РНК УСРР 156 “лобових” селах 23 прикордонних
районів заборонялося проводити децентралізовані заготівлі, роздрібна мережа отримувала додаткові товарні ресурси, в цих поселеннях вживалися інші заходи, спрямовані на мінімізацію поширення інформації та замовчування справжньої ситуації в
Україні22. Тому в 1937 році, із загостренням політичних відносин із Польщею,
кооперативна торгівля в цій зоні опинилася під прискіпливим контролем з боку ЦК
ВКП(б) та, відповідно, органів НКВС. На початку 1937 року ЦК КП(б)У доручило
відповідним органам провести перевірку стану справ у Шепетівському окрузі, на
території якого розташовувалася найбільша частина державного кордону з сусідньою
державою. На наше переконання, основною метою цієї акції стало завдання знайти
підтвердження “компромату” на вищих посадових осіб УРСР П. Любченка, А. Хвилі,
Ю. Войцехівського, В. Порайка, О. Триліського і В. Кузьменка, які, за “даними” чекістів, здійснювали “злочинну діяльність” під егідою “антирадянської націоналістичної терористичної організації”23. Комісія без особливих зусиль виявила величезну
кількість недоліків у реалізації директивних настанов ВКП(б), особливо в частині
торговельного обслуговування населення, що, за висновком комісії, відбувалося
внаслідок “шкідницької практики планування” щодо завезення товарів у прикордонні села24.
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Не краще складалася ситуація після утворення окремої Кам’янець-Подільської
ОСС. Так, у IV кварталі 1937 року облспоживспілка виконала план товарообігу на
73,9 %, а окремі прикордонні спілки закінчили рік ще гірше. Зокрема, Базалійська
РСС виконала завдання на 51,9 %, Сатанівська – на 58,6 %, Проскурівська – на 64,7 %,
Деражнянська – на 65 % і Старо-Ушицька – на 66,5 %25. Безперечно, в таких умовах
голові правління облспоживспілки знадобилося максимум витримки і професіоналізму, аби не потрапити в цупкі лещата чекістів і виконувати всі завдання партійнорадянських органів щодо обслуговування населення форпостного краю, як у той час
стали називати Кам’янець-Подільську область. До речі, Т. Профатилов працював на
цій посаді до початку війни і загинув восени 1941 року в боях проти загарбників26.
На теренах Полтавщини становлення обласної спілки також відбувалося в
умовах соціально-економічної напруги. Призначеній голові президії Олені Іванівні
Мітюриній не вдалося активізувати роботу товариств та їх спілок на виконання доведених завдань й тому план товарообігу за 1937 рік спілка виконала лише на 81 %.
Як згодом зазначала О. Мітюрина, в справі виконання планів товарообігу і розгортання культурної радянської торгівлі можна було б досягти значно більших успіхів,
“…коли б революційна пильність працівників кооперації була гостріша, коли була б
своєчасно зірвана машкара з ворогів народу, які орудували в системі кооперації”27.
Слід зазначити, що проблеми з розгортанням товарообігу і покращення якості
радянської торгівлі постійно контролювало керівництво країни. Так, у квітні 1937
року Раднарком СРСР, мотивуючи успіхами в галузі промислового виробництва та
достроковим виконанням планів II-ї п’ятирічки, оголосив про зниження роздрібних
цін на промислові товари широкого споживання. Насправді високий рівень цін,
незадовільна якість вироблених товарів і низький рівень купівельної спроможності
населення призвели до того, що промислові підприємства працювали на склад, а
торгівля вироблену продукцію своєчасно не реалізовувала. Так, у системі споживчої
кооперації Дніпропетровщини на складах і базах лежали без руху застарілі, зіпсовані
та неходові товари на суму понад 15 млн. крб. Полтавчани накопичили понадпланових товарних залишків на 13 млн. крб., зокрема у сховищах, а подекуди просто
неба, зберігалися неякісна карамель, цигарки “Теніс” і “Яго”, зіпсовані галантерейні
товари і т. п. Як наслідок, кооперативні установи станом на 1 квітня 1938 року мали
заборгованість перед поставниками в розмірі 4,4 млн. крб. та на 2 млн. крб.
прострочених боргів перед банком28. Загалом у системі споживчої кооперації СРСР
осіла значна кількість неходових і залежалих товарів на величезну суму в 600 млн.
крб., які, власне, “заморозили” обігові кошти товаропровідної системи. З метою
зрушення покупної активності громадян уряд оголосив, що з 1 червня ціни на бавовняні, вовняні і льняні тканини пересічно знижуватимуться на 5-10 %. Взуття
різного ґатунку, парфуми, хутра, спортивні товари також дешевшали (залежно від
асортименту) на 8-15 %. Наступне зниження цін запроваджувалося з 1 липня. У
перелік товарів потрапили трикотаж, швейні вироби, галантерейні товари, меблі і
шкільне приладдя, які дешевшали також на 5-15 %29. Однак це зниження цін на добробут селянства відчутно не вплинуло, адже більшість названих товарів входила до
так званої регульованої групи, які розподілялися для потреб держторгівлі, а для
кооперативної мережі виділялися за залишковим принципом або для стимулювання
хлібозаготівель. Ясна річ, що для селян за відсутності залишків урожаю 1936 р. здати
хліб для отримання вкрай потрібних чобіт чи білизни виявлялося завданням нереальним.
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Виконання планів товарообігу для споживчої кооперації у 1937 р. відбувалося
виключно в межах економічної політики ВКП(б) щодо українського селянства, яка,
на наше глибоке переконання, мала дискримінаційний характер. Так, значне
зниження валового збору зерна врожаю 1936 року змусило Й. Сталіна вдатися до
улюбленої практики годувати привілейовану частину населення країни за рахунок
потреб українських селян. У таємній постанові ЦК ВКП(б) і РНК СРСР про обмеження продажу борошна та печеного хліба, яка запроваджувалася на території Вінницької, Київської, Харківської, Чернігівської та деяких інших аграрних областей30,
зазначалося, що з 1 листопада 1936 року заборонялося в роздрібній мережі сільських
магазинів продавати борошно вищого і першого ґатунків та хлібобулочні вироби з
них. Також обмежувався відпуск житнього печеного хліба не більше однієї буханки в
одні руки. Така ситуація спричинила утворення біля магазинів величезних черг, а
навесні 1937 р. примусила селян постійно вирушати в міста й там, якщо поталанить,
придбавати декілька буханок хліба в місцевих торговельних закладах. У крайньому
випадку селянам, щоб випікати хліб самотужки, доводилося купувати борошно на
базарах втридорога, тобто викладати значні кошти. Так, якщо державні заготівельні
ціни за кілограм збіжжя складали лише 10-12 коп.31, то на базарах, наприклад у Чернігові, протягом лютого-квітня 1937 року за 1 кг борошна потрібно було заплатити
1,56-1,75 крб., у Вінниці – 1 кг коштував 1,50-1,62 крб., у Харкові – 1,90-2,00 крб.32.
Про катастрофічну ситуацію з печеним хлібом для селян керівництво країни
знало, але всі прохання про збільшення фондів хлібопечення наштовхувалися на
категоричну відмову. Навпаки, керманичі СРСР вимагали всіляко розгорнути
державні хлібозаготівлі, при цьому дозволяли використовувати для власних потреб
не більше 20 % від додатково закупленого хліба33. В контексті цих вимог РНК УРСР
і ЦК КП(б)У направили на адресу обкомів телеграму, де вказувалося на незадовільну
роботу споживчої кооперації, яка “останні три місяці фактично занехаяла хлібозаготівлі та ніякої роботи не проводить”. Більше того, П. Любченко і С. Косіор вимагали
від секретарів райпарткомів та голів райвиконкомів самим взятися за цю роботу та
примусити споживчу кооперацію активізувати хлібозаготівлі. “Врахуйте, – зазначалося у телеграмі, – додаткових хлібних фондів … не буде”34. Зрозуміло, що під тиском партійно-радянських органів кооперація намагалася розгорнути заготівлі. Однак
гіркий досвід голодомору 1932-1933 рр. та чутки про війну всіляко стримували селян
від продажу хлібних запасів. Лише добрий урожай 1937 року дозволив ЦК ВКП(б),
щоб з 1 вересня відмінити “лімітування продажу хліба в сільських магазинах та
забезпечити безперебійну торгівлю хлібом як у місті, так і на селі”, а також виділити
для торговельної мережі і хлібопекарських підприємств борошно всіх ґатунків 35.
Крім того, протягом наступного року РНК УРСР ухвалив спеціальні постанови від
07.03. та 07.07.1938 р. про торгівлю хлібом та накопичення й реалізацію борошна,
але організаційні негаразди в системі споживчої кооперації призводили до перебоїв у
забезпеченні населення хлібобулочними виробами та борошном різних ґатунків. Так,
у торгових підприємствах Житомирської ОСС Любарська і Потієвська РСС не
торгували борошном взагалі, окремі пекарні споживспілки випускали продукцію
низької якості та вузького асортименту36. В крамницях “лобових” сіл Брониця і
Серебрія Кам’янець-Подільської ОСС під час перевірки навесні 1938 року були
відсутніми борошно всіх ґатунків, хліб печений, булочні та інші вироби37. Аналіз
архівних документів засвідчує, що споживспілки на місцях не зуміли належним
чином використати скасування обмежень на торгівлю хлібобулочними виробами.
Селяни, навчені гірким досвідом 1936-1937 рр., розраховували на виробництво хліба
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в домашніх умовах і до послуг крамниць зверталися переважно для придбання
кондитерських та булочних виробів. Відсутність можливостей для доставки широкого асортименту хлібобулочних і різноманітних кондитерських виробів із борошна
призвела до того, що реалізація борошна і печеного хліба на селі не стала джерелом
відчутного впливу на ситуацію з виконанням планів товарообігу. Майже всі спілки
України завдання торговельного обслуговування сільського населення 1937 року не
виконали, що у підсумку призвело до зриву загальних показників діяльності Укоопспілки. Так, у другому півріччі 1937 року кооперативна система ВУКСу виконала
план лише на 79 % і недодала сільським споживачам товарів на 621 млн. крб. Також
не дотримувалися контрольні цифри щодо відкриття сільмагів. Замість запланованих
1 514 одиниць на 1 січня 1938 року працювало 1 206. Не змінилася ситуація і в
I кварталі 1938 року: з передбачених за планом 190 закладів відкрилося лише 1738.
Не покращилося обслуговування селян такими товарами, яких у другій половині
1937 – на початку 1938 рр. було достатньо. Йдеться про хліб печений, борошно, сіль,
цукор, мило, махорку і т. п. Так, на початку 1938 року при перевірці торговельної
мережі Одеської ОСС із обстежених 91 закладів сіль була відсутня у 32, цукор – в 5,
кондитерські вироби – в 11, мило – в 6 і махорка в 5 крамницях. У Вінницькій ОСС
під час перевірки борошно не продавали 155 крамниць, сіль – 88, цукор-рафінад – 71,
махорку – 29 і мило – 47 торговельних закладів39.
Зазначимо, що незадовільна ситуація в системі кооперативної торгівлі на селі
у 1938 році стала більш прискіпливо контролюватися на найвищому державному
рівні. Реагуючи на постанову квітневого Пленуму ЦК ВКП(б), Економічна рада при
Раднаркомі СРСР організувала комісію для вивчення роботи споживчої кооперації.
До списку в межах перевірки українських кооперативних спілок потрапила Дніпропетровська облспоживспілка. Без особливих зусиль комісія виявила величезну кількість різноманітних порушень і зловживань, які, власне, були характерними для всіх
спілок республіки. Так, місцева промисловість і промкооперація Дніпропетровщини
випускала товарів на 578 млн. крб. Однак кооперативні організації у 1938 році підписали угоди лише на 6 % від вказаного товарного обсяг. В області працювали
артілі, які виробляли ґудзики, щітки, жіночі валізи, гребінці і т. п., але ці товари
кооператори завозили з Москви, Ленінграду та Києва40.
Комісія виявила факти безгосподарності і навіть злочинного ставлення до
збереження кооперативної власності. Зокрема, на складі Велико-Токмацької РСС
просто неба “зберігалося” 289 т солі, яка перетворилася у суцільну брудну масу.
Крім того, на складах інших спілок просто неба лежали різні товари на суму близько
1,5 млн. крб., у тому числі мило на 96 тис. крб., борошно на 72 тис. крб., велосипеди
на 138 тис. крб., мануфактура на 52 тис. крб., вина на 80 тис. крб. тощо41.
Примітно, що у 1937-1938 рр. під впливом більшовицьких ідеологічних штампів в оцінці роботи споживчої кооперації, зокрема торкаючись негараздів у виконанні планових завдань, замість справжніх причин усі як один ставили на перше місце
“шкідницьку роботу ворогів народу”, які начебто проникли у систему споживчої
кооперації і скрізь вершили свою чорну справу. Власне, відбувалося наполегливе
насадження думки, що всі проблеми з товарним забезпеченням лежали в площині
шкідливої роботи керівництва спілок та їх організацій. Зокрема, у передовиці всесоюзного журналу “Вопросы советской торговли” писали таке: “Люті вороги народу
всіма способами добивалися зриву виконання планів товарообігу (в 1937 р. населенню не продано товарів на 6 млрд. крб.), всіляко заплутували планування товарообігу
та облік, зривали мобілізацію товарних ресурсів і торгівельне будівництво, скоро110

чуючи мережу підприємств громадського харчування”42. У свідомості звичайних
пайовиків формувалася впевненість, що держава й особисто Й. Сталін повсякденно
піклується про потреби громадян, а от горе-керівники споживчої кооперації пиячать,
розкрадають, приховують товари і тим шкодять подальшому поліпшенню їхнього
життя. Тому виявлення “ворогів народу” і боротьба з ними на різних щаблях ієрархічної структури управління торгівлею, починаючи з центральних, обласних, районних рівнів і закінчуючи працівниками прилавків, стали головними завданнями громадян країни. У такій ситуації тривіальне головотяпство, недостатня кваліфікація або
низький рівень морально-естетичного виховання кадрового потенціалу споживчої
кооперації розцінювалися не інакше, як наслідок впливу “ворогів народу”, що
орудували в середовищі працівників радянської торгівлі. Прикладом звичайного
торговельного невігластва може стати “операція” з тригранними напилками в
смт. Дашеві Вінницької області. Місцевий універмаг відправив на базу у Вінницю
600 напилків як “неходовий” товар. Їх закупила сусідня Іллінецька РСС і в один день
продала на базарі в тому ж таки Дашеві43. Або таке: в Кам’янці на Дніпрі на складі
райспоживспілки довгий час лежали 500 бачків гасових ламп без горілок, а в Нікопольській РСС – 300 горілок без бачків44. Зрозуміло, що в нормальних умовах життя
такі факти можна розцінити як звичайне головотяпство товаропровідного апарату.
Проте в 1937-1938 рр. такі казуси торгівлі тягнули на кримінальну відповідальність
за статтею “шкідництво”, а в окремих випадках розцінювалися чекістами як підрив
економіки соціалістичної держави.
Аналіз тогочасної періодики свідчить, що ідеологам ВКП(б) вдалося організувати безпрецедентну пропагандистську кампанію щодо “викриття” та знищення
так званих “антидержавних політичних блоків і центрів, шпигунсько-диверсійних і
терористичних організацій” тощо. Поштовхом для розгортання пропагандистської
істерії стала ідея Й. Сталіна щодо проведення в кожному регіоні відкритих публічних процесів, спрямованих на “підвищення революційної пильності” громадян. Так,
3 серпня 1937 року за підписом генсека на місця була відправлена директива про
організацію “в кожній області по районах 2-3 відкритих показових процесів над
ворогами народу – шкідниками сільського господарства, які пролізли в районні
партійні, радянські і земельні органи..., широко висвітлюючи хід судових процесів у
місцевій пресі”45. Через місяць Й. Сталін уже вимагав провести аналогічну кампанію
над “шкідниками”, які орудували в системі “Заготзерно”. У директиві чітко зазначалося: “розстріляти і опублікувати про це в місцевих газетах”46. У жовтні надійшла
нова директива, підписана Й. Сталіним і В. Молотовим, яка вимагала проведення в
кожній республіці й області вже трьох-шести відкритих процесів. Для участі в
судових засіданнях потрібно було залучати селянську масу і широко висвітлювати
процеси у періодичних виданнях47. Внаслідок цього вся країна розгорнула боротьбу
за ліквідацію шкідницької діяльності на всіх рівнях суспільного життя. Не обминула
ця практика і систему споживчої кооперації, заклади якої щоденно контактували зі
споживачами й стали об’єктами прискіпливої уваги офіційних й неофіційних борців
за дотримання правил радянської торгівлі. Тому на шпальтах періодичних видань
постійно публікувалися критичні матеріали щодо діяльності кооперативних установ
та висвітлювалися гучні судові процеси проти так званих “ворогів народу”, які
орудували в країні. Зокрема, донецькі кооператори ліквідовували наслідки “злочинної діяльності” колишнього голови правління ВУКСу та керівника спілки В. Михайлика, який начебто входив до право-троцькістського центру в Україні та призначав
відповідні кадри на всій території республіки48.
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Вінницькі кооператори публічно “каялись” і “таврували ганьбою” діяльність
голови правління облспоживспілки І. Мондруса, який сам був троцькістом і,
зібравши навколо себе команду однодумців, саботував завіз товарів у прикордонну
зону, займався шкідництвом у сфері будівництва хлібозаводів тощо49.
Кооперативна спільнота Київщини засуджувала “злочинні” справи правління
ОСС на чолі з З. Русаковим, який, перебуваючи в лавах “троцькістів і буржуазних
націоналістів”, “розвалював роботу споживспілки та засмічував її апарат”50.
Чернігівські спілчани “викорчовували” залишки “злочинної зграї” на чолі з
головою правління облспоживспілки З. Рабиновичем, який знав “…про факти розтрат, про сімейственість і кругову поруку” в низовій структурі рай споживспілок51.
Ніхто не сумнівався, що під впливом його “шкідницької” діяльності в системі спілки
сталися величезні розтрати і розкрадання кооперативної власності, які лише за 9
місяців 1937 року сягнули рекордної цифри 2 млн. 409 тис. крб.52.
Полтавчани боролися з наслідками “шкідництва зграї ворогів, шахраїв і злочинців” у складі Лук’янченка, Барановського і Шишко, які під прикриттям директора
Морозова, голови групкому профспілки Сокола та парторга Бойка орудували на
місцевій міжрайбазі. Пильних кооператорів обурювало те, що ці керівники не
мобілізовували їх “…на рішучу боротьбу з ворогами народу, щоб до кінця виявити
недоліки, викрити всіх ворогів та їх прихвостнів”53.
Ідентичні інсинуації й схожі гучні процеси відбувалися в системі інших обласних споживспілок, де під керівництвом парткомітетів проводилися масові зібрання
пайовиків, на яких обурені громадяни одностайно засуджували злочини викритих
“ворогів народу” та ухвалювали резолюції про застосування проти них вищої міри
покарання.
Всенародне обурення викликав процес над 21 учасником “право-троцькістського блоку”, що відбувався у Москві 2-13 березня 1938 року54. Для споживчої
кооперації він мав негативні наслідки, адже серед підсудних знаходився голова
президії Центроспілки І. Зеленський. Висвітлення матеріалів процесу в засобах
масової інформації всіх рівнів (від районних до центральних газет) спричинило
неабиякий ажіотаж серед трудящих країни. Повсюди проводилися мітинги і збори,
на яких учасники вимагали смертної кари на кшталт “собакам – собачу смерть” для
всіх фігурантів справи. Розглядаючи матеріали допитів І. Заленського, можна
переконатися, що проти нього застосовувалися інтенсивні методи фізичного впливу
й тому він визнавав себе винним у таких речах, як наприклад, підкидання цвяхів і
скла у масло і знищення 50 вагонів яєць. Крім того, впадала у вічі відверта неповага
до підсудних. Того ж таки І. Зеленського (мав вади зору) в ганебній формі ображали,
називаючи “очкариком”, “провокатором і шпигуном”, “шкідником і диверсантом”,
“обер-бандитом”55.
Загалом гучний процес, власне, виконав завдання партії і “переконав” трудящих країни в тому, що всі негаразди у незадовільному торговельному обслуговуванні лежать у площині “шкідницької діяльності” “ворогів народу”, які орудували в
цих організаціях. Як наслідок, “викриття злочинної діяльності” А. Розенгольця,
М. Чернова, Г. Гринька та І. Зеленського, які мали причетність до зовнішньої та внутрішньої торгівлі, ще більше загострило увагу громадян до проблем товарного забезпечення. Засоби масової інформації наполегливо поширювали тези, що для негайного наведення порядку потрібно встановити контроль за торговельними і постачальницькими організаціями та викорінити з їх середовища “охвістя антирадянської
зграї шкідників і реставраторів капіталізму”56. Масла у вогонь підлила постанова ЦК
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ВКП(б) від 11 квітня 1938 року, в якій споживча кооперація жорстко критикувалася
за ігнорування потреб села, зокрема за незнання асортименту і небажання завозити
товари до віддалених торговельних закладів. Як завжди, Й. Сталін вбачав вирішення
цієї проблеми у кадровому зміцненні споживчої кооперації. У телеграмі, відправленій на місця 12 квітня за підписом генсека, вимагалося таке: “Вважати за необхідне
для зміцнення органів Наркомторгу і Центроспілки і докорінного покращення їх
роботи на периферії перекинути на роботу в торгівлю і кооперацію кращих комуністів. Зобов’язати ЦК нацкомпартій, крайкоми і обкоми організувати підбір кращих
комуністів для роботи в торгівлі”57. Ясна річ, що партійно-радянські органи розгорнули чергову чистку серед апарату товариств та їх спілок й організували кампанію
висунення кращих комуністів, починаючи від посади продавців до членів правлінь
усіх рівнів. Аналіз архівних документів засвідчує, що в процесі цих заходів система
втратила значну частину кадрового потенціалу, який із різних причин не пройшов
атестацію в парткомах, а на його місце висувалися віддані комуністи, але більшість
таких, що ніколи в системі споживчої кооперації не працювали. Зокрема, на Житомирщині Базарський райком партії направив на посаду голови РСС члена ВКП(б) з
1926 року М. Юрчака, який раніше працював шофером і нічого спільного з кооперацією не мав58. Баранівський РК КП(б)У у квітні 1938 року висунув 6 комуністів на
кооперативну роботу, з яких лише двоє працювали в кооперації59. Вінницький обком
партії, провівши масштабну атестацію, затвердив на посадах лише 30 % колишніх
голів правлінь райспоживспілок, а інші замінялися на висуванців із стахановців
низової кооперативної мережі та працівників партійно-радянської номенклатури60.
Загалом протягом 1937-1938 рр. у системі Укоопспілки відбулися кардинальні
чистки керівного складу товариств та їх спілок, зокрема зміщено 3-х голів правління
ВУКСу (В. Кузьменка, І. Гаврилова, М. Макеєнка), повністю оновлено склад президії
органу. Протягом цих років також було репресовано керівників Вінницької (І. Мондрус), Дніпропетровської (Ш. Фрідман), Донецької (М. Михайлик), Київської (З Русаков), Одеської (Р. Брук), Харківської (О. Смелянський) та Чернігівської (З. Рабінович) ОСС61. Разом із ними постраждала переважна більшість членів правління цих
організацій, переслідувалася значна кількість керівників районного рівня й окремих
споживчих товариств. На жаль, вкрай обмежена джерельна база 1937-1941 рр. не
дозволила нам встановити повні дані про масштаби більшовицьких чисток та політичних репресій проти кадрового потенціалу споживчої кооперації України. Сподіваємося, що зусиллями вітчизняних дослідників і науковців вдасться знайти і
закарбувати в історичних літописах імена всіх кооператорів, що стали жертвами
політичних репресій більшовицького режиму 30-х років ХХ ст.
Підбиваючи підсумки торговельної діяльності споживчої кооперації УРСР в
1937-1938 рр., слід зазначити, що протягом цього періоду робота кооперативних
організацій протікала виключно в рамках, означених директивами вищих органів
ВКП(б). У процесі адміністративно-територіальних та структурних експериментів
щодо управління кооперацією, визначення її ролі та місця у соціально-економічному
житті країни більшовицька влада обмежила функції кооперативних товариств та їх
спілок до обслуговування населення виключно на селі. Водночас дискримінаційна
соціальна політика щодо забезпечення селянства товарами повсякденного попиту та
продукцією складного асортименту значно зменшувала можливості кооперативних
закладів у задоволенні потреб сільських споживачів. Обмеження й подекуди відсутність хліба в роздрібній мережі сільських магазинів у першій половині 1937 року
спричинили в багатьох селах сільськогосподарських областей України масове
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недоїдання та локальний голод. Відміна директив щодо забезпечення селян хлібобулочними виробами та борошном підвищеної якості, зниження цін на певну групу
промислових товарів та інші заходи, спрямовані на поліпшення обслуговування
сільського населення, кардинально не змінили різницю між містом і селом, залишили
жителів сільських поселень серед категорії громадян, що мали обслуговуватися в
останню чергу.
Зазначимо, що незначні доходи працівників споживчої кооперації та рівень
корпоративної культури спричинили поширення негативних явищ, які довгий час
тодішня влада не визнавала як породження соціалістичної системи господарювання.
Навпаки, більшовицькі ідеологи декларували, що завдяки заходам партії й уряду
вдалося зміцнити кооперативну дисципліну в системі Центроспілки та вберегти її
від негативних явищ і зловживань нових, вихованих в дусі комунізму, кадрів 62. Аналіз архівних документів та опублікованих матеріалів засвідчує, що саме в другій половині 30-х рр. ХХ ст. у системі кооперації розвинулися корупція, хабарництво, розтрати, крадіжки кооперативного майна тощо. Красномовним підтвердженням може
стати динаміка розтрат і крадіжок в системі Центроспілки у 1936 – другій половині
1938 року. Якщо в 1936 році розікрали кооперативної власності на 216 млн. крб., то,
за даними на червень 1938 року, ця сума складала вже 340 млн. крб.63. Про масштаби
зловживань у межах Центроспілки можна судити з того факту, що до рук горекооператорів потрапили кошти, які дорівнювали річному товарообігу Житомирської
облспоживспілки (!). Аналогічні тенденції щодо зростання розтрат і недостач спостерігалися в системі Укоопспілки. Так, станом на 1 липня 1937 року їх нараховувалося
на 24,4 млн. крб., а на 1 квітня 1938 року вони зросли до 31 млн. крб., тобто на
127 %64. Згодом у масштабах країни втрати кооперативних установ і організацій становили сотні мільйонів карбованців і стали постійним явищем у діяльності радянської кооперації.
Отже, система Укоопспілки, намагаючись стрімкими темпами підвищувати
рівень культури радянської торгівлі на селі, не встигала за доведеними більшовиками
контрольними цифрами і протягом 1937-1938 рр. планів товарообігу не виконувала.
До факторів, які стримували заплановані темпи розвитку товарообігу, на нашу
думку, можна віднести наступні: а) влада контрольні цифри для товарообігу надто
завищувала, ставлячи завдання зростання його щорічно на 20-30 %; б) виділення
товарних ресурсів для кооперації за залишковим принципом призводило до “скидання” в її фонди товарів сумнівної якості за підвищеними цінами, які у кінцевому
підсумку осідали на складах і полицях магазинів і участі у формуванні обсягів
товарообігу не брали; в) система адміністрування та надмірної опіки з боку влади
позбавляла громіздку структуру управління споживчої кооперації мобільності, нівелювала прояви будь-якої комерційної ініціативи та підштовхувала кооперативний актив
до штурмівщини, окозамилювання тощо; г) диспропорція між доходами жителів міст
і сіл та невідповідність рівня зарплати працівників державних і кооперативних
закладів торгівлі штовхали останніх на хибний шлях розтрат і недостач кооперативного майна, чим призводили до значної втрати економічної спроможності товариств
та їх спілок; д) кадрова політика влади щодо кооперації вибудовувалася на принципі
політичної доцільності без урахування рівня фахової підготовки та з допомогою
політичних переслідувань тих, хто якимось чином мав причетність до інших політичних партій, крім ВКП(б), або був скомпрометованим зв’язками з “ворогами народу” та їх родичами.
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Таким чином, протягом 1937-1938 рр. система споживчої кооперації продовжувала втрачати позиції в загальному торговельному комплексі країни, що призвело
до невиконання планово-економічних показників діяльності і застосування з боку
влади політичних репресій проти керівництва товариств та їх спілок. Більшовицька
політика “великого терору” відчутно вдарила по кадровому потенціалу кооперативних установ та організацій, призвела до втрат кращих фахівців із питань галузевої
діяльності та організаційно-кооперативної роботи і ще більше поглибила комунізацію працюючих у системі.
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Важливим фактором, що вплинув на розвиток кооперації у Україні в кінці
1950-х – на початку 1960-х років, було зростання прибутків населення. Протягом
1955-1960 років національний дохід збільшився на 60%1, заробітна плата робітників
та службовців зросла на 30%, а доходи колгоспників – на 40%. Підвищилися пенсії
та стипендії.2 Попри ці позитивні зміни, українська економіка та кооперація як її
невід’ємна складова надалі залежали від державного планування та рішень
Комуністичної партії. Вирішальними в цьому контексті виявилися економічні плани
розвитку економіки, які розроблялися та затверджувалися з’їздами та Центральним
комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу. В 1956 році відбувся „епохальний” для СРСР ХХ з’їзд КПРС. На ньому, крім „розвінчання культу особи”, затверджувався шостий п’ятирічний план розвитку народного господарства країни.
Відповідно до директив з’їзду головні завдання шостої п’ятирічки полягали у
тому, щоб на базі переважаючого розвитку важкої промисловості, безперервного
технічного прогресу і підвищення продуктивності праці забезпечити подальше зростання всіх галузей народного господарства та піднесення сільського виробництва і на
цій основі досягти значного підвищення матеріального рівня народу. З цією метою
передбачалося значне зростання виробництва предметів народного споживання.3
П’ятирічний план розвитку народного господарства передбачав зростання роздрібного товарообігу на 50%. При цьому в сільській місцевості воно мало виявлятися
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ще вищим. До того ж, планувалося збільшити у 1960 році продаж населенню
найважливіших товарів споживання приблизно в таких розмірах: м’ясопродуктів –
на 85%, риби – на 59%, масла – на 57%, олії – на 60%, молока – в 2,7 рази, сиру – в
2,9 рази, яєць – у 2,6 рази, цукру – на 70%, тканин бавовняних – на 30%, вовняних – у
2 рази, лляних – у 3,6 рази, швейних виробів – на 67%, взуття – на 63%, меблів – у 2
рази, годинників – на 70%, велосипедів – на 46%, радіоприймачів – у 2,2 рази,
телевізорів – у 5 разів, холодильників – у 4,7 рази, порохотягів – у
3,9 рази, пральних машин – у 6 разів.4
Для швидкого вирішення цих завдань передбачалося більше використовувати
централізовану доставку і поширення кільцевого завезення товарів у торговельну
мережу, всіляко розширювати і покращувати дрібногуртову посилочну торгівлю,
розширювати обсяги контейнерних перевезень, у громадському харчуванні й торгівлі активно застосовувати метод самообслуговування. Ініціатором централізованої
доставки товарів була Кам’янець-Подільська міжрайонна база Хмельницької області.
Хмельницькі кооператори одними з перших також впровадили повсюдно кільцеве
завезення товарів у сільські торговельні підприємства. При централізованому завезенні відповідальність за доставляння товарів у крамниці несли працівники баз та
промислових підприємств-постачальників, а не керівники крамниць, що їх одержували. При кільцевому завезенні за доставку товарів зі складів і баз у магазини відповідальність покладалася на працівників споживчого товариства, якому належали
відповідні крамниці чи інші підприємства роздрібної торгівлі. Завідувачі крамниць
безпосередньо теж не займалися постачанням товарів. Крам довозився до кількох
торговельних кооперативних підприємств за кільцевим маршрутом.5
23-26 червня у Москві відбувся V з’їзд уповноважених споживчої кооперації
СРСР. Делегати цілковито підтримали політику радянського керівництва щодо
кооперації та, виходячи з цього, прийняли директиви, що окреслювали її роботу в
кінці 1950-х – на початку 1960-х років. Відповідно до цього перед Центросоюзом та
республіканськими кооперативними організаціями висувалося завдання: „розширювати економічний зв’язок між містом та селом і тим самим сприяти посиленню союзу
робітничого класу та селян; забезпечити подальше покращення роботи заготівельних
організацій; будувати нові торговельні заклади; економливо і ощадно вести господарство; проявляти більше турботи щодо забезпечення побутових потреб членів
кооперації; виконувати і перевиконувати план товарообігу; покращувати і застосовувати нові методи організації торгівлі”.6
Проте М. Хрущов, плануючи реформи в Центросоюзі, не мав на меті надати
кооперації незалежність від державних структур. Тому зміни в системі кооперації в
цей період мали здебільшого половинчастий та косметичний характер. Держава
збільшила дотації на кооперацію. Однак кооперація все-таки фінансувалася за залишковим принципом, в її роботі використовувався принцип централізації.
У 1956 році очолювати Укоопспілку призначили кадрового партійного працівника та фронтовика, М. Сая.7 За його керівництва покращилася система обслуговування населення та збільшилася кількість торговельних закладів. Якщо на початку
1956 року в споживчій кооперації республіки нараховувалося тільки 80 магазинів
самообслуговування (0,14 % від загальної чисельності), то в 1964 році їх вже існувало понад 5 тисяч (18% від загальної чисельності).8 М. Сай турбувався про вдосконалення комерційної роботи, покращення товаропостачання сільських магазинів,
вимагав від кожної райспоживспілки розроблення схем шляхів товаропросування та
графіків кільцевого завезення товарів, а працівники райспоживспілок і оптових баз
відповідали за стан гуртової і роздрібної торгівлі.
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У січні 1959 року на позачерговому ХХІ з’їзді КПРС із програмою прискореного
соціально-економічного розвитку країни виступив М. Хрущов. З’їзд проголосував за
курс на розгорнуте будівництво комунізму.9 Досягнення такої мети було б
неможливим без покращення життєвого рівня радянських людей шляхом забезпечення
їх продуктами харчування та товарами широкого вжитку. Це вимагало зростання кількісних та якісних показників торгівлі. ХХІ з’їзд КПРС передбачав до 1965 року збільшення товарообігу в сфері споживчої кооперації на 62% та обсягів продажу населенню
продуктів тваринництва, рослинних жирів, цукру, фруктів, цитрусових, тканин, одягу,
білизни, взуття.10 Проте у резолюціях партійного з’їзду не зазначалися конкретні цифри підвищення продажу названих груп товарів. В орієнтованій на військово-промисловий комплекс радянській економіці забезпечення населення такими продуктами
здійснювалося за залишковим принципом. Тому ця частина семирічного плану мала
декларативний характер і служила цілям радянської пропаганди.
Важлива роль у плані відводилася розвитку кооперативної системи громадського харчування. Передбачалося збільшення обсягу виробництва продукції цих
підприємств у два рази.11 Перед споживчими товариствами висувалося завдання
наростити виробництво фасованих товарів, напівфабрикатів.
У 1961 році відбувся ХХІІ з’їзд КПРС, де прийняли нову програму партії. У
цьому документі значне місце відводилося кооперації, що припинили розглядати як
непослідовну соціалістичну форму господарювання, а визнали повноцінним суб’єктом господарського та суспільно-політичного життя країни. Більше того, на кооперацію покладали функцію залучення мас до комуністичного будівництва і виховання.
За споживчою кооперацією остаточно закріплювався статус основної торговельної
системи на селі, що спиралася на торговельно-грошові відносини, які нібито в
умовах соціалізму набули нового змісту.12
Відповідно до державного плану розвитку народного господарства на 19591965 роки кооперативні організації союзних республік розробили контрольні цифри
розвитку матеріально-технічної бази підприємств.13 До 1965 року передбачалося
значне зростання кількісних та якісних показників кооперативної системи країни.
Планувалося відкриття у 1965 році в СРСР 316,6 тис. кооперативних магазинів і
яток, в яких мали працювати 477,6 тис. осіб. Водночас у країні функціонувало 55 тис.
підприємств громадського харчування, де передбачалося розміщення 1699,5 тис.
відвідувачів.14
У кінці 50-х – першій половині 60-х років відбулися суттєві зміни в політиці
радянського керівництва щодо села. Було взято курс на матеріальне стимулювання
колгоспної праці. Тому держава підвищила заготівельні та закупівельні ціни на
сільськогосподарську продукцію. Все це сприяло пожвавленню діяльності споживчої
кооперації, яка була великою заготівельною організацією. Для виконання зростаючих обсягів закупівель у селян продуктів і сировини передбачалося будівництво
значної кількості заготівельних і переробних підприємств. У бюджеті виділялися
значні кошти на закупівлю холодильного обладнання та іншого устаткування для
переробки та зберігання продуктів харчування. Передбачалося зростання в 1965 році
порівняно з 1958 роком заготівель капусти на 173%, солених огірків – на 150%,
солених помідорів – на 144%, томат-продуктів – у 4,6 рази, повидла і варення – на
255%, маринованих і пастеризованих овочів – у 11,6 рази, соків – на 155%, крохмалю – в
13,2 рази, фруктових і овочевих консервів – у 12,2 рази, ковбаси – на 305%,
безалкогольних напоїв – на 284%.
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Протягом першої половини 1960-х років держава передбачала збільшити капіталовкладення у кооперацію на 80%. Загальна кількість інвестицій у систему Центросоюзу мала скласти близько 26 млрд. крб.15 Проте тут здебільшого розраховувалося на кошти самих кооператорів.
Іншим важливим документом для визначення розвитку кооперації в країні
була постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР „Про заходи щодо подальшого
покращення торгівлі”, прийнята 8 серпня 1960 року. Там визначалися основні напрями розвитку і корінного покращення торгівлі в країні. Радянське керівництво зобов’язувало працівників кооперативної торгівлі й громадського харчування завчасно
вживати заходи для ліквідації недоліків, підвищувати культуру обслуговування,
контролювати якість товарів, що надходили до споживачів.16 Торговельним організаціям надавалося право відмови від товарів, виготовлених із відхиленням від замовлення, та укладення прямих договорів між різними торговельними організаціями і
промисловими підприємствами. Цим документом також встановлювалося, що план
виробництва товарів народного споживання повинен розроблятися і затверджуватися
на основі побажань торговельних організацій.
У кінці 1950-х – першій половині 1960-х років торгівля виступала найважливішою галуззю споживчої кооперації. У 1957 році товарообіг торговельних підприємств Укоопспілки становив 2527,44 тис. крб.17, у 1958 році – 3848,67 тис. крб.18 У
1965 році він зріс до 5250,802 тис. крб. порівняно з 4119,09 тис. крб. у 1960 році.19
Таке зростання унеможливилося б без збільшення чисельності торговельних точок
(табл. 1).
Таблиця 1
Чисельність торговельних закладів у системі кооперації УРСР у 1960 і
1965 роках
Вид торговельного
підприємства
Районні універмаги
Сільські універмаги
Магазини торгівлі верхнім одягом

Чисельність торговельних
підприємств у 1960 році
498
7955
214

Чисельність торговельних
підприємств у 1965 році
618
8736
738

Магазини торгівлі взуттям

1960

1965

Магазини торгівлі тканинами
Культмаги
Книжкові магазини
Магазини торгівлі будівельними і господарськими товарами

135
887
1202

322
1070
1682

384

362

Галантерейні магазини
Хлібні магазини

183
405

463
596

*Див.: Потребительская кооперация за 1965 год. – Москва, 1966. – С. 11; Потребительская
кооперация за 1960 год. – Москва, 1961. – С. 28.
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Протягом 1955-1965-х років невпинно зростала частка кооперативної торгівлі.
Так, у 1950 році в Полтавській області вона становила 56%, а в 1958 році – 57,2%.20
У Житомирській області в 1950 році показник складав 46,9%, в 1955 році – вже
54,3%, в 1958 році – 55,7%, а в 1961 році – 56,7%.21 У Чернігівській області частка
кооперативної торгівлі у 1960 році становила 60,7%, у 1965 році – 61,7%22, в
Хмельницькій – у 1955 році – 63%, у 1960 році – 66%, у 1965 році зросла до 67%.23 У
промислових областях сходу країни ця пропорція була на користь державної
торгівлі. У Дніпропетровській області частка кооперативної торгівлі в 1950 році
становила лише 17,6%, в 1955 році – 23%, в 1962 році – 20,7%.24
Протягом семирічки кооперативна торгівля у багатьох областях УРСР переважала. Наприклад, у Вінницькій області питома вага споживчої кооперації в загальному товарообігу державної і кооперативної торгівлі становила 69%, у Хмельницькій –
66,9%, у Тернопільській – 66,9%, у Черкаській – 64,9%, у Чернігівській – 61,7%. У 12
з 25 областей Української РСР на кооперативну торгівлю припадало більше від половини роздрібного товарообігу. Загалом у 1965 році частка споживчої кооперації у
роздрібному товарообігу державної і кооперативної торгівлі становила 33,8%.25
Збільшення добробуту населення призвело до зростання попиту на промислові
товари. Якщо в обігу кооперативних крамниць у 1958 році одяг, трикотаж та шкіряне
взуття у сукупності становили 16,2%, то у 1965 році – 18,2%. Порівняно з 1958 роком
у 1965 році продаж радіотоварів зріс у 3,9 рази, меблів – у 3,7 рази, електротоварів –
у 4,9 рази, велосипедів та мотоциклів – 1,8 рази. У кінці семирічки темпи зростання
продажу промислових товарів дещо знизилися. В першу чергу це пов’язувалося з
обмеженими можливостями їх виробництва. Як зазначалося, радянська промисловість орієнтувалася на військово-промисловий комплекс. У 1965 році порівняно з
1960 роком чисельність відпущених кооперативною мережею промислових товарів
зросла на 28,9%, велосипедів і мотоциклів – на 10,5%, електротоварів – на 26,7%.
У 1960-1965-х роках у роздрібному товарообігу зменшилася частка традиційних для сільських крамниць товарів: солі, тютюну, алкоголю, сірників, гасу. Простежувався дефіцит продовольчих товарів. М’ясо, молочні продукти почали відпускати
покупцям у строго обмеженій кількості.
Керівництво споживчої кооперації впроваджувало нові методи обслуговування
споживачів.26 Це були зокрема самообслуговування, торгівля за зразками і з відкритою викладкою, продаж товарів через ятки без продавця, торгівля у кредит, доставка
куплених товарів додому, переведення магазинів на стрічковий графік, організація
розвізної торгівлі.
Провадилася копітка робота зі спеціалізації торговельної мережі в районних
центрах і великих населених пунктах. Значну чисельність магазинів, які торгували
змішаним асортиментом, було переобладнано у спеціалізовані магазини з продажу
окремих груп товарів складного асортименту, зокрема одягу, взуття, тканин, галантереї, парфумерії тощо. У спеціалізованих магазинах краще представлялися широкий
асортимент товарів, різноманітність розмірів, фасонів, розцвіток і малюнків, що
значною мірою полегшувало покупцям вибір необхідних речей. Лише в 1960 році у
системі споживчої кооперації країни було відкрито 107 спеціалізованих магазинів
одягу, 111 магазинів взуття, 51 магазин тканин, 59 галантерейно-парфумерних магазинів, багато магазинів „Дитячий світ”, „Кулінарія і напівфабрикати”, хлібних,
м’ясних, молочних, овочевих, меблевих, посудних, книжкових, спортивних магазинів. Так, для прикладу, в райцентрі Перечин на Закарпатті на базі старих магазинів,
що торгували змішаним асортиментом, на початку 1960-х років відкрили культмаг,
госпмаг, хлібний, м’ясний, молочний магазини, центральний і черговий продовольчі
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крамниці, магазини кулінарних виробів і напівфабрикатів, уцінених товарів,
ресторан, їдальню, кафе-кондитерську. Після здійснення спеціалізації у цьому районному центрі значно зріс продаж окремих товарів, у тому числі: одягу – в 2,5 рази,
тканин – у 2 рази, взуття і парфумерії – у 1,5 рази.
Найшвидшими темпами спеціалізація торговельної мережі відбувалася у Вінницькій (68 магазинів), Львівській (66 магазинів), Тернопільській (57 магазинів), Хмельницькій областях (39 магазинів). На початку 1960-х років добре обладнані магазини
одягу, тканин, взуття відкрилися у Тячеві, Рахові й Сваляві на Закарпатті, у Любомлі
і Торчині на Волині, Шполі Черкаської області, Любашівці Одеської області.27
Одним із методів покращення організації діяльності торговельних організацій
країни в кінці 1950-х – на початку 1960-х років був стрічковий графік виходу продавців на роботу при їх бригадно-матеріальній відповідальності. До впровадження
методу в магазинах, де працювали двоє і більше продавців, торгівля провадилася
лише 8 годин, а у вихідні дні крамниці зачинялися. Звичайно, покупцям це завдавало
незручності. З впровадженням стрічкового графіка й бригадно-матеріальної відповідальності в магазинах недоліки було усунуто. Для кожного продавця затверджувався графік роботи, внаслідок чого магазини безперервно торгували весь тиждень по
12-14 годин на добу, без вихідних. На початку 1960-х років стрічковий графік і
бригадну матеріальну відповідальність у кооперативних організаціях ввели для
15 013 крамниці. Це сприяло розширенню товарообігу та покращенню обслуговування покупців. За підрахунками фахівців Центросоюзу, лише збільшення робочого
дня у 1 450 магазинах Хмельницької області в середньому на 4 години за день було
рівнозначним відкриттю багатьох нових магазинів із семигодинним робочим днем.
В середині 1960-х років у республіці налічувалося 5 586 магазинів самообслуговування і 7 354 магазини, які торгували за зразками, з відкритою викладкою
товарів і за методом самообслуговування. Крім того, 10 533 магазини мали відділи з
торгівлі за зразками, з відкритою викладкою товарів і методом самообслуговування.28 При самообслуговуванні всі поштучні або розфасовані товари розміщували в
торговельному залі так, щоб покупець до них мав вільний доступ. Обходячи торговельний зал, покупець самостійно, без допомоги продавця, вибирав потрібне. Далі
він підходив до контролера-касира, який підраховував вартість покупки, одержував
гроші і запаковував товар. Такий спосіб обслуговування значно зменшував затрачений на покупця час, частково усував у крамницях черги та непорозуміння з клієнтами. Крім того, продавці могли раціональніше використовувати площі торговельного
залу. Іншою перевагою способу обслуговування було зменшення кількості продавців, а відтак, і зменшення витрат обігу, фонду заробітної плати.
Метод торгівлі за зразками полягав у виставленні в торговельному залі магазину зразків товарів, до яких прикріплювалися ярлики із зазначенням назви, ціни та
інших споживчих властивостей. Покупець спочатку відбирав за зразками потрібні
товари, а потім звертався до продавця для розрахунку. У системі споживчої кооперації цей метод продажу найбільше застосовувався в торгівлі тканинами і галантерейно-парфумерними товарами.
Продаж товарів із відкритою викладкою полягав у тому, що на встановлених
на робочому місці продавців прилавках, стендах, гірках розміщували не окремі зразки, а запаси товарів. Покупець мав вільний доступ до продукції, міг самостійно оглядати весь асортимент для продажу і самостійно здійснював вибір. У місцях, де не
існувало стаціонарної торговельної мережі, а покупці перебували постійно, наприклад на польових станах, тваринницьких фермах, у тракторних бригадах, відділках радгоспів, у невеликих населених пунктах, школах, працювали ятки без про122

давця. Використовувалася так звана шафа буфетного типу. Всередині верхньої і нижньої частини шафи робилися полиці для показу і зберігання товарів. Біля кожного
товару виставлявся ярлик із позначенням його назви і ціни. На таких ятках здійснювався продаж попередньо розфасованих і поштучних товарів повсякденного попиту: цукру, мила, консервів, сірників, тютюнових виробів, поштового паперу, пасти
для взуття і т. п.
У системі споживчої кооперації цього періоду стала популярною торгівля в
кредит. У першу чергу покупцям надавали у кредит промислові товари, на які встановлювалися високі ціни: меблі, електротовари, велосипеди, мотоцикли, автомобілі тощо.
Відсотки за кредитом були невисокими, що сприяло розвитку такої форми продажу.
Значну роль у розвитку системи кооперативної торгівлі відіграли такі форми
продажу, як організація передсвяткових ярмарків, виставок-продажів товарів, розширення розвізної торгівлі, доставка товарів додому. Протягом лише 1965 року в республіці провели 11 обласних, 410 міжрайонних та районних ярмарків. У торгах взяло
участь понад 18 тис. кооперативних організацій і підприємств. Ярмарки організовували в магазинах, сільських клубах, у парках, критих ринках, інших велелюдних
місцях.29 Так, для порівняння, кооператори Львівщини у жовтні 1965 року на
ярмарках продали товарів на 2 460 тис. крб.30, а в той же період кооперативи Київської області реалізували продукції на 750 тис. крб.31
На початку 1960-х років поширилася розвізна форма торгівлі. У першу чергу
це пояснювалося тим, що радянське керівництво фінансувало сферу послуг за залишковим принципом. Насамперед кошти виділялися на будівництво торговельних
точок у столиці, обласних центрах та великих містах чи робітничих селищах. Інвестиції у торговельну мережу в сільській місцевості виявлялися мінімальними або не
здійснювалися взагалі. Тому для забезпечення мешканців села промисловими товарами в системі кооперації зростала роль розвізної торгівлі. Кооператори об’їжджали
села та колгоспи автомашинами або гужовим транспортом. Продавець такої пересувної крамниці здебільшого був одночасно і водієм. Звичайно, тоді асортимент краму виявлявся не надто широким. Це, однак, не засмучувало колгоспників, що не
звикли до споживчих благ і тішилися будь-якому промисловому товару.
Важливою функцією кооперативної торгівлі у першій половині 60-х років була
реалізація книг. У 1957 році держава передала книготорговельну мережу Міністерства культури УРСР у сільській місцевості кооперації. Це дало позитивні результати.
У 1950 році одна книгарня на селі припадала на 38,3 тис. осіб, а на початку
60-х років – уже на 15,1 тис. осіб. Після 1957 року реалізація книг кооперацією
збільшилася в 1,6 рази, а в 1965 році на селі було продано книг на 24,5 мільйонів
карбованців, або на 3,8 мільйонів, більше, ніж у 1958 році. Збільшилася і чисельність
книжкових магазинів. Протягом 1957-1965 років організації споживчої кооперації
республіки відкрили 1 593 нових книжкових магазини, з яких 1 176 – новозбудовані.32 У Кримській області за період від 1957 до 1962 року було побудовано 57
нових книжкових магазинів33, а в Рівненській області лише в 1958 році було введено
в експлуатацію 20 таких крамниць.34 Проте асортимент книг здебільшого не відповідав вимогам покупців. Переважала література суспільно-політичного чи навіть
агітаційного характеру (класиків марксизму-ленінізму і т. п.).
Активно застосовувалися позамагазинні форми поширення літератури: продаж
книг постійними книгоношами і громадськими розповсюджувачами, організація столів
саморозрахунку в організаціях і установах, продаж книг у бібліотеках, шкільних
кіосках, через книжкові автолавки. За рахунок використання позамагазиних форм у
1960 році було розповсюджено літератури на селі більш як на 5 млн. крб. Най123

активніше використовувалася праця книгонош. На початку 1960-х років їх налічувалося 5 660 осіб, а загалом у 1960-х роках вони продали книг на 1,4 млн. крб. Так, вчитель музики з Сумської області В. Андреєв в 1960 році продав книг на 20 тис. крб.,
провідник приміських поїздів на Вінниччині Є. Бобоєд – на 10 тис. крб., а домогосподарка з Донецької області Н. Аксенич – на 8,5 тис. крб. До розповсюдження книг
також було залучено 44 тис. любителів книг з-поміж вчителів, учнів, бібліотекарів.35
Очевидно, у розвитку кооперативної торгівлі спостерігалися і недоліки. Не
повністю задовольнявся попит населення на продовольчі товари. Це стосувалося
зокрема продажу хліба та хлібобулочних виробів, макаронів, свіжомороженої риби,
оселедців, цукру, солі, кондитерських виробів, круп. Система кооперативної торгівлі
відчувала брак промислових товарів. Вітчизняна промисловість здебільшого орієнтувалася на виконання плану випуску валової продукції, а про асортимент та якість
товарів дбали в другу чергу. Кооперативні гуртові підприємства самостійно не мали
права укладати договори з фабриками і заводами. Цю функцію виконували державні
оптові бази „Взуття”, „Одяг”, „Текстильторг” тощо. Виділені фонди товарів кооперативні гуртові підприємства одержували з державних баз, з яких часто кращі види
одягу, трикотажу, взуття, тканин направлялися в державні роздрібні підприємства,
що розташовувалися в обласних центрах.36
Ще однією проблемою, що гостро постала в системі споживчої кооперації на
початку 1960-х років, було питання розтрат, нестач, марнотратства і безгосподарності серед працівників торгівлі. Республіканська облспоживспілка звітувала про
кожен такий випадок обласним комітетам Комуністичної партії України.37 16 серпня
1961 року Правління Укоопспілки видало спеціальну постанову, де відзначало зростання витрат обігу в торгівлі на 0,24%, втрат від псування товарів – на суму
1 491 тис. крб., великі суми втрат по тарі – на 2 050 тис. крб., зріст дебіторської заборгованості. В цьому плані найгіршими виявилися Кримська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська, Львівська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька
облспоживспілки.38
У багатогалузевій структурі споживчої кооперації першої половини 1960-х
років вагому роль відігравало громадське харчування. Це зумовлювалося тим, що
жіноча праця масово застосовувалася на виробництві та у сільському господарстві і
жінки не мали достатньо часу для приготування їжі вдома. Організація громадського
харчування лицемірно розглядалася як засіб „на ділі здатний визволити жінку,
зменшити її нерівність з чоловіком, щодо ролі в суспільному виробництві та суспільному житті”.39 До того ж, забезпечення робітників та колгоспників харчуванням
збільшувало продуктивність праці. На всесоюзному партійному з’їзді перший секретар ЦК КПРС М. Хрущов наголосив: „Необхідно підкреслити винятково важливе
значення громадського харчування. Треба ще ширше розгорнути сітку фабрик-кухонь, їдалень, щоб члени сімей трудящих могли ними користуватися і краще організовувати своє харчування”.40 Ці фактори спричинилися до збільшення державного
фінансування кооперативних закладів громадського харчування. Завдяки такій
економічній політиці зросла чисельність їдалень, закусочних і чайних із кухнями з
1 578 у 1960 році до 7 151 – у 1965 році та кооперативних ресторанів – із 74 до 112.41
На підприємствах громадського харчування протягом 1955-1965 років активно
впроваджувалися нові форми обслуговування споживачів. Особливого поширення
набули такі методи організації сервісу, як самообслуговування, відпуск обідів додому,
виготовлення і продаж споживачам напівфабрикатів, різних кулінарних виробів. Широко практикувалися продаж абонементів, обслуговування сімейних вечорів, виконання
індивідуальних замовлень населення на виготовлення тортів й інших виробів.
124

Важливим напрямом громадського харчування було налагодження організації
гарячого харчування школярів. У 1965 році в Україні працювало 2 735 їдалень у
школах та 4 789 буфетів. Слід зазначити, що шкільні їдальні не були прибутковими.
У багатьох закладах продукція відпускалася з невеликою 5%-ною націнкою або й
взагалі без неї. Збитків уникали завдяки підтримці колгоспів, які відпускали для
шкільних їдалень продукти за собівартістю або й безкоштовно.
Багато їдалень, чайних і ресторанів споживчої кооперації організовували
регулярні виїзди до працівників колгоспів та радгоспів із кухонною продукцією під
час масових польових робіт. У 1960 році виїжджали з гарячими стравами в поле 366
підприємств громадського харчування.
З метою широкого ознайомлення населення з асортиментом кулінарних і кондитерських виробів чайні, їдальні й ресторани періодично влаштовували виставкипродажі кулінарних і кондитерських виробів. Масовий огляд таких заходів споживачами сприяв підвищенню якості і кращої реалізації продукції. Крім того, на подібних
виставках досвідчені кулінари давали поради домогосподаркам із технології
виготовлення тих чи інших кулінарних або кондитерських виробів. Під час проведення таких заходів обсяг продажу підприємств громадського харчування збільшувався у півтора-два рази.
Важливою галуззю діяльності споживчої кооперації УРСР була заготівля
сільськогосподарських продуктів та сировини. На відміну від інших заготівельних
систем, які здійснювали заготівлі і закупки обмеженого кола продуктів, споживча
кооперація заготовляла і закуповувала більше ніж 60 різних видів сільськогосподарських продуктів та сировини. До цієї категорії товарів належали: яйця, вовна,
шкіра, хутро, пух, пір’я, овочі, ягоди, мед, дикоростучі плоди та ягоди, гриби, віск,
хрін, хміль, перець, лом чорних і кольорових металів, макулатура, кістка, роги,
копита і т.д. Споживча кооперація виступала монопольним заготівником яєць, вовни,
шкіряної сировини, хутра та основним заготівником картоплі й інших овочів.
Кооперативні організації провадили також закупівлю м’яса, молока й інших
продуктів для переробки на своїх підприємствах, продаж населенню через роздрібну
торгову мережу та підприємства громадського харчування системи, а також для здачі в
державі на контрагентських умовах. Залучення споживчої кооперації до заготівель
сільськогосподарської продукції і сировини у великих масштабах пояснювалося наявністю у неї широкої заготівельної і торговельної мережі і близькістю їх до виробництва
цієї продукції. На початку 1960-х років у заготівлях і закупівлях республіки брало участь
606 районних заготівельних контор і понад 4 600 сільських споживчих товариств. У цей
період в системі споживчої кооперації налічувалося 790 пристанційних приймально-заготівельних пунктів, 530 овочекартоплесховищ, 650 плодоовочепереробних підприємств, 42 плодоконсервних заводи і комбінати, 25 механізованих овочесушильних
заводів, 55 фруктосушарок, понад 230 грибоварильних пунктів, 487 яйцебаз і яйцескладів, 1 450 худобозабійних пунктів, 8 фабрик із переробки вторинної сировини і багато
інших підприємств. Серед них слід назвати такі потужні підприємства, як Уманський,
Мукачівський, Полтавський плодоконсервні заводи. У 1955-1965 роках значно розширився асортимент перероблюваної плодоовочевої продукції. В попередній період переробка плодоовочів у системі обмежувалася лише солінням та квашенням капусти, огірків
і помідорів, сушінням овочів, картоплі й фруктів, виробництвом томат-пюре. У досліджуваний період підприємства кооперації почали виготовляти різні натуральні консерви
та соки. Тільки у 1960 році на підприємствах споживчої кооперації було виготовлено 32
тис. тонн різних плодово-овочевих консервантів, близько 21 тис. тонн соків, значну
кількість томат-пюре, фруктового тіста та іншої продукції.
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У 1965 році українська кооперація здійснила закупівлю сільсько-господарських товарів на суму 418 993 тис. крб. Заготівлі давали змогу системі кооперації
експортувати за кордон лікарські рослини, хутро, які стали джерелом валюти.
Виробнича діяльність кооперативних організацій тісно пов’язувалася з торгівлею і заготівлями. На виробничих підприємствах системи випікалися хліб, хлібобулочні й кондитерські вироби, виготовлялися безалкогольні напої, вина, мінеральні
води, ковбасні вироби, копченості, верхній одяг, головні убори. Існувало багато підприємств із виробництва будівельних матеріалів – цегли, черепиці, вапна, будівельного каменю, дерев’яних деталей для будівництва.
У 1960 році прибуток від валової продукції кооперативної промисловості
сягнув 300 млн. крб., причому вона виготовлялася на 9 тис. різних виробничих підприємств. Серед них найбільшими були: Броварський завод торговельного машинобудування, Одеський завод торговельного обладнання, Київський промкомбінат,
Ржищівський цегельний завод Київської облспоживспілки, Охтирський цегельний
завод Сумської облспоживспілки, промкомбінат Львівської облспоживспілки.
Провідною галуззю виробничої діяльності споживчої кооперації України було
хлібовипікання. На початку 1960-х років у підпорядкуванні Одеської облспоживспілки працювало 78 хлібопекарень, що виробляли 219 тонн хліба за добу42, Хмельницької – відповідно 35 і 175.43 Водночас зросла питома вага хлібобулочних виробів
із пшеничного борошна від 28,6% у 1946 році до 91,5% у 1960 році. При багатьох
пекарнях створювалися кондитерські цехи. Кооперативні пекарні активно співпрацювали з колгоспами. Останні здавали на хлібопекарні зерно або борошно й одержували взамін печений хліб і відповідний відсоток висівок. Особливого така форма
кооперації поширилася у Херсонській області.
У кінці 1950-х – на початку 1960-х років активізувалося виробництво безалкогольних напоїв. Цим займалося 558 підприємств, які за рік випускали 386 тис.
гектолітрів різних напоїв.
Вагоме місце у забезпеченні кооперативної торгівлі м’ясопродуктами займало
ковбасне виробництво. В цей період у системі споживчої кооперації налічувалося
465 ковбасних цехів. Близько 200 з них було механізовано та обладнано холодильними установками для зберігання продукції. У 1955 році кооперативні цехи виробили
ковбас і копченостей на 55 тис. центнерів, а в 1960 році – вже на 124 тис. центнерів.
Для задоволення потреб колгоспників і населення, а також власних потреб
споживча кооперація у багатьох районах організувала виробництво будівельних
матеріалів – цегли, черепиці, вапна, крейди тощо. На початку 1960 років у підпорядкуванні Укоопспілки працювало 43 цегельні заводи, які виготовляли 62 млн.
штук цегли за рік. Підприємства споживчої кооперації у 1960 році виробили 24 тис.
кубічних метрів щебеню, 5 млн. штук шлакоблоків.
Отже, протягом 1956-1965-х років споживча кооперація України остаточно закріпила за собою роль основної торговельної організації на селі. У цей період кооперативна система цілковито підпорядковувалася радянському партійному та державному
керівництву та служила його інтересам. Водночас кінець 1950-х – початок 1960-х років
був часом бурхливого зростання її якісних та кількісних показників. Впроваджувалися
у життя нові форми торговельного обслуговування населення, що більшою мірою
задовольняли потреби споживачів. Зростав та покращувався асортимент товарів у
сільських крамницях. У громадському харчуванні простежувалися позитивні тенденції: відкривалися нові ресторани, кафе, їдальні. Проте дефіцит товарів та недостатня
якість обслуговування залишалися постійною проблемою кооперації.
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УДК 930.1(477.8) “1920/1939”
Футала В. П.

УКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ПРОТЯГОМ 1950-1980-Х РОКІВ
У статті проаналізовано історіографічні джерела, що створені впродовж
50-80-х рр. ХХ ст. і розкривають діяльність українських кооперативних організацій
у міжвоєнній Польщі. З’ясовано особливості розвитку проблеми в різних соціокультурних умовах, виокремлено основні напрями досліджень, звернено увагу на
процес прирощування наукових історичних знань, персоніфіковано науковий доробок
істориків та окреслено коло недостатньо вивчених питань.
Ключові слова: історіографія, історико-економічні дослідження, українська
кооперація, громадсько-господарське життя.

Futala V.

UKRAINIAN COOPERATIVE MOVEMENT IN INTERWAR
POLAND: THE STATE AND TRENDS OF RESEARCH
PROBLEMS DURING 1950-1980-s.
The article analyzes the historiographical sources that were created for 50-80s of
the twentieth century. and reveal the activity of the Ukrainian cooperative organizations in
interwar Poland. The features of the problem in different socio-cultural conditions,
determines the main directions of research, drawn attention to the process of accretion of
scientific historical knowledge, personalized scientific studies of historians and the circle
of insufficiently studied issues.
Keywords: historiography, historical and economic research, Ukrainian cooperation, social and economic life.
Актуальність задекларованої теми зумовлена тривалим зацікавленням українських і зарубіжних дослідників суспільно-політичними процесами на західних землях
України у міжвоєнний період ХХ ст., у т. ч. громадсько-господарським життям. Створена у другій половині ХХ ст. різножанрова література вимагає її наукової експертизи
задля виявлення концептуальних положень та верифікації історичної інформації, тим
більше, що така робота перебуває лише в зародковому стані. У нашому розпорядженні
є монографія С. Гелея, в якій проаналізовано важливі питання історії та теорії
української кооперації в науковій творчості визначного вченого та громадського діяча
І. Витановича1, а також історіографічні сюжети у вступних розділах кандидатських
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дисертацій Т. Вісиної, Л. Родіонової, З. Струк та О. Шміло, що характеризують
розвиток різних галузей кооперації Західної України.2 Хронологічні межі історіографічного дослідження (1950-1980-ті рр.) вибрано у зв’язку з тим, що сучасний стан
цієї проблеми вже в основному автором цієї розвідки висвітлено.3
Отже, метою статті є показати внесок істориків української діаспори, Радянської України та народної Польщі у вивчення західноукраїнського кооперативного
руху міжвоєнного двадцятиліття, виявити основні тенденції розвитку теми протягом
50-80-х рр. ХХ ст., з’ясувати малодосліджені і невивчені питання. До предметнооб’єктного поля цього дослідження потрапили лише ті пам’ятки минулого, які відображають процес нарощування наукових історичних знань із означеної проблеми.
У міжвоєнний період ХХ ст. український кооперативний рух у Польщі ще не
став предметом спеціального дослідження. У той час ця проблема перебувала на
первинному етапі емпіричного і теоретичного пізнання. У працях Ю. Павликовського, К. Коберського, Є. Храпливого розроблено наукові засади громадської агрономії відповідно до політичних умов та суспільно-економічних особливостей господарювання західного регіону України, а також регіональну програму індустріалізації
селянського сільськогосподарського виробництва за допомогою громадсько-агрономічної діяльності.
Суттєве прирощування знань із історії західноукраїнської кооперації припадає
на післявоєнні десятиліття, передовсім завдяки представникам української діаспори.
Відомий історик, педагог і кооператор І. Витанович у 1964 р. завершив великий
науковий проект – видав понад шістсотсторінкову монографію, присвячену історії
українського кооперативного руху.4 Найбільше уваги вчений зосередив на двох його
етапах: 1) короткому періоді визвольних змагань 1917-1921 рр., який, на його думку,
був найбурхливіший “не тільки господарським і організаційним розмахом, але
важливому зформуванням та повним виявом свого ідейного спрямування” і 2) 19211939 рр. – періоді, який “удосконалив організаційну справність кооперативного
будівництва, поглибив у широких масах об’єднаного членства вірність кооперативним ідеалам та виявив велику міць солідарної кооперативної громади”.5 Автор не
надав особливого значення статистиці, натомість акцентував увагу на виявленні та
оцінці тих ідей і факторів, які стимулювали український кооперативний рух, визначили його місце у визвольних змаганнях та підносили культурні прагнення
українського народу.
Сьомий розділ праці цілком присвячений українському кооперативному рухові
у міжвоєнній Польщі. У ньому автор висвітлив такі питання, як формування організаційних структур різних рівнів української кооперації, діяльність Ревізійного союзу
українських кооперативів; подав кількісні та якісні характеристики динаміки розвитку різних галузей кооперації, показав її внесок в активізацію господарсько-економічного, суспільно-політичного, культурного життя західноукраїнців. Вчений не
обійшов увагою співпрацю кооперації з товариством “Сільський господар”, діяльність кооперативних підприємств у сфері охорони здоров’я та видавничій ділянці,
кооперативний рух “Українське народне мистецтво”. Якщо йдеться про сільськогосподарську кооперацію, то автор доволі детально висвітлив діяльність кооперативів
для закупівлі і збуту молочної продукції та кредитної кооперації. Позитивним є і те,
що І. Витанович проаналізував діяльність кожної галузі не в цілому, а за окремими
рівнями їх організаційної структури, розкривши при цьому характер відносин між
ними та труднощі розвитку. Часом важких випробувань західноукраїнської коопера129

ції вчений назвав 1930-1935 рр., коли до економічних додалися й політичні удари у
формі “пацифікації” 1930 р. Автор звернув увагу на синхронізацію “натиску на
українське національне життя по обох сторонах кордонів”.6 Та незважаючи на зовнішні загрози, західноукраїнська кооперація “приходила до себе”, зміцнювала свої
громадські позиції, щораз активніше поширювала і краще налагоджувала економічну
діяльність, наочно показувала, “яку користь вона приносила всьому громадському
життю й національній самообороні українців під Польщею”.7
Соціальну роль кооперації дослідник розглянув передовсім під кутом зору
залучення молоді й жіноцтва до суспільного виробництва та громадського життя.
Саме з молодих людей, які знайшли себе в кооперації, виросли цінні кадри сільської
й міської фахової інтелігенції, практичної та ідейно відданої громадській економічній організації. Водночас кооперативний рух дав змогу виявити природні, вроджені
здібності та здорові амбіції багатьом своїм співробітникам і учасникам, які без формальної вищої освіти розвивали в кооперації свої знання, у практичній громадськоекономічній співпраці чесно підвищували заслужений соціальний статус та доходили
до провідних становищ у кооперативних установах. У книзі містяться деякі соціологічні характеристики кооперативного руху. Так, членами сільської закупно-збутової
кооперації було 10,4 % жінок, членами “Українбанків” – 18,7 %, у міській споживчій
кооперації – 19,2 %, у молочарських кооперативах кількість членів-жінок сягнула 25 %.8
Витримали перевірку часом концептуальні узагальнення автора. На його думку, кооперативний рух на західних землях України у складі Польщі був частиною,
продовженням національно-визвольних змагань українців. Українське громадянство
одночасно шукало в кооперації “і ліку на свої важкі суспільно-економічні обставини,
і засобів для національної самооборони”. Під її впливом відбулася “тиха революція”
у господарюванні і культурі села, запроваджувалася нова плодозміна, засвоювалися
нові методи виробництва. Кооперація допомагала селянам “завойовувати місто”,
брати й від нього культурні здобутки. Таким шляхом починала зникати відчуженість
між містом і селом. Українська кооперація мала вплив не лише на громадські стосунки, була не лише засобом самопорятунку населення у скрутний час, “засобом кращого дорібку” в об’єднанні, а й “школою громадського життя”, поширювала та поглиблювала суспільно-економічний і національний світогляд народу. Дослідник
слушно вбачав націєтворчу функцію кооперативного руху і в тому, що він перекреслював плани польської влади полонізувати українців. Кооперація “допомагала зміцнити здоровий патріотизм населення, збагатила його реальнішим змістом, зберегла
українську інтелігенцію від винищення і сприяла навіть побільшенню її стану”.9
У наступні роки І. Витанович ще не раз звертався до питання про соціальну
роль кооперації. Зокрема, у вступному слові до книги А. Качора про творців “Маслосоюзу” і молочарської кооперації у Західній Україні він писав, що українська кооперація була “головною підставою суспільно-організаційної сили всього українського
населення”, ставала “матеріальною базою для інших культурних і суспільних
українських організацій, позбавлених належної їм пайки з публічних фондів”. У
самоврядних формах громадсько-економічної організації, стверджував автор, виховувався новий тип українця, що “звикав до реального вияву справної організації, в
малих, але масових виявах самодопомоги, де формувалася нова ідея справедливого
господарського ладу”.10
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А. Качор належав до співзасновників кооперативного руху, працював в організаційному відділі “Маслосоюзу”, був добрим публіцистом. Він вважав своїм прямим обов’язком написати історію цього кооперативного об’єднання. Автор докладно
представив організацію і методи праці “Маслосоюзу”, з’ясував труднощі та перешкоди у цій справі, навів цифрові показники результатів розбудови “Маслосоюзу” й
українських кооперативних молочарень і водночас спробував подати точну
характеристику головних діячів та керівників цього руху – А. Палія і А. Мудрика.
З-під пера названого автора вийшли ще декілька біографічних нарисів. Так,
увагу дослідника привернули громадська праця О. Луцького на Стрийщині, його
персональний внесок у розбудову кооперації періоду керівництва РСУК (1928-1939)
та діяльності в УНДО і польському парламенті.11 В іншій роботі А. Качор уперше
розкрив образ Д. Коренця – педагога, кооператора, одного з піонерів українського
фахового шкільництва (протягом 1917-1934 рр. обіймав посаду директора української торговельної школи товариства “Просвіта” у Львові). Д. Коренець постав також і
як професійний історик, здібний учень М. Грушевського.12
А. Качору належить пріоритет у висвітленні громадської, наукової та організаторської роботи Є. Храпливого. Автор цілком справедливо назвав його одним із
найкращих теоретиків та ідеологів модерного хліборобства в Європі. В 1930-х рр.
Є. Храпливий у співпраці з українською кооперацією розробив нову систему громадської агрономії, яка поставила собі за мету перебудувати західноукраїнське село
на зразок сіл Данії та Німеччини.13 А. Качор показав, що у своїй практичній діяльності вчений найбільше уваги надавав фаховому хліборобському шкільництву, зокрема господарським школам і курсам у Милованні, Шибалині, Коршові, Янчині та
Державному хліборобському ліцеї в Черниці.14
У 1970 р. група колишніх ентузіастів-агрономів і кооператорів видала збірник
статей і спогадів про діяльність товариства “Сільський господар”. Окремі публікації
становлять наукову вартість, серед них – історичні нариси А. Романенка, Є. Храпливого і М. Боровського.15 Більшість матеріалів – це спогади, у яких описано роботу
окремих секцій “Сільського господаря”, організацію навчального процесу в хліборобському вишколі молоді, висвітлено співпрацю товариства з різними видатними
діячами української кооперації та культурно-освітніми організаціями. Цікавими є
розповіді про діяльність філій товариства у Бережанах, Борщеві, Дрогобичі, Жовкві,
Калуші, Станіславові та інших населених пунктах Галичини. Всього у збірнику
вміщено статті 60 авторів. Велику кількість матеріалів про розвиток кооперативного
руху опубліковано в історико-мемуарних збірниках.16 Багато подій та імен господарсько-економічного життя міжвоєнного періоду зафіксовано в періодиці. Наприклад, неабияке значення має нарис І. Витановича про довголітнього директора “Маслосоюзу” А. Палія, написаний у зв’язку зі смертю останнього.17 І. Витанович у своїй
основній праці звернув недостатньо уваги на діяльність Центросоюзу. Таку прогалину значною мірою заповнюють спогади колишнього директора цієї установи
І. Мартюка, які вийшли друком у книжковому форматі.18
Кооперативний рух 20-30-х рр. ХХ ст. не став предметом фахового вивчення
істориків радянської доби. Окремі аспекти цієї проблеми трактувалися у контексті
критики “буржуазного способу життя” чи показу боротьби “прогресивних сил” проти “українського буржуазного націоналізму”, а про західноукраїнську кооперацію як
свідчення певного ступеня зрілості українського національного руху не згадувалося
взагалі. З публікацій на цю тему зберігають актуальність окремі монографії, присвя131

чені історії західноукраїнських земель. Зокрема, Г. Ковальчак на основі матеріалів
тогочасних польських статистичних джерел відтворив динаміку розвитку основних
галузей промисловості, ремесла, стан зовнішньоекономічних зв’язків та внутрішньої
торгівлі національного регіону.19 Автор з’ясував, що найбільш поширеними серед
українських кооперативних організацій були споживчі. Розвивалася і промислова
переробка сировини. “Маслосоюз” об’єднував 140 районних молочарень і молочарських спілок. У Галичині активно діяло товариство “Сільський господар”, членами якого стали в 1938 р. 156 тис. індивідуальних господарств і 2,3 тис. кооперативів.
У 30-ті рр. “Сільський господар” перейшов від агротехнічної пропаганди до економічної діяльності, став власником або співвласником підприємств, учасником різних
акціонерних компаній, а також загальнодержавних експортних об’єднань, які торгували продукцією тваринництва і землеробства.20
На окрему увагу заслуговує спеціальна праця Л. Олесневича.21 Це перша
спроба в радянській історіографії проаналізувати західноукраїнську кооперацію від
кінця ХІХ ст. до 1939 р. Звісно, що визначальним у дослідженні є класовий підхід.
Автор розглядав кооперацію як “засіб політичної та ідеологічної діяльності західноукраїнського буржуазно-націоналістичного табору, як знаряддя буржуазії в боротьбі
з революційним рухом”.22 Проте книга не позбавлена позитиву. Тут багато інформації, почерпнутої з архівних фондів, міжвоєнних періодичних видань (“Діло”,
“Кооперативні вісті”, “Господарсько-кооперативний часопис” та ін.). Завдяки багатій
джерельній базі авторові вдалося розкрити структуру, соціальну природу, особливості та роль кооперації в економічному житті краю. Автор наголосив, що кооперація
виховувала у своїх членів почуття колективізму, допомагала набути практичні навики суспільної праці. Вона показувала дрібним товаровиробникам переваги організації, силу сумісних дій, розвивала самодіяльність народних мас, підвищувала рівень їх
свідомості і сприяла усвідомленню ними спільності інтересів. Дослідник звернув
увагу і на той факт, що на західноукраїнських землях кооперація мала значення і для
розвитку національного господарства. Вона також служила справі капіталістичного
економічного прогресу, бо, об’єднуючи дрібних товаровиробників, сприяла ліквідації патріархальної замкнутості, кращій організації праці, механізації і піднесенню
культури виробництва. Вагомою була культурно-освітня діяльність українських
кооперативів, спрямована на поширення агрономічних і зоотехнічних знань.23
Зібраний і систематизований Л. Олесневичем цікавий фактографічний матеріал сильно контрастує з ідеологічними нашаруваннями його тексту. Впадає в очі,
що загальні висновки автора є штучними. Наприклад, він писав (точніше – змушений
був писати) таке: “За часів буржуазно-поміщицької Польщі західноукраїнська буржуазія щораз більше будувала свою економічну програму на фашистських програмах, спочатку на корпоративній програмі Муссоліні, а згодом на економічній програмі гітлерівської націонал-соціалістичної партії”.24
Різні аспекти досліджуваної теми охоплювали польські історики, праці яких, на
відміну від публікацій їхніх радянських колег, відзначалися фактологічною насиченістю,
зваженістю наукових оцінок та відсутністю політичних ярликів. Так, М. ПапежинськаТурек у монографії, присвяченій українському питанню в Польщі у 1922-1926 рр.,
потрактувала кооперацію як основну форму організації господарського життя українців.
На її думку, головною метою українського кооперативного руху стало економічне
піднесення етнічних українських земель, а згодом і “полі-тичне посилення”.25 Кооперація значно поширилася тому, що не вимагала великих інвестицій, а здатна була
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розвиватися на основі незначних, іноді почастинних внесків. Аналізуючи хід розвитку
українських кооперативних спілок, дослідниця вказала на швидке їх збільшення від 1925
р., тобто відтоді, коли в Польщі поліпшилася економічна кон’юнктура й пожвавилося
українське суспільно-політичне життя. Послуговуючись методом компаративістики, М.
Папежинська-Турек з’ясувала особливості розвитку різних галузей кооперації. Активне
зростання господарсько-споживчої кооперації дослідниця слушно обґрунтовувала тим,
що суб’єкти господарювання цієї галузі сприяли захисту селян від факторів ризику, а
саме: обмеженості обігових коштів, браку кваліфікованого персоналу, низької рентабельності виробництва.
Не оминув цього питання й інший відомий польський україніст – Р. Тожецький. Автор вказав на нерівномірність розвитку української кооперації: у Галичині
цей рух був активнішим, ніж на Волині. Такий стан Р. Тожецький пояснив тим, що
влада Волинського і Поліського воєводств намагалася ізолювати місцевих дрібних
товаровиробників від впливу Ревізійного союзу українських кооперативів (РСУК),
чинила різні адміністративні утиски. За даними історика, у Польщі 1929 р. на 10 тис.
жителів припадало тільки 3,6 кооператива, тоді як у трьох південно-східних воєводствах (у РСУК) – аж 7,3 кооператива.26 Дослідник принагідно проаналізував
діяльність кооперативних спілок різних галузей, Сільськогоспо-дарського іпотечного
банку, акціонерного товариства “Дністер”. Вказуючи на труднощі в їх діяльності,
автор підкреслив насамперед брак власних коштів. На думку Р. Тожецького, на
розвитку кооперації негативно позначилося також слабке її фінансування урядом: на
субсидії могли розраховувати лише ті українські кооперативи, які лояльно ставилися
до влади, не загрожували польським національним інтересам.27
Про дискримінаційну політику польської влади щодо української кооперації
писали також В. Русінський, З. Ландау і Є. Томашевський.28 Щоправда, автори, так
само, як М. Папежинська-Турек чи Р. Тожецький, висвітлювали розвиток українських кооперативних організацій в основному на матеріалах, що стосуються Галичини,
а волинські землі згадували епізодично. Цю прогалину частково заповнила монографія В. Менджецького.29 Дослідник на основі багатого статистичного матеріалу дав
загальну характеристику економічного розвитку Волинського воєводства, проаналізував розвиток окремих галузей промисловості, сільського господарства, зробив висновок щодо місця і значення кооперації в соціально-економічному, суспільно-політичному і культурному житті. За його спостереженнями, після позбавлення волинських кооперативів організаційної опіки РСУК українська кооперація в краю почала
занепадати.
Як бачимо, функціонування українського кооперативного руху в міжвоєнній
Польщі стало актуальною науковою проблемою вже у другій половині ХХ ст. В
історико-економічних дослідженнях представників української діаспори на доступному джерельному матеріалі (фонди радянських архівів зі зрозумілих причин ними не
опрацьовано) в основному відображена діяльність різних видів західноукраїнської
кооперації та її видатних теоретиків і практиків. Найпомітнішою є монографія
І. Витановича, причому не лише в фактографічному, але й у концептуальному плані.
Праці радянських дослідників були вкрай заполітизовані, з обов’язковим дотриманням
постулатів партійної доктрини. Тим не менше з огляду на інформаційний потенціал
робота Л. Олесневича не втратила свого значення й дотепер. Дослідження істориків
ПНР були більш об’єктивними, ніж праці радянських учених, проте висвітлювали
розвиток українського кооперативного руху побіжно і фрагментарно. Потрібен був
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якісно новий історіографічний контекст, який би дав можливість на основі оновлених
джерельної бази та методологічного інструментарію глибше дослідити всі аспекти
проблеми, зокрема такі питання, як громадсько-агрономічна діяльність “Сільського
господаря”, розвиток кооперації на Волині, Холмщині і Підляшші, функціонування
кооперативів низової ланки на всіх теренах національного регіону, діяльність “Центросоюзу”, “Народної торгівлі”, “Центробанку”, “Маслосоюзу”, роль кооперативних організацій у піднесенні освітнього і фахового рівня населення краю, персональний внесок
активістів кооперативного руху в розвиток дрібного товарного виробництва Західної
України, формування національної ідентичності українців.
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Відображено проблеми державного регулювання діяльності кредитних спілок
в Україні. Проаналізовано фактори та тенденції розвитку вітчизняного кредитнокооперативного руху. Запропоновано авторські підходи щодо врегулювання проблем
кредитних спілок України.
Ключові слова: кредитна спілка, кредитний кооператив, державне регулювання.

Goncharenko V.

THE STATE REGULATION ISSUES OF CREDIT
UNIONS’ ACTIVITY IN UKRAINE
The state regulation issues of credit unions’ activity in Ukraine are reflected. The
factors and tendencies of domestic credit cooperative movement are analyzed. Author’s
approaches regarding the regulation of credit unions’ issues in Ukraine are proposed.
Keywords: credit union, credit cooperative, state regulation.
Постановка проблеми. Удосконалення підходів щодо регулювання діяльності
кредитних спілок з боку держави є досить актуальною у сучасних умовах проблемою, яка виникла у зв’язку з непоодинокими фактами втрати громадянами своїх
заощаджень, розміщених в окремих кредитних спілках. Такі випадки почастішали з
початком світової фінансово-економічної кризи, що негативно вплинуло на суспільну думку не тільки щодо проблемних спілок, а й щодо всього сектора кредитної
кооперації. Відкидаючи принцип об’єктивності, окремі представники влади почали
вносити різноманітні необґрунтовані, а часто навіть абсурдні, пропозиції – від
позбавлення спілок права працювати з готівкою до фактичної ліквідації цього сектора фінансового ринку. З огляду на це існує необхідність ґрунтовного дослідження
проблем, що виникли у цьому секторі, та розробки відповідних пропозицій, що
дозволили б усунути недоліки регулювання названих фінансових установ.
Стан вивчення проблеми. На жаль, ці важливі аспекти поки що не відобразилися у роботах вітчизняних науковців. Серед небагатьох публікацій, що лише
частково присвячені вдосконаленню державного регулювання кредитних спілок, слід
передусім назвати статтю В.П. Левченко «Ринок небанківських фінансових послуг
України: поточний стан та перспективи розвитку» (2010 р.) 1.
Мета і методика дослідження. Метою даної статті є аналіз проблем державного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні, а також розробка відпо136

відних пропозицій щодо врегулювання проблем вітчизняного кредитно-кооперативного руху. Основними для цього дослідження стали методи аналізу і синтезу.
Результати дослідження. Слід зазначити, що НБУ та Нацкомфінпослуг
визначені відповідальними за виконання пункту 24 «Розвиток системи кредитної
кооперації» Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України2. Цим
пунктом передбачено підготовку та подання на розгляд Верховної Ради України
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації, який
має передбачати такі дії:
– запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок із урахуванням фінансових та операційних ризиків;
– удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю
кредитних спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права
здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають
вклади населення;
– запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних
спілок із ринку фінансових послуг;
– запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання
ними правил поведінки на ринку фінансових послуг;
– створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації, у тому числі кооперативних банків та об'єднаних кредитних спілок, а також
сервісної інфраструктури ринку кредитних спілок.
Більшість із названих напрямів удосконалення державного регулювання кредитно-кооперативного сектору національної економіки не є новими і відображалися
у схваленій ще 7 червня 2006 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від
№ 321-р. Концепції розвитку системи кредитної кооперації3. Необхідність прийняття
вказаної Концепції була викликана негативними факторами та тенденціями, що вже
на той час почали проявлятись у національному кредитно-кооперативному русі.
Наскільки вдалось усунути ці негативні моменти після прийняття Концепції у 2006
році, відображає табл. 1.
Таблиця 1
Негативні фактори та тенденції розвитку кредитних спілок
та їх усунення

№
1
1

Негативні фактори та тенденції розвитку
кредитних спілок, відзначені в Концепції
2
Недосконалість законодавства, що регулює діяльність суб'єктів системи кредитної кооперації, зокрема значна обмеженість можливостей кредитних спілок у
наданні фінансових послуг їх членам та
юридичним особам
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Усунення
станом
на
1.01.2012
3
частково

Коментар
4
Прийнято в першому читанні (17.12.2008) проект
закону 2256 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи
кредитної кооперації»

Продовження табл. 1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
Лише у частини кредитних спілок рівень
капіталізації відповідає необхідному для
виконання зобов'язань перед їх членами
Недостатня поінформованість населення
про діяльність кредитних спілок
Відсутність у кредитних спілок можливостей для доступу суб'єктів малого підприємництва та фермерських господарств
до дешевих і довгострокових фінансових
ресурсів, а також до мікрокредитування;
інфраструктури, необхідної для забезпечення ефективного функціонування системи кредитної кооперації, оперативного
надання фінансової підтримки кредитним
спілкам у разі різкого погіршення їх фінансового стану, впровадження сучасних
управлінських та інформаційних технологій; ефективного механізму захисту прав
членів кредитних спілок, у тому числі
системи гарантування їх вкладів
Концептуальна невизначеність на тривалу
перспективу

3
ні
частково
ні

частково

Неадаптованість законодавства України,
що регулює ринок кооперативного кредитування, до законодавства Європейського
Союзу
Збільшення концентрації ринку кооперативного кредитування

ні

Наявність у кредитному портфелі кредитних спілок переважної кількості короткострокових кредитів, пов'язаних, як правило, з придбанням товарів тривалого вжитку
Високі відсоткові ставки за кредитами та
порівняно незначні строки кредитування,
що істотно обмежує можливість активної
роботи кредитних спілок на ринку іпотечного кредитування суб'єктів малого підприємництва та фермерських господарств
Функціонування на ринку кооперативного
кредитування значної кількості кредитних
спілок, що не дотримуються у своїй діяльності основоположних принципів міжнародного кооперативного руху та вимог
щодо захисту прав їх членів

ні
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ні

ні

частково

4
Чіткого механізму формування резервного капіталу
не встановлено
Встановлена обов’язковість спілкам мати вебсайти
Джерел та механізмів залучення дешевих і довгострокових фінансо-вих ресурсів для КС, антикризових механізмів моніторингу фінансового стану, стабілізаційних механізмів та
фондів, джерел рефінансування та механізмів гарантування вкладів членів не
було створено

Передбачено формування
3-х рівневої саморегулівної системи, але вона не
була впроваджена
Нічого не зроблено для
створення європейсько моделі кооперативних банків
Не було обмежено розвиток псевдоспілок із всеукраїнським статусом
Не були запроваджені механізми диверсифікації активів кредитних спілок
для зниження ризиків
Не запроваджено механізм
залучення фінансових ресурсів для кредитних спілок через створення кооперативних банків
Запроваджено диференціацію кредитних спілок, однак
псевдоспілки (особливо з
всеукраїнським статусом)
встигли ошукати своїх
вкладників

Продовження табл. 1
1
11

12

2
Низький рівень професійної діяльності і
технічної оснащеності переважної більшості кредитних спілок
Нестійкий фінансовий стан частини кредитних спілок, відсутність дієвого механізму підтримання фінансової стабільності кредитних спілок і гарантування вкладів їх членів, зокрема на засадах саморегулювання

3
частково
ні

4
Обов’язкове підвищення
кваліфікації фахівців КС
має формальний характер
Відсутні державна чи само
регульована система ефективного моніторингу фінансового стану КС та механізми антикризового управління

Концепція розвитку системи кредитної кооперації (2006 р.) розроблялася
Держфінпослуг із залученням фахівців ВАКС та НАКСУ, враховувала світовий
досвід побудови подібних кооперативних систем4 та містила ряд принципово важливих положень для майбутнього ефективного розвитку кредитно-кооперативного
сектора національної економіки.
По-перше, були чітко сформульовані цілі розвитку національної системи кредитної кооперації – розроблення та запровадження ефективного ринкового механізму фінансування населення, передусім у сільській місцевості, зокрема суб'єктів
малого підприємництва та фермерських господарств, забезпечення надійної роботи
фінансових установ, максимально наближених до споживачів фінансових послуг,
створення умов для довгострокового кредитування із застосуванням сучасних фінансових інструментів та ринкової інфраструктури, що дають змогу поступово знизити
вартість кредитів. При цьому підкреслювалося, що діяльність установ системи
кредитної кооперації повинна спрямовуватися на захист інтересів своїх членів та
базуватися на принципах міжнародного кооперативного руху, схвалених Міжнародним кооперативним альянсом5. Таким чином, Концепція закладала надійні підвалини інтеграції української кредитно-кооперативної системи до європейського та
міжнародного кооперативного руху.
По-друге, Концепція чітко визначала структуру національної системи кредитної кооперації, яка мала включати наступні елементи:
– кредитні спілки, що безпосередньо надають фінансові послуги своїм членам;
– інфраструктура, яка забезпечує належний рівень фінансової, системної та
організаційної інтеграції кредитних спілок;
– сервісна інфраструктура, об'єкти якої перебувають у власності кредитних
спілок або під їх контролем та забезпечують надання відповідних послуг.
До того ж, при розробці Концепції враховувалися окремі пропозиції наукових
консультантів проекту “Розширення доступу до ринків фінансових послуг”, що
реалізовувався Міністерством фінансів України за підтримки Світового банку6, з
доцільності формування в Україні класичної 3-рівневої структури національної системи кредитної кооперації. У результаті, в Концепції передбачалася побудова в
Україні описаної нижче структури системи кредитної кооперації.
Перший рівень - кредитні спілки, що безпосередньо надають фінансові послуги споживачам - своїм членам. При цьому мали створювалися належні законодавчі
та інституціональні умови для здійснення ефективного кредитування, передусім у
сільській місцевості та малих містах, у тому числі іпотечного кредитування і кредитування суб'єктів малого підприємництва та фермерських господарств, надання
послуг у здійсненні розрахунків для своїх членів. З цією метою планувалося надання
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права набуття членства в кредитній спілці суб'єктам малого підприємництва та
фермерським господарствам з установленням асоційованого членства, що дає можливість отримувати послуги кредитної спілки, але не дає права на участь у її управлінні; доповнення переліку видів фінансових послуг, які кредитні спілки можуть
надавати своїм членам, зокрема з оплати за їх дорученням товарів (робіт, послуг) та
факторингу; надання кредитним спілкам права придбавати державні та іпотечні цінні
папери, перелік яких встановлюється Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг, а також здійснювати прийом вкладів від членів кредитних спілок
та видачу їм кредитів в іноземній валюті.
Другий рівень - регіональні (міжрегіональні) кооперативні банки та об'єднані кредитні спілки, що мали забезпечити для кредитних спілок можливість доступу до необхідних фінансових ресурсів як шляхом їх перерозподілу у межах системи кредитної кооперації, так і залучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел.
Через кооперативні банки планувалося здійснювати рефінансування, диверсифікацію
ризиків, доступ до міжбанківської системи розрахунків, забезпечення переказу коштів у межах платіжних систем. При цьому передбачалося визначити на законодавчому рівні можливість заснування кредитними спілками регіональних і міжрегіональних кооперативних банків, а також надати спілкам право створювати об'єднані
кредитні спілки лише на базі членства в асоціаціях кредитних спілок. Слід відзначити, що Концепція містить і досить дискусійну норму, згідно з якою засновниками
кооперативних банків, які утворюються за участю кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, можуть бути тільки кредитні спілки.
Третій рівень - центральні кооперативні банки та/або об'єднані кредитні
спілки, які створюються установами другого рівня, обслуговують їх потреби та завершують формування цілісної кредитно-кооперативної системи на національному рівні.
Крім цього, з метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану передбачалося
створення єдиної загальнонаціональної системи стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також системи гарантування вкладів членів кредитних
спілок. Участь у системі гарантування вкладів членів для кредитних спілок, які здійснюють залучення таких вкладів, мала стати обов'язковою.
Нова роль в Концепції відводилась асоціаціям кредитних спілок, діяльність яких
мала сприяти розробленню та запровадженню єдиних правил поведінки на ринку
кооперативного кредитування, професійних і технологічних стандартів діяльності кредитних спілок. З метою захисту прав членів кредитних спілок на базі асоціацій кредитних спілок могли б утворюватися третейські суди, які розглядали б спори між кредитними спілками та їх членами. Законодавство повинно б було передбачати можливість
членства кредитних спілок у всеукраїнських асоціаціях як безпосередньо, так і через
членство в місцевих асоціаціях, що входили б до складу таких асоціацій. Одним із
пріоритетних напрямів розвитку організаційної інтеграції кредитно-кооперативного руху
мало б стати формування єдиної саморегульованої організації кредитних спілок у формі
всеукраїнської асоціації, якій могли делегуватися відповідні повноваження з боку
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Крім цього, національна кооперативно-кредитна система передбачала створення різноманітних установ сервісної інфраструктури, які б надавали послуги кредитним спілкам та об'єднаним кредитним спілкам, а також кооперативним банкам у
сфері навчання, інформаційно-консультаційного забезпечення, інформаційних технологій, організації обігу кредитних історій позичальників, мінімізації фінансо-вих
ризиків, аудиту тощо.
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Такими є основні положення чинної на сьогодні Концепції розвитку системи
кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України ще у
2006 році і на основі якої розроблявся та приймався у першому читанні проект
закону №2256 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
діяльності системи кредитної кооперації»7.
На жаль, жодних принципових і системних питань Концепції з того часу так і
не було реалізовано, а створення повноцінного кредитно-кооперативного сектора
національної економіки не перетворилося на урядовий пріоритет. Тому світова
фінансово-економічна криза 2008 року досить сильно розпочиналася на українських
кредитних спілках, особливо тих із них, які в своїй діяльності не дотримувалися
міжнародних кооперативних принципів, застосовували непрозорі схеми роботи і
фактично були псевдо-кооперативними організаціями.
З початком кризи проявилися всі проблеми та недоліки існуючої в Україні
системи кредитної кооперації. Псевдоспілки, що, як правило, діяли з всеукраїнським
статусом і мали розгалужену мережу філій у багатьох областях, не повернули кошти
тисячам своїх членів-вкладників, що викликало значний суспільний резонанс і
кинуло тінь на весь національний кредитно-кооперативний рух.
На створеному псевдоспілками та «розкрученому» регіональними і національними ЗМІ негативному інформаційному фоні щодо діяльності кредитних спілок,
гостро постало питання необхідності реформування сектора кредитних спілок, чим
зацікавилися не тільки державні органи, а й справжні кредитні спілки. Тому це
питання і відобразилося у Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.
Однак, те, як розвиваються події навколо реалізації положень цього документа
викликає серйозне занепокоєння. Класичні кредитні спілки в Україні незабаром
можуть зникнути у зв’язку з пропозиціями НБУ заборонити їм приймати депозити8.
У листі щодо реформування національної системи кредитної кооперації, направленому до Адміністрації Президента, НБУ пропонує, щоб спілки, які хочуть і надалі
залучати депозити у своїх членів, реорганізовувались у кооперативні банки з мінімальним капіталом у 120 млн. грн. В іншому випадку - вони матимуть право видавати кредити лише за рахунок пайових внесків. Такий підхід свідчить про нерозуміння
економічної природи та соціального значення кредитних спілок чиновниками НБУ.
Слід зазначити, що Нацкомфінпослуг зайняла більш виважену позицію у підходах до державного регулювання діяльності кредитних спілок. Голова Наркомфінпослуг А. Стасевський повідомив, що у Нацкомфінпослуг розпочато розробку Концепції реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації у межах
затвердженого Президентом України Національного плану дій щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Важливо на законодавчому рівні
закріпити територіально-асоціативний принцип побудови кредитних спілок на основі
взаємодопомоги в певній спільноті: на підприємстві, установі або у місцевій громаді
із забезпеченням прозорої діяльності кредитної установи. Таким спілкам повинні
надаватися всі можливості для розвитку9.
Таким чином, Нацкомфінпослуг, як профільний регулятор кредитних спілок,
мав би захистити добросовісних учасників ринку кооперативного кредитування від
загрози знищення та запропонувати наступні кроки з реформування сектору
кредитних спілок:
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1. Внесення окремих коректив та доповнень до чинної Концепції розвитку
системи кредитної кооперації (наприклад, у частині процедури «м’якого» виведення
проблемних кредитних спілок із ринку, запровадження механізмів саморегулювання
спілок на базі існуючих асоціацій, державної підтримки створення кооперативних
банків як важливих елементів національної системи кредитної кооперації, що
здійснюють обслуговування кредитних спілок та їх членів) і розробка конкретного
плану дій із її реалізації.
2. Посилення законодавчого забезпечення діяльності кредитних спілок шляхом
прийняття у другому читанні і в цілому проекту закону №2256 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації».
3. Розробка і затвердження Державної цільової програми розвитку Національної системи кредитної кооперації як важливого складового елемента соціальноекономічного розвитку країни.
Реалізація вказаних пропозицій дозволить створити ефективний кооперативний сектор у фінансово-кредитній системі, який дозволить суттєво згладжувати
ризики, пов’язані з функціонуванням системи комерційних банків, особливо створених за участю іноземного капіталу. Без створення потужного кооперативного сектора, національна фінансово-кредитна система ніколи не стане повноцінною та ефективною, про що свідчить багатолітній досвід країн світу.
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ЕВОЛЮЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ І ЙОГО ВПЛИВ НА
МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ
У статті аналізується законодавча база функціонування споживчої кооперації у період від становлення незалежності Української держави до сьогодення.
Висвітлено правові засади повернення споживчої кооперації України до міжнародних кооперативних принципів та її вступу до Міжнародного кооперативного
альянсу. Представлено засади міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності організацій споживчої кооперації України.
Ключові слова: кооперація, споживча кооперація України, кооперативне законодавство, міжнародні кооперативні принципи, Міжнародний кооперативний альянс.

Kendus O., Mykhalskyj Y.

EVOLUTION OF COOPERATIVE LEGISLATION OF
INDEPENDENT UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON
INTERNATIONAL COOPERATION
The article analyzes legal basis of consumer cooperatives functioning in the period
from the formation of independent Ukrainian state to the present days. It deals with the
legal principles of consumer cooperatives in Ukraine according to the international
cooperative principles and its accession to the International Cooperative Alliance. Also the
principles of international relations and foreign economic activities of Consumer
Cooperatives in Ukraine are presented.
Keywords: cooperation, Consumer Cooperatives in Ukraine, cooperative legislation, international co-operative principles, the International Cooperative Alliance.
В період суспільно-економічних перетворень у Радянському Союзі середини
80-х років ХХ ст. кооперативи розглядалися як перспективна організаційногосподарська форма, що забезпечувала нарощення економічного потенціалу навколо
державного сектора і, тим самим, повинна була послабити державну монополію в
економіці. Саме споживча кооперація в кінці 80-х на початку 90-х рр. виступала потужною галуззю економіки, що включала такі види діяльності, як виробництво товарів, торгівля, заготівельна діяльність, громадське харчування, надання послуг населенню.
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Розпад СРСР та політичні процеси відновлення державності України в 1991
році поставили споживчу кооперацію перед необхідністю реформування та
вирішення низки складних проблем. Головні – відродження демократичних засад
діяльності кооперативних організацій і підприємств, підвищення їхньої економічної
ефективності, ініціативи та підприємливості, способів визначення стратегії соціально-економічного розвитку, трансформації системи в економіку України. Однак для
того, щоб розпочати зміни, слід було передусім вирішити питання забезпечення
правового поля для функціонування споживчої кооперації та її входження у світову
кооперативну систему.
Вагомими дослідженнями з історії української кооперації є праці професора
С. Гелея 1,2,3,4,5,6, повний перелік яких подано у Ювілейному збірнику на пошану
Степана Гелея7. Серед них значне місце посідають колективні праці за участю
С. Гелея, С. Бабенка і Я. Гончарука8, С. Гелея, М. Алімана і С. Бабенка9, С. Гелея,
С. Бабенка і Р. Пастушенка10. Вивченням кооперативного сектора в соціально-економічному розвитку України займаються такі дослідники як Окландер М. та Чукурна
О.11, С. Семів12 та інші. Ґрунтовним бібліографічним дослідженням про учасників
кооперативного руху є трьох томне видання за редакцією С. Гелея “Українські
кооператори”13,14,15. Правовий аспект розвитку споживчої кооперації відображається
також у дослідженнях Т. Гелей16 та С. Гелея17, а в період незалежності України –
частково у дослідженнях В. Передрієнка18, О. Кравціва19 та ін., однак є поки що недостатньо вивченим. Метою статті є виявлення правових засад розвитку споживчої
кооперації в період становлення державності та незалежності України, а також їх
впливу на зовнішньоекономічну діяльність цих товариств.
На час проголошення незалежності в Україні діяла законодавча база СРСР, яка
для створення тих чи інших кооперативів стала неефективною та не відповідала
вимогам часу, оскільки в умовах переходу економіки на ринкові засади працювати
не могла. Зважаючи на такий стан справ, у травні 1991 р. на Третіх зборах п'ятнадцятого скликання Рада Укоопспілки прийняла Програму переходу споживчої кооперації України до ринкової економіки. Один з її розділів присвячувався підготовці
кадрів для роботи в умовах ринкової економіки. У Програмі йшлося про нові вимоги
до кадрів споживчої кооперації, яким належить працювати в умовах самостійності,
свободи підприємництва, розвитку конкуренції тощо. Тому також передбачалися
суттєві зміни і у змісті роботи навчальних закладів споживчої кооперації. Для цього
необхідно було ввести до навчальних планів нові предмети, які б сприяли вивченню
ринків товарів, праці, цінних паперів, маркетингової діяльності, зовнішньоекономічних відносин та ін.
Програма переходу споживчої кооперації України до ринкової економіки не
залишила поза увагою питання соціального захисту членів і працівників споживчої
кооперації. Проте економічна криза, що супроводжувала невпевнений перехід до
ринкових відносин, не давала змоги споживчій кооперації ефективно працювати і
належним чином забезпечувати відповідний соціальний захист, зберігати робочі місця, вчасно здійснювати оплату праці, поліпшувати житлові умови своїх працівників і
т. ін.
Господарство споживчої кооперації України глибоко інтегроване в економіку
держави і завжди виступало її невід'ємною складовою частиною, допомагаючи вирішувати вагомі соціально-економічні завдання. Поряд з тим, варто зазначити, що за
радянських часів основні принципи споживчої кооперації значно спотворилися.
Адже споживча кооперація, базована на самоокупності, самофінансуванні і само144

управлінні, погано вписувалася у централізовану адміністративну систему управління з властивими їй прямими директивними вказівками і суворою регламентацією,
теоретичними догмами про пріоритетність державної власності, безальтернативність
напрямків соціально-економічного розвитку. Тому, формально зберігаючи ознаки
громадсько-господарської організації, споживча кооперація за роки радянської влади
фактично перетворилася на додаток до державних торговельно-виробничих структур, на неї механічно переносилися нормативні акти, що приймалися для державних
підприємств і організацій. Через відсутність відповідного правового підґрунтя щодо
споживчої кооперації державні органи нерідко вдавалися до відчуження кооперативного майна, втручалися в діяльність споживчої кооперації, вибудовували свої
відносини з системою без урахування її природи та суті. Вони нав'язували споживчій
кооперації різні завдання та контрольні цифри, доводили жорсткі централізовані
плани, встановлювали схеми посадових окладів, ліміти чисельності працівників,
штатні розписи та ін. Навіть уже в незалежній Україні, на рівні найвищих державних
органів, продовжували досить вільно тлумачити природу і суть споживчої кооперації, прирівнюючи її до різних господарських та підприємницьких структур і намагаючись поширити на неї принципи приватизації державних підприємств. У державних концепціях, програмах, законодавчих і нормативних актах система часто не
знаходила свого місця, її потреби не враховувалися, інтереси ігнорувалися. Все це
стримувало ініціативу і свободу дій споживчих товариств та споживспілок, призводило до необґрунтованих рішень державних органів щодо споживчої кооперації.
Штучно обмежувалися можливості зміцнення її прямих зв'язків із підприємствами
промисловості і виробниками сільськогосподарської продукції. Названі недоліки
мали усуватися за допомогою закону, який би регламентував місце і роль кооперації
у державі.
В Україні підготовка закону про кооперацію здійснювалася у 1991 – на
початку 1992 рр. Проте перші проекти цього закону не гарантували всебічного захисту прав такої великої кооперативної системи, як споживча кооперація.
Закон України “Про споживчу кооперацію” було прийнято Верховною Радою
України 10 квітня 1992 р.20. Таким чином, держава офіційно визнала суспільну значимість кооперативів і гарантувала їх економічну самостійність та право власності на
кооперативне майно21. Для представництва та захисту інтересів споживчих товариств, спілок та їх членів у відповідних державних і міжнародних організаціях ще з
1920 року була створена, а в нинішньому вигляді існує з 17 червня 1992 року Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) як всеукраїнська некомерційна організація. Укоопспілка веде свою діяльність як на національному, так і на
регіональних рівнях. Укоопспілка об'єднує обласні споживчі організації, які, в свою
чергу, об'єднують районні, міські та сільські споживспілки. За даними на 1 жовтня
2011 року, Укоопспілка об'єднує Кримську республіканську спілку споживчих товариств, 21 обласну споживспілку, 219 районних спілок споживчих товариств, 198 районних споживспілок, 1 721 сільське споживче товариство, 192 міські споживспілки
і 2 928 інших господарських суб'єктів22.
Закон України “Про споживчу кооперацію” став гарантом самостійності та незалежності споживчої кооперації, визнав її повноправним суб'єктом ринку, визначив
її юридичний статус. Законодавчо закріпив фундаментальні принципи споживчої
кооперації як масової господарської організації громадян: добровільність, доступність членства, соціальну справедливість, взаємодопомогу та співробітництво, вільне
господарське функціонування на основі ринкових відносин. Окремі розділи Закону
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присвячені споживчому товариству та спілкам споживчих товариств, власності
споживчої кооперації, відносинам між державою і кооперацією, питанням діяльності
споживчих товариств та їх спілок. Закон обумовлює порядок створення, реорганізації та ліквідації споживчих товариств і споживспілок, гарантує певні права пайовиків
та передбачає їх обов'язки.
У Законі обумовлені права та обов'язки пайовиків як повноправних господарів
товариства. Для їх соціального захисту споживчим товариствам надано право запроваджувати різні переваги, а також пільгові умови користування послугами кооперативних підприємств, організацій та установ. Установлено, що система незалежна
від органів державного управління, політичних та інших організацій. Заборонено
будь-яке втручання, що може обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх здійсненню.
Законом визнано право власності споживчої кооперації. Вона недоторкана,
перебуває під захистом і охороною держави. Держава гарантує дотримання прав і
законних інтересів споживчої кооперації та її членів. Споживчі товариства і спілки
набули повної господарської самостійності і діють на принципах самофінансування.
Важливо і те, що Законом передбачено і ряд інших положень, спрямованих на розвиток властивих споживчій кооперації ринкових засад і на повніше використання її
конкурентоспроможного потенціалу.
Прийнятий Закон сам по собі не забезпечував суттєвих змін у діяльності споживчої кооперації. Був потрібним чіткий механізм його реалізації. Тому в порівняно
короткий термін, залучивши спеціалістів споживчих товариств і споживспілок, Правління Укоопспілки підготувало проекти ряду документів, які обговорювалися на засіданні Ради голів облспоживспілок та Кримспоживспілки. Згодом, 17 червня 1992 р. у
Києві, ці документи було затверджено П'ятими зборами Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання. Збори Ради прийняли постанови “Про удосконалення діяльності
кооперативних підприємств і організацій відповідно до Закону України “Про споживчу кооперацію”; “Про основні принципи закріплення внутрісистемних відношень
права власності в споживчій кооперації України”; «Про затвердження примірних
статутів кооперативних організацій”; “Про договірні взаємовідносини між організаціями споживчої кооперації”; “Про спільні підприємства споживчої кооперації
України” та інші. Збори Ради затвердили ряд документів - додатків до цих постанов.
Серед них Примірні Статути споживчих товариств і споживспілок та Статут Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки); Примірні договори про
господарсько-правові взаємовідносини між правлінням споживчих товариств та
споживспілки, між правліннями споживспілок; Примірне положення про порядок
створення спільних підприємств в споживчій кооперації України та Примірний Статут спільного підприємства. На зборах Ради також затверджувалися документи з
питань права власності в споживчій кооперації України. Механізм реалізації Закону
про споживчу кооперацію у цілому був сприйнятий системою, знайшов підтримку з
боку кооперативних організацій. Як зазначалося на Шостих зборах Ради Укоопспілки (квітень 1993 р.), більшість із них практично завершили оформлення взаємовідносин, права власності та закріплення майна, створення спільних підприємств та
укладання договорів про господарсько-правові відносини.
На відміну від попередньої концепції кооперації, Закон “Про споживчу кооперацію” державним функціонерам втручатися у справи кооперативів не дозволяє.
Роль держави обмежується контролем за дотриманням кооперативами чинного законодавства.
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Важливою віхою оформлення правового поля для кооперації загалом стало
також прийняття на П’ятій сесії Верховної Ради України Конституції України
28 червня 1996 р., яка статтею 13 закріпила рівність перед законом усіх суб’єктів
права власності, а статтею 15 – проголосила економічну багатоманітність України23.
Однак, незважаючи на прийняття низки й інших нормативно-правових актів
(таких як Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997
року24), законодавча база і надалі потребувала доповнення та ґрунтовної систематизації. На цьому наголошувала і Концепція розвитку національного кооперативного
руху, затверджена у 2001 р.: “Відсутність конкретного системного правового забезпечення зростання та розвитку кооперативних форм господарювання, недосконалість
самих законів та їх непрофесійне виконання, відсутність конкретної підтримки
кооперативного руху з боку держави не дає їм можливості скористатися конституційними правами і веде до скорочення цієї форми господарювання”25.
У подальшому кооперативне законодавство еволюціонувало з прийняттям
10 липня 2003 року Закону України “Про кооперацію”26, який оновив та узагальнив
нормативно-правову базу. В даному законі визначено мету та основні засади кооперації, її основні принципи, йдеться про порядок створення кооперативів та кооперативних об’єднань, їх органи управління, членство, основні права та обов’язки, майно
кооперативів та кооперативних об’єднань, взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями тощо. З січня 2004 року вступили в дію Цивільний Кодекс
України та Господарський Кодекс, які містять низку положень у підтримку розвитку
споживчої кооперації. В них визначено поняття власності споживчої кооперації як
однієї з форм колективної власності, а споживчі товариства віднесені до непідприємницьких структур.
Дане законодавство, а також укази Президента України “Про заходи щодо
розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки
України на ринкових засадах”, “Про Основні засади розвитку соціальної сфери села”
було покладено в основу Стратегії розвитку споживчої кооперації України (20042015), затвердженої ХІХ з’їздом споживчої кооперації27. Стратегія визначила перспективи і пріоритети соціально-економічного розвитку споживчої кооперації в
умовах трансформації суспільства та реформування національної економіки. У щорічних посланнях Президента України до Верховної Ради України28,29,30 також
завжди наголошується на важливій ролі кооперативного сектора у розвитку національної економіки, проте відсутні реальні механізми державного сприяння.
Важливим аспектом діяльності кооперації є її вихід на міжнародну арену та
встановлення міжнародних зв’язків. Варто зазначити, що всі вищеперелічені нормативно-правові документи містили положення, спрямовані на забезпечення законодавчого підґрунтя для розвитку міжнародної співпраці у галузі кооперації. Однак у
період становлення незалежності України для досягнення даної мети головним
завданням кооперації стало її повернення до міжнародних кооперативних принципів
та вступу до Міжнародного кооперативного альянсу (МКА).
Як відомо, МКА є світовим центром кооперативного руху, що об’єднує, представляє та обслуговує кооперативи. Він покликаний: пропагувати міжнародний кооперативний рух, що базується на взаємодопомозі та демократії; захищати кооперативні
цінності та принципи; сприяти розвитку економічних та інших взаємовигідних
зв’язків між своїми членами; пропагувати стабільний людський розвиток і економічний та соціальний прогрес людства, сприяючи міжнародному миру та безпеці31.
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Можна з певністю стверджувати, що найперше саме Закон України “Про
споживчу кооперацію” у нашій державі повернув поняттю кооперації той зміст, який
вбачає у ньому міжнародна спільнота і МКА зокрема. Закон заклав правові основи
для встановлення міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності споживчих товариств. Даний Закон передбачав, що споживчі товариства, їх спілки та підпорядковані їм підприємства самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн і відповідно до законодавчих актів України створюють
спільні підприємства та здійснюють інші види зовнішньоекономічної діяльності32.
Таким чином, наявна нормативно-правова база створила засади і допомогла
споживчій кооперації України стати повноправним учасником світового кооперативного руху. Вже 27-30 жовтня 1992 року в роботі XXX конгресу МКА у Токіо взяла
участь делегація України. На засіданні Виконкому МКА Укоопспілку було прийнято
до МКА, який об'єднував на той час 194 національні і 9 міжнародних спілок із 82
країн, нараховуючи понад 660 млн. індивідуальних членів.
Вступ до МКА відкрив кооператорам України шлях до міжнародних зв'язків,
одночасно зобов'язавши їх дотримуватися основних кооперативних принципів, проголошених МКА. Це аж ніяк не означає, що в усьому світі відбувається уніфікація
кооперативного руху. Різні країни часто додають свої особливі елементи до основних принципів кооперації з урахуванням національної специфіки. Однак важливо,
щоб при цьому не змінювався зміст цих принципів33 .
Закон України “Про споживчу кооперацію” цілком відповідав вимогам МКА.
Документ відійшов від радянського трактування кооперативного руху як додатка до
державної економіки, а відповідав загальним принципам кооперації. Серед них найголовніші ті, які регламентують права кооператорів, умови управління кооперативами, фінансову діяльність кооперативів і міжкооперативні відносини. Щодо
власності, то вона перебуває під контролем держави і має статус колективної, а не
приватної, що також допускається МКА.
У Законі України “Про кооперацію” визначено засади міжнародних зв'язків і
зовнішньоекономічної діяльності кооперативних організацій загалом. Йдеться про
те, що кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних
кооперативних організацій; самостійно налагоджувати міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, що беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі
та здійснюють інші зв'язки з міжнародними організаціями; мають право проводити
зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України34.
Однак аналіз розвитку міжнародної діяльності системи споживчої кооперації
України, з часу проголошення незалежності, свідчить про певні негативні тенденції.
Наприклад, протягом другої половини 90-х рр. ХХ ст. до середини першого десятиліття ХХІ ст. основною формою міжнародного співробітництва споживчої кооперації України була зовнішньоторговельна діяльність. Майже не використовувався
потенціал участі в міжнародних кооперативних об’єднаннях для налагодження економічних зв’язків, побудованих на економічній основі, розвитку інвестиційної діяльності. Співпраця з кооперативними організаціями зарубіжних країн обмежувалася
разовими угодами. Відбувалося зниження ролі споживчої кооперації як суб’єкта
зовнішньоекономічних зв’язків національної економіки. Помітна несистемність зовнішньоекономічної діяльності внаслідок відсутності стратегічного планування розвитку цієї сфери. Було створено незначну кількість спільних підприємств у системі
споживчої кооперації35. А також недостатньо активною можна вважати позицію
апарату управління щодо визнання державою особливої соціальної функції спожив148

чої кооперації на сільському споживчому ринку, необхідності відповідних пільг
щодо встановлення зв’язків та використання досвіду кооперативних спілок інших
країн. Відбувається ігнорування можливості розвитку підприємств споживчої кооперації, особливо в галузі туризму та у фінансово-кредитній сфері при співпраці із
зарубіжними кооперативними організаціями. Простежується слабка участь у міжнародних програмах обміну досвідом та налагодження міжнародних коопераційних
зв’язків36.
Все це призвело до втрати кооперацією роками відпрацьованих міжнародних
зв’язків, вона на більшості ринків поступилася своїм місцем конкурентам, зменшила
власні можливості використання експортного потенціалу. Підсумовуючи викладене,
зазначимо, що в сучасних умовах системі споживчої кооперації України доцільно
сприяти формуванню і нарощуванню експортного потенціалу, шукати потенційних
партнерів як із країн Євросоюзу, так і СНД.
Протягом останніх років можна спостерігати активізацію діяльності Укоопспілки, яка представляє Україну на асамблеях, на міжнародних форумах і семінарах,
а також відвідує країни-партнери з офіційними та діловими візитами. Зокрема, 30-31
травня 2011 року в Москві відбулася Генеральна асамблея асоціації “Кооперативи
Європи” Міжнародного кооперативного альянсу на тему “Вирішення економічних і
соціальних проблем Європи: шлях кооперативів”. Обмінятися досвідом і виробити
стратегію на 2012 рік у російську столицю прибули близько 300 делегатів із 42 країн
світу (в тому числі з України), а також представники Європарламенту, керівники
національних кооперативних організацій, голови суспільних об’єднань. Спів президент асоціації “Кооперативи Європи” Феліче Скальвіні відзначив, що глобальна
економіка, яка динамічно змінюється, поставила перед кооператорами всіх країн нові
проблеми і виклики, і учасникам асамблеї потрібно оцінити як шанси кооперації на
розвиток, так і можливі шляхи розвитку, його стратегію37.
1 червня 2011 року Укоопспілка стала членом асоціації “Ліга національних
спілок кооперативних організацій споживчої кооперації країн Співдружності Незалежних Держав”38, що сприятиме покращенню співпраці з країнами-членами СНД.
У 2011 році керівництво Укоопспілки також вело переговори про її вступ до
Європейського союзу споживчих кооперативів – EuroCoop. EuroCoop було створено
в 1957 році, його членами є національні організації споживчих кооперативів 17 країн
Європи. І вже 1 січня 2012 року Укоопспілка стала його повноправним членом39.
У межах співпраці з EuroCoop у лютому 2012 року до Києва прибула офіційна
делегація Угорської групи інтегрованих комерційних систем (The Laurel Group), яка
є стратегічним партнером споживчої кооперації Угорщини в процесах постійної
модернізації системи. Саме алгоритми та етапи модернізації системи споживчої
кооперації стали основною темою зустрічі сторін. “Сьогодні міжнародна діяльність –
це один з основних векторів розвитку споживчої кооперації в Україні, тому ми зацікавлені в досвіді наших партнерів зі всього світу”40, – зазначив голова Правління
Укоопспілки В. Гончаренко.
Запозичення зарубіжного досвіду розвитку кооперативної системи та міжнародне кооперативне співробітництво дозволять не лише інтенсифікувати розвиток
кооперативного сектора української економіки, а й модернізувати й оптимізувати
всю національну економіку, сприятимуть максимізації отриманих переваг від її
участі у міжнародному поділі праці. Виявлені чинники поглиблення міжнародного
співробітництва повинні стати основою формування зовнішньоекономічної стратегії
системи споживчої кооперації України.
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Закони України “Про споживчу кооперацію”, “Про сільськогосподарську
кооперацію”, “Про кооперацію” та інші нормативно-правові акти встановили правовий статус споживчої кооперації, законодавчо закріпивши її незалежність і самостійність. Кардинальним кроком стало надання споживчим товариствам права безпосереднього володіння, користування і розпорядження майном та фінансовими ресурсами. Споживчі товариства отримали право самостійно планувати і здійснювати
господарсько-фінансову діяльність, визначати організаційну структуру, кількість
працівників, форми і системи оплати праці. Це позитивно вплинуло на впровадження
ринкових відносин із урахуванням міжнародних кооперативних принципів.
Однак споживча кооперація протягом незалежності України недостатньо використовувала свій потенціал з метою інтеграції в міжнародний кооперативний рух
зокрема і світове господарство загалом. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності
міг би стати одним із пріоритетних напрямків у системі споживчої кооперації
України, що мало б позитивний вплив на її виробництво та формування товарних
ресурсів як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ У 1991-2012 РОКАХ
У статті наведено та проаналізовано нормативно-правову базу щодо розвитку кооперації в Україні у період 1991-2012 рр. Виявлено недоліки існуючого
законодавчого забезпечення та запропоновано шляхи їх усунення.
Ключові слова: правове забезпечення, кооперація, сільськогосподарська кооперація, споживча кооперація, кредитна кооперація, сільськогосподарський виробничий
кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Finashyna G.

THE LEGISLATIVE SUPPORT OF THE COOPERATION
DEVELOPMENT IN UKRAINE IN 1991-2012
The legislative support of the cooperation development in Ukraine for the period
1991-2012 is described and analyzed in the article. The shortcomings of the existing
legislative provision are found out and the ways to avoid them are proposed.
Keywords: legislative support, cooperation, agricultural cooperation, consumer cooperation, credit cooperation, agricultural production cooperative, agricultural service cooperative.
Кооперація є необхідним, важливим та пріоритетним трансформаційним заходом у різних галузях народного господарства, а особливо – в аграрному секторі економіки України. Враховуючи обмеженість ресурсного потенціалу та низьку інвестиційну привабливість сільського господарства, кооперація стає особливо важливою
для держави, адже має ряд переваг для стабільного розвитку аграрної сфери. За
умови ефективного функціонування кооперативних форм господарювання можливе
вирішення гострих організаційно-економічних проблем дрібних сільськогосподарських товаровиробників (приватних та фермерських господарств). Нині у більшості
розвинутих країн кооперативний сектор посідає провідні позиції, на відміну від
сільського господарства України, тому передусім необхідно сконцентрувати зусилля
на створенні досконалої правової бази для активного розвитку кооперації в Україні.
Особливості розвитку кооперації висвітлено в працях відомих вчених минулого: Р. Оуена1, Ш. Жіда2, М. Туган-Барановського3, О. Чаянова4.
Проблематика розвитку кооперативного руху та його законодавчого забезпечення відобразилася у працях багатьох вітчизняних науковців. А. П. Макаренко вважає, що кооперативне підприємництво відрізняється від інших організаційно-правових
форм господарювання соціальною спрямованістю своєї діяльності, дотриманням, як
правило, особливих кооперативних принципів і морально-етичних норм5.
С.Д. Гелей досліджує історію кооперативного руху, теоретичні основи кооперації та правові засади діяльності кооперативних організацій в Україні6. Засади
розвитку кооперації охарактеризовані у підручниках науковців Львівської комерцій152

ної академії: «Історія споживчої кооперації України»7, «Історія кооперативного
руху»8.
В.В. Гончаренко розглядає кооперативну діяльність як таку, що здійснюється
кооперативами (кооперативними товариствами, спілками) з орієнтацією на задоволення внутрішніх потреб діяльності кооперативу, котрі користуються послугами
останнього. Метою діяльності кооперативу є не отримання прибутку, а надання
більш дешевих та якісних послуг своїм членам і скорочення їхніх витрат на споживчі
чи бізнесові потреби9.
За словами відомого вченого В.В. Зіновчука, специфічною ознакою формування правового поля сільськогосподарської кооперації в Україні є те, що головним
завданням законодавчої та нормативно-правової роботи на сучасному етапі є відродити, „створити заново” кооперативи в аграрному секторі економіки10.
На думку Р.В. Мавліханової, під виробничою кооперацією слід розуміти
організаційно-правову форму організації виробництва і праці, засновану на пайовій
власності і спрямовану на отримання прибутку з метою його подальшого розподілу в
залежності від кількості та якості праці і задоволення потреб членів кооперативу11.
Варто звернути увагу на праці В. В. Каран12, В. І. Семчика13, О. О. Погріб14
ного , Н. Ю. Федоришина15, в яких розкриваються окремі аспекти імплементації в
Україні міжнародних стандартів споживчої кооперації. Деякі питання правового
забезпечення розвитку кооперативного руху та споживчої кооперації в Україні висвітлені в працях С. О. Гладкого16 та Ю. С. Шемшученка17.
Питання правового забезпечення кооперації були і є дискусійними, що зумовлює актуальність подальших досліджень із цього питання.
Метою статті є аналіз та виявлення недоліків правового забезпечення розвитку
кооперації в Україні у період 1991-2012 рр. та розробка пропозицій щодо їх усунення.
Перший крок незалежної України до розвитку кооперації – прийняття Закону
України «Про споживчу кооперацію» 10.04.1992 р.18, що спрямований на відродження і зміцнення демократичних основ споживчої кооперації, захист інтересів її
членів і сільського населення як споживачів. Споживча кооперація незалежна у своїй
діяльності від органів державного управління, політичних та інших громадських
організацій. Забороняється будь-яке втручання, що може обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх здійсненню, коли це не передбачено законом.
Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самостійна,
демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Основним
документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. Вищим органом управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які приймають
статут, визначають розміри вступного та обов’язкового пайового внеску, обирають
керівні та контрольні органи товариства, а також вирішують інші питання, пов’язані
з його діяльністю. Кожний член користується на загальних зборах споживчого товариства правом одного голосу незалежно від розміру пайового внеску, і це право не
може передаватися іншим особам. Власність споживчої кооперації є однією з форм
колективної власності. Власність споживчої кооперації є недоторканною, перебуває
під захистом держави й охороняється законом нарівні з іншими формами власності.
Споживчі товариства мають повну господарську самостійність, покривають свої
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витрати за рахунок доходів від своєї господарської діяльності та забезпечують
схоронність власності споживчої кооперації19.
Справжнє відродження кооперативної системи почалося з прийняттям Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р.20. Його прийняття
свідчить про зміну ставлення держави до кооперативної форми ведення сільськогосподарського виробництва. Відповідно до цього закону за цілями, завданнями і
характером діяльності кооперативи поділяються на виробничі та обслуговуючі.
Виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу. Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою
діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Обслуговуючі кооперативи створюються для надання комплексу
послуг, пов’язаних із виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва,
тваринництва, лісівництва і рибництва. Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи
задоволення потреб членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку.
Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в
обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Залежно
від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні. До переробних кооперативів належать кооперативи, які займаються
переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів Із льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо). Заготівельнозбутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку,
продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо. Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріальнотехнічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам. Сервісні кооперативи здійснюють технологічні,
транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з введення
бухгалтерського обліку, аудиту та інше. У разі поєднання кількох видів діяльності
утворюються багатофункціональні кооперативи. Кооперативи можуть на добровільних засадах утворювати об’єднання, які, в свою чергу, здатні утворювати об’єднання вищого рівня за галузевими чи територіальними ознаками21.
Проте більшість проблем, пов’язаних із функціонуванням кооперативів в економічній системі держави, вирішено не було. Тому було прийнято Закон України
«Про кооперацію» 10.07.2003 р.22, згідно з яким метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі
поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і
доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. Основними
завданнями кооперації є: підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх
майнових інтересів і соціальних прав; створення системи економічної і соціальної
самодопомоги населення та суб’єктів господарювання; залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної
активності населення; створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання мате154

ріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах; сприяння
сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільтва23.
Детальне опрацювання кожного із зазначених законів дає можливість визначити основні особливості кооперації, незалежно від її виду (табл. 1), що полягають у
її принципах24, а саме: добровільність вступу та безперешкодний вихід із кооперативної організації; соціальна справедливість, взаємодопомога та співробітництво;
рівне право голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос);
вільний вибір напрямів і видів діяльності; демократичний контроль за діяльністю
кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних
організацій; безпосередня участь членів кооперативної організації в її діяльності.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз законів України «Про споживчу кооперацію»,
«Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію»*
Назва закону
ЗУ «Про
споживчу
кооперацію»

ЗУ «Про
сільськогосподарську
кооперацію»

ЗУ «Про
кооперацію»

Завдання закону
Визначає правові, економічні та соціальні основи
діяльності споживчої кооперації в Україні.

Визначення кооперації
Споживча кооперація в Україні - це
добровільне об’єднання громадян
для спільного ведення господарської
діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану.
Визначає правові, органі- Сільськогосподарська кооперація – сисзаційні, економічні та со- тема сільськогосподарських коопеціальні умови діяльності ративів, об’єднань, створених з мекооперативів у сільському тою задоволення економічних потгосподарстві та їх об’єд- реб членів кооперативу.
нань.
Визначає правові, органі- Кооперація - система кооперативних
заційні, економічні та со- організацій, створених з метою заціальні основи функціону- доволення економічних, соціальних
вання кооперації в Україні. та інших потреб своїх членів.

Складено за: Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 № 2265-XII // Голос
України. – 1992. – 9 травня; Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997
№ 469/97-ВР // Голос України. – 1997. – 13 серпня; Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003
№ 1087-IV // Голос України. – 2003. – №160. – 28 серпня.
*

Слід зазначити, що держава приділяла і приділяє значну увагу розвитку саме
сільськогосподарської кооперації. Про це свідчить прийняття ряду нормативноправових актів, а саме:
1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» від 31.08.2000 р.25,
метою якого є активізація становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні, створення правових, організаційних і соціальноекономічних умов щодо їх розвитку. Цим наказом було затверджено Програму становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій, завданнями якої є: через відродження і розвиток сільськогос155

подарської кооперації сприяти незворотності процесів аграрної реформи, ринкової
трансформації сільського господарства та відродження українського села як першооснови розбудови демократичного суспільства в Україні; координувати діяльність
щодо створення і підтримки мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування цілісного кооперативного руху в сільському господарстві, взаємодії кооперативів з іншими суб’єктами господарювання у формуванні аграрного
ринку в Україні; забезпечити формування суб’єктів сільського господарства України
на кооперативних засадах, що знаходитиметься під контролем, у володінні та
діятиме в інтересах вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. Відповідно, Програма становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій не виконувалась і не виконується повною мірою і
не зацікавила господарів сільськогосподарських підприємств26.
2. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху
та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах» від
19.12.2000 р.27, метою якого є створення сприятливих умов для розвитку кооперативного сектора економіки, реалізації підприємницької ініціативи громадян, забезпечення зайнятості широких верств населення та посилення їх соціального захисту.
Основне завдання цього Указу – визнати одним із важливих напрямів реалізації
структурних змін в економіці України та формування її багатоукладності розвиток
кооперативного руху. З цією метою Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації мали розробити та
затвердити заходи на 2001-2003 рр. щодо: підтримки розвитку кооперативного руху
в сферах матеріально-технічного забезпечення, заготівлі, збуту та переробки продукції, виробничого, побутового, соціально-культурного обслуговування; створення
мережі сільськогосподарських обслуговуючих, промислових, транспортних, житлових та будівельних кооперативів, багатофункціональних товариств у системі споживчої кооперації; розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для
взаємного страхування; розширення закупівель сільськогосподарської продукції у
населення, зокрема через мережу споживчої кооперації28. Після прийняття цього
нормативно-правового акту та Указу Президента України від 8 серпня 2002 року
№ 694 (694/2002) «Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку»29 було
затверджено наступний нормативно-правовий акт.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки» від
12.12.2002 р.30, метою якої є активізація розвитку на кооперативних засадах сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому числі агроторгових домів,
розширення їх присутності на біржовому ринку, використання виробничого потенціалу та інфраструктури споживчої кооперації і на цій основі підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності. Основними завданнями Програми є: вдосконалення нормативно-правової бази з питань створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; сприяння формуванню на кооперативних
засадах елементів інфраструктури аграрного ринку – агроторгових домів, заготівельних пунктів, оптових продовольчих та плодоовочевих ринків тощо; активізація процесу формування конкурентного середовища шляхом сприяння функціонуванню
альтернативних комерційним структурам маркетингових каналів просування продукції до споживачів, що контролюються сільськогосподарськими товаровиробниками;
стимулювання процесу самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників і
сільського населення для проведення на кооперативних засадах сільськогосподарсь156

ких робіт, здійснення зооветеринарних заходів, спільного використання майна,
надання технологічних, соціально-побутових та інших послуг31. Досягнення мети
Програми та виконання її завдань потребує здійснення цілеспрямованих заходів,
один із яких – розробити і затвердити рекомендації щодо формування матеріальнотехнічної бази обслуговуючих кооперативів за рахунок залучення майна підприємств
і організацій та майна спільної власності громадян, отриманого в процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств, а також за рахунок інших
не заборонених законодавством джерел. Це сприяло затвердженню наступного
нормативно-правового документа.
4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Рекомендацій щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів з використанням майнових паїв або часток в майні, що знаходиться у
спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств» від 18.03.2003 р.32, метою якого є збереження та підвищення ефективності використання цілісних майнових комплексів, що знаходяться у
спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, та створення на базі цього майна сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів. Рекомендації визначають порядок створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на базі майнових паїв або часток у
майні, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств; можуть застосовуватись у
випадках, коли співвласники майна пайового фонду або майна спільної часткової
власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств разом отримують у натурі належні їм майнові паї або частки у спільному
майні і мають намір створити неприбуткові сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи, в яких власник майнових паїв або частки у спільному майні та
споживач цих послуг поєднуються в одній особі33.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» від 19.09.2007 р.34
Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для забезпечення розвитку сільського господарства і
сільських територій. Одна з причин виникнення ряду проблем в аграрній сфері
України – проведення неефективної державної політики щодо створення умов для
розвитку кооперативних та інших некомерційних об’єднань сільськогосподарських
товаровиробників у сфері заготівлі, переробки, реалізації продукції та фінансового і
транспортного обслуговування товарних потоків. У завданнях Програми, що стосуються розвитку підприємництва та вирішення проблем зайнятості на селі, зазначено: «стимулювання розвитку обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань»35.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва» від 20.08.2008 р.36: передбачає надання бюджетної
підтримки особистим селянським господарствам, а також створенню і функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі, переробки та
збуту продукції тваринництва, штучного осіменіння тварин, створенню й утриманню
культурних пасовищ і суб’єктів малого підприємництва на селі37.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуго157

вуючих кооперативів на період до 2015 року» від 03.06.2009 р.38. Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки»39 одним із
заходів мала стати розробка проекту Державної програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2010 року (термін виконання четвертий квартал 2004 р.). Як бачимо, вчасно цей захід реалізовано не було: «Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» була затверджена лише у 2009 р. і
втратила чинність у 2011 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про
скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» від 22 червня
2011 року №70440.
8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.
2010 р. – було передбачено видатки на державну підтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у сумі 5 000 тис. грн.41 З метою раціонального використання цих коштів було прийнято наступний нормативно-правовий документ.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» від 9.03.2011 р.: цей Порядок визначає
механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою
«Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»42. Але
5.12.2011 р. Кабінет Міністрів України видає Розпорядження «Про перерозподіл
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики
та продовольства на 2011 рік»43, згідно з яким необхідно здійснити перерозподіл
видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмами 2801150 «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» на суму 5000 тис. гривень та 2801170 «Фінансування заходів по захисту,
відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів» на суму 5000 тис. гривень і збільшення обсягу таких видатків за програмою 2801590 «Часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів» на суму 10000 тис. гривень44. Це
свідчить про непослідовність і неузгодженість політики держави щодо підтримки
розвитку обслуговуючої кооперації.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
заходів в агропромисловому комплексі» від 13.02.2012 року45, відповідно до якої
бюджетні кошти спрямовуються на ряд заходів, серед яких – підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, але як саме буде здійснено цю підтримку, – незрозуміло.
Варто зазначити, що Генеральна Асамблея ООН визначає кооперативи як один
«з найважливіших чинників соціально-економічного розвитку» і «викорінювання
бідності». Резолюцією від 23 жовтня 2011 року46 2012 рік було оголошено Міжнародним роком кооперативів і рекомендовано всім державам – членам ООН з відповідними організаціями в цілому використати проведення цього року «для надання
підтримки розвитку кооперативів і підвищення обізнаності щодо їх внеску у соцільно-економічний розвиток», тобто сталий розвиток аграрного сектора, зорієнтований
на задоволення не лише нинішнього, а й майбутніх поколінь47.
На сьогодні потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні залишається
нереалізованим. Кількість виробничих кооперативів у 2002-2010 рр. постійно знижувалась48.
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Інша тенденція спостерігалася щодо обслуговуючих кооперативів: на початок
2009 року в Україні було зареєстровано 496 обслуговуючих кооперативів, на 1 січня
2010 року їх кількість зросла до 645. Станом на початок 2012 року в Україні було
зареєстровано 774 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що на 30,5%
більше, ніж у 2011 р.49. Але більшість із них створювалася лише «на папері» з метою
отримання можливого державного фінансування.
Існуюча законодавча база України щодо розвитку кооперації має ряд недоліків
та неузгодженостей, що стримує розвиток кооперативних процесів:
1. Згідно із ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» виробничі кооперативи мають здійснювати господарську діяльність на засадах підприємництва з метою
отримання доходу50. Поняття підприємництва закріплені в Господарському кодексі
України51, відповідно до ст. 42 якого підприємництво – це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку. Тому в статусі виробничого кооперативу не відобразилася
основна ознака, притаманна суб’єктам підприємницької діяльності, – отримання
прибутку, а не доходу.
2. З одного боку, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не ставлять
за мету отримання прибутку (ст. 2 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»)52,
тому не належать до суб'єктів підприємницької діяльності, а з іншого, – їхня
державна реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (ст. 6 «Про сільськогосподарську
кооперацію»)53. Безперечно, що така неоднозначність має усуватися.
3. Подвійне оподаткування обслуговуючих кооперативів. У Податковому
кодексі України (ст. 157)54 обслуговуючий кооператив не внесено до переліку неприбуткових установ та організацій, і він оподатковується на загальних підставах.
4. Активізація кооперативного руху можлива також за умови розвитку інтеграційних процесів між обслуговуючими кооперативами та кредитними спілками.
Хоча з 2001 року в Україні і діє ЗУ «Про кредитні спілки»55, такого співробітництва
не відбувається. Станом на 30.09.2011 р. кількість кредитних спілок в Україні
становила 610, на 30.09.2010 р. – 679, на 30.09.2009 р. – 821. Розвиток кредитної
кооперації в Україні стримують відсутність загальнодержавної системи гарантування
вкладів членів кредитних спілок (як це спостерігається щодо вкладників банків);
відсутність нормативно-правових та інституційних умов розвитку фінансової інфраструктури ринку кредитної кооперації; недостатність реальних механізмів захисту
прав членів кредитних спілок, що є одночасно їх власниками та клієнтами.
5. Нерозвиненість споживчої кооперації та відсутність її підтримки з боку
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), що не сприяє відродженню і зміцненню споживчих товариств, захисту інтересів її членів і сільського
населення. Негативно також впливає відсутність цілеспрямованості та системності
державної політики щодо підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації.
З метою усунення недоліків та неузгодженостей правового забезпечення
розвитку кооперації в Україні пропонуємо наступне: узгодити ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» з Господарським, Податковим та Цивільним кодексами
України; прийняти в подальшому ЗУ «Про сільськогосподарську виробничу кооперацію», «Про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію», «Про кредитну кооперацію»; розробити чітку, послідовну Державну та Регіональні програми розвитку
сільськогосподарської кооперації, що спрямовуватимуться на правове, інформаційне,
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консультативне і методичне забезпечення діяльності кооперативів, а також передбачення фінансово-кредитної підтримки.
Отже, в Україні існуючі правові умови не сприяють розвиткові кооперативного руху, хоча будь-яка кооперація (сільськогосподарська, споживча, кредитна)
здатна забезпечити ефективну реалізацію ресурсного потенціалу країни, збереження
робочих місць, соціальний розвиток сільських територій. Саме кооперація є одним із
важливих напрямів реалізації структурних змін в економіці України та формуванні її
багатоукладності, тому потребує адекватного правового забезпечення щодо її розвитку.
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ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЯК ЗАСІБ
ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ
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З РІЗНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Акцентовано увагу на здатності обслуговуючих кооперативів поєднувати
інтереси осіб із різними економічними інтересами, зокрема вкладників і позичальників, дрібних виробників та споживачів. Підкреслено, що запорукою балансу таких
інтересів є спільне бажання названих категорій виробників і споживачів не бути
клієнтами нецивілізованих посередників. Теоретичні положення підкріплено прикладами з практики ощадно-позичкових та кооперативів гібридного типу.
Ключові слова: кооперативна організація, ощадно-позичкове товариство,
кооператив гібридного типу, виробники, споживачі, посередники.

Panteleimonenko A.

SERVICE COOPERATIVE AS A WAY TO BALANCE
THE INTERESTS OF INDIVIDUALS WITH DIFFERENT
ECONOMIC PROBLEMS
The ability of service cooperatives to combine the aspirations of individuals with
different economic interests, particularly depositors and lenders, small producers and
consumers is emphasized. The attention is paid that the key to the balance of such interests
is a common desire of producers’ and consumers’ mentioned categories not to be the
clients of uncivilized intermediaries. Theoretical statements are supported by the examples
from practice of loan and lend- and hybrid cooperatives.
Keywords: cooperative organization, loan and lend association, hybrid cooperative,
producers, consumers, intermediaries.
Постановка проблеми. Широковідомо, що за допомогою обслуговуючих
кооперативів їхні власники, тобто члени (пайовики), можуть вирішувати найрізноманітніші економічні проблеми. Такі кооперативи традиційно створюються особами
для спільного вирішення певної економічної проблеми, в умовах, коли діючі суб’єкти господарювання не можуть запропонувати виробникам чи споживачам товари і
послуги на прийнятних для них умовах (ціна, якість тощо). При цьому наявна
проблема, спільна для певної групи осіб (фізичних та/або юридичних), визначає вид
(статутну мету і завдання) окремо взятого обслуговуючого (сервісного) кооперативу.
Так, особливою популярністю серед населення різних країн світу користуються
кредитні, сільськогосподарські, споживчі кооперативи. Для своїх членів – товаровиробників і споживачів – вони виконують сервісні функції, що сприяють зростанню
їх особистих доходів, або суттєвому скороченню витрат.
Говорячи про такі кооперативи, слід згадати і той факт, що протягом останнього десятиріччя значної популярності набули так звані кооперативи гібридного
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типу («Co-operative Hybrids» – «гібридні», або «комбіновані» кооперативи). Проте,
незважаючи на численні приклади їх успішної діяльності, серед окремих українських
та зарубіжних учених і практиків існує тверде переконання щодо неможливості поєднання в одному кооперативі інтересів товаровиробників і споживачів. Таку точку
зору можна пояснити догматичним підходом до сприйняття теоретичних основ обслуговуючої кооперації та відсутністю узагальненої інформації щодо досвіду названих «нетрадиційних» кооперативів.
Стан вивчення проблеми. Аналізуючи тематику досліджень сучасних представників української кооперативної думки, можна з упевненістю говорити про значну кількість праць щодо окремих видів кооперативів і констатувати практично повну
відсутність публікацій щодо кооперативів гібридного типу. Так, численні роботи
М. Алімана, В. Апопія, С. Бабенка, П. Балабана, С. Гелея, В. Гончаренка, В. Зіновчука, М. Маліка, Л. Молдаван, О. Нестулі, Т. Оніпко, А. Пожара, Г. Скляра та інших
дослідників присвячені проблемам розвитку кредитних, сільськогосподарських та
споживчих кооперативів. А щодо «гібридних» кооперативів, чи не єдиним вітчизняним економістом, який хоча б побічно характеризує такі кооперативи, є відомий
вітчизняний економіст-кооператор В. Зіновчук1. Вчений називає їх «комбінованими»
і зазначає, що вони «характеризуються поєднанням сільськогосподарської і несільськогосподарської діяльності (наприклад, надання кредитів, страхування, постачання споживчих товарів тощо)»2. Враховуючи виключне науково-практичне значення інформації про кооперативи гібридного («комбінованого») типу в сучасних
умовах, слід визнати необхідність з’ясування їх особливостей у порівнянні з «традиційними» сервісними (обслуговуючими).
Мета і методика дослідження. Метою даної статті є обґрунтування здатності
обслуговуючих кооперативів (якими є «народні банки», ощадно-позичкові товариства, кредитні спілки та кооперативи гібридного типу) до поєднання інтересів осіб із
різними економічними інтересами, зокрема вкладників і позичальників, дрібних
товаровиробників та споживачів. У ході реалізації цієї мети стали методи аналізу і
синтезу та аналогій.
Результати дослідження. Важко не погодитися з тим, що встановлення особами спільної економічної проблеми (потреби) та усвідомлення неможливості
вирішити її одноосібно є мотивацією щодо заснування обслуговуючого кооперативу.
Так само, як на перший погляд очевидним є той факт, що різні економічні інтереси
осіб (у тому числі суб’єктів господарювання) унеможливлюють створення названої
організації самодопомоги. Переконливим свідченням справедливості вищесказаного
можуть бути абсолютно несумісні у межах класичного обслуговуючого кооперативу
інтереси виробника і торговельного посередника, або названого посередника і споживача. У даному випадку посередник, знаходячись у маркетинговому каналі між
товаровиробником і споживачем, має свій цілком обґрунтований інтерес – максимізувати прибуток за рахунок придбання у товаровиробника товару за максимально
низькою ціною і продажу його споживачеві за максимально високою (рис. 1). Те ж
саме можна сказати і про несумісність інтересів фінансового посередника (наприклад, банку) з економічною метою вкладника та позичальника (рис. 2). Виходячи з
цього, можна стверджувати, що будь-які посередники у межах обслуговуючих
кооперативів (незалежно від їхньої спеціалізації) не можуть бути надійними економічними союзниками товаровиробників і названих категорій споживачів.
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Рис. 1. Сутність протилежності економічного інтересу торговельного
посередника з інтересами товаровиробника та споживача

Проте слід зауважити, що для останніх категорій осіб «полярність» економічних інтересів не є завадою щодо кооперування, і заперечення цього факту пояснюється лише поверховим сприйняттям сутності сервісних кооперативних організацій. Щоб зайвий раз переконатися у цьому, проаналізуємо відповідні приклади з
міжнародної кооперативної практики.
Передусім згадаємо перевірену часом і добре відому не лише серед вітчизняних фахівців модель «народних банків» (або ощадно-позичкових товариств), автором якої є один із «батьків кредитної кооперації» – Герман Шульце-Деліч. Названа
кооперативна модель успішно застосовувалася у Німеччині в середини ХІХ століття,
а пізніше вона набула значної популярності у більшості західноєвропейських та
інших країнах світу. В основу вищезгаданої моделі автор поклав принцип економічної взаємодопомоги між членами-вкладниками і членами-позичальниками. Як не
дивно, поєднати, на перший погляд, різні економічні інтереси цих груп споживачів
фінансових послуг виявилося нескладно. Незважаючи на те, що категорія вкладників
завжди зацікавлена у максимально високому відсоткові нарахувань на передані до
кооперативу кошти, а інтереси позичальників спрямовані на «доступність» кредитного відсотка, їх обох єднає спільне бажання – співпрацювати без участі посередників.
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Рис. 2. Сутність протилежності (різновекторності) інтересів фінансового
посередника і вкладника (позичальника)

Це пояснюється тим, що і ті, й інші від послуг останніх завжди зазнають значних фінансових втрат. А враховуючи те, що представникам малого підприємництва
традиційно складно отримати доступ до банківських кредитних ресурсів через
відсутність ліквідної застави (банки надають їй перевагу при оформленні кредиту),
така співпраця у межах кредитно-кооперативної організації («народного банку»,
ощадно-позичкового товариства, кредитної спілки) була і залишається актуальною3,4.
Щоб з’ясувати, яким чином кредитним кооперативом досягається баланс інтересів
вкладників і позичальників, розглянемо рисунок 3. Коротко коментуючи його зміст,
зауважимо, що названі кооперативи мають важливу особливість – можуть залучати
кошти (вклади) від членів під максимально високий відсоток і розміщувати їх під
максимально низький (з огляду на ринкові відсоткові ставки). По суті у межах
кооперативу члени-вкладники і члени-позичальники «домовляються» про величину
відсоткових ставок, вигідних для обох сторін, а також прямо чи опосередковано
(через органи управління) визначають розміри витрат на організацію необхідних їм
фінансових послуг.
З’ясувавши у такий спосіб реальну можливість поєднання в одному ощаднопозичковому (кредитному) кооперативі інтересів вкладників і позичальників, обґрунтуємо здатність обслуговуючого кооперативу гібридного («комбінованого») типу
досягти балансу інтересів дрібних товаровиробників і споживачів. Графічне зображення «кооперативного балансу» щодо задоволення економічних потреб (вирішення
проблем) двох останніх із названих учасників ринку (див. рисунок 4) за своїм змістом суттєво не відрізняється від поданого вище рисунка 3.
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Рис. 3. Досягнення балансу інтересів вкладників і позичальників у
кооперативній організації ощадно-позичкового типу («народний банк», ощаднопозичкове товариство, кредитна спілка)
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Рис. 4. Досягнення балансу інтересів дрібних товаровиробників у
кооперативі гібридного («комбінованого») типу
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Сфера діяльності

Рис.
5. Маркетинговий канал реалізації сільськогосподарської продукції
посередників

Джерело:5

При цьому зауважимо, що при відносній теоретичній простоті поєднання економічних інтересів членів-товаровиробників і членів-споживачів відповідна кооперативна
модель, у якій поєднано функції збутового сільськогосподарського і споживчого кооперативу, поширилася лише на початку ХХІ ст. Для ілюстрації наведемо один із різновидів
такої моделі – кооператив типу Цві Галора (університет Бар-Ілан, Ізраїль). Надзвичайно
важливим є те, що такі кооперативи без особливих проблем досягають балансу інтересів
дрібних товаровиробників і споживачів. У моделі Ц. Галора враховано ту важливу
обставину, що і перші, і другі за допомогою такої економічної організації мають унікальну можливість «співпрацювати напряму», тобто не користуватися послугами численних посередників. Передусім це стосується аграрного сектора (рисунок 5). Товаровиробники, наблизившись за допомогою кооперативу до безпосередніх споживачів,
можуть розраховувати на отримання додаткового прибутку, а споживачі, досягши прямого контакту з виробниками, суттєво скоротити свої витрати.
З огляду на практичне значення названого кооперативу коротко охарактеризуємо
особливості його організації і діяльності. Передусім зауважимо, що у порівнянні з
традиційними кооперативами ідея створення «Oklahoma food cooperative» (так було
названо перший із таких кооперативів) мала дві суттєві особливості. По-перше, ініціативна група вбачала перспективність поєднання у майбутньому кооперативі економічних інтересів членів-виробників і членів-споживачів. По-друге, враховуючи витратність
традиційної торговельної діяльності (придбання чи оренда приміщень під магазини,
торговельне обладнання, утримання персоналу тощо), вирішили скористатися новітніми
Інтернет-технологіями, створивши своєрідний Інтернет-магазин.
Основним завданням при розробці концепції кооперативу було виявити механізм максимального задоволення економічних інтересів усіх його членів (і виробників, і споживачів). Спираючись на значний практичний досвід, Ц. Галор напо168

лягав на однаковій участі обох категорій членів у формуванні матеріально-технічної
бази кооперативу. Вчений підрахував, що для початку його діяльності цілком достатньо, щоб мінімальний пайовий внесок становив 50 дол. США. Для забезпечення
операційних витрат та формування резервного капіталу кооперативу було встановлено відрахування 10 % від суми проданого виробником товару, а для споживача
встановлювалась 10 %-на націнка на товари6. У такий спосіб обидві категорії членів
«Oklahoma food cooperative» залучалися до фінансування кооперативу. Механізм
функціонування названого кооперативу відображає рисунок 6.
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Рис. 6. Механізм функціонування «Oklahoma food cooperative»
Інструментом для збору та обміну інформацією між товаровиробниками і споживачами щодо пропозиції і попиту на товари стала веб-сторінка www.oklahomafood.org. (зараз www.oklahomafood.coop). При вступі, для реєстрації на спеціальному веб-сайті, кожен учасник кооперативу отримує персональний номер учасника
(в хронологічному порядку, починаючи з 001).
Кооператив реалізує лише продукцію від фермерів та інших виробників штату
Оклахома. Привертає увагу механізм замовлень «Oklahoma food cooperative». Їх
реєстрація на веб-сайті кооперативу починається у перший день місяця. Замовлення
можна зробити і телефоном, а також за допомогою звичайної або електронної пошти.
99,99% замовлень надходять через інтернет-систему. Коли член-споживач замовляє,
система створює два рахунки: один – для нього, інший – для виробника, про що
кожна сторона отримує повідомлення. Реєстрація замовлень припиняється у другий
четвер місяця. Доставка товарів здійснюється у третій четвер місяця. З 2009 р. члени
кооперативу можуть замовити доставку додому.
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Відносини між кооперативом і його членами – виробниками і споживачами –
базуються на агентських зв’язках. Кооператив ніколи не володіє правом власності на
будь-який товар. Він продається за дорученням членів. Всі замовлення повинні
оплачуватися замовником до виїзду за продуктами.
Для того, щоб стати постачальником товарів, член кооперативу має отримати дозвіл
від спеціального комітету зі стандартів (існують чіткі внутрішні вимоги до продукції).
Крім того, він повинен надати копії всіх відповідних ліцензій та сертифікатів. Для
максимальної зручності передачі інформації про наявні товари всі члени-виробники мають
сторінки на веб-сайті кооперативу. Вони можуть редагувати таку інформацію самостійно.
Кожному товару автоматично програмою присвоюється унікальний номер. Ця програма
дозволяє відслідковувати наявність і кількість продукції. У будь-який час члени-виробники
можуть увійти в систему для ознайомлення зі своїми замовленнями. За потреби виробник
може завантажити стандартні етикетки на упаковку і самостійно їх роздрукувати. Виробники несуть відповідальність за вчасну доставку своїх товарів до кооперативних пунктіврозподільників. Кожен товар, що надходить до таких пунктів, має маркування з іменами
виробника і замовника з відповідним кодом. Загалом кооператив пропонує понад 4 000
найменувань продукції7.
Описана вище модель кооперативу гібридного типу може бути взята на
озброєння як українськими споживачами, так і дрібними та середніми сільськогосподарськими товаровиробниками, які у силу різних обставин не реалізували кооперативний потенціал у межах існуючих споживчих і збутових сільськогосподарських
кооперативів.
Висновки. Підбиваючи підсумок, слід зауважити, що узагальнений досвід міжнародного кооперативного руху щодо обслуговуючих кооперативів переконливо свідчить
про їх здатність до поєднання інтересів осіб із різними економічними інтересами,
зокрема вкладників і позичальників, дрібних товаровиробників та споживачів. При
цьому в сучасних умовах для останніх двох із названих суб’єктів ринкових відносин
засобом досягнення балансу їх економічних інтересів стали кооперативи гібридного
(«комбінованого») типу. В аграрному секторі вони одночасно сприяють успішному розвитку фермерських господарств шляхом вигідної реалізації виробленої продукції і за
рахунок скорочення витрат на сільськогосподарські продукти підвищують добробут
звичайних громадян-споживачів. Також слід підкреслити, що глибоке вивчення досвіду і
заснування на цій основі кооперативів гібридного типу, які відповідають міжнародним
кооперативним принципам, може сприяти вирішенню в Україні багатьох соціальноекономічних проблем населення шляхом економічної самодопомоги.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ
(ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)
У статті розглянуто взаємодію кооперації з важливим аспектом людської
екзистенції – феноменом страху, який може суттєво впливати як на економічну
діяльність соціального середовища, так і на матеріальну й духовну сферу кожної
людини.
Ключові слова: кооперація, страх, філософія кооперації, кооперативні принципи, страх самозбереження, страх небуття, духовна основа кооперації, страх перед
своїм майбутнім, соціальний та екзистенціальний страх.

Мovchan М.

COOPERATION AS MEANS OF OVERCOMING OF
FEAR(PHILOSOPHICAL ASPECT)
In this article interaction of cooperation with important aspect of human existence –
phenomena of fear, which can significantly influence both economic activity of social
environment and material and spiritual sphere of every human is considered.
Keywords: cooperation, fear, philosophy of cooperation, cooperative principles,
fear of self-preservation, fear of nonexistence, spiritual foundation of cooperation, fear of
future, social and existential fear.
На початку XXI століття світ знаходиться в умовах екзистенційно-антропологічної кризи (коли втрачаються надійні усталені раціонально вивірені, освячені
традицією життєво значущі орієнтири в людському бутті), яка постійно продукує
страхи, деформуючи розгортання політичної та економічної консолідації того чи
іншого суспільства. Люди все частіше переконуються в тому, що економічним
життям керують не тільки розум чи розрахунок, а й «емоційні, афективні, підсвідомі
та стереотипні елементи, данина традиціям, нормам, цінностям, релігії, також ризик,
благодійність, бажання успіху, примус, почуття страху чи перемоги»1.
Ми зупинимося на одній із важливих складових, що керують економічною
діяльністю в соціумі і впливають як на матеріальну, так і духовну сферу кожної
людини, – екзистенціалі страху (тут поняття «екзистенціал» – вагомий чинник, котрий визначає існування конкретної людини, її ставлення до життя й смерті, до самооцінки свого становища у світі, людському середовищі. Серед них (екзистенціалів)
виділяються: страх, свобода, самотність, абсурд, любов, віра тощо) та взаємовідношенні його з феноменом кооперації.
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Страх – це стан, який виражає невпевненість у пошуках надійності, що зумовлений дійсною чи уявною загрозою біологічному чи соціальному існуванню і
благополуччю людини, забезпечуючи при цьому, на певний час, самозбереження
індивіда.
Кооперація є досить вагомою сферою соціального та економічного життя
людини. Вона має чимало різновидів, серед яких на чільному місці в Україні і світі є
споживча, кредитна, сільськогосподарська, виробнича кооперація. Проблемами
кооперації (у більш і менш розгорнутому вигляді) займалися економісти, соціологи,
філософи, історики минулого О. Анциферов, М. Баллін, С. Бородаєвський, Ф. Бюше,
М. Верещагін, І. Витанович, Г. Галаган, Ч. Говартс, В. Доманицький, Ф. Енгельс,
Ш. Жід, М. Зібер, К. Каутський, В. Кінг, М. Левицький, В. Ленін, К. Маркс,
Б. Мартос, Р. Оуен, Ф. Райффайзен, Дж. Ролз, П. Сорокін, Г. Спенсер, В. Тотоміанц,
М. Туган-Барановський, Дж. Холіок, О. Чаянов, Г. Шульце-Деліч та інші.
Зауважимо, що філософська думка як у минулому, так і зараз досить рідко
розглядає ті чи інші проблеми і перспективи розвитку кооперації. Останнім часом у
філософському дискурсі з’являються певні напрацювання, що стосуються філософії
кооперації, але вони відрізняються своєю фрагментарністю, відсутністю цілісності.
Переважно цим філософствуванням займаються економісти, історики, журналісти,
політики, а самі фахівці-філософи чомусь означеної теми уникають. Напевно, на це є
свої причини. Слід сказати, що сучасні українські і російські вчені М. Аліман,
В. Апопій, К. Вахітов, В. Геєць, С. Гелей, В. Гончаренко, В. Дронов, Ю. Ільїн,
І. Захаров, В. Зіновчук, В. Кабанов, О. Крисальний, А. Макаренко, В. Мартинов,
Л. Молдаван, Л. Наговіцина, Т. Оніпко, А. Пантелеймоненко, В. Подолян, В. Рекрут,
Г. Скляр, Л. Теплова, Л. Уколова, Н. Фігуровська та інші у своїх наукових розвідках
здебільшого акцентують увагу на історичних, економічних та соціальних аспектах
кооперації, а в самій філософії кооперації вчені зосереджують певну увагу на питаннях власності, морально-духовних засадах і соціальній відповідальності означеного
феномена.
Філософія – це одне з найвидатніших надбань людської цивілізації і культури.
Вона – «не тільки візитна картка цивілізації і культури, а й їхня основа та
животворний фермент»2. Філософи3 аргументовано переконують у тому, що сама філософія відрізняється від конкретних наук (економічних, юридичних, історичних
тощо) тим, що у науковому дослідженні бере участь людський розум, а у філософствуванні – все людське єство: воля, інтуїція, чуття, серце тощо; мова філософії
більш різноманітна, ніж наукова; філософська істина відрізняється своєю сталістю
(від неї відмовляються рідко), а наукова – є тимчасовою (від якої вчений може відмовитися на користь більш обґрунтованої істини); способів пізнання істини у філософії значно більше, ніж у науці. Тому в назві “філософія кооперації”, де висувається
поняття “філософія”, має бути аналіз, що відтворює специфіку філософії, адже вона
«...не піддається визначенню через щось інше, а тільки через саму себе й у якості
самої себе – без порівняння з чим-небудь, з чого можна було б добути її позитивне
визначення. У такому випадку філософія є щось самостійне, останнє...» (М. Гайдеггер)4. Історично так склалося, що філософія виплекала науку, яка з часом стане
самоусвідомлюючим особливим проявом людського духу.
Метою нашої статті є спроба виділити з соціальної складової кооперації один
досить суттєвий аспект людської екзистенції – страх – і розглянути кооперацію через
призму філософії (в нашому випадку – філософії страху).
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Про кооперацію можна говорити як про: 1) гуртування і співпрацю людей у
будь-якій сфері суспільного життя; 2) форму організації праці, за якої певна кількість
людей спільно бере участь в одному й тому ж або в різних, пов’язаних між собою
виробничих процесах; 3) сукупність (систему) специфічних громадсько-господарських об’єднань людей – кооперативів, в яку поряд із ними входять їх об’єднання,
підприємства та заклади, які їм належать5. Першим використав термін „кооперація”
(в сучасному розумінні) видатний англійський філософ, один із перших соціальних
реформаторів XIX ст. Роберт Оуен. Його по праву вважають родоначальником
кооперативної філософії.
Протягом багатовікової історії суспільного розвитку існували певні види
діяльності, якими займалися групи людей. Групові об’єднання забезпечували більш
ефективну діяльність порівняно з індивідуальною6.
Які ж причини виникнення «групності», колективності, кооперативності і,
кінець кінцем, кооперативних організацій? На нашу думку, початок цього процесу
слід шукати ще в первісному суспільстві. Щоб діяти і розвиватися, людям передусім
необхідно було забезпечити своє існування, відтак гостро поставала потреба самозбереження. Первісна людина надзвичайно часто стикалася з небуттям – смертю
(позаяк середня тривалість життя тоді становила 20-22 роки). У людини, яка ще не
була особистістю, виникав надзвичайно стійкий емоційний стан (вона почала значно
раніше переживати, ніж усвідомлювати, це можна простежити й у феномені онтогенезу – індивідуальному розвитку окремої людини від зародження і до смерті),
тобто страху перед небуттям, адже спрацьовував сильний біоінстинкт. Небуття – все
те, що знищує буття. У будь-якому разі страх небуття – це відповідь на зіткнення
людини з руйнацією умов її нормального буття. Особа, в якої у самій її природі
закладений інстинкт стадності, почала відчувати, що її дія має бути взаємодією, бо
тільки тоді вона може ставати результативною (справжньою) і підтримувати життя.
Таким чином, життя можливе (не кажучи про його якість) лише в певній (груповій)
організації – плем’я, рід тощо.
Страх самозбереження і приводить людей до групової діяльності, кооперативності (в подальшій історії людства означений феномен постійно підтверджуватиметься). На цьому етапі з’являється певна форма свідомості, яку можна класифікувати як “Ми-свідомість” – свідомість, що «визначається належністю індивіда до
його соціальної групи: племені, роду, общини і т. ін.»7. Вона є визначальною як для
спільноти, так і конкретного індивіда. В її межах людина виступає лише як носій та
представник колективних і родоплемінних уявлень, цінностей, норм. Тому один
індивід ніколи не протистояв іншому індивідові: протистояти могло лише наше
“Ми” чужому “Вони”. Це не означає, що всі люди в цьому (первісному) суспільстві
однакові. Вони відрізняються і за своєю фізичною силою, і за своїми здібностями.
Можна говорити про стадність, «групність», колективізм як про «спосіб самозбереження живих систем»8. Але колективізм можливий лише в соціальному середовищі і є вищим рівнем розвитку групи. Ще з прадавньої історії (первіснообщинного
суспільства) нам відомі аспекти гуртування, співпраці, що можна класифікувати як
кооперацію, де одне з провідних місць належить екзистенціалу страху. Зародження
кооперації загалом стало результатом закономірних процесів. У подальшому поступі
соціуму (в Античності, Середньовіччі, епосі Відродження, Новому часі) кооперація і
страх будуть взаємодіяти і їх взаємодія матиме свою специфіку.
Кооперативи (як самостійні організації людей, що добровільно об’єдналися з
метою задоволення своїх економічних, соціальних та культурних потреб за допомо173

гою підприємства, яке перебуває в їхній спільній власності) формально з’явилися на
європейському континенті в умовах розвитку товарно-грошових відносин у середині
XIX століття. Серед перших організаторів кооперативів, як зазначає відомий український дослідник кооперативного руху М. Аліман, був американський просвітитель,
державний діяч, вчений, один із авторів Декларації незалежності США Бенджамін
Франклін9.
Історія засвідчила, що кризи (соціальні, політичні, економічні) постійно супроводжували людство у всі часи і стосувалися майже всього суспільства (особливо
найбідніших і найменш захищених верств), тому соціальний страх – страх перед
своїм майбутнім (якістю життя в ньому і виживанням взагалі) був надзвичайно
сильним, а це спонукало людей до реальних дієвих кроків щодо збереження свого
життя (виживання) і можливого його покращення. Надзвичайно дієвими і ефективними засобами для цього є кооперація, кооперативи. Визначний український теоретик і практик кооперації Василь Доманицький ще на початку XX ст. у своїх «Товариських крамницях» писав: «Найліпший рятунок – товариські спілки, коли люди
працюють гуртом самі для себе. А гурт, звісно, – святе діло... Гуртом не страшно ні
до якого діла узятися, у гурті найважча робота за гру здається. Коли велика вигода
буває з того, як двоє або троє спрягаються та разом орють, сіють, возять, або
молотять хліб, то що вже й казати про більші спілки хліборобські, хліборобські
артілі, коли до гурту стає кілька сімей, 10-15 або й більше робочого люду, й вони
роблять гуртом усяку роботу, і вже аж готовим зерном, або навіть грішми між собою
діляться!»10. Дуже важливо, щоб у таких організаціях усвідомлювалися і реалізувалися кооперативні цінності. Протягом кооперативної історії (від Р. Оуена,
В. Томпсона, Л. Блана, «рочдельських піонерів» з Ч. Говардсом і до наших днів) відбувалася їх еволюція. Динаміка змін цінностей (принципів) залежала від конкретних
умов і країн, стадій розвитку, класової структури, політичної орієнтації тощо. Останні зміни цінностей (принципів) зафіксовані в Декларації про кооперативну ідентичність, яка прийнята Міжнародним кооперативним альянсом на XXXI конгресі МКА
20 вересня 1995 р. Тут зазначені такі принципи: взаємодопомога, демократія, справедливість, рівність, чесність, взаємна відповідальність, солідарність, відкритість,
соціальна відповідальність і турбота про інших11. Взаємодопомога – це цінність, що
визначає взаємовідносини кооперативу (як колективної організації) і члена кооперативу. Демократія в кооперації означає владу її членів, яку вони реалізують через
органи управління шляхом прийняття рішень за всіма соціальними і економічними
питаннями діяльності кооперативу. Справедливість – це передусім справедливий
розподіл доходів і соціальних благ між членами і працівниками кооперативу. Рівність визначає ставлення кооперативу до своїх членів на основі рівноправної участі
в діяльності. Чесність є головною моральною основою кооперативного підприємництва (довіра, гласність, виробництво продуктів і послуг високої якості тощо).
Взаємна відповідальність – відповідальність кооперативу за інтереси свого члена і
відповідальність особи за спільні інтереси кооперативу. Солідарність у кооперації
являє собою єдність інтересів членів окремих кооперативів будь-якого регіону і
підтверджується створенням об’єднань кооперативів (спілок, асоціацій), починаючи
від місцевого і закінчуючи міжнародним рівнем. Відкритість – це такі відносини
кооперативів зі своїми членами і суспільством, які забезпечували б довіру до
діяльності кооперативної організації і спільну участь у вирішенні нагальних проблем. Соціальна відповідальність і турбота про інших означає прагнення кооперації
до підвищення рівня життя, покращення обслуговування своїх членів і всіх людей,
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що користуються послугами кооперації без шкоди для інших громадян суспільства.
Цих принципів повинна дотримуватися кожна кооперативна організація, вони не
мають бути декларативними гаслами. Якщо принципи не виконуються, а постійно
порушуються (особливо вибраними керівними органами товариств, спілок тощо), то
відповідно посилюється страх особистості за своє гідне життя. Але на цьому деструктивні процеси не припиняються, а виникають нові страхи – самотності, покинутості, нереалізованості тощо. Це може призвести не тільки до депресії та повної
руйнації особистості людини, але й смерті.
Тому в кооперативній системі завжди існувала нагальна потреба у високоосвічених, культурних, толерантних фахівцях-патріотах як своєї справи, так і кооперації загалом. Як не дивно, але найбільша шкода для кооперації може акумулюватися
всередині самої кооперації (її установ), бо вона залежить від усіх тих людей (і передусім її очільників), які повинні завжди відстоювати високі ідеали кооперативного
руху, але, на жаль, чомусь часто про це забувають. Відомий український економіст,
кооператор і політичний діяч Борис Мартос приділяв велику увагу в кооперативних
організаціях людському фактору. Він говорив, що «в першу чергу керівник кооперативної установи повинен бути людиною порядною. Розум, досвід та енергія людини нечесної принесуть кооперації не користь, а тільки шкоду, тому в першу чергу
потрібні люди непідкупні, що для них матеріальні блага не грали б у житті першої
ролі, і то однаково, чи справа йде про які-небудь дрібні вигоди, чи про якусь велику
користь»12. Керівник не повинен бути ні користолюбцем, ні егоїстом, громадські
справи він має поставити «вище за свої особисті», а ще йому належить бути не
боягузом, а «людиною смілою, з сильною волею й твердим характером, яка б при
невдачах не падала духом, а, певна у вірності вибраного шляху, уперто б йшла до
поставленої мети, підбадьорюючи слабодухих»13.
Доречно наголосити на тому, що діалектика взаємовідносин у межах кооперації непроста. «Охорона своїх інтересів повинна поєднатися у кооперативів з готовністю жертвувати ними в ім’я спільних інтересів. Не чистий егоїзм і не чистий
альтруїзм, а солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації...»14. З іншого
боку, в розвитку кооперації виникає так багато проблем і труднощів, що подолати їх
може тільки інтерес до спільної справи, громадське піднесення, ентузіазм. «Охорона
своїх інтересів повинна поєднатися у кооперативів з готовністю жертвувати ними в
ім’я спільних інтересів. Не чистий егоїзм і не чистий альтруїзм, а солідарність
інтересів – ось духовна основа кооперації...»15. Лише така духовна основа кооперації
дозволяє людям не тільки вгамовувати страх перед невизначеним майбуттям, а й
долати його. Адже кооперація – це антропологічний феномен, сила і багатство якого
полягає в тому, що він потрібен людям для забезпечення не тільки існування у світі,
але й гідного життя в ньому, отримання благополуччя, радості й щастя буття.
Кооперативність, кооперація як соціальний феномен може виникати через
страх (багато науковців із страхом також пов’язують виникнення релігії, філософських систем тощо); вона може допомагати людині в його подоланні, але також може й
викликати страхи, коли порушуються певні «правила гри» – основні кооперативні
принципи (а це трапляється тоді, коли егоїстичні тенденції людини беруть гору над
спільними (груповими) інтересами).
Про кооперацію не потрібно говорити як про панацею від усіх нещасть і страхів. Вона як соціальна цінність має бути не раз і назавжди встановленою і застиглою
догмою на всі випадки життя, а гнучкою (пластичною), чутливою до всіх і до
кожного, хто сповідує її принципи. Кооперація лише тоді по-справжньому дієва і
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допомагає людині, коли відчуває людину і реалії буття, які нереально обмежити
вузькими рамками якихось «правильних» норм, визначень, правил тощо.
Наше життя набагато глибше і різноманітніше за всі існуючі рамки. Тобто
кооперація має бути невіддільною від життя, іманентною (внутрішньо властивою)
йому.
Ми переважно зосереджували увагу на філософських аспектах відношення
кооперації і соціального страху, але є ще й екзистенціальний страх (обумовлений
тим, що людина конечна і вона знає про це; індивід бачить очевидність і неминучість
втрати себе), який нереально подолати, та й не потрібно, бо він виступає атрибутом
людського існування (тобто це те, чого не може не бути). Коли сила цього страху
непомірно велика, то вона здатна призвести до глибоких переживань і руйнації. Але
слід не забувати і про те, що завдяки саме екзистенціальному страху людина здобуває нагоду відчути справжність, істинність, “смак” буття. Без цього феномена наше
буття не є повним. Найкращим виходом із подібного становища є визнання страху,
тобто вміння жити з ним. Страх потрібно зробити не елементом власної деструкції, а
навпаки – конструктивним елементом. Саме таким важливим феноменом, який може
перетворювати навіть екзистенціальний страх на конструктивну силу, є кооперація.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СЕЛІ
БАБУХІВ РОГАТИНСЬКОГО ПОВІТУ В КІНЦІ ХІХ – В
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ТЛІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛИЧИНІ
У статті проаналізовано процес створення громадських організацій (товариства „Просвіта”, кооперативних спілок та спортивно-гімнастичних товариств)
в опільському селі Бабухів Рогатинського повіту в кінці ХІХ – першій половині ХХ
століття, розкрито динаміку та етапи розвитку організаційної, соціально-економічної, культурно-освітньої та спортивно-масової діяльності, показано їх роль в
ідеологічній консолідації на шляху до захисту національних інтересів українського
народу.
Ключові слова: товариство „Просвіта”, українська нація, просвітньо-економічна діяльність, громадські шпихліри, читальні, греко-католицькі священики, село
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Heley S.

THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE
VILLAGE OF BABUHIV IN ROHATYN DISTRICT AT THE
END OF THE 19TH - IN THE FIRST HALF OF THE 20TH
CENTURY AGAINST THE BACKDROP OF NATIONAL
AND CULTURAL PROCESSES IN GALICIA
The article analyses the creation of public organizations (society „Prosvita”,
cooperative societies and sports gymnastic societies) in the opilia village of Babuhiv of
Rohatyn district in the late nineteenth - early twentieth century, reveals the dynamics and
stages of organizational, social and economic as well as cultural and educational activities
and mass sports activities, their role in the ideological consolidation of peasants towards
the protection of national interests of the Ukrainian people.
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Діяльність громадських організацій у селах Галичини наприкінці ХІХ – у
першій половині ХХ століття вивчалася багатьма дослідниками. Автори наукових
розвідок звертали увагу на патріотичну працю освічених верств галицьких українців,
завдяки якій зростав культурний рівень народу. Створення в галицьких селах читалень товариства „Просвіта”, кооперативних, спортивно-гімнастичних товариств та
інших громадських організацій – яскравий прояв українського національного відродження, найефективніший засіб активізації кооперативного руху та важливий фактор
зародження національно-державного мислення, закладання фундаменту української
національної армії.
Очевидно, більшість наукових праць мають загальний характер, їх автори
своєю увагою охоплюють усю Галичину або ж окремий регіон. Названа праця характеризує діяльність громадських організацій в одному окремому опільському селі
Бабухів Рогатинського повіту. Такий підхід дозволяє заглибитися в аналіз окремої
складової історії Галицького краю і, таким чином, краще зрозуміти загальні тенденції національно-визвольного руху.
1. Товариство „Просвіта”
На початку 60-х років ХІХ ст. у Східній Галичині суспільно-політичне і культурне життя дещо пожвавішало. Група прогресивної молоді, серед якої Володимир
Шашкевич (1839-1885) – син Маркіяна Шашкевича, Федір Заревич (1835-1879), Ксенофонт Климкович (1835-1881), Євген Згарський (1834-1892), Данило Танячкевич
(1842-1906), – заснували у Львові культурно-освітній гурток, з якого бере початок
народовська течія – у недалекому майбутньому найвпливовіша політична сила в
Галичині. Серед її керівників – відомі громадські і політичні діячі: Анатоль Вахнянин (1841-1908), Володимир Барвінський (1850-1883), Юліан Романчук (18421932), Олександр Огоновський (1848-1891) (родом із села Букачівці Рогатинського
повіту), професор Львівського університету, відомий спеціаліст із цивільного права,
який залишив по собі декілька цінних праць, написаних німецькою мовою, і матеріали для словника руської юридичної термінології. Він був також співзасновником
народовської Народної Ради у Львові і першим її головою (1885), редактором газети
„Правда”. Мабуть, саме за все це і назвав І. Франко О. Огоновського найталановитішим з-поміж усіх Огоновських1.
У 1868 році група студентської молоді на чолі з А. Вахнянином заснувала
товариство „Просвіта”. Воно ставило собі за мету піднести освіту простого народу,
популяризувати знання, які б сприяли інтелектуалізації і духовному відродженню
української нації. Серед тих, хто в різний час керували „Просвітою”, – Петро
Огоновський (1853-1917), який народився в селі Чагрові на Рогатинщині – учитель
математики і фізики в Академічній гімназії у Львові, дійсний член НТШ, автор
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шкільних підручників із математики і фізики; Михайло Галущинський (1878-1931) –
директор гімназії „Рідної Школи” в Рогатині (1909-1914), визначний політичний та
військовий діяч, професор Українського (таємного університету) і Омелян Огоновський (1833-1894), народжений у селі Григорові, що на Рогатинщині, очолював
„Просвіту” з 31 травня 1877 року аж до самої смерті – 28 жовтня 1894 року.
У статті „Професор Омелян Огоновський”, присвяченій його пам’яті, І. Франко
високо оцінив заслуги сподвижника „Просвіти”. „Яко голова „Просвіти” має покійний,
безперечно, величезні заслуги, – зазначав І. Франко. – Совісний і точний в сповнюванні
своїх обов’язків, невтомимо робучий і в тім згляді справді феномен між русинами...”2.
Журнал „Зоря” вмістив у 1892 році статтю В. Лукича „Омелян Огоновський”, в якій
останнього названо ясним світочем і справедливою гордістю України-Русі3.
Уже на установчих зборах „Просвіти” йшлося про те, щоб пробудити в народі
охоту до читання, до наукових знань, особливо знань про ведення господарства –
тваринництва, рільництва, садівництва4. 1869 року господарським проблемам було
присвячено книжечку „Зоря”. Першу програмну доповідь про необхідність просвітньо-економічної роботи в товаристві виголосив його голова В. Федорович на
загальних зборах 1873 року5.
Вже у книжці галицького священика, політичного і громадського діяча, членазасновника НТШ та „Просвіти” Степана Качали „Що нас губить, а що нам помочи
може” (1869), яка власне й зробила товариство в очах суспільності організацією для
народу, йшлося насамперед про необхідність створення громадських шпихлірів
(комор) та кас взаємодопомоги як засобу громадської самооборони в умовах
нещадного економічного визиску. Автор книги підводив читача до висновку, що
темнота і неуцтво гублять народ, а освіта й самоорганізація допомагають вижити.
У 1874 році товариство „Просвіта” надрукувало зразки статутів і діловодства
„зарібково-господарських спілок” відповідно до вимог закону 1873 року, на який
спирався кооперативний рух до Першої світової війни. У цьому ж році „Просвіта”
окремою брошурою видала 2 000 примірників статті С. Качали „Що нас губить, а що
нам помочи може? Письмо для руських селян”. Велика популярність брошури серед
населення спонукала „Просвіту” повторити у 1874 році її видання ще більшим
накладом – 5 000 примірників. Першим С. Качала звернув увагу на потребу соціального захисту галичан шляхом організації громадських кас позичкових, шпихлірів,
закликав до ощадності, до боротьби з пияцтвом і безгосподарністю. Фактично це був
виклад у популярній формі програми діяльності „Просвіти” у сфері соціальноекономічного захисту населення6. Тоді ж коштом „Просвіти” вийшла низка публікацій на сільськогосподарські теми7.
Зміни, внесені в статут товариства у 1876 році, передбачали створення його
філій та окремих читалень, а при них шпихлірів, кас і так званих „просвітніх крамниць”8. „Давніше, – писав ще в 1898 році до газети „Діло” активіст „Просвіти” з
Рогатинщини, – лише з трудом можна було стягнути членів до читальні, і то лише у
неділю і свято. Тепер, коли при читальні постала крамниця, цілими вечорами люди
пересиджують у читальні на розговорах, а при тім полагоджують своє купно”9. Дописувач переконаний, що „обов’язком читальні є заводити в себе шпихлірі, крамницю, касу позичкову, спілки торговельні і т. д.”, бо тільки тоді вона, читальня,
зможе корисно розвиватись10.
Новий статут „Просвіти”, прийнятий 25 березня 1891 року, перетворив
товариство з просвітнього в просвітньо-економічне. Ним передбачалося також створення рільничо-господарських і промислових спілок, відкриття крамниць, позичко179

вих і ощадних кас. Згідно зі статутом просвітні організації допомагали своїм членам
у закупівлі насіння, сільськогосподарських машин та реманенту, вишукували для них
джерела заробітків. Зазначимо, що статут уклав тоді ще молодий адвокат, а в майбутньому президент Крайового Союзу Ревізійного, визначний громадсько-політичний діяч Кость Левицький (1859-1941). Саме йому належать праці „Про каси позичкові”, „Власна Поміч” (1889), „Що має робити „Просвіта” на основі нового статуту” (1892), „Про шпихлірі і крамниці” (1893), „Про сільські каси позичкові і щадниці (1894)”11.
„Не трать надії чоловічи, ще ти не послідний, – писав К. Левицький. – Піди до
голови по розум! Подивися на громаду – там наша сила! Не багаті ми, але багато нас
є. Скиньмося в громаді по одному ринському, а кілько то буде соток. Є вже початок
до заложеня каси пожичкової. Кожда громада повинна мати свій банк, свою касу
пожичкову, а вся провізія, то є заробок каси не піде межи чужі люде, але на громаду,
на порятунок зубожілих та на запомогу бідних!..”12.
У 1891 році філію „Просвіти” було відкрито в повітовому місті Рогатині. Це
трапилося через 23 роки після заснування товариства у Львові. Її організаторами
були о. Іван Маркевич (село Юнашків), о. Йосиф Макогонський (с. Липиця), о. Степан Городецький (село Вербилівці та село Бабухів), Йосиф Яворський (село Путятинці). Першим головою Рогатинської управи „Просвіти” обрали священика села
Путятинці о. Йосифа Яворського.
У січні 1892 року новостворена управа читальні „Просвіти” звернулася з
„Відозвою до всіх патріотів Рогатинського повіту” із закликом організовувати свої
місцеві просвітянські осередки. У відозві зазначалося: „Се непохитна правда, що
лише просвічений народ має право і силу заняти поважне становище посеред других
народів землі... „Філія ″Просвіти″” звертається до всіх свідомих рогатинців і просить
організувати в селах читальні і подати інформацію: 1. Чи є у Вас читальня і в якому
стані? 2. Якщо нема читальні, чи можна знайти хоч би 10 членів, котрі би бажали
заснувати читальню? 3. Чи можна в селі організувати хор і молодь до декламації”13.
На заклик новоствореної управи „Просвіти” в Рогатині активно відгукнулися в
багатьох селах повіту. Читальні „Просвіти” виникають у місті Бурштині (1894),
селах: Загір’я (1893), Різдвяни (1894), Жовчів (1894), Колоколин (1895), Бабухів
(1895), Залужжя (1895), Дегова (1896), Васючин (1897), Чагрів (1897), Чернів (1898),
Черче (1898), Підмихайлівці (1898), Чесники (1901), Желибори (1901), Стратин
(1903), Коростовичі (1904), Бовшів (1907), Делятин (1909), Пуків (1912). У 1908 році
в Рогатинському повіті було вже 68 читалень „Просвіти”14.
Загалом утворення читалень „Просвіти” в Галичині набуло небувалих
масштабів. Якщо в 1891 році їх було п’ять, 1900 – 924, то в 1909 – 2 18515.
Ініціаторами заснування читалень виступали переважно греко-католицькі священики. До створення Рогатинської філії та читалень найбільше долучилися парохи:
о. Павло Кудрик (місто Рогатин), о. Омелян Ваньо (село Залужжя), о. Лев Залужний
(місто Рогатин), о. Теофіль Теліховський (місто Бурштин), о. Степан Городецький
(села Вербилівці, Бабухів), о. Дмитро Розлуцький (село Жовчів), о. Омелян Рудницький (село Конюшки), о. Гавриїл Боднар (село Свистільники), о. Євстахій Стернюк
(село Липиця Долішня).
Читальню „Просвіти” у селі Бабухові Рогатинського повіту було засновано
1895 року. Про це йдеться у зверненні голови товариства Григорія Хабурського до
Виділу „Просвіти” у Львові:
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„Читальня „Просвіти” с. Бабухів Рогатинського повіту, рік заснування 1895.
Почтенное Благородіє.
Прошу вислати для читальні „Просвіта” з Бабухова другоє справозданіє,
поневеть тоє котороє нам прислали, крамар стратив. Устав для читалень єсть. Только
стратив висшезгаданий примірник справоздания, котрий прошу прислати за плату.
Поверну разом з виплатою.
С почтенієм
Григорій Хабурський
Бабухів, 26.09.1897”16.
За даними звіту (справозданія) читальні „Просвіти” в Бабухові за 1896 рік,
членами товариства було 44 мужчин і жодної жінки. Із них 43 – письменних і 1 –
неписьменний. Загальний річний дохід – 4 зпр. 40 кр. У бібліотеці читальні нараховувалося 60 книжок, із яких 21 книжку позичали для читання. Більшість книжок на
господарську тематику. Читальня передплачувала часопис „Свобода”, а газету
„Діло” передплачував для читальні о. С. Городецький17.
У звіті читальні за 1900 рік відзначається, що членські внески для членів
читальні становлять: для чоловіків – 40 сот., для молоді – 20 сот. Членами читальні
було 35 чоловіків і 14 парубків; разом – 44 особи. Із них письменних 43, неписьменних – 16. Загальний річний дохід – 29 корон 50 соток. Бібліотека нараховувала 62
книжки, 18 із них позичали читачам18.
У 1903 році вступні внески для чоловіків збільшилися до 50 сот. Членами читальні було 53 чоловіків і 6 парубків, всього 59 осіб. Із них письменних 43, неписьменних – 16. Загальний річний дохід – 29 кор. 50 сот. Бібліотека збільшилася до 62
книжки, 18 із них позичали читачам19.
„Просвіта” заохочувала читальні до використання безвідсоткової позики з фонду,
призначеного Галицьким сеймом на піднесення рільництва. До кінця 1901 року її
отримала 21 читальня на загальну суму 13 400 корон (далі – кр.), а у 1902–1903 рр. –
тільки шість читалень, у тому числі читальні „Просвіти” Рогатинського повіту – в
Залужі – 400 кр., Григорові – 800 кр.20
Наступний звіт читальні „Просвіти”, адресований Головному Виділу Товариства „Просвіта” у Львові (пл. Ринок, 10) і підписаний головою „Просвіти” в селі
Бабухові Г. Хабурським, датується 26 березня 1908 року. У ньому йдеться про те, що
читальню „Просвіти” в Бабухові, що нараховує 50 осіб, очолює о. С. Городецький,
бібліотека налічує 40 книжок21.
В умовах, коли нехтували життєві інтереси народу, утискували інтелігенцію,
винищували мову і культуру, „Просвіта” зосередила головну увагу на культурноосвітній роботі серед селянства. Завдяки зусиллям просвітянського активу сільські
читальні стали справжніми вогнищами освіти та культури. Силами сільських
аматорів тут влаштовували вистави, вечорниці, проводили тематичні вечори, організовували хори й драмгуртки. При читальнях діяли вечірні школи неписьменних, різні
курси22.
На формування свідомості молоді великий вплив мало читання книжок про
козаччину, татарські набіги, про інші історичні події. Найбільшою популярністю
серед населення користувалися історичні повісті А. Чайковського, П. Куліша,
В. Будзиновського, І. Франка, М. Старицького, твори класиків української літератури
І. Котляревського, М. Шашкевича, В. Стефаника, М. Черемшини, О. Кобилянської,
Б. Лепкого, М. Коцюбинського.
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Важливе значення для ліквідації економічної та фахової безграмотності селян,
поліпшення методів господарювання мала праця на економічній ниві. У 1911 році
„Просвіта” видала книжку Сидора Кузика „Рільничі досвіди і проби, зроблені заходом товариства „Просвіта” у Львові та селянських господарствах в літах 1908–1910”.
У ній проаналізовано можливості покращення господарювання 40 повітів, 83
місцевостей, вміщено звіти 121 дослідника23.
Загалом від заснування у 1868 році і до Першої світової війни „Просвіта” видала 348 тис. науково-популярних книг і підручників накладом 2,9 млн. примірників24.
У структурах „Просвіти” діяло понад 2 тис. читалень і бібліотек і нараховувалося
13,4 тис. членів25.
Значну роль у роботі „Просвіти” на Рогатинщині відіграла „Секція українського студентського союзу”, організованого 5 лютого 1910 року. Протягом 1911 року
члени секції прочитали в осередках „Просвіти” 22 лекції, зокрема, студент Комар у
Фразі („Про спілки для збуту худоби”), студент Чорняк у Конюшках („Про еміграцію”); у 1912-1913 роках студент Володимир Яворський у Лучинцях і Бабухові („Про
Т. Шевченка”, „Про Ів. Франка”), в Лучницях („Політична ситуація в Європі”, „Наше
становисько в сучасну пору”, „Про алкоголь”), в Конюшках, Путятинцях („Завдання
і мета читальні „Просвіти”), в Лучинцях і Бабухові („Козаччина”).
У 1912-1913 роках Секція перереєструвала 13 читалень „Просвіти” та 8 „Січей” у селах: Кліщівна, Воскресінці (В. Мосора), Васючин (Я. Кузик), Уїзд (С. Сверида), Конюшки, Бабухів (В. Яворський), Гоноратівка, Чесники, Фірлеїв (М. Цап)26.
Перша світова війна радикально змінила ситуацію в Галичині. 3 вересня 1914 року
російські війська зайняли Львів. Було закрито всі українські бібліотеки, видавництва,
газети, школи, заборонено друкувати будь-що українською мовою. Без суду і слідства арештовано та заслано українських діячів, серед яких Михайла Грушевського
заслано до Симбірська, а згодом до Казані; Андрея Шептицького відправлено до
монастирської тюрми у Суздалі, де він перебував до 1917 року. За словами М. Грушевського, „у всіх ворогів українства заявилася тверда надія і навіть певність, що
тепер можна буде задавити українство до решти в самім жерелі його, яким уважали
вони Галичину і на всій Україні Російській. „Кінець українству” – таке було гасло
російської адміністрації”27.
З особливою завзятістю було припинено діяльність „Просвіти”. Нищилися
просвітянські книги, зазнавали справжнього терору члени й організатори товариства.
„Єдиною відрадою, – зауважив Ж. Ковба, – було те, що певна кількість книжок,
часописів потрапила до рук солдатів-українців, і не одному прислужилося їх читання
як перший камінь у підвалини національної свідомості”28.
Як відомо, героїчна спроба українців Галичини здобути незалежність через
відсутність політичної єдності, досвідчених провідників і переважаючу силу зовнішнього чинника зазнала невдачі. На Західній Україні було введено надзвичайний
стан, запроваджено військовий і поліційний терор, „польський стан посідання” на
українських землях, окупаційна влада намагалася злити Галичину з етнічною Польщею. Часопис „Народна воля” повідомляв, що 7 листопада 1921 року шостий відділ
польських уланів (понад 60 людей) із Бережан приїхав до Бабухова й почав насильний перепис населення. „Побивали селян, а пограбоване майно відвозили до Бережан. Сильно побили Теклю Кулик і Василя Федину, а інших примусили 24 годинним
арештом підписати конскрипційні аркуші29. ...В Путятинцях, Бабухові, Конюшках,
Пукові, Явчу, Підгородді, Черчу й Заланові арештували українських священиків і
війтів, а людей побивали і грабили”30.
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Післявоєнний стан Бабухова описано у статті, вміщеній у журналі „Рогатинець” в дещо специфічній формі під вигаданим прізвищем Князь Усусу: „Бабухів.
Село гарно колись розвивалося та держалося. Дивним дивом дуже підупало тепер,
мимо воєнного досвіду, мимо соток тисяч лицарських могил на всій Україні...
Наказний начальник громади, не вибраний волею всіх, добре дбає для других та не
для рідної громади...
Пригадуються нам татарські часи та яничари... Доборолася Україна!..
За жертви найкращих синів, за кров і самопосвяту, діждалися ми в кінці
нашого раю по заслузі... Всевладна доля завжди нагороджувала і нагородить тепер за
всі заслуги сторицею. Будьмо тільки терпеливі та непохитні у вірі... Збиратимемо
наше жниво по заслузі... І це саме повинно й підбадьорювати нас у теперішньому
раю та не знеохочувати нас і до дальших жертв для спільного добра... Благословенна
будь теперішня хвиля!.. Оздоровлюєш ти тепер й очі й вуха наші... І завидуватимуть
нам справедливо прийдешні покоління, яким таки вже не прийдеться переживати
таких цікавих і багатих змістом життєвих хвиль... Щасливі ми, тай годі – щасливі всі
„Бабухівці” на всій нашій землі!..
Асекурація нашого видимого добра так само поступає вперед. Представник
нашого рідного „Дністра” показав всім подвійну асекурацію і за ним пішла вже
більшість громади. Рабська ми колись і неслухняна голота, баранячі голови – тепер
навчилися справно йти вперед за всяким подувом вітру без огляду на наслідки... Що
не кажи – гідні ми нашого раю! Нехай же він вічно святиться для нас, доки не
перейдемо згідно у вищий рай.
Хвала тим, що замкнули нам читальню. Менше маємо клопотів тепер і довше...
можемо кумкати, в приємному для нашого тіла, болоті... Не пора, не пора, не пора
дбати нам про душу, якої не знаємо та не маємо!
Грай музика щонеділі, коли не щодня, щоби замість душ наших, яких уже не
чуємо в собі, добре почули в молодому нашому поколінню баранів ті ослячі
ніженьки наші...
Бабухівські воєнні каліки-жертви не беруть справді ніякої участі в культурних
„гопках”, не перешкоджають у забавах – зате дістають великі підмоги від
христіянської громади й жиють в достатках та братній пошані, як наші рідні князі та
бояри... Свідком цього є наш брат і товариш вірний Андрух Забігач.
І ще раз гримну: Да святиться культура та христіянська любов у „Бабухівцях”
Соборної Рогатинщини, з „Дажбоговими внуками „Бурштинцями”"!..
Князь Усусу”31.
Проголосивши себе просвітньо-економічною організацією, „Просвіта” розгорнула кампанію за створення так званих „читальняних крамниць” – торговельних
установ, що існували при читальнях цього товариства. Створення таких крамниць, як
і взагалі підтримка крамничного руху, передбачалися § 50 статуту32.
Громадські крамниці повинні були здолати монополію інонаціонального
торговельного капіталу, забезпечити розвиток господарства, налагодити товарообмін
між містом і селом, сприяти реалізації виробів українського промислу. Втративши
можливість монопольно формувати ціну на споживчі товари, шинкарі й перекупники
змушені були наблизити ціни та якість споживчих товарів до потреб українського
покупця. Прихильники громадських крамниць розраховували, що товар у цих
крамницях продаватиметься за ціною, близькою до його собівартості, оскільки
власниками капіталу крамниці та її покупцями виступали переважно одні й ті ж
люди. Мета крамниці – гармонійно поєднувати вигоду для споживача – дешевий
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продукт, з вигодою для виробника (селянина чи ремісника) – зростанням його заробітків, оскільки продавала товар, у першу чергу, вітчизняного виробництва33.
Поширення громадських крамниць (церковних, крамниць сільських громад,
читальня них), розгортання так званого „крамничного руху”, що передбачав популяризацію та підтримку, поряд із громадськими, й приватних торговельних закладів,
було заслугою української духовної та світської інтелігенції. Галицька українська
еліта усвідомила: для збереження своєї віри й національної самосвідомості українцям необхідно вдатися до економічного самозахисту перед визиском з боку влади,
великих землевласників та іноземного, головно, єврейського і польського, капіталу.
До прийняття закону про громадські організації 1867 року такий самозахист був
можливий лише через органи громадського самоврядування та церковні братства.
Висновок про необхідність об’єднання зусиль для праці на економічній ниві
українська інтелігенція робила на основі історичного досвіду власного народу, а
також досвіду інших слов’янських народів Австрії, зокрема чехів, словенців, які
швидше й активніше, ніж українці, творили громадянське суспільство34.
На Рогатинщині крамничний рух значно поширився у 1890-х роках. За даними
Осипа Кравченка, в кінці 1892 року там функціонувало 15 приватних чи громадських
крамниць, зокрема у таких селах, як Фірлеїв, Беньківці, Черче, Заланів, Фрага, Підгороддя, Липиця Горішна і Липиця Долішна, Княгиничі, Скоморохи Нові, Путятинці, Бабухів та ін35.
У селі Бабухові крамниця винаймала приміщення в Михайла Іванціва за 180
крон річних. У 1895–1896 роках бабухівська громада збудувала власний будинок, у
якому розмістилася крамниця. Річний дохід крамниці становив 100 зл. р. 1 крон. З
1897 року крамницею повністю стала опікуватися читальня „Просвіти”36.
Про крамничні справи в Путятинцях, Бабухові, Лучинцях повідомляла газета
„Діло”: „Перебуваючи кілька тижнів тому в Рогатині я мав нагоду придивитися
ближче до відносин, по крайній мірі в одній частині того руського повіту. Як, з
одного боку, центр повіту Рогатин спить «сном блаженних», так, з другого боку,
видно що раз більший рух і життя по селах, і це в основному завдяки ініціативі
людей доброї волі, а також і селян самих, які чим раз то більше розуміють свій
власний інтерес. Згадаю тут про три факти, які не можуть бути байдужими для
загалу Русинів.
В селі Путятинцях, 1/2 милі від Рогатина, основано, головно ініціативою
знаного патріота о. Йосипа Яворського в селі крамницю і об’єднано її з читальнею.
Які перспективи могли би мати на терені дрібної торгівлі і промислу, її можна
побачити хоча б на путятинецькій крамниці. Протягом шести тижнів, тобто від часу
заснування крамниці, продано товару більше ніж на 300 зл., а слід знати, що діло
засноване з дуже невеликого капіталу, лише 50 зл. Крім цього слід також взяти до
уваги і цю обставину, що крамниця повинна витримати велику конкуренцію з боку
жидів, що густо розселились по наших селах, а також що двір і вся двірська прислуга
старається принизити значення крамниці і дуже нерадо дивиться на економічні та
просвітні подвиги нашого селянства. Усі товари путятинецька крамниця бере зі
складів „Народної торгівлі” в Рогатині – а страхується в товаристві „Дністер”.
Другу крамницю засновано заходом о. Стефана Городецького в селі Бабухові.
Крамниця також об’єднана з читальнею, розвивається і йде вперед – но все ж таки не
такою скорою ходою, як крамниця в Путятинцях, бо в селі крім корчми, сидить ще
третина жидів, то ж і конкуренція велика. Між Путятинцями і Бабуховим лежить
село Лучинці – село доволі заможне – так що ж коли брак пасовиська і лісу дається
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дуже взнаки громаді. За фіру сіна для худоби на зиму працює ціле село на двірських
сіножатях, а власне поле обробляється хіба що похапцем. Але тій біді, здається буде
скоро кінець. Ініціативою кількох енергійних селян купує село від власника села
Конюшок п.Баньковського 72 морги сіножатей, за ціну 30.000 зл., взявши, за порадою радника д-ра Савчака, 26.000 зл. позики в краєвому банку у Львові. Решта, тобто
4.000 склала громада – і цю суму, у вигляді завдатку вже вручено п. Баньковському”.
М.М.”37
Наприкінці 1897 року „Просвіта” мала 14638, а через шість років – 450 „читальняних крамниць”. Їх роботою опікувався спеціальний референт із економічних
питань („мандрівний учитель”). Першим таким „учителем” був агроном В. Король
(1896-1902), його наступниками – А. Гарасевич (1904-1909) та Сидір Кузик (19091914). Референти „Просвіти” читали лекції на економічну тематику, надавали селянам, зокрема членам читалень, різноманітні консультації, провадили ревізії господарських установ Товариства. Лише в 1898-1899 роках В. Король провів „люстрацію” господарських об’єктів „Просвіти” у 18 повітах і прочитав лекції у 249 сільських громадах та в 9 міських філіях товариства. Ці лекції, за даними „Просвіти”, слухало 16 055 осіб, із яких 44 – представники інтелігенції, решта – селяни та міщани39.
У крамничному русі, крім „Просвіти”, активну участь брали „Народна торгівля”, Товариство „Руська Бесіда”, „Сільський господар” „Общество имени Михаила Качковского”, Страхове товариство „Дністер” та інші громадські й економічні інституції. Так, товариство „Дністер” у 1903 році виділило „Народній торгівлі” субвенцію в 2000 крон для утримання „мандрівного вчителя крамничної справи”40.
З приходом на митрополичий престол Андрея Шептицького до крамничного
руху активно долучилася Греко-католицька церква. Вона започаткувала спеціальну
акцію з організації „християнських (церковних) склепів” (крамниць) у сільських парохіях41, якою керував господарський адміністратор Галицької митрополії о. Тит
Войнаровський.
Визначний український кооператор Іван Петрушевич звернув увагу на окремі
недоліки, які перешкоджали розвитку крамничної справи. Головний із них полягав у
тому, що крамниці практикували продаж товарів у борг. Відмовившись від кредитування покупця, приватні українські крамниці ризикували втратити частину клієнтів,
а громадські – ще й сенс існування в очах багатьох селян та міщан. Адже більша
частина незалежного населення не мала сталого заробітку, а отже й грошей, щоб
розплатитися за споживчі товари. Не завжди вигідним був і натуральний обмін,
оскільки більшість крамниць тоді ще не займалася закупівлями сільськогосподарської продукції та ремісничих виробів. Невідомий автор у статті „З Рогатинщини: слівце про читальні і крамниці” писав: „Щоб заохотити людей до піддержи власного
підприємства, крамниці продавали товар з невеликим лиш зиском, при чому замість
готівки приймали яйця і різного роду збіжжя по біжучій ціні”42. Залишаючись легким
об’єктом для наживи з боку торгівця-„чужинця”, український селянин чи ремісник
бачив основну вигоду від існування національної крамниці, не лише громадської, а
часто й приватної, саме в тому, щоб безвідмовно отримувати необхідні йому товари і
не робити при поверненні боргу якихось доплат.
Завдяки крамничному рухові суспільна свідомість галицьких українців змінилася. Замість зневаги або ж байдужості до торгівлі спостерігалася посилена увага до
неї. Подолання господарської відсталості, розбудова соціальної структури нації,
національно-економічне визволення все частіше пов’язувалися з крамничним рухом.
За словами В. Нагірного, „в послідних роках, а головно від заснування „Народної
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Торговлі” збудилося заінтересування для купецького, а властиво для крамарського
діла і то так, що чи то в нарадах політичних, економічних чи просвітніх, все
зводиться бесіда про крамарство і кожний думає, що крамарство доведе народ до
цілковитого добробуту”43.
У 1905 році К. Левицький та І. Петрушевич видали на кошти товариства
„Просвіта” „Порадник торговельний”. У ньому йшлося про те, що галицькі українці
– народ хліборобський і купців серед нього дуже мало. Торгівлю у селах і містах
вели переважно чужинці, які заробляли на цьому великі статки. З кожного села
щорічно вони вивозили велику кількість хліба, льону, картоплі, капусти, а також
корів, телят, свиней, гусей, качок, курей, шкіри, пір’я та іншої сировини. На всьому
цьому заробляли не тільки гуртівники, а й їхні агенти, помічники, візники. Ще більші
заробітки мали посередники на товарах, які привозили до села і перепродавали
людям у крамницях. Пригадаймо, які це були товари: „Плуги, борони, рала, колісниці, сокири, ножі, рискалі, сапи, підкови, прилади господарські і ремісничі; кожухи,
сіраки, камізельки, пояси, чоботи, капелюхи, сукна, полотна, перкалі, цайги, спідниці, димки, запаски, корсети, кацабайки, хустки, місюрки, застяжки, квітки і коралі;
горшки, макітри, баняки, миски, збанки, тарелі, склянки; кварти, цебри, цебрики,
коновки, діжки, зільниці, фаски, бочки, балії, путні; ложки, ложники, сільниці, шафки, образи, маглівниці, тачівки, стільці, лавки, шиби, замки, колодки, ланцюги,
цьвяхи, воловоди, ужиска; лямпи, нафта, сьвічки, ліхтарні, ліхтарі, ігли, шпильки,
нитки, пряжі, ножиці, наперстки; мука, крупа, грис, дріжджі, сіль, цукор, солонина,
смалець, ковбаси, вудженина, всіляке корінє, кава, оселедці, москалі і сардинки, чай,
пиво, вино, горівка, мід до питя і патока – се тілько найважніші товари до буденного
ужитку, без яких годі обійтися”44.
Автори „Порадника” обрахували, що лише одна сім’я протягом року купувала
товарів на 200 корон. Якщо в селі проживало 300 сімей, то разом вони витрачали на
закупівлю товару 60 тис. корон. Це означало, що чистий заробіток від торгівлі
товарами першої необхідності становив 10-15 тис. корон.
Водночас К. Левицький та І. Петрушевич дорікали галичанам за невміння
організувати торгівлю товарами першої необхідності: „Доволі глянути на сільську
крамницю, аби побачити, яким товаром-добром і як вона торгує, – зазначали вони. –
Трошка стухлої муки в бруднім мішку валяєся десь в куті на незаметаній земли або
підлозі; крім того грудка цукру, банька нафти, кілька пачок сірників і „папірців”, то
звичайне все, чим може попасти і налюбуватися людське око. Муку чути мишами,
цукор нафтою, сірники пріють, нафта заправлена бензиною палахкотить. Але і сей
запас товарів не все на складі і нераз тому, що рад-би їх купити у свого, приходиться
відійти з порожними руками”45.
Автори „Порадника” висміювали тих крамарів, які вели свою торгівлю так,
ніби робили ласку покупцям. Якщо ж хтось із них попросив товару, якого немає в
крамниці, його могли обізвати грубим словом.
Хибним К. Левицький та І. Петрушевич вважали такий погляд на торгівлю,
коли хтось думав, що „досить купити вагу і трохи злежалого товару” і „зиски попливуть ніби з керниці”. „Кожне ремесло вимагає науки, знання і практики. Як шевця
без фахового знання звуть „полатайком”, так і крамарство без науки і торгівлі можна
назвати хиба капарством”. Той, хто брався торгувати, але не мав відповідних знань
та необхідного капіталу, був, на їхню думку, „або дурень, або злодій”46.
За даними Ю. Павликовського, якому належить провідна роль в українському
кооперативному русі у міжвоєнний період, бачимо, що в 1903 році на 3 374 громади
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у Східній Галичині припадало 1 686 громадських і приватних крамниць, а через рік –
уже близько 2 тисяч47. Згодом значна частина крамниць прийняла статус кооперативів. Проте багато просвітян вирішили, що трансформація крамниць при читальнях у
кооперативи не є обов’язковою. У 1913 році читальні „Просвіти” ще утримували 457
крамниць48.
Важкі часи для „Просвіти” настали, як ми уже відзначали, в роки Першої
світової війни, коли царська влада заборонила всі українські періодичні видання, товариства, розгромила культурно-освітні інституції, пограбувала бібліотеки та музеї.
У роки незалежності Української держави „Просвіта” швидко відроджувалася.
На жаль, цей період тривав недовго. Уже з 20-х років доводилося працювати в
умовах жорсткого контролю польської влади.
Голова товариства „Просвіта” в селі Бабухові Г. Хабурський та секретар
С. Маліцкий скерували 10 липня 1921 року до Головного Виділу товариства „Просвіти” у Львові повідомлення, де зазначалося, що повітове староство в Рогатині для
відкриття читальні „Просвіти” вимагає затвердженого в намісництві статуту. Старий
статут „Просвіти” було втрачено під час війни, а тому керівники „Просвіти” в
Бабухові просили вручити Миколі Лазуркові новий статут49.
19 серпня 1921 року у відповідь на рішення Головного Виділу товариства
„Просвіти” у Львові від 25 липня 1921 року повідомлялося, що 26 червня 1921 року
читальню „Просвіти” в Бабухові відновлено на загальних зборах, у яких взяло участь
84 особи. Збори головою „Просвіти” обрали Григорія Хабурського, заступником –
Стефана Скробача, скарбником – Петра Пилипіва, писарем – Стефана Маліцкого,
членами управи – Дмитра Галушку та Івана Чепіля.
У повідомленні зазначалося, що, читальня „Просвіти” в Бабухові має власне
приміщення. Драматичний гурток двічі ставив виставу „Назар Стодоля”, чистий дохід від перегляду якої перераховувався у фонд „Учітеся, брати мої”. Виділ читальні
передплачував газети „Батьківщина”, „Український голос”, „Світ дитини”, „Світло”.
Бабухівці повідомляли також про відновлення читалень „Просвіти” в сусідніх
селах – Путятинці і Вербилівці50.
У звіті читальні „Просвіти” в селі Бабухові за 1921 рік, датованому 15 березня
1922 року, зазначено, що членами „Просвіти” зареєстровано 139 осіб, із них чоловіків – 40, жінок – 39, парубків – 38, дівчат – 22; грамотних – 129, малограмотних –
10. Члени „Просвіти” заслухали доповідь „Про ліквідацію неграмотності”. Бібліотека
налічувала 30 книжок. Драматичний гурток, окрім вистави „Назар Стодоля”, двічі
показав виставу „Учитель”. Власний будинок читальні „Просвіти” фігурував під
№ 15851.
24 червня 1923 року Григорій Хабурський, Микола Кордис, Іван Поперека,
Петро Іванців, Степан Івасик, Микола Мазурик, Ясько Бажик, Іван Дадак, Іван Мазурик, Сень Галушка, Ілько Іванців звернулися до Воєводства в Станіславові з проханням дозволити організувати читальню „Самоосвіта”, затвердити відповідний статут52.
У звіті, датованому 12 березня 1924 року, йдеться про можливу постановку
вистави „Безталанна”, кошти від якої повинні використовуватися на видатки читальні та на придбання книг. Бібліотека нараховувала на цей час 104 примірники літератури, 28 з яких на кооперативну тематику. Вступний внесок для членів „Просвіти”
становив 1 злотий53.
23 червня 1924 року члени бабухівської громади: Григорій Хабурський, Степан Скробач, Микола Кордис, Петро Іванців, Гриць Сас, Іван Кордис, Микола Ски187

бак, Ілько Іванців, Іван Височанський, Іван Мазурик − ще раз звернулися до Станіславівського воєводства з проханням затвердити статут для читальні „Просвіти”54.
Цього разу статут було зареєстровано 29 липня 1924 року за №7296/ів. Мету і
зміст діяльності товариства подаємо в оригіналі:
„А) Ціль Товариства і обєм ділання.
§ 1. Ціллю Товариства є: просвіта і піднесення культури українського народу у
всіх його верствах і напрямах життя.
§ 2. До осягнення цієї ціли прислугують Товариству отсі способи:
а) видання усякого рода книжок, творів, письм, журналів і часописий в мові
українській або після потреби иншій, особливо ж творів і письм популярних для
сільського і міського люду, – та їх розширення;
б) устне поучування народу в справах просвітних, культурних, господарських,
торговельних і промислових, а то через делєґатів, люстраторів і мандрівних учителів;
в) закладання на території Воєвідств: львівського, тернопільського, станиславівського і краківського (§ 4.) філій і читалень Товариства «Просвіта», як також
поміч і опіка над тими товариствами;
г) уладжування публичних лєкцій і викладів, літературно-музичних продукцій,
концертів, аматорських вистав театральних, – взагалі плекання музики та співу і
ведення людового театру та кінотеатру;
д) уладжування національно-культурних свят і просвітних віч та прогульок в
ціли пізнання краю і народу та гідних звиджування місць;
е) закладання і удержування бібліотек, народніх музеїв, публичних читалень і
випозичалень книжок, як також збирання і видавання всяких матеріялів, відносячихся до пізнання краю і народу;
ж) основування і ведення книгарень, друкарень, переплетень і инших до
осягнення цілей Товариства потрібних помічних підприємств;
з) уладжування і ведення шкіл: народніх, середніх і вищих, як також шкіл господарських, торговельних, ремісничих і промислових з мовою викладовою українською, – зглядно після потреби иншою, – та устроювання курсів для неграмотних і
курсів для доповняючої і підготовляючої науки, як також курсів торговельних,
рільничих, промислових і домашнього господарства;
і) закладання і ведення бурс, захоронок, захистів, діточих городів, вакаційних
осель і инших добродійних заведень, в яких виховувалабися убога а талановита
молодіж відповідно до своїх здібностей і потреб українського народа;
и) закладання взірцевих господарств, досвідних стацій, взірцевих садів, шкілок
деревних і городів;
к) запомагання матеріяльне письменників, артистів, учених, учителів народніх
і образуючоїся молодіжи стипендіями, преміями і иншими способами;
л) уладжування анкет, з’їздів і конгресів в справах просвітньо-наукових і
просвітньо-культурних;
м) оголошування конкурсів і премій за найкращі твори письменства та умілости;
н) уладжування просвітних і етнографічних вистав;
о) взагалі заохочування всіх верстов українського народу до просвіти і науки;
розбуджування замиловання до ощадности і праці, як також ділання всього, що може
причинитися до піднесення просвіти і культури українського народу.
§ 3. В ціли придбання або побільшення своїх матеріяльних засобів приймає
Товариство вкладки членів, добровільні дари, спадщини і записи, по одержанню на
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се дозволу властий. Взагалі може Товариство набувати на власність всякого рода
предмети так движимі як недвижимі, з правного обігу невиключені і свобідно
орудувати своїм майном і фондами під його заряд через кого-небудь переданими55.
13 вересня 1924 року на ім’я Г. Хабурського була скерована заява Рогатинського Староства, яку потрібно було підписати і направити до Воєводства в
Станіславові. Зміст заяви подаємо в оригіналі:
„Високе Воєвідство
„Члени читальні „Просвіта” в Бабухові внесли через Головний Виділ т-ва
„Просвіта” дня 1.VІІ.1924 статути і подання до воєводства в Станіславові з
повідомленням про заснування читальні „Просвіта” в Бабухові. По упливі вимаганих
законом 4-ох тижнів (§ 4 і 5) закону від 15 лютого 1867 р., коли заказ Високого
Воєводства не надійшов, члени – основателі читальні „Просвіта” в Бабухові за
повідомленням у свій час Староства в Рогатині скликали на день 9.VІІ перші Загальні Збори в ціли вибору Виділу читальні. Збори відбулися легально.
Виділ читальні вибрано, який приступив до освітньої праці в читальні. При
читальні заснувався аматорський гурток, за старання котрого мало відбутися представлення вистави „Безталанна” дня 28.VІІІ і 31.VІІІ б. р., о чім повідомлено Староство в Рогатині дня 20.VІІІ.1924 р. Референт Староства заборонив дати виставу та
взагалі вести освітню роботу в читальні, аж доки не прийде з воєводства
затверджений статут.
Супроти сього просять підписати Високе Воєводство о поінформування
Староства в Рогатині про правність і фактичний стан справи з поученням не робити
підписаному Виділові читальні у веденню ним освітньої роботи.
Бабухів, дня 13.ІХ 1924
Голова
Секретар”56
Зазначимо, що польська влада жорстко контролювала суспільно-політичне та
культурно-освітнє життя українців Галичини. Наявність організацій та товариств
необхідно було реєструвати в Повіті (Рогатин) і воєводстві (Станіславів). Будь-які
збори, громадські чи культурно-освітні заходи проводили лише з дозволу адміністрації і за присутності представника жандармерії.
1 лютого 1925 року в читальні „Просвіти” відбулися чергові збори її членів.
Голова товариства Г. Хабурський представив звіт про роботу читальні за 1924 рік.
Голова філії „Просвіти” в місті Рогатині подякував старому складу Управи за
добросовісну роботу. Збори обрали нове керівництво читальні в такому складі:
Виділ „Просвіти”
Бажик Ясько – голова;
Іванців Ілько – заступник;
Іванців Петро – секретар;
Скибак Микола – бібліотекар;
Івасик Степан – скарбник;
Сас Марія – член виділу;
Мазурик Іван – член виділу;
Чепіль Іван, Гідзяк Микола, Сас Микола – заступники членів виділу.
Контрольна комісія
Скробач Степан;
Сас Федір;
Брозовський Василь.
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Члени філії „Просвіти” в Рогатині
Кордис Іван;
Наконечний Іван;
Богда Василь.
На пропозицію Степана Скробача Григорія Хабурського обрали почесним
членом читальні „Просвіти”.
Було також встановлено новий розмір членських внесків: 1,5 злотих для
чоловіків, 0,5 – для жінок і 10 сот. – вступні57.
У звіті про діяльність читальні „Просвіти” за лютий-березень 1925 року міститься інформація про прочитані реферати („м. Київ”, „Галицьке князівство”, „Роль
жінки в родинному і громадському житті”, „Т. Шевченко і селянство”, „Шевченко як
поет і пророк”); літературні читання (твори Т. Шевченка „Холодний яр”, „Кавказ”,
„Суботів” – ІІІ частина, „І мертвим, і живим, і ненародженим...”); спільні читання
творів Т. Шевченка („Наймичка”, „Причинна”, „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Не
кидай матері”); декламації („Мені однаково...”, „Суботів”, „Тарасова ніч”, „Кавказ”);
сценічні монологи („Іван Наливайко”); вистави („Свідки”, „Тарас Пастушок”, „Кара
совісти”, „Пошились в дурні”).
Драматичний аматорський гурток поставив вистави: „Безталанна” (2 рази),
„Нещасне кохання” (2 рази), „Невільники” (2 рази) і по одному разу „Свідки” і
„Тарас Пастушок”. Готувалася постановка вистав „Кара совісти” і „Пошились в
дурні”. Режисер – Микола Мазурик.
Повідомлялося про засідання Виділу, на якому розглядали шкільні справи та
організацію після вистав забав із танцями58.
З кожним роком „Просвіта” в Бабухові зростала кількісно і урізноманітнювала
культурно-освітню роботу серед населення. У 1929 році в селі Бабухові проживало
1 097 осіб, із яких 1 041 – українці. Членами „Просвіти” стали 293 мешканців, із них
293 – чоловіків і 108 жінок. 25 осіб були членами товариства „Просвіти” у Львові.
Дорослі платили членські внески у сумі 2 злотих, а молодь – 1 злотий. 2 злотих
становили внески для членів товариства „Просвіта” у Львові. Ними повинні були
стати всі члени Виділу і ревізійної комісії.
До читальні селяни сходилися в неділю та у свято. Саме в ці дні проводилися
культурно-просвітні заходи. Таких протягом 1928 року нараховувалося 10. Так,
31 березня влаштовувалося Шевченківське свято, 21 вересня – Свято книжки,
8 грудня – Свято „Просвіти”. Членами Рогатинської філії „Просвіти” та викладачами
Рогатинської гімназії імені Володимира Великого проводилися бесіди про організацію кооперації, про товариство „Сільський господар” та про форми і методи просвітницької роботи.
Бібліотека працювала в суботу і неділю. Нараховувала вона 443 книжки. Найбільшою популярністю користувалася книжка на історичну тематику. Читальня передплачувала часописи „Громадський голос” та „Жіноча доля”59.
11 січня 1928 року керівництво „Просвіти” в селі Бабухові скерувало листа до
Головного Виділу товариства у Львові такого змісту:
„До товариства
„Просвіта”
Lwow
Rynok 10/1
Хвальний Виділе!
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Просимо не висилати на 1928 рік журналу „Життя і знання”, за причину
подаємо будову читальної домівки 1928 році, для того мусимо заощадити гріш.
Бабухів
З просвітним
11/1.928
привітом
Бажик Яцко
Іванців Петро
голова
писар”60.
На загальних зборах членів „Просвіти”, що відбулися 28 квітня 1929 року,
було обрано новий склад керівництва:
„Виділ:
1. Хабурський Андрій (голова) – 52 роки;
2. Скибак Михайло (заст. голови) – 39 років;
3. Іванців Петро (секретар) – 30 років;
4. Височанський Федь (скарбник) – 31 рік;
5. Гідзяк Микола (бібліотекар) – 30 років;
6. Чепіль Василь (господар) – 20 років;
7. Сас Гриць (член Виділу) – 41 рік;
8. Балацький Сень (І-й заст.) – 27 років;
9. Наконечний Дмитро (ІІ-й заст.) – 25 років;
10. Алембіта Іван (ІІІ-й заст.) – 38 років.
Ревізійна комісія:
1. Сас Теодор;
2. Хабурський Іван;
3. Височанський Іван”61.
Розмах діяльності „Просвіти” в Галичині не дав змогу суттєво обмежити її
роботу, однак уже на початку 30-х років усі організації „Просвіти” в Галичині
зобов’язані були реєструвати свою діяьність у поліцейських повітових управліннях.
Поліцейські дільниці вели постійне спостереження за діяльністю місцевих філій, під
пильний нагляд карних органів потрапляли активісти цієї організації62. Влада
намагалася обмежити вплив політичних партій, особливо Організації українських
націоналістів на діяльність просвітніх організацій. Активні члени „Просвіти” були
змушені відвідувати поліцейські відділки та звітувати про своє місцеперебування,
що, зрозуміло, не сприяло їх ентузіазму в галузі просвітництва63.
Важкого удару товариство „Просвіта” зазнало в часи урядової політики, званої
„пацифікацією”. У більшості філій проводилися обшуки, арешти, навіть погроми,
траплялися випадки руйнувань будівель філій, конфіскації майна, вилучення накладів видань, ліквідації друкарень. Зокрема, було зруйновано будівлю просвітянської
друкарні в Княгиничах, що на Рогатинщині64.
Численні факти про антиукраїнські акції фіксувалися у звіті Української парламентської репрезентації, представленому у Лізі націй65. До суду віддали 909
українців, у тому числі п’ять депутатів Сейму республіки66. Осип Назарук, редактор
часопису „Нова зоря”, стверджував, що провокації організовували самі поляки, а
нерідко бандити для полегшення грабунку67.
У статті „Що діється в нашому краї” газета „Діло” розповіла про події на
Рогатинщині: „В цілому повіті переводиться від 23 вересня ц. р. по нинішній день
(21 жовтня 1930 р. – С. Г.) основну пацифікацію. В першій турі брала участь поліція
з поліційної школи в Мостах Великих в отсих селах: Бабухів, Залуже, Потік, Черче,
Фрага, Любша, Пуків, Чесники, Данильче, Жовчів, Липиця Горішна, Липиця
Долішна, Журів, Чагрів, Григорів, Васючино, Підмихайлівці, Явче, Демянів,
Мартинів Старий і Мартинів Новий, Бовшів, Різдвяни, Свистільники. – В тій турі
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понищено багато українського добра і побито багато селян і інтелігентів. У другій
турі пацифікації брав участь шостий полк уланів зі Станіславова, який переїхав
майже всі села повіту з тим, що ґрунтовно понищені отсі кооперативи і читальні
«Просвіти»: Підгороддя, Конюшки, Серники Середні, Загір’є, Княгиничі, Журів,
Підмихайлівці, Григорів, Чагрів, Васючин”68.
Про трагічні події, що відбулися в селі Бабухові, газета повідомила 19 серпня
1931 року: „Дня 10 ц. м. (серпня. – С. Г.) заквартирувався 14 полк уланів у селі
Бабухові. Між іншими заквартировано кільканадцять уланів разом з кіньми у
місцевого свідомого громадянина Івана Кордиса. Незважаючи на те, що коней могли
вояки вмістити у стайнях, не хотіли вони цього зробити, а старалися вмістити коні у
стодолі, де господар почав був молотити на насіння. Коли Іван Кордис цьому
противився, що можна вмістити коні в стайні і не робити шкоди в господарстві,
вояки витягнули шаблі та револьвери і коней умістили таки в стодолі. Іван Кордис
дістав серцевий напад і помер – дня 11 серпня ц. р. зараз по відїзді уланів. Помітний
був одним з найвідоміших селян у Рогатинщині і майже у всіх місцевих установах
вів тепер або колись провід. Був головою кружка „Рідної школи”, „Сільського
Господаря”, членом будови комітету „Народного Дому” і т. д. і т. д. На сумну вістку
про смерть бл. п. Івана Кордиса, який мав 46 літ, з’їхалися численно громадяни з
дооколичних сіл, як також представництво повітових установ з Рогатина. Жертву
нещасних відносин провадило на вічний спочинок около півтора тисячі місцевих і
дооколичних селян і інтелігенції. Над гробом покійного попращав від імені місцевих
установ Бабухова Петро Іванців. Жалібному походові пригравала оркестра читальні
«Просвіти» з Рогатина, а на чолі походу несли представники кілька вінків від
місцевих установ, яких був членом”69.
Розпорядження щодо проведення „пацифікації” віддав Юзеф Пілсудський,
який на той час виконував обов’язки прем’єр-міністра Польщі. Його дії польські
історики пояснюють намаганням навести порядок у „неспокійній” Галичині70.
Насправді репресивні органи, використовуючи версію про нібито пошуки підпільних
організацій політичного напряму, руйнували створене багаторічною працею майно,
переслідували чесних громадян, зовсім не причетних до політичної діяльності.
Незважаючи на репресії, „Просвіта” поширювала знання з національної історії,
зокрема княжої доби, козацтва, з проблем народонаселення, з фізичної, соціальної та
економічної географії. Вона докладала багато зусиль для того, щоб доповнити культ
Тараса Шевченка, який у свідомості масового читача символізував Наддніпрянщину („Велику Україну”), культом Маркіяна Шашкевича, який уособлював Галичину. З цією метою розповсюджували популярні книжки „З Маркіянової спадщини”,
„Вибрані декламації”, проводили тематичні вечори, читання вголос.
Література, яку видавали і поширювали через читальні „Просвіти”, формувала у молоді світогляд послідовників традицій часів українських визвольних
змагань, озброювала їх ідеєю боротьби за українську самостійну соборну державу.
„Читайте Руданського, читайте Шевченка, навіть Франка чи Стороженка, читайте
Літописи і поговірки народу, – писав Дмитро Донцов, – а побачите, що не вважав
наш народ за „вищу расу” ніяку з тих націй-п’явок, які від віків паразитують на тілі
України. Не є для нас і не були „вищою расою” чи „вибраним” (щоб панувати над
іншими) народом – ні половці, ні печеніги, ні хозари. Україна має власне призначення
і власну містику”71.
Змінити орієнтири в просвітницькій роботі закликав галичан і Михайло
Драгоманов: „Чи не час вже всяким „Просвітам” закинути попівську науку, – котра
підкопана по всьому вченому світу правдивою, свіцькою наукою, – чи не час давати
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нашому народові, – котрий бажає науки, як голодний хліба, – ту правдиву, свіцьку
науку про природу й громаду, – а не старі попівські казки про життя святих? Поступати інакше, – значить перше всього топити власне будуче...”72.
Окрім того, М. Драгоманов вважав віджилими ідеї, які колись одухотворяли
український рух,73 і поставив перед „австрійськими” українцями дилему: „або
ширити серед наш народ радикальні європейські думки і організовувати дію коло
них, або гнити на корені”74. Він попереджав українську інтелігенцію, що якщо не
дати молоді „правдивої науки”, то „нова наша молодь знову на більшу частину
піде за маревом всеросійства, через те тільки, що побачить коло них ті думки,
котрими тепер живуть люди по всій Європі. Сором буде, коли так станеться”75.
Формами діяльності „Просвіти” на Рогатинщині в 30-х роках були: організація курсів ліквідації неграмотності, проведення просвітніх осінньо-зимових тематичних курсів, заснування по селах економічних, просвітницьких і молодіжних товариств,
поповнення фондів бібліотек, читалень. У 1932 році тут діяло 54 читальні. У жовтнілистопаді склали 8 освітніх анкет, на основі яких обмірковували плани освітянської
роботи, боротьби з неграмотністю, пропаганди книжки. Свята книжки й Свята
„Просвіти” відбулися в Лучинцях, Заланові, Підмихайлівцях, Стратині, Підгородді,
Черчі, Данильчу, Бабухові, Потоці, Жовчеві, Дегові, Княгиничах. Пропаганда
книжки розгорталася під гаслом „Одна родина – одна книжка”. У деяких селах
розійшлося 50 книжок, серед яких переважали „Історія України” і „Кобзар” Т. Шевченка76.
Зі звіту читальні „Просвіти” в Бабухові за 1932 рік дізнаємося, що останні
збори відбулися 26 березня 1933 року, на яких обрали керівництво у такому складі:
Правління:
1. Хабурський Андрій (голова) – 54 роки;
2. Базів Степан (заст. голови) – 37 років;
3. Іванців Петро (секретар) – 34 роки;
4. Височанський Федір (скарбник) – 35 років;
5. Гідзяк Микола (бібліотекар) – 34 роки;
6. Наконечний Дмитро (господар) – 29 років;
7. Мазурик Андрій (член виділу) – 29 років;
8. Мазурик Іван (1-й заст.) – 35 років;
9. Височанський Петро (2-й заст.) – 30 років;
10. Чепіль Василь (3-й заст.) – 29 років.
Контрольна комісія:
1. Сас Теодор – 33 роки;
2. Зброжик Іван – 33 роки;
3. Хабурський Михайло – 29 років.
Членами „Просвіти” в селі Бабухові було зареєстровано 179 осіб, із яких 113 –
чоловіків, 42 – жінки, 13 – парубків і 11 – дівчат. Протягом року відбулося 9 засідань
Виділу, на яких розглядали різні питання, зокрема „Про самоосвітні гуртки”, „Про
народний університет”.
Бібліотека „Просвіти” нараховувала 657 книжок. Протягом року було придбано 41 книжку за 128,60 злотих. Прочитано 1 379 книжок, зокрема „Сагайдачний”,
„Мазепа”, „Сотниківна” та ін. Читання вголос проводили Степан Базів, Петро
Іванців, Микола Чепіль та Микола Гідзяк.
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Аматорський гурток, яким керував Дмитро Наконечний, а режисером був Іван
Маліцький, поставив такі вистави, як „Ой не ходи Грицю”, „Батраки”, „Св.
Миколай”, „Нові заручини”, „Куди вітер віє”.
„Просвіта” співпрацювала зі споживчою кооперацією, товариствами „Сільський господар”, „Каменярі”, гуртком „Рідної школи”, „Союзом українок”. У приміщенні читальні працювали споживча і молочарська кооперація.
Фінансовий стан „Просвіти” у 1932 році виглядав так (в оригіналі):
Прихід
з членських вкладок
з вистав і концертів
з забав і фестинів
дар „Просвіти” і наліпки
з добровільних датків
з чиншів

зол.
164
439
340
20
20
62

сот.
40
63
70
–
–
–

Сальдо з 1931

371

01

Разом

1423

74

Розхід
вкладка до Матірного Т-ва
дар „Просвіти” і наліпки
книжки
часописи
театральне приладдя
інвентар
будова дому
адміністрація і податки
ріжні
Готівка в касі

зол.
25
20
158
63
37
56
175
153
146
786

сот.
–
–
28
40
45
65
35
76
80
69

Бабухівська „Просвіта” володіла власним дерев’яним будинком вартістю 150
доларів. Загальна вартість рухомого і нерухомого майна читальні „Просвіти” становила 250 доларів77.
У наступному 1933 році до складу Виділу „Просвіти” замість Петра Височанського (30 р.) та Івана Мазурика (35 р.) було обрано Степана Івасика (38 р.) та
Дмитра Пилипіва (26 р.). Обрали також контрольну комісію в такому складі: Микола
Скибак (35 р.), Степан Забігач (34 р.), Іван Пархуць (25 р.)78.
У 1934 році керівництво читальні „Просвіти”, яка нараховувала 252 особи,
було обрано в такому складі:
Правління:
1. Хабурський Андрій – президент, член УНДП;
2. Базів Степан – заступник, член УСРП;
3. Іванців Петро – секретар, член УСРП;
4. Височанський Федь – скарбник, член УСРП;
5. Сас Теодор – член правління, член УСРП;
6. Бажик Іван – член правління, член УСРП;
7. Хабурський Михайло – член правління, член УСРП.
Спостережна рада:
1. Сас Федь – президент, член УСРП;
2. Зброжик Іван, заступник, член УСРП;
3. Хабурський Михайло, заступник, член УСРП.
У 1935 році правління читальні складалося лише з трьох осіб (Андрій Хабурський, Микола Скибак та Петро Іванців), а в 1936 році повністю змінилося.
Правління:
1. Мазурик Микола – президент, член УСРП;
2. Івасик Степан – заступник, член УСРП;
3. Скибак Микола – секретар, член УСРП;
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4. Гідзяк Микола – скарбник, член УСРП;
5. Мазурик Андрій – бібліотекар, член УСРП.
Спостережна рада:
1. Чепіль Іван – президент, член УСРП;
2. Пархуць Іван – заступник, член УСРП;
3. Балацький Сень – заступник, член УСРП.
У цьому році кількість членів „Просвіти” збільшилася до 312 осіб.
Голова Виділу філії товариства „Просвіти” в Рогатині Г. Дмитрів та секретар
П. Іванців повідомляли Повітове Староство в Рогатині, що 28 лютого 1937 року
відбулися загальні збори читальні „Просвіти” в Бабухові, на яких обрали новий
склад керівництва.
Правління:
1. Скробач Степан – голова;
2. Височанський Теодор – заступник;
3. Скибак Микола – секретар;
4. Гідзяк Микола – скарбник;
5. Мазурик Андрій – бібліотекар;
6. Чепіль Василь – господар;
7. Іванців Петро – представник рогатинської філії;
8. Поперека Тимко – заступник;
9. Сас Микола – заступник;
10. Гой Іван – заступник.
Зі 300 членів осередку „Просвіти” в Бабухові 80% – члени УСРП, 20% – члени
УНДП79.
У 30-х роках духовенство і значна частина інтелігенції поступово відходять від
керівництва „Просвітою”, а на їх місце приходять члени та прихильники Української
соціалістичної радикальної партії. „Повітове свято свободи” 15 травня 1927 року
стало, мабуть, останньою імпрезою, в організації якої духовенство відіграло визначну роль. Останнім головою філії був Григорій Дмитрів, секретарем – Петро Іванців із
Бабухова.
У нових умовах для подолання неграмотності рогатинська філія організовувала курси, читання вголос, заснувала 16 самоосвітніх гуртків. У читальні села
Бабухова функціонував освітньо-зимовий курс вищої освіти (Народний університет),
який відвідувало 120 осіб. Вони прослухали 55 доповідей із різних сфер суспільного
життя.
Виконуючи ухвалу центрального товариства „Просвіта” у Львові, рогатинська
філія призначила для кожної читальні мужів довір’я й організувала низку конференцій. Найкращих успіхів у залученні до просвітньої роботи нових членів досягла
громада Бабухова, де мужем довір’я працював Микола Гідзяк. Завдяки його наполегливості до „Просвіти” записалося 100 осіб.
1935 року читальні „Просвіти” Рогатинщини нараховували 7 464 членів, тобто на
926 осіб більше, ніж у 1934 році. Найбільші з них розташовувалися в Добринові і Черчі
(457); понад 300 членів мали села: Жовчів (305), Конюшки (350) і Лучинці (305), понад
200: Бабухів, Бабинці, Григорів, Дегова, Княгинині, Стратин і Рогатин.
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Бібліотеки осередків „Просвіти” налічували 15 284 книжки. Найбільшими
були в селах: Бабухові (792), Данильчу (775), Бабинцях (521), Липиці Горішній (743),
Дегові (544), Добринові (569), Рогатині (528), Черчу (579)80.
Найпопулярнішими серед видань „Просвіти” стали календарі Товариства,
загальний сумарний наклад яких становив сотні тисяч примірників. І хоча на
кожен наступний рік видавався новий календар, книжки старих календарів
зберігалися в селянських домівках протягом десятиліть.
На сторінках „Календарів” містилися історичні відомості, що впливали на національну свідомість читачів, історичні дати, інформація про українських гетьманів,
корисні поради на зразок „Як плекати хатні квіти?”, „Як годувати робочі звірята?”,
„Як відучити дітей від злости?”, „Щоби бути кріпким і здоровим”, „Шануйте очи”,
світлини українського Львова, будинків „Просвіти”, НТШ, Руського Педагогічного
Товариства, Дяківської бурси, „Дністра”, товариства ремісників „Зоря”, „Народної
лічниці”. Окрему сторінку автори календаря відводили, щоб читачі могли записувати
найважливіші події в родині.
Значення щорічних видань народних календарів „Просвіти” важко переоцінити. Вони стали настільними книгами багатьох українських родин. Талановитими
редакторами цих видань були: О. Борковський, О. Партицький, Ю. Романчук,
В. Левицький (Василь Лукич), І. Франко, Г. Хоткевич81.
Отже, товариство „Просвіта” займало важливе місце в культурно-освітньому
та господарському житті селян Бабухова, як і українського селянства Галичини
загалом, воно сприяло розвитку національної самосвідомості, консолідувало його в
єдину українську націю.
2. Кооперативні товариства
Українська інтелігенція в Польській державі вбачала поліпшення матеріальних
умов, удосконалення суспільної та професійної структури громади у налагодженні
власної господарської діяльності, шляхом розвитку національної кооперації. За оцінкою польського вченого З. Світальського, успіхи українського кооперативного руху
в Польщі пов’язувалися з домінуванням у Державній кооперативній раді вихідців із
колишньої німецької Сілезії, які забезпечили поширення ідей визначного німецького
економіста, одного з піонерів кооперативного руху ХІХ ст. Г. Шульце-Деліча82.
Початки організації української кооперації у Галичині сягали останніх десятиліть ХІХ ст. У 1883 році виник перший національний кооператив під назвою „Народна торгівля”, у 1903 році перший Крайовий ревізійний союз розпочав планову
розбудову мережі української кооперації.
На жаль, галицька еліта з деяким запізненням зрозуміла, що, крім культурноосвітніх потреб селянства, їй доведеться звертатися і до економічних питань,
популяризувати ідею самодопомоги, тобто покращення долі селян шляхом створення
кооперативів. Перша така спроба спостерігалася у 1870-х роках, коли духовенство
розпочало кампанію проти пияцтва. Бойкотування алкоголю, створення кредитних
спілок, споживчих товариств завдали відчутного удару по євреях-шинкарях, лихварях і крамарях. Це загострило конфлікт між українцями та євреями, що спонукало
останніх до еміграції83.
Під впливом священиків селяни масово присягали, що не будуть вживати
алкогольних напоїв. Проти цих заходів активно виступили не тільки євреї-корчмарі,
а й панські двори, що виплачували селянам заробітну платню горілкою, а також
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повітові старости, які вважали, що боротьба з п’янством шкодить державній скарбниці.
Оцінюючи результати діяльності тодішньої інтелігенції духовного сану, І. Витанович писав: „Дехто у нас згодом легковажно висловлювавсь, мовляв, як мало
енергії, які пасивні заходи були у тогочасній соціальній боротьбі... Та це щонайменш
непорозуміння, бо навіть зверхні вияви того руху, – масові присяги, численні нові
братерські організації тверезості, багатотисячні повітові маніфестації, – зактивізували селянські маси і з ними все українське громадянство. А слідом за тим пішло
засновування громадських шпихлірів, братських кас, крамниць, спочатку при церквах... Тому що про їх організацію й розвиток залишилось мало слідів, згодом не
завжди вірно оцінювали їх значення; мало хто наважувався зарахувати їх до початків
історії нашої громадсько-економічної самодіяльності”84.
Протиалкогольну діяльність у Галичині проводило також товариство „Просвіта”, яке видавало протиалкогольні книжечки. У 1908 році з цією метою у Львові
було засновано товариство „Відродження”. У роки війни його робота занепала і відновилася тільки в 1920 році. У Рогатині в 1928 році85 товариство видавало протиалкогольний журнал-місячник „Ми молоді”, перше число якого з’явилося в січні
1928 року за редакцією Миколи Чайковського, в той час директора Рогатинської
гімназії. 28–31 березня 1930 року на підтримку товариства „Відродження” в Рогатинському повіті зібрали відповідні кошти86.
27 грудня 1928 року М. Чайковський відвідав село Бабухів, організував протиалкогольний гурток „Відродження” і підготував громаду до плебісциту щодо функціонування корчми87. Такий плебісцит відбувся 25 березня 1929 року. З 601 дієздатної особи в голосуванні взяло участь 389. Усі, в тому числі дві польські родини, проголосували проти знаходження в селі корчми. Найактивнішими виявилися жінки. Не
брали участі в голосуванні євреї, потайки агітуючи за корчму88.
Селяни зазнавали великих збитків через місцевих лихварів, які заохочували їх
пити і купувати в позичку, а через певний час, коли наростали проценти, виставляли
їм величезний рахунок. Несплата боргів призводила до продажу землі з молотка.
П’янству сприяло безпросвітне економічне становище. Землевласники, які володіли монополією на виробництво алкоголю, й шинкарі, котрі алкоголем торгували,
сприяли цьому. Доходило до того, що заробіток виплачували батракам у талонах, які
реалізувалися тільки в шинку. У 1900 році у Східній Галичині один шинок припадав
на кожних 220 жителів, у той час, коли, одна початкова школа – на кожних 1 500.
Не дивно, що серед підданих імперії стан здоров’я українців був найгіршим.
Якщо 1900 року одна лікарня припадала на 295 жителів Австрії, то в Галичині це
співвідношення становило 1 до 1 200. Унаслідок недоїдання й епідемій більше
половини дітей не доживали й до п’яти років. Кожного року від голоду вмирало 50
тис. осіб. Польський письменник Станіслав Щепановський у книзі „Злидні Галичини
у цифрах...” стверджував, що продуктивність праці галичанина становила лише
чверть продуктивності праці середнього європейця, а споживання їжі – половину.
Тому й тривалість життя західноукраїнських чоловіків була на шість років меншою,
ніж у чехів, і на 13, ніж англійців89.
З українським кооперативним рухом активно співпрацювало Крайове господарське товариство „Сільський господар”, яке було засноване 1899 року і поєднувало
в собі ознаки професійної спілки, що захищала селянські інтереси, і товариства
аграрної освіти. Влітку 1909 року поїздку на Рогатинщину здійснив член Головного
Виділу товариства „Сільський господар” Г. Величко, який знайшов там гарячих
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прихильників нової справи. 29 грудня 1909 року в Рогатині побував посол Державної
ради, член Головного Виділу „Сільського господаря”, керівник секції плекання худоби о. С. Онишкевич. У результаті виникла філія товариства „Сільський господар”,
засновниками якої були священики О. Ваньо, С. Городецький, І. Созанський,
П. Чехут і селянин Т. Соломка.
У 1910 році на Рогатинщині товариство нараховувало 506 членів, об’єднаних у
22 гуртках у селах Бабухові, Вербилівцях, Данильчу, Заланові, Лучницях, Пукові,
Черчі та ін.90
У 1911 році філія становила 26 гуртків, в яких налічувалася 621 особа. Очолював
її о. С. Городецький, секретарем був І. Вербляний. Т. Соломка, А. Терлецький,
М. Бабюк, о. О. Ваньо, В. Баслядинський очолили окремі секції. При філії активно діяв
освітній комітет, членами якого, крім вищеназваних осіб, стали оо. Й. Яворський із
Лучинець і І. Созанський із Черча, М. Шуровський, – професор гімназії з Рогатина,
М. Ромах – учитель із Чесник, П. Трач – учитель із Конюшок. У повіті було закладено
64 досвідні ділянки, засновано Спілку для збуту худоби, яка навіть експортувала
продукцію до Англії. 11 червня 1911 року філію знову відвідав член Головного
Виділу товариства „Сільський господар” Г. Величко. На освітню діяльність, зокрема на організацію фахових кооперативних курсів, філія отримала 200 корон 91.
У Бабухові гурток Крайового господарського товариства „Сільський господар”
створили 18 липня 1910 року. Засновниками гуртка були Григорій Хабурський,
Максим Романків, Стефан Хариш, Теодор Гелей, Кіндрат Снігур, Василь Балацький,
Іван Гриців, Іван Кордис, Іван Мазурик, Дмитро Хабурський.
Згідно з прийнятим статутом товариство захищало господарські інтереси
українського народу перед державною владою, організовувало правовий захист громадян, створювало рільничо-промислові, молочарські спілки, відкривало крамниці,
щадничо-позичкові каси, особливо системи Райффайзена, склади для збереження
зерна (шпихліри), закладало пасіки, сади, городи, овочеві шкілки. Йшлося в статуті і
про економічну освіту селян, відкриття читалень, бібліотек, рільничих та промислових шкіл. Загалом статут заохочував селян до інтенсивного господарювання, ощадності, збагачення науковими знаннями та практичним досвідом для піднесення власного добробуту92.
Вдалися до перших спроб організувати на кооперативних засадах раціональне плекання і збут домашніх тварин. Цим зайнялося товариство під назвою „Кооперативний союз спілок для хову, годівлі і збуту рогатої худоби і свиней”. У 1912 році
товариство мало 90 філій, 1 151 гурток, 26 612 членів. Відповідно до статуту товариство мало дбати про піднесення добробуту українського народу шляхом піднесення сільського господарства та домашніх промислів; представляти господарські
інтереси населення перед владою, організовувати господарські й виробничі спілки,
поширювати економічні знання шляхом видання часописів та книжок із господарської тематики, організації читалень, бібліотек, промислових шкіл, надання стипендій на навчання тощо.
8 червня 1912 року філія „Просвіти” в Рогатині звернулася до громадськості
повіту з закликом до об’єднання зусиль з метою активізації кооперативного руху:
„Високоповажні панове!
Хлібороб наш працює гірко, та хоч би з сеї праці мав хосен, а то бачимо, що
буває звичайно інакше, бо хоч хлібороб щасливо випродукує, то не продасть плодів
так, як повинен, а тому, що не може означити ціни своїх продуктів. Про ціну його
продуктів, – його праці рішає купець посередник. А в який знова страшенний спосіб
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визискують нашого селянина посередники-купці при закупні артикулів потрібних до
господарства рільничого, а передовсім насіння, штучних погноїв і машин та знарядів
господарських, того не треба багато доказувати, бо всі се знаємо. Тож, щоби зробити
вже раз конець тому визискові наших селян як при купні, так і при продажи всіх
артикулів і землеплодів – заложено перед трьома місяцями в Рогатині Господарськоторговельну спілку стов[аришення] зареєстр[оване] з обм[еженою] порукою. І вже з
осенею сего року будемо брати від наших членів всі роди збіжжя та гуртом цілими
вагонами добре перепродувати. Відтак хочемо заснувати при тій спілці гуртовий
склад для всіх склепів і крамниць цілого повіту. Маємо вже на складі всі машини та
знаряди господарські як: січкарні, млинки, керати молотильні, коси, серпи – крім
того маємо штучні навози, а в сезоні всі насіння господарські. Се товариство чисто
хліборобське, тому в першій мірі повинен кожний хлібороб стати членом тої спілки,
уділ виновить 5 кор. А впис 1 к. Хто бажає добра собі, своїй рідні і свойому
народови, не повинен нічого з господарських артикулів і машин купувати в чужих,
лише у нас і через нашу спілку – бо купуючи деінде збагачуємо ворога, на шкоду
нашого народа. Пам’ятаймо на клич: «Свій до свого», а зрозуміємо, що в єдности
сила, а в силі наша побіда...
Дирекція: о. Ст. Городецький, Дм. Хабурський, М. Капуста”93.
Важлива роль в організації господарської діяльності на Рогатинщині належала
Миколі Капусті (1883–1960), вихідцю з села Залуже Збаразького повіту на
Тернопільщині. М. Капуста був членом управи Повітової Господарсько-торговельної
спілки і Спілки для хову і збуту худоби, членом комітету, що займався організацією
будівництва будинку для української гімназії, а пізніше і викладачем цієї гімназії.
Він активно допомагав селянам в організації кооперативних товариств.
Відомим кооперативним і політичним діячем у Галичині був Степан Кузик
(1888-1947), який народився у селі Загір’ї Рогатинського повіту, в селянській родині.
За порадою одного з найстарших кооперативних діячів Рогатинщини о. А. Пеленського, батьки відіслали здібного юнака до гімназії, а пізніше до Львівського
університету. Деякий час після закінчення університету С. Кузик займався Адокатською практикою в Рогатині. А згодом поринув у роботу зі створення кооперативів,
відновлення читалень „Просвіти”, „Сільського господаря” 94.
Напередодні Першої світової війни товариство „Сільський господар”, об’єднуючи 88 філій, 1 324 гуртки і 32 352 члени, було вже спроможне відстоювати інтереси українського селянства, займатися фаховою підготовкою спеціалістів для
сільського господарства, виступати керманичем кооперації на західноукраїнських
землях95. На жаль, під час Першої світової війни український кооперативний рух на
західноукраїнських землях було майже повністю знищено.
Після війни та поразки національно-визвольних змагань Галичина разом із
іншими українськими землями опинилася у складі Польської держави. Польський
уряд заходився полонізувати українське село, яке становило основу української
нації, нейтралізувати українську інтелігенцію, позбавляти її можливості працювати
серед народу. У складних політичних і соціально-економічних умовах треба було негайно відновити економічну основу краю – кооперативну організацію, що вже мала в
Галичині чималі успіхи в передвоєнний період.
Умови відродження української кооперації в Галичині давалися надзвичайно
важко. За 6 років війни (1914-1920) край став руїною. Села були знищені, земля густо
перерита стрілецькими ровами, зруйновані господарські знаряддя, винищена худоба,
у багатьох околицях люди мешкали в землянках. З війни не повернулися тисячі бать199

ків, братів, синів. Мало було родин, які не відчували б таких втрат. Руїну матеріальну
доповнювала, як образно висловився І. Витанович, „руїна зраненої душі народу –
руїна довговічних сподівань”. „Від кого ж тоді було сподіватися, що допоможе
відбудувати зруйнований край? – запитував учений. – Від переможців годі було
того ждати! Де було шукати сили, яка змогла б привернути зраненому народові
духовну рівновагу?”96
Учасникам визвольних змагань, які поверталися з війни на руїни своїх сіл і
містечок – на руїни не тільки матеріальні, а й моральні, потрібен був історичний
досвід. „Хто пам’ятає ті важкі роки руїни та як важко було гоїти рани переможеним, той не легковажитиме заслуг кооперації в минулому, ні ваги її в теперішній
важкий воєнний час, – стверджував І. Витанович. – Не сміємо забувати і все треба
нам нагадувати поставу тих, що в кооперації створили засоби самопорятунку. В
підношених рештках вояцького однострою перемагають психіку, погоні „за декретом”, одні з конечності, але, головно, з думкою „про вищі справи” – вони надають
новий стиль громадській роботі, переймають у ній провід у краю – ці, як їх хтось
влучно назвав, „реальні ідеалісти”, та поволі з’єднують собі й своїй праці пошану в
своїх і подив у чужих”97.
У ті нелегкі часи нерідко траплялися випадки, коли високоосвічені інтелігенти
із закордонною університетською освітою не вагалися йти працювати за прилавок
невеличкого кооперативного магазину або займали посади дрібних службовців, а
єдиною винагородою за важку працю залишалася для них вдячність громадянства.
Проте, виконуючи таку роботу, ентузіасти кооперації набували досвіду і з часом
ставали готовими до більш відповідальних завдань.
Населенню Галичини не знало, звідки чекати допомоги. Доводилося самим
відбудовувати руїну, шукати ефективних засобів, які повернули б віру народу у
власні сили. Під тиском світової громадськості уряд II Речі Посполитої змушений був
піти на певні поступки українцям, насамперед у господарській сфері. Наприкінці 1920
року польська влада дозволила відновити діяльність товариства „Сільський господар”
у Львові. Українські діячі вирішили використати це для відбудови національної
кооперації загалом. Цьому сприяв і доволі демократичний кооперативний закон від
29 жовтня 1920 року, який правильно формулював визначення кооперації, гарантував
основні демократичні засади її діяльності, вільне й відкрите членство, обмежені
відсотки від внесеного капіталу, нескладний спосіб реєстрації кооперативів (з дня
подання заяви до окружного суду щодо реєстрації новозаснований кооператив вже міг
розпочинати власну діяльність). На підставі цього закону при Міністерстві фінансів
постала Державна кооперативна рада. Вона складалася з членів, яких обирав міністр
фінансів з-поміж кандидатів, запропонованих кооперативними ревізійними союзами й
хліборобськими палатами (²/3 членів ради), та з делегатів 7 міністерств98.
2 листопада 1921 року відбувся І Крайовий кооперативний з’їзд, на якому
обговорювали основи українського кооператизму, що закладалися у програмі праці
Крайового комітету організації кооперативів у Львові.
24 листопада 1924 року було скликано загальні збори товариства „Сільський
господар”. На зборах прийняли рішення добиватися, призначення у центрі та у
філіях агрономів яких повинні утримувати кооперативні організації і які мали
сприяти у виданні власного фахового органу.
Початок 20-х років характеризувався жорстким наступом польської влади на
права і свободи українського населення. Добиваючись міжнародного визнання
Галичини історично польськими землями, поляки не гребували жодними методами
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для придушення будь-якого вияву українського національного духу. У таких жорстоких умовах чужоземного свавілля і тотальної полонізації мали знайтися люди, що б
зуміли протистояти ворожим домаганням як у політичному, так і в господарському
житті. До плеяди таких діячів на Рогатинщині належали священик, папський
шамбелян о. Степан Городецький, колишній старшина УГА педагог Петро Білоус,
студент Торговельної школи Іван Поритко, випускник Академії закордонної торгівлі
у Відні Дмитро Хоптяк, адвокати Семен Гладкий і Степан Кузик.
З цією метою у 1922 році було обрано організаційний кооперативний комітет
Рогатинщини, який очолив С. Кузик, а 1924 року виник Повітовий союз кооперативів
(ПСК). Про це йдеться в Ювілейному альманасі Центросоюзу з нагоди 30-ліття:
„Реактивована форма посередника купця, який галапасував цілі десятки літ на
організмі народнім, остала зрозумілою певним одиницям, які рішучо взялися до
боротьби з нею, закладючи кооперативні крамниці по селах. Такий процес відбувся в
не скристалізованій формі до 1924 року. В тім році завдяки інтенсивній пропаганді
Ревізійного союзу українських кооператив у Львові кооперативною роботою заінтересувався широкий круг громадянства, яке при активній співпраці бл. п. о. Степана
Городецького, першого голови Надзірної ради ПСК і першого директора ПСК пана
Степана Кузика скликано на день 18 жовтня 1924 року основуючі загальні збори
ПСК в Рогатині”99.
Мета створення Повітового союзу кооперативів полягала в тому, щоб „опанувати ринок, зглядно виелімінувати приватних посередників міста, постачаючи товари
першої потреби своїм кооперативам, особливо стати регулятором цін і якости цих
товарів, пропагувати ідею самооборони інтересів і самовистарчасности, упорядкувати збут сільськогосподарських продуктів, організувати кредитування кооперативів,
нести культурно економічне знання, наладнати рільне господарство як одинокий
верстат праці села”100.
Особливу увагу ПСК звертав на організацію збуту яєць та зерна. Було відкрито
пекарню, яка постачала хлібопродукти місцевим кооперативам, побудовано фабрику
крему для взуття „Ролєа” та підприємство для виробництва пасти „Роксоляна”.
За кілька років ПСК у Рогатині досяг великих успіхів. Це спонукало керівництво кооперації передати під його опіку кооперативи ще трьох повітів – Перемишлянського, Галицького і Ходорівського. Таким способом утворилося потужне економічне об’єднання, що займалося закупівлею і збутом сільськогосподарської продукції, постачанням промислових товарів та мануфактури, дбало про механізацію праці
на селі, проводило торговельну експортну та імпортну політику. Рогатинський
Окружний союз кооперативів (ОСК) вважали одним із найкращих у Галичині. Окрім
споживчої, в його руках опинилися й інші сфери торгівлі – експорт свиней, пташиного м’яса, яєць, збіжжя. Річний оборот ОСК у Рогатині перед Другою світовою
війною досяг 2 млн. польських злотих. У системі кооперації тоді працювало близько
100 осіб101.
Уже в перші місяці після ухвалення кооперативного закону спостерігалася
помітна активізація ідеологічно-організаційних пошуків теоретиками і засновниками
української кооперації. Їх основою стала національна кооперативна ідеологія, вироблена лідерами української кооперації ще на початку XX ст. Найповніше її засадничі
ідеї відображені в роботі Сидора Кузика „Про кооперацію, її теорію та значінє для
нас” (1910), що була написана з нагоди Першого просвітньо-економічного конгресу.
„Кооперація, – зазначав автор, – се кожух не лише дуже теплий, але й якраз мов би
на нас вшитий. Ніяка з соціальних ідей, що прийшли до нас із Західної Європи, не
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придасться так для наших відносин і не обіцяє так основне подвигнення нашого
національного життя, як кооперація. Як в політичнім взгляді наша будучність лежить
в повній демократизації, так в економічнім життю відродження наше можливе лише
через кооперацію, що в своїй основі є також широко демократичним рухом”102.
У 20-30-х роках ці ж ідеї розвивали Б. Мартос, Ю. Павликовський, О. Луцький,
К. Коберський, Є. Храпливий, А. Жук (Ільченко) та ін. Голова РСУК Ю. Павликовський у програмній доповіді з нагоди 30-річчя діяльності РСУК (1934) зауважив:
„Оконечну мету українського національного кооперативного руху витичує ідея
визволення людини. Український кооператизм змагає до освободження людини з
оков духовної темноти й злиденного отупіння через освободження її з кліщів матеріальної нужди. Український кооператизм виводить сірі народні маси без іменних
з’їдачів сухого хліба у ряди повновартних і повноправних громадян. У дружній співпраці зі собою стають вони не тільки ковалями власної долі, але й будівничими долі
народу. Український національний кооперативний рух є тому рухом громадськотворчим, джерелом свідомого вирощування свідомої своїх завдань суспільності”103.
У праці „Теорія кооперації” Б. Мартос дав визначення термінів „кооперація” і
„кооператив”, що мало важливе науково-теоретичне і практичне значення. Кооперацію автор визначав як „спільну діяльність певної групи людей, яка має на меті
поліпшити їхній матеріальний і духовний добробут шляхом організації кооперативів”. Кооператив, на думку вченого, „добровільне, засноване на принципі рівноправності і самодопомоги об’єднання людей з метою поліпшити свій добробут шляхом ведення на свій рахунок підприємства” 104. Головними засадами кооперативного
будівництва Б. Мартос вважав добровільність, відкритість, солідарність, рівноправність, відсутність експлуатації. Членами кооперативів могли бути лише працелюбні,
чесні, підприємливі люди105.
У статті К. Коберський „Етичні й економічні ідеї в кооперації” зазначав, що,
оскільки сільське господарство є основою економіки краю, то відродження селянства означає відродження української нації106. Кооперація, на його думку, не самоціль, а засіб покращання економічного та політичного становища українського
населення, піднесення його освітнього та культурного рівня. Вона не повинна
залежати від держави і працювати в конкурентному середовищі.
Важливим було твердження О. Луцького про те, що „здобуття й закріплення
господарської незалежності є вічним завданням народу, бо без неї навіть здобута
політична незалежність народу – пуста”. Його слова: „Опануємо місцевий ринок і
появимося з українським прапором на світовому ринку! Обмежимо свободу чужого
капіталу і чужого промислу на нашій землі! І все те не буде оперте на основах
приватного капіталу..., але на гаразді об’єднаної кооперативної громади!” 107 – залишаються актуальними й сьогодні.
Є. Храпливий вважав, що кооперація мала забезпечити умови для раціонального господарювання, створити й ефективно використовувати власний капітал,
захистити сільських трудівників від визиску та експлуатації, сприяти піднесенню
загальнокультурного рівня села108; а А. Жук (Ільченко), що кооперативні організації, утворюючи осередки національного економічного життя, становитимуть матеріальну основу для національно-політичного визволення українського народу109.
Ідейним і технічно-інструкторським центром усієї української кооперації став
Ревізійний союз українських кооперативів (РСУК). Згідно з ухвалою Державної
кооперативної ради у Варшаві 1922 року він одержав право ревізії на всій тери торії II Речі Посполитої, отже, міг організовувати національні кооперативи всюди,
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де мешкала українська людність. За рішенням голови Ради міністрів і міністра
фінансів В. Грабського у березні 1925 року до складу Державної кооперативної
ради увійшов відомий український кооператор Юліан Павликовський. До певної
міри він уособлював злиття українського кооперативного й політичного рухів: з 1915 року
працював у товаристві „Сільський господар” у Львові, у 1920-1921 роках був керівником Крайового комітету організації кооперативів, у 1922-1944 роках – головою
Крайового союзу кооперативів і РСУК; одночасно у 1923-1939 роках – директором
„Народної торгівлі” та членом управ низки інших українських кооперативних установ
(зокрема, головою наглядової ради „Маслосоюзу” у 1926-1939 роки). Водночас 1925
року Ю. Павликовський був одним зі співзасновників Українського національнодемократичного об’єднання (УНДО), членом Президії й одним із заступників голови
УНДО (1930-1939)110.
РСУК провадив організаційну, правничо-економічну й пропагандистську діяльність, влаштовував численні фахові курси, видавав інструкційну й навчальну літературу.
Ревізійному союзу українських кооперативів підпорядковувалися чотири галузеві центральні союзи: „Центросоюз”, „Народна торгівля”, „Маслосоюз” і „Центробанк”. Цим чотирьом галузевим союзам, у свою чергу, підпорядковувалися кооперативи другого ступеня, так звані повітові кооперативні союзи, й першого ступеня,
котрі об’єднували одночасно виробників і споживачів кооперативної продукції.
До списку організацій – членів РСУК – входить господарсько-споживча спілка
„Згода” села Бабухова Рогатинського повіту. У 1922 році членами управи спілки
були: Стефан Скробач, Іван Мазурик, Стефан Забігач, Іван Хабурський, Дмитро
Галушка, Сень Балацький, Микола Третяк, а членами спостережної ради: Василь
Поперека, Гриць Сас, Іван Кордис, Іван Вербиловський, Іван Височанський, Микола
Пилипів111.
На кінець 1926 року кооператив „Згода” нараховував 117 членів, з них – 109
рільників, 5 ремісників, 2 робітники, 1 службовець, серед них – 8 жінок. Товарообіг
спілки становив 93 938 46 злотих112.
Протягом наступного 1927 року кількість членів кооперативу зросла до 147.
31 грудня у спілці „Згода” були 141 рільник, 5 ремісників, 1 службовець, із них – 11
жінок. Товарообіг спілки збільшився до 56 % і становив 146 537 66 злотих113.
Кооператив мав три відділи: зі збору яєць, машиновий і чищення насіння114. У
Книзі обліку членських внесків, зібраних у філіях, зазначається, що бабухівський
кооператив „Згода” 6 жовтня 1927 року здав 10 злотих членських внесків115.
Українська кооперація в Галичині поступово ставала масовішою та економічно активною, хоча керівні посади обіймали переважно на громадських засадах. Такі
кооперативи обмежувалися дрібною торгівлею предметами першої потреби і не
завжди на достатньому фаховому рівні: не вистачало досвіду, знань. Тільки щира
відданість справі втримувала кооперативи на плаву.
У своїй діяльності місцеві кооперативи спиралися на демократичні засади.
Рішення про їх створення приймали на установчих зборах, які схвалювали статут,
обирали правління, визначали розмір внесків. Найвищим органом кооперативів були
загальні збори, які обирали управу та спостережну раду. Загальні збори і правління
кооперативу збиралися з певною періодичністю. Статут регламентував розподіл
обов’язків між членами кооперативу, рекомендуючи уникати зосередження їх у
руках однієї особи. У середньому в одному господарсько-споживчому кооперативі
об’єднувалося 90 членів; близько 90 % його складу традиційно становили селяни116.
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У 1921-1925 роках кількість кооперативів усіх типів, підпорядкованих Крайовому ревізійному союзу, зросла з 579 до 1 029, їхніми членами були 158 057 осіб117.
У наступні роки, після завершення післявоєнної економічної кризи, стабілізувалася
валюта, з’явилася можливість ефективного господарювання, молода оновлена кооперація під керівництвом Крайового ревізійного союзу, який 1929 року змінив свою
назву на Ревізійний союз українських кооперативів, стала поважним чинником боротьби з лихварством, яке в умовах неолібералізму поширилося в Європі і, особливо,
у Польщі.
З 1927 року розпочалося кількісне й майнове зростання товариства „Сільський
господар”. Тоді воно мало 52 філії, 112 гуртків, 18,4 тис. членів118. Швидкому зростанню Товариства сприяли галицькі агрономи, об’єднані з 1927 року в Спілку
українських агрономів, і допомога української кооперації, яка перебрала на себе
фінансування Товариства. Відомо, що агроном Рогатинського повіту обстежив ґрунти багатьох сіл повіту і зробив такі висновки:
1. Ґрунти в селах повіту переважно чорноземні і глинисті, місцевість горбиста.
2. Порівнюючи з іншими повітами, земля тут добре обробляється.
3. Широко використовуються сівалки, стрічковий і широкорядний методи
посіву зернових.
4. Значна частина полів засіяна конюшиною.
5. Поширена культура озимого ріпаку, проте знаходиться у власності євреїв,
які орендують землю.
6. Найродючішими були ті ділянки орної землі, на яких під час обробітку використовували мінеральні добрива.
7. Найуспішнішими були господарства, власники яких пройшли навчання на
курсах, використовували під час посівів зернових машинну техніку, добре зберігали
посівний матеріал.
8. Заслуговує на увагу сорт пшениці „Баварка”, однак боїться весняних заморозків119.
Коли в березні 1928 року на Рогатинщину знову приїхав агроном, повіт мав
100 сіл. І хоча весна була уже в розпалі, він встиг згуртувати навколо себе активістів,
які допомагали йому пропагувати науково обґрунтований обробіток землі, правильну
сівозміну, використання мінеральних добрив, проведення меліорації. В результаті
селяни зібрали таку кількість сільськогосподарської продукції, що для її транспортування знадобилося додатково 200 вагонів120.
Починаючи з кінця 20-х років, Товариство рекомендувало гурткам придбати
сільськогосподарську техніку для спільного користування. З цією метою в кооперативах для закупівлі і збуту створювали спеціальні секції. Їхнім завданням було
механізувати процес посіву зернових, виполювання бур’янів, підгортання, копання
картоплі і буряків. Агрономи пропонували машини і проводили показові заходи
щодо їхнього використання. Першу спільну сівалку купив кооператив „Надія” у Копиченцях Гусятинського повіту на Тернопільщині. Проте організація „машинових”
спілок не поширилася. У 1937 році їх було всього 499, а в 1938 році – 510. До того ж,
обладнання спілок виявилося примітивним. У 1934 році 149 машинових секцій
Станіславівського воєводства мали 59 сівалок, 17 молотарок, 3 культиватори, 81
трієр, 20 млинків, 14 борін121. Така ситуація пояснювалася бідністю селянських
господарств через низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, неможливість
отримати кредити і різке зростання вартості машин у роки економічної кризи.
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Складні машини стали недоступними не тільки для індивідуальних господарств, а й
для дрібних низових кооперативів.
Машинну секцію було організовано й у Бабухові. У 1934 році вона мала сівалку, молотарку122, плужок і бочку для гноївки. Плужок мали також у селі Кліщівна, а
бочку для гноївки – в селах Княгиничі і Руда123.
При гуртках і філіях „Сільського господаря”, зернових магазинах створювали
пункти очищення зерна. Чистильні машини (віялки, змійки, трієри) купували гуртком або низовим кооперативом і їх передавали гурткові. Проте господарі неохоче
долучалися до цієї справи. У Станіславівському воєводстві у 1934 році було 72
зерноочисні станції: 3 у Городенківському повіті, 4 – Долинському, 6 – Жидачівському, 8 – Калуському, 7 – Коломийському, по 10 – Рогатинському, Стрийському,
Товмацькому, 2 – Снятинському, 12 – Станіславівському. На кінець 1938 року в
трьох воєводствах працювали лише 209 пунктів очищення насіння124.
Зерноочисними машинами володіли й окремі сільські громади Рогатинського
повіту. Кооператив „Згода” в Бабухові і кооператив „Поступ” у Вербилівцях мали
млинок, а кооператив „Власна поміч” у Чесниках – трієр125.
Загалом 1928 рік минув під знаком відродження товариства „Сільський
господар”. На 1 вересня 1928 року в селах Галичини працювало 67 повітових філій
та 409 гуртків „Сільського господаря”126. 5 грудня 1928 року мешканці села Бабухова
Рогатинського повіту Андрій Хабурський, Іван Вербиловський, Іван Кордис, Тимко
Вівсяник, Іван Чепіль, Ілля Іванців, Дмитро Галушка, Дмитро Копцюх, Сень
Копцюх, Степан Скробач, Микола Третяк, Сень Балацький, Стефан Іванців, Стефан
Івасик, Степан Забігач, Іван Іванович Мазурик, Іван Мазурик, Стефан Гриців, Іван
Антонів підписали звернення до Станіславівського воєводства такого змісту:
„Високе Воєводство!
Підписані члени громади Бабухів, політичний повіт Рогатин, наміряють заложити у себе Кружок Краєвого товариства господарського „Сільський господар”,
що подають до відома Високого Воєводства по думці § 4 закона о товариствах з дня
15 листопада 1867 р. Ч.В.З.Д. 134 та предкладючи статут цього Товариства в п'ятьох
примірниках від 1), 2), 3), 4), 5), просять:
Високе Воєводство зволить приняти до свойого відома це оголошення враз зі
статутом.
В Бабухові, дня 5 грудня 1928 р.”127
У рік 30-ліття існування (червень 1929 року) товариство „Сільський господар”
нараховувало уже 82 філії і 912 гуртків. На 01.01.1930 року членами Товариства були
16 повітових союзів і 800 низових кооперативів128.
Попри лояльне законодавство Польської держави щодо кооперативів, на місцях
їх створення нерідко наштовхувалися на опір польських чиновників. Українці змушені
були доводити, що організовані ними кооперативні установи не займаються політикою і
не плекають антипольських настроїв. Ситуація особливо загострилася на зламі 19201930-х років. Польська поліція пильно стежила за перебігом зборів і нарад у
кооперативах, здебільшого безпідставно застосовувала проти них адміністративні
санкції, переслідувала активістів; органи влади перешкоджали реєстрації нових кооперативів. Масовий погром з боку націоналістичної польської молоді зазнали українські
кооперативні установи у відповідь на урочисте святкування 10-річчя проголошення
ЗУНР. Під час „пацифікації” 1930 року під приводом того, що у приміщеннях
кооперативів переховується зброя чи антиурядова література, поліція вривалася до них,
вчиняла обшуки, навмисне знищувала товар. Через це чимало українських коопера205

тивних установ мусили припинити свою діяльність, а деякі активісти від участі в
кооперативному русі усунулися.
І все ж, попри репресивну політику польської влади, українська кооперація з
року в рік свої позиції зміцнювала. Кількість кооперативів у системі РСУК у 19251930 роках зросла з 1 029 до 3 146. Організаційні основи української кооперації,
порівняно з польською, були значно міцнішими: впродовж 1925-1927 років кількість
кооперативів – членів РСУК – зросла на 71 %, а польські союзи своєї мережі майже
не розширювали. На початок 30-х років XX ст. РСУК став найбільшим кооперативним союзом у Польщі. Під його підпорядкуванням перебувало 26,3 % загальної
кількості кооперативів, хоча українці становили лише 11 % населення. Водночас
п’ять польських ревізійних союзів об’єднували лише 61 % кооперативів129.
У кооперації Галичини концентрувалося національне виробництво, що давало
засоби до існування сотням тисяч селян, скорочувало еміграцію, створювало ринок
для українських товарів, готувало кадри патріотично налаштованих фахівців. Кооперація рятувала дрібного виробника від потрійної експлуатації з боку великого капіталу у сфері виробництва, обміну та споживання і сприяла становленню усталених
ринкових відносин; зводила міцний підмурівок під політичне визволення народу,
забезпечуючи йому право суверенного порядкування на власній землі.
У 1932 році товариство „Сільський господар” нараховувало 73 філії, при яких
працювало 25 агрономів, 1 298 гуртків130; у 1933 році – 73 філії, 1 410 гуртків, 29
повітових агрономів131; у 1934 році – 66 філій, в яких працювало 60 390 осіб.
Товариство „Сільський господар” мало такі секції: Головна організаційна секція, Інспекторат агрономічної праці, Секція допомоги Українській господарській
академії, Головна Секція управи ріллі і рослин, Головна пасічна секція, Головна
садівничо-городнича секція132. У 1937 році в структурі Товариства, яке об’єднувало
3,5 тис. кооперативів із загальною кількістю 660 тис. осіб, діяли секції агрономів,
ветеринарів, хліборобської освіти молоді і господинь.
У 1932 році Повітовий союз кооперативів організував у селах Рогатинського
повіту закупівлю птиці, збіжжя, квасолі. Птицю відправляли до Німеччини, а збіжжя
реалізовували на біржі у Львові133.
Значним доробком товариства „Сільський господар” були меліорація 2 058 га
землі, землеустрій чотирьох сіл і значне поліпшення сільськогосподарської культури
на теренах діяльності організації134. З 2 550 тис. злотих на меліорацію земель у Східній Галичині українським господарствам передбачалося близько 30 %. Проте, як
вважав К. Федевич, змішане розселення поляків і українців збільшувало частку меліоративних робіт для українців. До того ж, державна підтримка сільських польських
кооперативів поширювалася й на „лояльний Польській державі український елемент,
але при збереженні важливих рішень у польських руках” 135. У селах Рогатинського
повіту меліорація проводилася: в Бабухові на площі 50 га лук, в Пукові – на 150 га, у
Черчі – на 30 га.136
Майже одночасно з відновленням кооперативної мережі кооперативне
керівництво почало організовувати різні фахові курси – не лише для підготовки й
перепідготовки кооперативних, а й господарських фахівців. На загальногооперативних курсах викладали теорію кооперації, основи бухгалтерії, вивчали кооперативне законодавство тощо. Проводили спеціальні курси для членів управ кооперативів або для членів спостережних рад, для фахівців окремих галузей виробництва.
Здебільшого курси організовували тієї пори року, коли населення було менш зайняте
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сільськогосподарськими роботами, і тривали вони залежно від фінансових можливостей слухачів.
Товариство організувало численні сільськогосподарські курси. Майже при
кожному ОСК працював на його кошти агроном, а нерідко й 2-3, яких призначало
Товариство. З ініціативи „Сільського господаря” проводили досліди господарських
умов на окремих землях краю, способів і можливостей вирощування різних зернових
культур, селекції насіння, можливостей міліорації і т. д.137
У 1936-1937 роках Бабухів та інші села Рогатинського повіту обслуговували:
Віктор Вакуловський та Петро Онуфрик – повітові агрономи, Андрій Орел –
інструктор годівлі скота, Петро Онуфрик – інспектор ПСК, Дарка Шеремета та Ольга
Величко – інструктори господинь138. 25 серпня 1937 року інженер М. Доберчак відвідав Рогатин, Бабухів та Лучинці з метою перевірки стану птахівничих господарств
і секцій годівлі свиней139.
Станом на 31 грудня 1937 року „Сільський господар” Рогатинського повіту
нараховував 33 секції, 42 гуртки, членів – 5 758, учасників змагань – 456. На той час
Товариством керували Іван Поритко – голова, Андрій Гривнак – заступник голови,
Дмитро Ромах – секретар140.
У 1939 році „Сільський господар” мав у Галичині 60 філій, 2 040 гуртків,
160 тис. фізичних осіб. У Рогатинському повіті було на той час 69 гуртків, серед них
гурток у селі Бабухові141. У складі членів „Сільського господаря” нараховувалося
майже 14 тис. жінок і приблизно стільки ж молоді.
На Рогатинщині активно працювали Гуртки хліборобського вишколу. На
1 березня 1936 року в Бабухові діяло 5 гуртків – 3 хлоп’ячих і 2 дівочих. 26 хлопців і
24 дівчини брали участь у змаганнях на теми: „Кукурудза”, „Боби”, „Льон”142. У 1937 році
12 бабухівців змагалися на тему „Буряк”, 14 хлопців і 5 дівчат – на тему „Кукурудза”
і „Льон”, 12 хлопців – на тему „Картопля” і 14 хлопців на тему „Годівля курей”143.
Значну увагу приділяли кооперативні організації підвищенню фахового рівня
крамарів. 29 січня 1933 року Повітовий союз кооперативів у приміщенні Українбанку провів анкетування для крамарів Рогатинського повіту. У дискусії, що розгорнулася після заслуханих доповідей, взяв участь крамар С. Скробач із Бабухова. Він,
зокрема зазначив, що було б добре, якби ПСК доручив фахівцям проводити калькуляцію товарів у погодженні з крамарями. На його думку, нерідко крамар виконував
роботу, яка не забезпечувала користі кооперативу. Це було результатом того, що крамар залежав від членів Управи, яка часто не розуміла змісту і значення кооперативної ідеї. С. Скробач висловив незадоволення з приводу того, що „дуже часто в Льокалі крамниці сходяться громадяни і цілими днями й вечорами зимою пересиджують,
курять та не дають крамар’ям працювати, а димом затроюють товари й повітря у
крамниці. ПСК повинен такі сходини й куріння по кооперативах заборонити”144.
Спеціалістів для кооперації готували: 4-річна кооперативна гімназія в Крем’янці і три однорічні школи, а в 1938 році розпочалося навчання у державному і
приватному кооперативних ліцеях Львова. Фахівців нижчої і середньої ланки
кооперації готували окружні союзи РСУК. Упродовж 1931-1939 років у 27 містечках
краю було організовано навчання на 250 курсах, на яких навчалося 7 457 крамарів,
книгознавців, ревізорів, референтів та інших кооперативних спеціалістів145.
Дієвим засобом захисту інтересів українців виявилася зокрема молочарська
кооперація, витоки якої сягають початку ХХ ст. Перша молочарська спілка виникла
1904 року у селі Завадові, що на Стрийщині. Її організатором був парох О. Нижанківський. Згодом подібні спілки з’явилися в інших селах Галичини.
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У 1902 році осередок „Просвіти” в Бабухові звернувся до Головного Виділу у
Львові з проханням надати позику з метою заснування молочарської кооперації.
Відповідь матірної „Просвіти” подаємо в оригіналі повністю:
„До ч. 1844.
До
Хвального Виділу
читальні „Просьвіти”
в Бабухові пов. Рогатин
Виділ краєвий в полагодженю подана Читальні „Просвіти” а безпроцентові
позички рескриптом з дня 24 червня 1902 р. Ч. 27560 не прехилився до прошеня
Хвального Виділу, а уділеня безпроцентової позички в квоті 600 корон але здержав
остаточне полагодженя справи аж до висьліду условин на урядженя молочарні в
Бабухові, як то залучений ту відпис згаданого рескрипту, блишше поясненя. Повідомляючи о тім Хвальний Виділ, звертаємо увагу, що приобіцяна позичка у фонду
позичкового для рільничого промислу опроцентована на 3 % користна єст не йно з
огляду на низький процент але також з огляду на довший час сплати. Крім того
Хвальний Виділ на заложеня молочарні може з повисшого фонду більшу позичку
отримати, ніж в попереднім поданю жадана. Се залежить однак від осуду, який в тій
справі видасьть Др. Рильський, інструктор молочарства. Для того треба безпроволочно людей скликувати на нараду в справі заснованя там спілки молочарської а
перидовсім пояснити людям користи сего перидприємства та заохочувати їх щоби
всі властителі коров приступли до спілки прирекли. Если мало є коров в селі
Бабухові що немоглиби бодай 300 літрів молока щоденно молочарни достарчити, в
такім случаю радимо запросити на нараду також господарів з сусідних, поблизьких
сел і спонукати їх до участи в тій спілці. Заінтересованє громадян справою спілки і
скількість молока, яка щоденно молочарні може бути достарчена головно впливають
на більше чи менши прихильних полагоджень справи через інструктора молочарства.
Для того отся справа повинна бути вперед обговорена і підготовлена аби як
інструктор молочарства на місце прибуде однодушно могла запасти ухвала, що
громадяни заснованя спілки молочарської в Бабухові бажают і потрібну скількість
молока єї достарчати зобовязуються. Близших пояснень уділить інструктор
молочарства на місци і вкаже як і що дальше робити.
За Головний Виділ Товариства
„Просвіти” у Львові дня 15 липня 1902 р.
Левицький”146.
У 1907 році у Стрию виник Крайовий господарсько-молочарський союз, який
об’єднав 45 молочарських спілок147, до однієї з них входила молочарня в селі Бабухові.
Воєнне лихоліття завдало великої шкоди молочарській кооперації. Однак вона
поступово відроджувалася. У селах виникали молочарські відділи у споживчогосподарських кооперативах, молочарські спілки при читальнях „Просвіти”. У
Станіславові було створено самостійну філію молочарської кооперації, яка під керівництвом Андрія Палія, Олекси Лиса, Андрія Мудрика налагодила торгівлю маслом.
18 червня 1925 року загальні збори Союзу назвали організацію Крайовий молочарський союз „Маслосоюз”, осередком якого стало місто Стрий, а згодом Львів.
1926 року в Галичині діяло вже 132 молочарні, але вони не мали фахівців, добротних
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приміщень, технічних засобів і холодильників. Це призводило до великих втрат, не
давало змоги виробляти масло високої якості. Після об’єднання сільських молочарень як відділів споживчих товариств в окремі районні молочарські спілки вдалося
укрупнити виробництво, що позитивно впливало на зниження собівартості продукції
та підвищення її якості. За словами Є. Храпливого, „Молочарство може розвиватися
правильно, коли молочарня переробляє велику кількість молока новітніми технічними засобами. До цього необхідний гріш і велика кількість молока. Один селянин
не вдіє тут нічого. Але гурт, громада, кооператива дає силу, дає можність використати новітні засоби молочарської техніки, дає запоруку довгого життя молочарні.
Кооперативна молочарня, яка використає, як слід, молоко з добре влаштованої
пашної господарки, – це під теперішню пору головне завдання нашого селянина”148.
Молочарські спілки об’єднували, в першу чергу, середніх і багатших селян, які
мали по дві і більше корів. Але таких господарств у західноукраїнському селі було
менше третини. Але і менш заможні селяни, які мали тільки по одній корові, також
здавали молоко. У 1931 році в Рогатинському повіті було організовано 5 районних
молочарень і 15 сметанкових станцій149. А такі селянські господарства у 1927 році у
Станіславському воєводстві становили 70 % усіх господарств, що мали корови150.
За даними Л. Олесневича, Маслосоюз переробляв 28 % загальної кількості молока
на західноукраїнських землях. Пересічне постачання молока на українські молочарні від
однієї корови, наприклад, у 1926 році становило 281 л, а в 1927 році – 323 л. Водночас
середньорічний надій молока від однієї корови в зоні діяльності західноукраїнської
кооперації, за статистичними даними, становив близько 1 200 л.151
У середині 30-х років розбудова кооперативного молочарства в основному
завершилася. Під кінець 1936 років у Західній Україні діяло 437 молочарських
кооперативів і 267 тис. членів. До Маслосоюзу належало близько 140 районних молочарень і молочарських спілок, які в найбільш сприятливому 1936 році заготовили 80
млн. літрів молока і майже все переробили на масло152. Емблемою Маслосоюзу, її
товарним знаком було чотирилисткова конюшина і літери МС. Ці символи ідентифікували продукцію Маслосоюзу на внутрішньому та міжнародному ринках, вказуючи
на її високу якість та конкурентоспроможність.
Маслосоюз експортував продукцію до Німеччини, Австрії, Чехословаччини,
Данії, Франції, Швейцарії і навіть до далекої Маньчжурії, конкуруючи з місцевими
виробниками.
Експорт українського масла найвищого ґатунку становив у 1926 році 48 472, у
1938 році – 111 639 кг. Наприкінці 1938 року Маслосоюз об’єднував 136 районних
молочарень, що мали в селах близько 2 000 пунктів для збирання молока. Навколо
них скооперувалися близько 41 всіх українських сільських господарств, 205 250 постачальників молока. У цьому році власні фонди молочарської кооперації становили 2
млн. 850 тис. злотих. Її рухоме і нерухоме майно оцінювали в 3 млн. 645 тис. злотих.
В українських молочарських кооперативах тоді працювало понад 3 000 кваліфікованих працівників: техніків, адміністраторів. У 1939 році Маслосоюз мав 26
гуртових крамниць (з них – 7 у Львові).
З метою розвитку тваринництва при районних молочарнях було створено
Фонд ветеринарної опіки за здоров’ям корів, ветеринарні аптеки, пункти контролю
молочності корів та ін. Якщо селянин втрачав корову від нещасного випадку, то
отримував компенсацію готівкою 80 % від її вартості153.
Визначний український кооператор А. Качор писав: „У висліді послідовної
роботи кооперативних молочарень і цілого штабу працівників під проводом своїх
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культурно-освітніх та кооперативних централей, наше галицьке село напередодні
Другої світової війни, змінило свій зовнішній і внутрішній вигляд до невпізнання.
Воно не тільки поволі перебудувало свої стайні, обори й подвір’я, але будувало вже
кращі, світліші хати, які були зі смаком улаштовані. Багатші селяни розводили
великі сади й городи, краще обробляли поля... Селяни масово передплачували господарсько-кооперативні та загальнополітичні часописи, місячні журнали, купували
книжки і почали серйозно думати над піднесенням своєї життєвої стопи при
допомозі раціональної господарки та кооперативної самодопомоги”154.
Кредитні товариства в Західній Україні першими заклали поляки. У 1874 році
вони створили свою спілку „Zwiąnzek stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych”
(„Спілка заробіткових і господарських товариств”) у Львові, у складі якої налічувалися 51 кредитне та 7 торговельно-промислових товариств. Метою останніх було
„піднесення умов споживання шляхом освободження з-під товарової лихви і
обманьства наслідком фалшованя засобів споживи і наслідком неретельної ваги і
міри, які то обманьства руйнують здоровля і добробут населення”155.
У 90-х роках ХІХ ст. почалося також створення українських сільських кредитних товариств на зразок організацій Райффайзена. Згодом українські кооперативні діячі вирішили створити провідний організаційний і кредитний центр для
української кооперації в Галичині. У 1898 році було створено Крайовий союз
кредитовий (КСК) у Львові, куди вступили 17 кредитних коперативів.
У 1904 році КСК передав загальне керівництво кооперативами, організаційні
та контрольні функції новій верховній установі української кооперації в Галичині –
КСР, а сам залишився центральною касою для кооперативів і союзним організаційним об’єднанням кредитної кооперації. У 1912 році в Галичині налічувалося 1 011
кредитних товариств156.
Після Першої світової війни, у 1924 році, КСК було реорганізовано у Центральний кооперативний банк (Центробанк).
У 1937 році система української кооперації в західноукраїнських землях, у межах
РСУК, складалася з Центробанку – кооперативної кредитної централі; 113 Українбанків
(міських кредитних кооперативів); 11 різних міських кредитних кооперативів та 543
сільських кас райффайзенівського типу, в тому числі 16 в Рогатинському повіті. На
початок 1939 року капітали західноукраїнської кооперації становили 54,4 млн. злотих, з
них власні капітали – 27,2 млн. Вклади і поточні рахунки в кооперації на цей час
складали 10,6 млн. злотих, решту – банківські та інші кредити157.
Одним із основних напрямів культурно-освітньої діяльності українських
кооперативів стало піднесення загальноосвітнього рівня учасників кооперативного
руху та ширших верств суспільства. З метою підвищення грамотності населення
кооперативні організації фінансово підтримували роботу спеціальних секцій „Просвіти”, „Рідної школи”, „Союзу українок”, створювали гуртки з ліквідації неписьменності.
Для поширення знань у галузі сільського господарства Товариство друкувало
низку часописів, серед яких двотижневик „Сільський господар” (наклад 10 тис. прим.) з
додатками „Українська господиня” (видання жіночої секції „Сільського господаря”),
„Український пасічник”, „Шовківництво”; місячники „Хліборобська молодь”, „Сад і
город”, „Практичне садівництво”; календарі „Приятель пасічника” й „Хліборобський
вишкіл молоді”. Накладом Товариства у міжвоєнному часі було видано майже
десятки книжок і десятки тисяч популярних плакатів, таблиць із пропагандою агрономічних знань, зошитів для філій і гуртків „Сільського господаря”.
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З метою піднесення рівня господарської культури Товариство використовувало різні заходи, зокрема організовувало демонстрації популярних фільмів. Значний
резонанс викликав фільм про українську кооперацію в Галичині „До добра і краси”,
демонстрація якого відбулася у Рогатинському повіті в червні 1939 року: 16 червня в
Пукові, 17 – в Липиці Горішній, 18 – в Липиці Долішній, 19 – в Рогатині, 20 – в
Серниках Середніх, 21 – в Бурштині, 22 – в Конюшках, 23 – в Бабухові, 24 – в
Княгиничах, 25 – в Долинянах, Помонятах, 26 – в Дегові, 27 – в Підкамені, 28 – в
Черчу, згодом в інших селах повіту.
Характеризуючи цей важливий захід, „Господарсько-кооперативний часопис”
зазначав: „Всюди фільма тішилася великим успіхом. Дарма, що літні полеві
роботи задержують наших селян до пізного вечора в полі, саля у кожному селі з
приходом 9-ї години, на яку назначений показ, заповнюється старшими громадянами,
молоддю і дітьми, цікавими побачити українську фільму. Після скінчення показу
присутні не жаліють, що не зважали на втому після цілоденної праці, а прийшли,
щоби розважитися і дечого навчитися. Довго ще не розходяться і живо обговорюють
все те, що на фільмі побачили. Фільма, без сумніву, виконує велику пропагандивну і
культурну працю”158.
Важливим засобом культурно-освітньої діяльності і кооперативної пропаганди
стали щорічні кооперативні свята, які формували в українців і почуття гордості за
власний народ, сприяли піднесенню національної свідомості. Їх урочисто проводили
30 вересня кожного року на свято св. Софії та її дочок Віри, Надії й Любові.
„Починалися святкування, як звичайно, Богослужбою, – згадував І. Витанович, –
потім ішла концертова частина, з промовою запрошеного гостя, видатнішого кооператора в окрузі; місцеві кооперативи показували на діяграмах висліди своєї праці,
інформували про кооперативний рух своєї округи та про загальні устремління й
досягнення української кооперації. З нагоди святкування влаштовували виставки
кооперативного виробництва. Програму мистецької частини заповнювала здебільшого молодь і, таким чином, приєднувалася до співучасти в русі, зацікавлювалась
кооперацією. В програмі свят бували й спортивні змагання молоді, а на закінчення
громадська гостина для старших і забави для молоді”159.
Отже, наприкінці міжвоєнного періоду порівняно з 1921 роком кількість
українських кооперативів зросла ушестеро. Особливо стрімке їхнє зростання відбувалося під час пожвавлення господарської кон’юнктури упродовж 1925-1928 років.
Розвиткові українського кооперативного руху не завадила навіть економічна криза
1929-1933 років. Ревізійний союз українських кооперативів 1923 року мав 834
низові осередки й 232 тис. членів, 1937 року – 3 194 осередки з 581 тис. членів, що
становило близько 11 % українського населення Польщі160.
Одночасно з організаційним зростанням відбувалося й фінансове зміцнення
національних кооперативів. Якщо 1928 року кооперативи на теренах Польщі завершили рік з втратами, що сягали пересічно 26,1% їхнього капіталу, то кооперативи
системи РСУК мали вдвічі менші втрати. Впродовж наступних років РСУК стабільно працював із прибутком, частково експортуючи власну продукцію. Сприяли
цьому й пропагандистські зусилля, завдяки яким зокрема українські емігранти у США
й Канаді фінансово підтримували галицьку українську кооперацію, у тому числі
зберігали власні заощадження в банківських інституціях РСУК. Напередодні Другої
світової війни українські кооперативи на теренах II Речі Посполитої володіли капіталом
майже у 100 млн. злотих161.
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Загалом у 1930-х роках українська кооперація досягла значних результатів. У
тогочасній публіцистиці й наукових працях одностайно наголошувалося, що їй не було
рівної ані у II Речі Посполитій, ані у Західній Європі162. Особливістю, яка уможливлювала розвиток цієї суспільної активності, виявилося те, що вона не потребувала
інвестування великого капіталу, створюючи натомість можливість організації
господарських осередків шляхом купівлі дрібних паїв, а то й паїв, придбаних у
кредит163.
Історія економічного поступу західноукраїнського села показала, що „Сільський
господар” і українські кооперативи стали національними господарськими організаціями, які разом із просвітніми і молодіжними товариствами, політичними партіями,
програми яких враховували життєві інтереси села, створили організовані сили народу
для реалізації української національної програми.
Кооперативний рух у Бабухові, як і в інших селах Галичини, не лише
врятував селян від соціально-економічних злиднів, а й допоміг зміцнити здоровий
патріотизм населення, збагатив його реальним змістом, спрямував діяльність на
життєві потреби власного народу.
Незважаючи на те, що західноукраїнські кооператори дещо ідеалізували
кооперацію, вбачаючи в ній чи не єдиний засіб для вирішення соціально-економічних та національно-політичних проблем, очевидним є той факт, що вони сформували кооперацію як національно-господарський рух, який служив справі захисту
селян від соціального і національного гноблення, сприяв економічному піднесенню
західноукраїнських земель.
3. Спортивно-гімнастичні товариства
Спортивно-гімнастичний рух у Східній Галичині бере початок із лютого 1894
року, коли у Львові було утворене гімнастичне товариство „Сокіл”. Ідею створення
подібної організації першим висунув чех Мирослав Тирш, який у 1862 в Празі заснував Товариство „Сокіл”. Аналогічні організації створювали й інші слов’янські народи.
1867 року у Львові виникло польське спортивне товариство. Статут українського
„Сокола” був розроблений В. Лаврівським 8 грудня 1892 року і затверджений Міністерством внутрішніх справ 26 липня 1893 року. Завдання Товариства – покращення фізичної підготовки членів „Сокола”, проведення культурно-просвітницьких
заходів, спрямованих на виховання почуття національної єдності. Установчі збори
Товариства відбулися 11 лютого 1894 року у Львові. Його члени займалися різними
видами спорту: велосипедним, веслування, фехтування, стрільби (з 1912 року),
проходили протипожежну підготовку, відвідували заняття з музики і співу. Згодом
перелік спортивних дисциплін, якими займалися члени Товариства, значно розширився. З’явилися лижний спорт (лещатарство), ковзанярський та санний спорт, хокей
(гаківка), футбол (копаний м’яч), волейбол (сітківка), баскетбол (кошиківка), а також
бокс (стусан) та туризм (мандрівництво). Сокільські „гнізда” (так називалися осередки Товариства) опікувалися гуртками музики, співів, аматорськими театрами.
Ідеї „Сокола” підтримало українське населення. Осередки Товариства виникали у багатьох містах і селах Галичини та Буковини (саме на ці два регіони, згідно зі
статутом, поширювалася діяльність „Сокола”). Завдяки діяльності І. Боберського
фізична культура стала обов’язковим предметом в українських гімназіях. Разом із
розвитком фізичної культури та спорту велика увага приділялася розвитку протипожежної безпеки, що знаходило особливу підтримку серед селянства. З ініціативи і
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під керівництвом членів „Сокола” проводилися урочисті вечори з нагоди пам’ятних
історичних дат, готувалися концерти, ставилися аматорські вистави.
Згідно зі статутом „Сокіл” мав власний прапор (лев у синьому полі), гімн
(„Соколи, соколи, ставайте в ряди”), гасла-кличі („Всі вперед – всі враз”, „В здоровому
тілі – здорова душа”, „Де сила–там воля”) та сокільський привіт – „Гаразд”.
Очолювали Товариство В. Нагірний (1894-1900), А. Будзиновський, І. Боберський
(1910-1914); у міжвоєнний період – М. Заячківський (1922-1933), М. Хронов’ят
(1933-1939). Членами „Сокола” були І. Белей, М. Шухевич, Б. Лепкий, сини Івана
Франка – Петро, Тарас та Андрій, Є. Коновалець, І. Крип’якевич та ін.
1895 року В. Лаврівський видав календар для „Соколів” та правила гри у
футбол. Згодом з’явилися друком праці І. Боберського „Рухові ігри і забави”, „18
м’ячевих ігор”, І. Мриця „Наука їзди на лещатах”, Д. Навроцької „Вправи вільноруч
для жінок”, Т. Франка „Історія і теорія руханки”, П. Франка „Підручник шведської
руханки”, Є. Жарського „Самооборона” та ін. Товариство видавало часописи „Сокільські вісті” як додаток до „Свободи”; „Вісти з Запорожа”, місячник руханкових і
пожежних товариств164.
Одне з перших Товариств e краї організували 1902 року в Станіславові інженер Іван Мирон, д-р Володимир Янович. Згодом воно було визнано кращим серед
спортивних товариств Галичини. Активний учасник сокільського руху, визначний
громадсько-політичний та кооперативний діяч Євген Олесницький у промові на
Шевченківському концерті у Львові висловив переконання d тому, що „Воля здобувається не жалобою, не скаргою, але працею і жертвою. Всі стремім одностайно,
односердно стати, за волю, стати за народ, за Україну”165.
Наймолодший син Івана Франка, автор першої праці з історії сокільства, організатор і керівник спортивного товариства „Україна” (Львів), член Старшини „Сокола–Батька” Тарас Франко зазначав, що „Справи стоять тепер так, що або весь
український народ буде організований на безпартійній основі сокільства, або ще сто
літ сидітиме в неволі”. „Відродити широкі маси селянства й виховати нове сильніше
покоління могла тільки сокільська руханка”, – наголошував він166.
Активну участь у становленні спортивного руху брав митрополит Андрей
Шептицький, який не тільки морально підтримував „соколів”, а й надавав їм матеріальну допомогу. У зверненні до української молоді він наголошував: „Хочу Вам
дати змогу зрозуміти, якою помилкою у Вашому житті є легковаження гадки і досвіду старших, і тому скажу Вам так: як у Церкві і християнстві, так само і в національному житті передання є підвалиною будущини... нарід, якого кожне покоління
наново від себе починало би національну працю для батьківщини - мусів би остатись
слабою дитиною поміж іншими народами”167.
Важливого значення діяльності спортивних товариств для формування національної еліти надавав Михайло Грушевський. За його словами, спортивно-гімнастичні товариства „Січі” і „Соколи” „нечувано зворушили народні маси, розбудили в
них бажання знання, освіти, інстинкти організації і солідарності”168. В статті „Сучасне сокільство і наука нашої минувшини” М. Грушевський зазначав, що „Завдання
організацій сокільських – послужити великому ділу будови нової України – без
панування і поневолення, України свобідної від неволі політичної, суспільної і духовної. Сокільські організації мають своїм завданням приготовляти не сліпу воєнну
силу, не масу м'яса для гармат, а силу горожанську, діяльну, що має творити нове
життя народу, без хлопа і пана”169.
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Диригент сокільського хору, згодом автор гімну–маршу „Соколи, Соколи...”
композитор Я. Вінцковський організував перше українське видавництво нот, що
отримало назву „Торбан”.
Визначним меценатом сокільсько-січового руху Галичини у довоєнний період
був знаний громадський діяч, філантроп, адвокат Степан Федак (1861-1937), з 1909
року – директор товариства „Дністер”, сеньйор українських адвокатів, віце-бургомістр Львова. Уже в 1902 році товариство взаємних забезпечень „Дністер” своїми
коштами допомагає організувати сокільські курси, а з 1906 року, з ініціативи Володимира Шухевича (1849-1915), для львівського „Сокола” виділяє на вул. Руській, 20
приміщення з трьох кімнат і спортивний зал.
Власними пожертвами на видавництво спеціальної методичної літератури, на
облаштування літніх таборів, на придбання гімнастичного спорядження, зброї, уніформи спортивним товариствам допомагали Володимир Лаврівський, Василь Нагірний, Ілля Брикевич, Альфред Будзиновський, Іван Мирон, Кирило Трильовський,
Роман Дашкевич, Андрій Чайковський, Андрей Шептицький, Маркіян Паньчишин,
Кирило Студинський, Дмитро Донцов, Олександр Тисовський, Северин Левицький,
Іван Крип’якевич.
Сокільсько-січові товариства були не просто спортивними організаціями.
Вони виконували не менш важливу місію у справі формування національної ідеї,
виховання національно свідомих, здорових душею і тілом майбутніх борців за волю
України. „Руханка не є сама для себе ціллю, – наголошував І. Боберський. – Руханка
є лише засобом для виховання якналіпших громадян, що в праці і забаві, в час миру
й на війні завше можуть гідно заступити свій нарід170.
На січових святах, що охоплювали населення кількох сіл, виголошувалися доповіді про товариство „Січ”, влаштовувалися концерти, вистави, декламації, виступали хори. Одну з пісень для січовиків написав І. Франко. При сільських „Січах”
утворювалися бібліотеки і читальні, якими користувалися члени Товариства. Багато
січових читалень передплачували радикальний альманах „Зорю”, соціал-демократичну „Волю”, націонал-демократичну „Свободу” і „Діло”.
Засновниками Товариства на Рогатинщині стали священик Теодозій Кудрик та
майбутній викладач руханки в гімназії „Рідної Школи” Микола Капуста. У селах
Рогатинщини були створені філії Товариства. Його завданням було, згідно зі статутом, „виобразувати своїх членів в гімнастиці спільними вправами, спільними прогульками і відчитами”.
При „Соколах” існували різноманітні освітньо-просвітницькі та спортивні
гуртки, в яких вивчалася історія України, велася активна антиалкогольна пропаганда.
Починаючи з початку 20-х років, при багатьох гуртках існували курси з ліквідації
неписьменності. Сокільство мало на меті виховати для свого народу міцних фізично і
свідомих громадян, які прагнули покращити життєвий рівень народу і були готові
виконати вимоги сокільського гімну.
Сокільські осередки, в залежності від місця проживання їх членів, дещо
різнилися характером роботи. Сільські „Соколи” мали „пожежно-руханковий” характер. Своїм першочерговим завданням вони вважали „несення зорганізованого рятунку життя і майна не тільки при пожежі, але також у випадку інших життєвих нещасть”. А для того, щоб його члени мали певні навики для гасіння пожеж і були
сильними та спритними, також „плекали руханку і взагалі фізичні вправи, як в залі,
так і на вільному воздусі”.
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Як свідчать архівні документи, спортивно-гімнастичне товариство „СокілБатько” в Бабухові існувало вже у 1905 році. 14 травня цього ж року там відбулися
загальні збори сокільської організації, на які запрошувалися делегації з сусідніх сіл –
Путятинців і Залужжа. На збори приїхав представник матірної організації у Львові
Михайло Левицький, який у звіті детально описав хід зборів. Публікуємо цей
документ в оригіналі з деякими пропусками в тексті:
„Справозданіє
з поїздки делегата до Бабухова Рогатинського повіту.
До Бабухова поїхав я раннім потягом о 6.25, а до Рогатина яко послідної стації
прибув о пів на 11 год. Я мав заїхати до о. Городецького, пароха в Вербилівцях. Сего
вдома не застав, був в ріднім селі. Я пішов до церкви і аж опісля стрінувся з о.
Городецьким. По обіді ¼ 3 поїхав я сам до Бабухова на збори. Перед домом читальняним, де малися відбути збори, чекала на мій приїзд дружина Сокільська з Путятинець і начальник єї зложив рапорт! По тій церемонії порадилисьмо з рапортерами
„Сокола” відбути вперед вправи, а опісля збори. Все пішло на толоку і тут відбував я
вправи муштрові. Бабухівська дружина дещо уже змагалась. Може коло ¾ 3 почав
падати дощь, тож всі пішли до читальні, щоби відбути загальні збори. В тім чути
спів, марш Сокільський і се надходив Стяг з Залужа. Знова рапорт ну і з моєї сторони
сказав я кілька слів похвали і т.д. для тих, що мимо дощу таки прийшли на збори до
Бабухова; і про те так гарне їх діло деведено і дуже утішили матерне гніздо. Загриміло „Гаразд” і всі пішли до хати щоби раз скінчити збори. Почав падати дощ, на
хвилину перестав, знову почав падати.
Збори отворив Максим Романків, а предсідателем на того ж внесеня вибрано
Гриця Хабурського. Сей покликав на секретаря Балацького Данила. Голос попросив
я, бо якось ніхто не хотів говорити – на початок і я говорив про потребу Соколів, про
їх ідеї цілого людства, та ближчого здоров’я і збереження майна, про плеканя руханки і т.п. Також вказував на чехів, які через Сокільство високо піднялись, тож і ми
повинні йти їх слідами, щоби ми даром не співали „бодрімось”:
Я скінчив – но і треба було читати також ... статут чого мусів я піднятись.
Потім оголосили спис членів і тих вписалось 69! Відтак вибирано старшину. Сеї
нараз не могу тут подати, бо я сам мусів спішити .... Секретар зборів обіцяв за кілька
днів прислати їх спис. Внесень не було ніяких – тоді всі відспівали „Многая літа” ...
„Соколови” і о ¾ 4 пішли дальше на вправи ...
Се відбувалося о 6 год. Я перейшов 4 рази вправи ... На біду зачав накрапати
дощ і я попросив фіру, бо треба їхати. Фіра прийшла – я мав сідати. Між тим за ...
Путятинецький і Бабухівський Стяг ... делегати відспівали „Многая літа”. До сих я
ще раз розбазікався, щоби ми на них не завелися, щоби легше досягти нашу ціль та
щоби стати взірцем для інших громад. Дякував всім за участь і за послух мені і
гаразд! Сів на Фіру, відспівали марш і я поїхав о ¼ 7 до Вербилівців. Тут застав в
дома о. Городецького і сей час я поїхав до залізниці, бо за 25 мінут відходив потяг.
Загальні черти суть: у людей був запал, бо хочуть станути вище від сусідів. Е
карність і охота до всего...
На 15 с. м. мав відбути я злет 5 дружин сокільських в Залужу, яко в честь
знесеня панщини, однак по тій причині, що прибуде зі Львова ..... друг в мундирі і
обійме цю подію .... я відрадив о. Городецького, який дав пропозицію щоби сей захід
зробити колись пізніше.
Списано в вагоні 14/V 1905
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Мих. Левицький”171
5 листопада 1905 року з Бабухова до управи „Сокола” у Львові було
відправлено листа такого змісту: „Дружна Старшина в Бабухові просить прислати за
відповідну плату такі книжки: „Пожарництво” – ціна 10 с., „Муштра рядова” – 30 с.,
„Ігри і забави”, ч. І-ІІ. – 20 с.
Просимо прислати (книги – С.Г.) на руки Теодора Гелея – начальника громади
в Бабухові, бо він є найревніший друг „Сокола”172.
22 листопада 1905 року у Львові отримали невеличкого листа, написаного
священиком в селах Вербилівцях і Бабухові Степаном Городецьким такого змісту:
„Вповажаний Пане! Спізнився я з отсилкою протоколу, але се не моя вина. Коли ще
час позволить, то прошу ще прислати протокол для Сокола в Бабухові.
Ст. Городецький”173.
18 лютого 1906 р. керівництво „Сокола” в Бабухові звернулося до Головного
виділу у Львові з проханням отримати запрошення на з’їзд сокільських організацій:
„Всечесна дружна Старшина „Сокола”!
Довідались мо з газети, що відбудеться на 25 лютого (1906 року – С.Г.) з’їзд
Сокола Старшини у Львові за запрошеннями. „Соколи” з Бабухова не отримали
жодного запрошення на той з’їзд Товариства соколів, а тому висилаєм Вам по імені
(кандидатів на цей з’їзд – С.Г.):
Теодор Гелей яко голова
Теодор Воробець – начальник
Стефан Маліцкий – справник
Гаразд!
Старшина Сокола
Бабухів, дня 18 лютого 1906”174
28 січня 1907 року сокільська організація Бабухова направила Українському
спортивному товариству „Сокіл-Батько” у Львові статистичний звіт про діяльність за
1906 рік за підписом начальника громади Теодора Гелея. У спеціальному
повідомленні міститься також прохання допомогти товариству „Сокола” в Бабухові.
На жаль тексту, звіту в архівних документах знайти не вдалося175.
29 лютого 1908 року до Львова було направлено звіт про роботу Товариства
уже за 1907 рік:
„Товариство „Сокіл”
в Бабухові
В залученю предкладає Т[овариство] Сокіл Виказ статистичний за рік 1907,
виповнений до дальшого зарядженя
Голова: Теодор Гелей
Бабухів, дня 29-го листопада 908.”176
29 березня 1910 року товариство „Сокіл” в Бабухові звернулося до Головного
виділу у Львові з проханням прислати „трубку для нашого товариства „Сокола” в
Бабухові за ціну 8 корон, бо наша трубка поламана. Прошу вислати за посліплатою
на адресу Теодора Гелея, начальника громади в Бабухові, а також скарбника
„Сокола”177.
15 вересня 1910 року бабухівські „Соколи” попросили в Головного Виділу
м’яч: „Хочу замовити для нашого „Сокола” оден „мяч” скір’яний, бо нема чим їх зацікавлювати, щоб всі сходились на денні вправи. Забав так багато відповідних для
хлопців нема, то можна бавитися м’ячем – щонеділі і свята на пасовиську – то можна
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тоді якось вправи і забави урівнювати. – Прошу отже подати Т. „Сокіл-Батько” м’яч,
в якій ціні і чи можна сплачувати”178.
Звіт про роботу „Сокола” в Бабухові за 1912 рік було вислано в лютому 1914
році за підписом Теодора Гелея179.
Близьким за завданнями і формами роботи до „Соколів” було товариство
„Січ”, засноване 5 травня 1900 року в селі Завалля на Снятинщині адвокатом Кирилом Трильовським. У першому параграфі статуту сформульована мета, яка полягала
в наданні допомоги при пожежах; залученні молоді до тілесних вправ і атлетичних
забав; підтримці життя і просвіти членів товариства.
У Рогатині „Січ” було засновано в 1908 році селянами Соломкою та Сверидою. Незабаром осередки виникали в довколишніх селах – в Пукові, Бабухові, Стратині, Підмихайлівцях, Васючині, Дібринові, Княгиничах, Яблунові та інших. Провідниками січових ідей на Рогатинщині стали вчителі: Л. Смулка, Ю. Міськевич,
М. Щуровський, директор гімназії М. Галущинський; священики: П. Кудрик,
С. Городецький, Й. Яворський, І. Ваньо.
1911 року „Січовий Батько” К. Трильовський відвідав „Січі” у селах: Пуків,
Підмихайлівці, Васючин, Княгиничі, Бабухів, Яблунів180.
8 лютого 1914 року в Бабухові відбулися загальні збори товариства „Сокіл”, на
яких йшлося про зміну статуту організації. В протоколі зборів зазначено, що „голова
Товариства констатуючи, шо правильно скликано загальні збори та шо знаходиться
достаточне число членів на зборах, відчинив збори. Порядок дня: Зміна статута.
Делегат окружного Товариства „Січ” в Рогатині Микола Капуста перечитав, зокрема
кождий параграф старого і нового статута, поясняючи, що мають бути змінені слова і
зміст дотичного статута. На внесеня Максима Романкова одноголосно прийнято
відчитану зміну статута. – На тім збори замкнено.
Бабухів, дня 8 лютого 1914.
Максим Романків
Голова

Іван Кордис
секретар”181

13 лютого 1914 року виписку з протоколу зборів було направлено до Намісництва і до Головного Виділу „Сокола–Батька” у Львові:
„Славне Товариство
Сокіл Батько,
Львів
В залученю посилаємо:
1) Відпис протоколу загальних зборів дотично зміни статута,
2) Поданя до Намісництва;
3) Старий статут;
4) Марки почтові на К.З. ~ з проханям відіслати в ціли зміни статута до
Намісництва
Гаразд!
Максим Романків
Іван Кордис
Голова
секретар”182
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14 квітня 1914 року Товариство звернулося до управи „Сокола-Батька” у
Львові з пропозицією змінити назву організації „Сокіл” на „Січ”:
„Славне Товариство Сокіл-Батько, Львів.
Тов[ариство] „Сокіл” в Бабухові задумує перемінити назву „Сокіл” на „Січ” на
статутах С[окола]-Б[атька]. Просимо проте прислати на подану адресу всі потрібні
до сего друки і поученя.
Гаразд!
Максим Романків
Начальник громади
в Бабухові
Б. 26/1, 1914.
м. Рогатин”183
Особливе значення не тільки для розвитку фізкультури і спорту, а й для
національної консолідації, піднесення рівня національної свідомості мали сокільські
зльоти, так звані „здвигни”, які в довоєнний період проводилися майже щорічно. У ІІ
Крайовому Шевченківському здвизі у Львові (27-28 червня 1914 року) взяло участь,
за даними Т. Андрусика, 12 тис. осіб184, а за даними П.Трильовського – 23 тис. учасників спортивно-гімнастичних товариств, 210 осіб кінноти і 29 оркестрів185.
Письменник Остап Грицай, згадуючи про цю подію, писав: „Львів дрожав від
гомону і окликів. Жіноцтво сипало цвіти на дорогу соколам, січовикам, пластунам і
стрільцям. „Се наше будуче військо” - скандували тисячі народу. Цей Здвиг оголомшив поляків; вони оторопіли й здивувалися; як це могли під їхнім боком вирости такі
„банди гайдамакуф” - як вони погірдливо називали українців”186.
На Сокільському здвизі у Львові Рогатинщина була представлена великою
кількістю вихованців „Сокола”, „Січі” і „Пласту”. У складі делегації Рогатинського
повіту виявилися також представники „Сокола” села Бабухова.
Після заборони польською владою в 1924 році гімнастичного товариства „Січ”
Роман Дашкевич добився в польської адміністрації дозволу на створення на базі
зруйнованих „Січей” товариства „Луг” (1925-1939). В широкій мережі спортивних
товариств він вбачав основу майбутнього українського війська. На це спрямовувалися вся спортивно-військова підготовка, національне виховання десятків тисяч
молоді, що задіювалася в Лугових Організаціях. Виступаючи редактором часописів
„Січові Вісти” (1921-1925) та „Вісти з Лугу”, Р. Дашкевич не тільки фінансував їх
видання і розповсюдження, а видавав підручники, проводив Лугові свята, змагання,
викупив для потреб Товариства спортивну площу.
У багатостраждальній історії України яскрава сторінка відведена Українським
січовим стрільцям – важливому чиннику національної ідеї. Процес відродження
українських збройних сил розпочався ще задовго до Першої світової війни, тоді,
коли рівень політичного мислення провідної верстви, національна свідомість
українського народу залишалися ще досить низькими. Тактика лоялізму до
Австрійської держави, яка дотримувалася нібито в інтересах України, переросла, за
словами визначного українського історика, військового та політичного діяча Василя
Кучабського, в аксіому української думки. За таких умов вона могла передбачати
тільки боротьбу за автономію українських земель у складі імперіалістичних держав
– Австрії чи Росії, що виявилося, за словами вченого, найганебнішим виявом рабства
української нації. За таких умов українській державницькій ідеї тут місця не було.
Вирішальним для популяризації української державницької думки як ідеї, не
відірваної від життя, став 1912 рік, коли більшість європейських держав охопила
воєнна гарячка. Очікування великих воєнних подій розбурхало поневолені наро218

ди, особливо ті, в яких ще жив національно-державницький дух. Серед цих народів
дедалі більше викристалізовувалася думка про те, що їм не можна бути пасивними
свідками подій, що вони мусять взяти найактивнішу участь у подіях в ім’я свого
визволення.
Українська молодь почала розуміти, що у випадку перемоги у війні північного
сусіда вона може потрапити з Австрії, де їй жилося більш-менш вільно, у російську
„тюрму народів”. Ці настрої посилювалися польською ідеологічною національновійськовою літературою, бо ситуація польського народу була аналогічна ситуації
українського. „Таким чином холодна, логічна, відірвана від життя категорія –
українська національно-державницька думка, – зазначав В. Кучабський, – нараз
набирала живої плоті, вона ставала реальною метою, що поривала своєю сміливістю. Така ідея могла захопити й справді захопила найкращу частину української
молоді в Галичині”187.
Австрійський державний апарат значно менше перешкоджав відродженню українського національного життя. Більшої шкоди цьому процесові завдавали
відсутність економічно незалежної інтелігенції, злиденне становище галицького
українського селянства, а також активність русофілів, які поширювали шкідливу і
фарисейську пропаганду щодо українців як частини російського народу. До
того ж, зростання національної свідомості стримувалося в усій Україні тим, що
заможні верстви громадянства, а також населення міст і промислових центрів
були зрусифіковані, стали чужими і навіть ворожими українській національній справі. Організація самостійного організму в Наддніпрянській Україні була можливою
за умови розпаду Російської імперії. Український народ не мав права пасивно
споглядати хід воєнних подій. Він повинен був робити все – аж до використання
збройної сили, щоб війна закінчилася на його користь. Потрібно було організувати
українське національне військо для боротьби проти Росії, за українську державність. Так розмірковувала частина галицької української молоді напередодні
Першої світової війни.
У 1911 році кілька львівських юнаків середніх шкіл створюють таємний гурток
„Пласт” з метою військово-патріотичного виховання молоді. Засновниками і провідниками його виявилися майбутні січові стрільці П. Франко, В. Кучабський, Р. Сушко
та інші.
На зборах „Українського Студентського Союзу”, які відбулися 15 грудня
1912 року, було вирішено розпочати військовий вишкіл української молоді. Вимагалося тільки офіційного дозволу від місцевої влади. І такий дозвіл вдалося одержати К. Трильовському, який у лютому 1913 року розробив статут військового товариства „Січові стрільці”. 18 березня 1913 року у Львові створюється перше стрілецьке товариство „Січові стрільці”, головою якого обирається адвокат В. Старосольський.
У своїх лавах Товариство гуртувало студентів вузів і учнів гімназій. У відозві
„Січових стрільців” (березень 1914 року) наголошувалося: „Україна стоїть напередодні нового життя. Треба поставити нову програму, приготовити силу, щоб
в хвилі, коли надійде час, Україна мала голос, була свідома своєї цілі і права та могла
на сторожі їх поставити – силу”188.
Швидке поширення українського військового руху мало й негативні сторони,
бо галичани тоді ще слабо уявляли Українську державу без Австрії. Стрілецькі
товариства мислилися не як самостійне українське військо, що має намір боронити національні інтереси від Росії, а як добровільні допоміжні загони австрійської
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армії. Українське галицьке громадянство тоді ще не могло відрізнити австрійського
державного інтересу від власного, українського.
Свою позицію у ставленні до можливої війни між Австро-Угорщиною й
Росією виробили українські політичні партії. На нараді 7 грудня 1912 року було
прийняте рішення про те, що „все українське громадянство однозгідно й рішуче
стане на боці Австрії проти Російської імперії як найбільшого ворога України”189.
Побудову Української держави українські політичні партії Галичини пов’язували з
визволенням Наддніпрянщини від панування Росії, ліквідацією польського панування в Галичині й створенням з усіх українських земель національно-територіальної
автономії у складі Австро-Угорщини.
Перша світова війна, що спалахнула влітку 1914 року, відразу перетворила
українську проблему в злободенне питання. Як писав Д. Дорошенко, з перших же
днів війни стало ясно, що Росія веде її під гаслом знищення українського П’ємонту в
Галичині, щоб потім „з корінням винищити” й самий український рух. Галицькі
українці й емігранти з Наддніпрянської України збагнули грізну небезпеку для
українського національного відродження в разі воєнного успіху Росії.
„Наша Україна переживає тепер весняну добу, – писав у листі до галицької
молоді І. Франко, – коли тріскає крига абсолютизму та деспотизму, коли народні
сили серед страшних катастроф шукають собі нових доріг і нових форм діяльності,
коли невимовне горе, вдіяно народам дотеперішнім режимом, порушило найширші
верстви і найглибші інстинкти людської душі до боротьби, якої результатом мусить
бути повний перестрій зразу державного, а далі й громадського, соціального порядку
Росії, а в тім комплексі й України”190.
З серпня 1914 року Головна Українська Рада видала маніфест, який закликав
підтримати Австрію в її боротьбі з царською Росією. У ньому проголошувалося:
„Гряде великий час, вибила слушна година!
Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили поневолені
народи. В сій пожежі кується будучність України.
Настав слушний час, день нашого воскресення. В сей час нема жертви, яка для
нас могла б бути завелика. В сей час одноцілі є наші думки і бажання, однодушні та
тверді мусять бути наші діла.
Однодушним рішенням Головна Українська Рада з’єднала начальні управи
всіх досі в нас існуючих стрілецьких і рухункових організацій в Українську Боєву
Управу.
Українська Боєва Управа стає одинокою старшиною організацій українських
добровольців, яка одержує назву Українських Січових Стрільців.”191
Ідея створення власних збройних сил знаходила широку підтримку серед
молоді Рогатинського повіту. Ще в 1913 році тут було організовано стрілецькі курси,
на яких працювало 7 старшин запасу, зокрема: директор гімназії Михайло Галущинський, викладачі гімназії Микола Бабин, Никифор Гірняк, Франц Кондрацький,
Гнат Мартинець, директор школи з Підгороддя Петро Бігус і працівник Українбанку
Микола Капуста. На цих курсах навчалися воєнному мистецтву учні старших класів
гімназії, селянські та міщанські юнаки. Як тільки почалась мобілізація, всі вони
добровольцями пішли в ряди Українських Січових Стрільців. Їх було організовано в
окрему Рогатинську сотню (близько 200 осіб), якою керували викладачі гімназії
Никифор Гірняк та Микола Угрин-Безгрішний.
З серпня 1914 року командиром легіону Січових Стрільців було призначено
судового радника Теодора Рожанківського. Але після того, коли він відмовився
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відрядити ще не повністю сформований корпус усусусів на фронт біля Почаєва,
цісар зняв його з посади. 18 серпня 1914 року на пропозицію К. Трильовського
новим командиром УСС призначили поручика М. Галущинського. Останній був
сином священика з Дзвиняча на Тернопільщині. Навчався в Тернопільській гімназії,
у Львівському та Віденському університетах. Працював учителем у Золочеві, а з
1909 року очолив Рогатинську українську гімназію. Зі студентських років М. Галущинський брав активну участь у громадсько-політичному житті краю, обирався
головою „Академічної Громади” у Львові, „Січі” у Відні; був одним із засновників і
керівником „Просвіти”.
Влада добивалася, щоб добровільці якнайшвидше склали присягу на вірність
Австрії, бо лише після цього вона буде рахуватися з ними як із військовою формацією і виділить гроші на її утримання. 22 серпня 1914 року до Намісництва було
подано проект статуту. Добровольців було поділено на сотні, призначено сотенних
командирів, розпочато військовий вишкіл. 24 серпня 1914 року М. Галунинський
разом із полковником Моліком здійснили погляд добровольців, які зібралися на
Кайзервальді, 28 серпня М. Галущинський отримав вказівку про те, щоб стрільці,
розміщені в казармах, розібрали гвинтівки. В неділю, 30-го серпня, двома поїздами
о 5.30 і 7.00 ранку українські добровольці залишили Львів і виїхали до Стрия. На
початку вересня тут зібралося майже 10 тис. добровольців.
Серед тих, хто виявив високу національну свідомість і патріотизм та добровільно записався до лав Українських Січових Стрільців, було 45 молодих бабухівців:Балацький Петро
1. Богда Василь
2. Богда Іван
3. Богда Петро
4. Вербиловський Петро
5. Височанський Федір
6. Височанський Юрій
7. Воробець Іван
8. Галушка Іван
9. Галушка Микола
10. Галушка Федір
11. Гелемий Іван
12. Гой Микола
13. Гриців Федір
14. Гриців Іван
15. Гриців Степан
16. Дорошенко Степан
17. Зарейко Микола
18. Іванців Степан
19. Івасик Степан
20. Копцюх Гаврило
21. Копцюх Дмитро
22. Копцюх Іван
23. Кузик Матвій
24. Матвіїв Онуфрій
25. Пархуць Яків
26. Пилипів Петро
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27. Пилипів Федір
28. Поперека Михайло
29. Поперека Тимофій
30. Сас Андрій (хорунжий)
31. Сас Василь
32. Сас Микола
33. Сас Федір
34. Скробач Микола
35. Скробач Степан
36. Скробач Теодор
37. Снігур Михайло
38. Снігур Степан
39. Співак Іван
40. Співак Петро
41. Троянівський Онуфрій
42. Хабурський Микола
43. Хабурський Степан
44. Хариш Іван
На 1 червня 1916 року в Першому стрілецькому полку служили вихідці з
Бабухова: Степан Івасик (1895 р.н.) та Зарейко Микола (1895 р.н.) – третя сотня;
Теодор Скробач (1892 р.н.) – шоста сотня; Іван Співак (1892 р.н.) – технічна сотня192.
Про важкі випробування, які довелося винести відважним воякам українських
збройних сил у роки визвольних змагань, розповів Петро Балацький: „Не знаю, чим
керувався тоді я, сімнадцятирічний юнак, який за власним бажанням пішов боротися
за волю України, – згадував Петро Балацький. – Чи почуттям обов’язку! Чи пробудженням свідомості! Чи спалахом молодечого романтизму!... Та, як би там не було, в
березні далекого 1916 року я і три мої товариші, такі ж безвусі сільські хлопці,
Василь Богда, Юрко Височанський та Микола Галушка потайки від родичів
записалися до Січових Стрільців...
Поштовхом до прийняття такого рішення послужив приїзд у відпустку, чи, як
тоді казали, на „урльоп” чотирьох наших односельчан, героїв битви на горі Маківці
Онуфрія Матвіїва, Миколи Зарейка, Федора Гриціва і Степана Івасика. Цій четвірці з
нашого села першими пощастило влитися в ряди Січових Стрільців ще під час
відомого серпневого відбору у місті Стрию 1914 року.
І ось, овіяні славою кривавого бою, в якому зуміли проявити себе, за що були
відзначені командуванням, січовики приїхали у рідне село. Боже мій, що тоді творилося? За стрільцями натовпом бігала дітвора, їм посміхалися всі сільські дівчата,
поважні ґазди при зустрічі першими знімали капелюхи. Ну, а такі, як я, заздрили...
Вагань не було жодних. Змовившись, ми з товаришами смерком, щоби хтось не
запримітив і не доніс батькам, таємно зібралися на околиці села і полями та лісами
подалися пішки у Свистільники, де знаходилася „Стрілецька кадра”. Село Свистільники лежить у трикутнику між Рогатином, Бережанами і Бурштином. Йти довелося
кілометрів з двадцять...”193
Медична комісія визнала добровольців здатними до військової служби. Проте,
наперекір їхнім сподіванням, хлопцям не дали зброї, уніформ і не відправили в бій.
Довелося пройти вишкіл у сусідньому селі Нижня Липиця, згодом в селі Черче, а ще
пізніше в селі Розвадові біля Миколаєва. Спали на глиняній, застеленій соломою
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долівці. В хаті було холодно. Хлопці не раз згадували теплу мамину перину, але
жодного разу ніхто не шкодував, що вступив до Січових Стрільців.
Тільки через рік, у лютому 1917 року, бабухівські Стрільці були зараховані до
піхотної сотні і відправлені на російський фронт. Бойове хрещення відбулося біля
села Куропатники на Тернопільщині. „Саме село знаходилося в руках росіян, –
згадував П. Балацький, – наші позиції тягнулися узліссям напроти Куропатник аж до
села Баранівки, що межує з Конюхами. Лінія фронту проходила через річку Ценівку,
яка тече облонею попри Куропатники. Всього нас налічувалося чотири сотні, які, в
свою чергу, об’єдналися в курінь. З командирів пам’ятаю сотника Василя Дідушка і
четаря Івана Цяпку.
Три місяці ми просиділи в окопах. Якщо перші дні були насичені боями,
стріляниною, частими сутичками, які не-раз переростали в рукопашні бої, то потім
раптово настала тиша. Правда, інколи артилерія та скоростріли нагадували, що ми на
фронті. І все ж на російському боці творилося щось незрозуміле. Вечорами звідти
доносилися українські пісні. Незабаром ми дізналися, що нам протистоїть військова
частина, яка майже повністю складається з українців. Ми зрозуміли, що твориться
абсурдна несправедливість, що українці змушені вбивати українців”194.
Причина затишшя на фронті, як виявилося пізніше, пов’язувалася з революцією у Росії і скиданням царя. Почалося братання. Особливо тепло воно відбувалося
під час релігійних свят. П. Балацькому запам’ятався російський солдат, українець за
національністю, на ім’я Петро. Він любив співати українські пісні, був свідомий
того, що Наддніпрянська Україна і Галичина – землі єдиного українського народу,
який століттями терпів чужоземне ярмо. Петро закликав галичан скинути австрійського монарха і на уламках двох імперій – Російської і Австрійської – творити незалежну Україну. Від нього Стрільці дізналися, що в Києві організувалася Центральна
Рада, яка формує національну армію.
Одна така зустріч під час Великодніх свят закінчилася трагічно. Коли січовики
і наддніпрянці вітали одні одних зі святом, провокатор з російського боку відкрив
кулеметний вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб з обох сторін.
Влітку сотню, в якій служив П. Балацький, командування перекинуло під село
Конюхи, де розгорталися запеклі бої. 1 червня три стрільці, серед яких був П. Балацький, пішли в розвідку і потрапили в полон. Через Тернопіль їх доправили в Київ.
Деякий час вони перебували в Дарницькому таборі для військовополонених. Часто
перед ними виступали різні політичні діячі, серед яких виявився і Володимир
Винниченко.
З Дарниці полонених розвезли в різні кінці Росії. Сорок із них, у тому числі
П. Балацького, спрямували в Чорнобиль на будівництво вузькоколійки. „Трималися
ми купи, жили дружно, однією сім’єю, – згадує П. Балацький. – Часи були непевні,
крім воєнної розрухи, на Україні вирували політичні пристрасті. Скрізь шастали
різного гатунку агітатори. Нерідко траплялися й провокатори. Одні закликали підтримувати Тимчасовий уряд, інші – висловити йому недовір’я. Найбільш активними
були більшовицькі агітатори, які проповідували свої ідеї”195.
Тим часом у Києві набирала сили Центральна Рада. З полонених Січових
Стрільців формувалося військове угруповання. П. Балацького було зараховано до
скорострільної сотні, яка, окрім патрулювання вулиць, охороняла уряд Центральної
Ради. „Не можу передати того зворушення, яке пережили ми, збагнувши, що влилися
в лави новоутвореної української армії, – згадує П. Балацький. – З числа Січових
Стрільців було скомплектовано Галицько-Буковинський курінь, який згодом переріс
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у корпус. Командиром став наш земляк, полковник Євген Коновалець. Він зумів за
короткий час підняти наш бойовий дух, навести дисципліну і донести до свідомості
кожного, що воюємо за волю України. Його слова я пам’ятаю ще й сьогодні: „Визволення Наддніпрянщини має не менше значення, ніж визволення Галичини. А
може, ще більше. Буде вільний Київ, буде вільний Львів, не буде Києва, не буде
Львова”196.
З лютого 1918 року аж до кінця визвольної війни П. Балацький брав участь у
боях за незалежність України. Не все збереглося в його пам’яті. Але з тим, що
збереглося, він щиро ділиться з читачами: „Чого тільки не довелося пережити, –
згадує він. – Одного разу я був свідком замаху на життя Президента УНР Михайла
Грушевського. Це трапилося біля будинку українського уряду, коли Президент сідав
в автомобіль. Переодягнений у петлюрівську форму, вбивця намагався заколоти
Грушевського настромленим на гвинтівку штиком. На щастя, наш сотник Микола
Загаєвич, який стояв поблизу, встиг ударити нападника кольбою кріса по голові, і
той зміг тільки проколоти пальто президента”197. Як з’ясувалося, сотник незабаром
загинув у запеклому бою біля міста Василькова на станції Мотовилівка, який
відбувся у листопаді 1918 року між повсталими Стрільцями і військом П. Скоропадського. „Ми йшли з Білої Церкви, і гетьман кинув проти нас найкращі свої сили, –
стверджує П. Балацький. – Але потерпів поразку. Шлях на Київ був відкритий. В
цьому бою поклав голову також сотник Федір Черник, який користувався серед
Стрільців повагою і авторитетом. Про нього навіть пісні співали”198.
Корпус Січових Стрільців став ударною силою, на яку спирався Головний
Отаман Симон Петлюра. На початку грудня 1918 року було звільнено Київ, а німців
– роззброєно. Гетьман залишив столицю і втік за кордон. Однак ні миру, ні спокою
не настало. Почалася війна з Радянською Росією. Сотня П. Балацького, яка входила у
полк Івана Регульського, обороняла Київ, але в лютому 1919 року змушена була його
залишити. Завдання скорострільної сотні полягало в охороні бронепоїздів, яких
налічувалося два: один мав на озброєнні 31, другий – 16 скорострілів. На ті часи це
була велика сила, яка не раз відігравала важливу роль у боях із противником.
Літом 1919 року за допомогою Української Галицької Армії звільнили Проскурів, Жмеринку, Вінницю, Бердичів, Житомир, а 31 серпня – Київ. Але дуже швидко з півдня підійшли війська Денікіна і, роззброївши передові частини УНР, зайняли
столицю. Це, на думку П. Балацького, стало початком поразки визвольної війни. Відхід із Києва сильно позначився на боєздатності української армії, знизив її моральний дух. У руках денікінців опинилися велика кількість зброї, склади з продуктами.
До того ж, у вересні серед вояків УГА поширилася епідемія плямистого тифу. Пошесть особливо лютувала в жовтні-листопаді. Знесилена армія опинилася у так
званому чотирикутнику смерті. Поділля, де тоді базувалися основні сили Директорії,
було оточене з усіх сторін військами Польші, Румунії, генерала Денікіна і радянської
Росії.
Визвольну війну український народ практично програв. Від’їзд С. Петлюри у
Польщу, а Є. Петрушевича до Румунії призвів до саморозпуску армії. У грудні 1919
року армія Директорії й УГА фактично самоліквідувалися. Сотню скорострілів
поляки роззброїли, старшин інтернували, а рядовим Стрільцям вдалося втекти.
„Після довгих поневірянь я повернувся додому, – згадує П. Балацький. – Та спокійного життя не було. Польські власті, окупувавши Галичину, почали переслідувати
учасників визвольної війни. І хоч я особисто проти поляків не воював, небезпека
потрапити за грати чигала на кожному кроці. Річ у тім, що Ю. Пілсудський хотів з
колишніх Січових Стрільців створити 25-тисячну армію і кинути її проти біль224

шовиків. Я, як і всі інші, ухилився від тієї затії, через що деякий час змушений був
перебувати на нелегальному становищі”199.
П. Балацький розказав про ще одну смертельну небезпеку, яка загрожувала
йому в 1920 році, коли Рогатинщину зайняли кіннотники Примакова: „Оскільки мій
батько при Австрії 15 років був війтом, то військове командування завжди до нього
мало якісь справи. Тому майже кожного дня у нас перебували старшини. Якось
трапилося так, що один із них, чогось розсердившись, влаштував у хаті обшук і
наткнувся на мої, принесені з війни штани-галіфе. Він відразу зрозумів, що я служив
у Петлюри. Що тут почалося! На щастя, мені вдалося городами втекти у сусіднє
село. За мене постраждала сестра, яку жорстоко побили нагаями. Кілька днів на мене
чатувала засідка. Нарешті батька було попереджено, якщо я не з’явлюся, то хата піде
з димом. Очевидно, так би воно й сталося, якби не один людяний старшина. Він
заборонив палити хату”200.
Багато вже минуло часу, відколи Україна зробила спробу звільнитися від
чужоземного ярма і зажити вільним життям. І хоч визвольна війна закінчилася невдало, Січові Стрільці завоювали невмирущу славу. Молоді, переважно селянські
хлопці, демонстрували чудеса героїзму, билися хоробро, не шкодуючи свого життя.
Стрільці виявилися носіями визвольних ідей і цим здобули симпатію та любов
українського народу. П. Балацький неодноразово був свідком, коли на Великій Україні
люди давали притулок воїнам тільки через галичанське походження. Пригадав
випадок, коли на Вінниччині під час відступу він і ще два стрільці збилися з дороги і,
заблукавши, зайшли в село, яке вже зайняла ворожа кіннота. Їх врятувала галицька
вимова. Господар нагодував, допоміг обійти заставу і, вивівши за село, спровадив на
безпечну дорогу.
Організованість, дисципліна, відчуття обов’язку, повага до цивільного населення, недоторканність чужої власності — все це вигідно відрізняло наших воїнів від бійців інших армій, які нерідко знущалися над селянами, грабували їх, чинили насилля.
На жаль, серед живих учасників визвольних змагань уже майже не залишилося. П. Балацький – один із небагатьох, кому пощастило дожити до тих днів,
коли можна сказати правду про наше героїчне минуле.
Отже, використавши значну кількість документального матеріалу, спогади
учасників Української національної революції, можна зробити висновок про те, що
спортивно-гімнастичні товариства „Сокіл-батько”, „Січові стрільці”, „Луг” та інші
уособлювали найкращі риси українського народу: патріотичний ідеалізм, високу
освіченість та військовий гарт. З появою цих організацій пов’язане зародження в
галичан національно-державного мислення.
Таким чином, громадські організації у галицькому селі, зокрема в селі Бабухів
Рогатинського повіту, у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття стали масовими
освітньо-культурними, просвітньо-економічними та спортивно-гімнастичними організаціями. Вони були організаціями не лише громадського, а й політичного життя, бо
її керівниками виступали провідні галицькі політичні діячі народовського напряму.
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ФОРМУВАННЯ ЛИЧАКІВСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ
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У статті досліджуються процес формування Личаківського некрополя у
м. Львові, офіційно відкритого у ХVIIІ ст., пам’ятки історико-меморіальної та культурної спадщини Західного регіону України.
Ключові слова: цвинтар, некрополь, поховання, історико-меморіальна спадщина, пам’ятка.
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FORMATION OF LYCHAKIV NECROPOLIS IN LVIV
OF THE 18-th – 20-th CENTURIES
This article addresses the question of formation Lychakiv necropolis in Lviv,
officially opened in the 18th century, the object itself, ist historical, memorial and cultural
legacy in the western region of Ukraine.
Kejwords: cemetery, necropolis, burial place, memory and cultural inheritance,
sight.
Найстарішим із перших позаміських цвинтарів, який дійшов до наших днів, є
Личаківський. Перші лаконічні згадки про місце, де тепер знаходиться цвинтар,
популярно званий „пісками”, походять приблизно з 1567 р., коли там хоронили померлих від „турецької язви” (чуми)1, однак збережені донині найдавніші пам’ятники
датуються кінцем ХVІІІ ст. і початком ХІХ ст.
Офіційно Личаківський цвинтар відкрито в кінці 1786 р., після того, як згідно з
імператорськими декретами Йосифа ІІ було заборонено поховання в криптах храмів
та скасовано цвинтарі біля них. Цвинтар призначався для середмістя і IV дільниці
міста (Личаківської) та знаходився тоді за межами східних околиць тодішнього
Львова.2 На початку свого існування цвинтар не мав належного догляду. У львівських хроніках є записи про те, що губернатор Галичини граф Йозеф Бріґідо в 1787 р.
повідомив маґістрат, що керівництво цвинтаря погано виконує свої обов’язки. Річ у
тому, що померлих тоді ховали на глибину заледве на лікоть під поверхнею землі.3
Маґістрат, отримавши це повідомлення, встановив відповідний нагляд. 11 жовтня
1787 р. уряд губернії повідомив маґістрат про скаргу євангелістів стосовно обов’язкової оплати за поховання на Личаківському цвинтарі. На це маґістрат відповів, що,
незалежно від віросповідання, тільки незаможних людей ховають безплатно, заможні
повинні платити встановлену платню.4
Давніше Личаківський цвинтар займав значно меншу територію, ніж тепер.
Початково, в перші роки свого офіційного заснування, він розташовувався на вершині пагорба, де в ХVІІІ ст. стояла дерев’яна альтанка (існувала ще на початку
ХХ ст.).5 Тоді цвинтар займав простір приблизно на стику теперішніх цвинтарних
полів 7-го, 9-го, 10-го, 14-го, де досі можна побачити декілька старовинних над гроб232

них плит. Саме з цього місця, де стояла альтанка, згодом почав розростатися цвинтар.
Найдавніша надгробна плита з фрагментом напису-епітафії, збережена до
наших днів, походить із 1787 р.6 Цю могилу виявив дослідник Владислав Цесельський поблизу згаданої дерев’яної альтани в центрі найдавнішої частини Личаківського цвинтаря. На її надгробній плиті зображена чаша з артосом, яка свідчить про те,
що померлий був священиком. З решток напису на плиті відомо, що він помер 15
червня 1787 р.7 Можливо, що невідомий покійник походив із тих священиків, які для
того, щоб переламати упередження широких кіл громадськості стосовно заміських
цвинтарів, велів поховати себе на Личакові для прикладу.
До найдавніших зі збережених надгробків цвинтаря відносяться: надгробок Маргарити Заболотовської (†1788 р.), овруцького каштеляна Миколи Третяка (†1790 р.),
Леопольда Карла Піллера, який „…жив набожно літ 21 і помер у кавалерському стані”, Августа Біттельберґера (†1797 р.) та вірменки Розалії Вартановичівної (†1799 р.).8
Декор найдавніших плит Личакова зводиться до традиційних некропольних символів: хрест, череп, кістки, клепсидра. Найдавніші пам’ятки Личакова через крихкість
пісковику, з якого переважно виконувалися, знаходяться тепер у дуже поганому
стані. На 10-му полі знаходиться також посеред давніх плит мармурова плита, на
якій можна ще прочитати ім’я, прізвище похованого і рік його смерті (†1675). Цілком можливо, що ця плита опинилася на Личакові після імператорських декретів
Йосифа ІІ про ліквідацію поховань при сакральних спорудах.
Починаючи з 1790 р., львівський маґістрат розширював територію цвинтаря,
докуповуючи нові земельні ділянки від приватних власників. В 1804 р. маґістрат викупив хати передміщан вздовж цвинтарної огорожі, а в 1808 р. розширив цвинтар,
викуповуючи ґрунти в передміщанина Себастіяна Ходоровича.9 Незважаючи на
значне розширення, помешкання сторожа тоді знаходилося на лінії забудови, де
тепер стоять каплиці Кисельків і Адамських, а сам цвинтар простягався до підніжжя
пагорба, на якому пізніше створено меморіал повстанців 1863 р. Кладовище тоді
охоплювало цвинтарні поля: 2-ге, 6–10-те, 14-те і 16-те. Дерев’яний паркан обмежував цвинтар від пасовиська, яке займало місце нинішнього головного рондо, засадженого каштанами. Пасовисько перетинала головна дорога (тепер – вул. І. Мечнікова),
а на місці будинку сторожа при головній брамі стояли приватні будівлі.10
У 1817 р. з крипт костелу Бернардинів вивезено на Личаківський цвинтар „…
330 неушкоджених трумн і 73 вози зігнилих трупів та інших останків”. З цього моменту цвинтар починає ставати некрополем.11 В 1856 р., коли були перевезені з Жовківського цвинтаря людські кості та надмогильні пам’ятники, розміщення яких
вимагало більшого простору, для розширення кладовища маґістрат знову докупив
нові ґрунти.12 Одночасно доручено керівнику ботанічного саду львівського університету Каролю Бауеру запроектувати цвинтарні поля. К. Бауер, знавець паркового будівництва, досконало використав природний ландшафт для прокладання алей, доріг і
стежин. Личаківський цвинтар отримав тоді характер англійського парку з вільним
плануванням алей. Інтенсивні роботи на цвинтарі тривали до 1858 р.13 Крім Бауера,
активну участь у роботі з формування кладовища в другій половині XIX ст. брав
його керівник – Тит Тхуржевський. Саме завдяки їхнім спільним зусиллям звичайний цвинтар перетворився у визначну пам’ятку садово-паркового мистецтва Європи.14
Згідно з рішенням львівського маґістрату та завдяки старанням Ігнація Дрекслера у 1875 р. від вул. Святого Петра (тепер – вул. І. Мечнікова) на цвинтарі збудовано дві ідентичні брами в неоґотичному стилі і муровану огорожу.15 За лівою
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брамою знаходилося невелике рондо, навколо якого ховали заслужених львів’ян. На
будівництво цих брам маґістрат дозволив використати старі цвинтарні пам’ятники
Личакова, які через недогляд родин померлих знаходилися в занедбаному стані. Тоді
багато давніх пам’ятників розібрали на їх складові частини. Скульптурні фігури
мистецької вартості були виставлені при помешканні керівника цвинтаря. Маґістрат
продав їх шляхом ліцитації. Про масове знищення давніх пам’ятників Личакова свідчать міські акти з 1848 р. У 1850-х роках їх залишки використовували при шутруванні і утоптуванні доріжок та алей.16
Личаківський цвинтар від початку свого офіційного заснування призначався
для заможних людей. Бідних ховали спочатку на Стрийському, а пізніше – на Янівському кладовищах. У 1880-х роках територію цвинтаря поділено на поля (понад 80).
Про це в 1886 р. „Kurjer Lwowski” писав: „Личаківський цвинтар щораз більше старанно утримується, а покращення, які від певного часу зробив новий керівник (Тит
Тхуржевський – прим. автора) є величезної ваги”. Далі в замітці йдеться про те, що
цвинтар поділено на поля, які пронумеровані на вмурованих в землю стовпах.17
За проектом 1898 р. професора Юліана Захарієвича на Личаківському цвинтарі
під найвищим пагорбом планувалося збудувати катакомби, в яких мали ховати урни
з прахом кремованих видатних львів’ян. Однак ідея Захарієвича реалізована не
була.18
За час існування Личаківського цвинтаря (понад двісті років) можна виділити
три основні періоди, в яких панували інскрипції (вписування до цвинтарних книг)
чотирма різними мовами, а саме: німецькою (1786-1830 роках)19, польською і
українською (1830–1939 роках), а після 1939 р. – російською. Написи на пам’ятниках
(епітафії), крім української, виконувалися латинською, грецькою, словацькою, чеською, польською, російською, угорською, голландською, румунською мовами. Посилена германізація в Галичині тривала до 1830 р. Після листопадового повстання на
новозбудованих надгробках почали робити написи польською мовою, а пізніше – й
українською. Найдавніший напис українською мовою можна прочитати на надмогильній плиті українського вченого, заступника Головної Руської Ради, співзасновника Галицько-Руської Матиці Лева Сосновського (*1781 – †1862). В цьому ж
році зроблено також найдавніший запис російською мовою на могилі сеньйора
галицьких істориків, одного з керівників Ставропігійського інституту, члена-кореспондента Петербурзької академії наук – Дениса Зубрицького (1777 – †16.01.1862),
похованого на 22 полі.20
Основним джерелом фіксації померлих та розташування їхніх поховань, які
нумерувалися для полегшення можливості пошуку кожної померлої особи, були
цвинтарні книги. Від 1885 р. записи у цвинтарних книгах Личаківського кладовища,
які збереглися до нашого часу і зберігаються в архівах, почали робити з особливою
педантичністю. Відтоді за записами можна було легко віднайти, де знаходиться
могила даної особи. Ці книги дотепер слугують цінним джерелом для істориків.
На Личаківському цвинтарі знаходяться двадцять похоронних каплиць
львівських аристократичних родин. Двадцять перша – графів Дзєдушицьких (поле
73) – знищена артилерійським пострілом у липні 1944 р. Окрім родинних каплиць, на
Личакові є також каплиця вірменських бенедиктинок (поле 5), каплиця грекокатолицьких бенедиктинок (поле 6), каплиця-ротонда Орлят (проект Р. Індруха) на
польському військовому меморіалі та новозбудована каплиця меморіалу визвольних
змагань українського періоду (поле 76) (проект архітектора О. Яреми та інженера
Г. Лупія).
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Наприкінці ХІХ ст. почали утворюватися нові поля поховань біля головного
рондо. Так, наприклад, поле №1 започатковано у 1896 р. будівництвом пам’ятника
польському повстанцю, герою оборони Варшави у 1831 р. Юліану Ордону будівельною фірмою Ю. Марковського за проектом Т. Баронча. Прах Ордона було перевезено з Флоренції. Навколо пам’ятника, запроектованого по головній осі другої
вхідної брами Личаківського цвинтаря, утворилося ще одно рондо.
На початку головної алеї справа від головного рондо на полях № 3, 4, 5 і прилеглих до них наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть утворився своєрідний пантеон видатних українців Галичини. Особливо потрібно відзначити поле №3, яке, за
словами історика Мечислава Орловича, автора путівника по Львову за 1925 р.21, спеціально призначалося для поховання українських діячів, вчених та письменників. Тут
одним із перших похований Маркіян Шашкевич (†1843), будитель Галицької землі,
автор першої української читанки та „Русалки Дністрової”, засновник „Руської
трійці”. 1 листопада 1893 р. тіло М. Шашкевича перенесене з цвинтаря с. Новосілки
на Личаків. На його гробівці встановлено пам’ятник роботи скульптора Генрика
Пер’є, що представляє собою стелу з рельєфним зображенням хреста і символічний
саркофаг, на якому сидить виконана з бронзи постать зажуреної жінки, похиленої на
урну з прахом. У цьому ж гробівці поховані дружина Шашкевича – Юлія з Крушинських та син Володимир, український письменник, публіцист, драматург.
Поруч із Шашкевичем похований український письменник-народовець Володимир Барвінський (1850–1883), засновник газети „Діло”. Його могила прикрашена
пам’ятником роботи скульптора Станіслава Романа Левандовського, виконаним у
каменярській фірмі Юліана Марковського. Жіноча постать на пам’ятнику уособлює
Україну. Правою рукою жінка тримає факел – символ вічного життя і знань, лівою
притискає до грудей хрест – символ віри і духовності. Біля жінки на колінах стоїть
хлопець, який в одній руці тримає лавровий вінок над барельєфним медальйоном
В. Барвінського, а в другій – герб Галичини. На постаменті під медальйоном є напис:
„Щирому труженику свому – вдячна Русь”.22
За пам’ятником знаходиться сімейний гробівець Барвінських, в якому поховані брат Володимира – Олександр (†1926) – відомий педагог і громадський діяч,
дружина Євгенія з Любовичів (†1913) – піаністка, співачка, перша вчителька Соломії
Крушельницької, і син Василь (†1963) – відомий український композитор. З правої
сторони від гробівця Барвінських похований Ярослав Кулачківський (†1919), засновник і директор Товариства взаємних зобов’язань та банку „Дністер”. У глибині поля
знаодиться могила видатного діяча української культури Івана Верхратського
(†1919).
На полі 4-му Личаківського некрополя перепохований із гробниці родини Свачинських (поле 1) видатний український поет, письменник та громадський діяч Іван
Франко (†1916). Пам’ятник на його могилі споруджений 1933 р. за проектом українсього
скульптора Сергія Литвиненка каменярською фірмою Людвика Тировича.23 Серед
видатних українців, похованих на Личакові, є також: митрополит Григорій Яхимович
(*1792 – †1863), митрополит Спиридон Литвинович (1810 – 1869) (поле 5), поет,
філолог, етнограф, громадський діяч Іван Вагилевич (*1811 – †1866) (поле 5), громадський діяч, журналіст, юрист Антін Павецький (*1818 – †1889) (поле 7), грекокатолицький священик, історик, археолог, філолог та етнограф Антін Петрушевич
(*1821 – †1913) (поле 5), літературознавець, письменник, громадський діяч Омелян
Огоновський (*1833 – †1894) (поле 1), композитор Анатóль (Наталь) Вахнянин
(*1841 – †1908) (поле 72), архітектор Іван Левинський (*1851 – †1919) (поле 73),
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архітектор Василь Нагірний (*1848 – †1921) (поле 4), поет Іван Труш (*1869 – †1941)
(поле 1), співачка Соломія Крушельницька (*1872 – †1952) (поле 4), композитор
Станіслав Людкевич (*1879 – †1979) (поле 3), громадський діяч, видавець Михайло
Павлик (*1896 – †1977) (поле 21), живописець Антон Манастирський (*1878 – †1969)
(поле 5), композитор Анатолій Кос-Анатольський (*1909 – †1983) (поле 3),
архітектор Олекса Новаківський (*1922 – †1993) (поле 59) та багато інших.
До давніх польських військових поховань, які утворилися у ХІХ ст. на
Личаківському цвинтарі, відносяться могили жовнірів війська Тадеуша Костюшки та
два військові цвинтарики польських інсурґентів з листопадового 1830-1831 років та
січневого 1863-1864 років повстань проти царської Росії. Жовніри війська Тадеуша
Костюшки – Францішек Заремба (†1863) та Антоні Пйорецький (†1870) – поховані
по ліву сторону від пам’ятника І. Франку. Неподалік від цих поховань знаходиться
могила ротмістра Юзефа Сас-Чуловського (†1863), учасника наполеонівських війн.
На полі 15-му стоїть залізний саркофаг генерала військ Наполеона Вінцентія
Шептицького (†1834). Трохи далі, справа від нього, спочиває Бенедикт Денис
Колиско, генерал-бригадир польських військ за часів короля Станіслава-Августа,
учасника повстання Костюшки, керівника листопадового повстання 1831 р. проти
царської Росії. Четвертим жовніром Костюшки, похованим на Личакові, є художник
Юзеф Рейхан.24
Йдучи від могил воїнів Костюшки і повернувши направо від головної алеї, а
далі між полями №№ 69 і 71 можна дістатися на невеликий цвинтар ветеранів
польського листопадового повстання 1830–1831 років проти царської Росії (поле 71).
Цвинтарик постав у 50-т роковини листопадової революції 1830 р. згідно з постановою міської ради під керуванням президента Львова Міхала Ґноїнського 1880 р.
з ініціативи Польського товариства опіки над могилами героїв (Polskie Towarzystwo
Opieki nad grobami Bogaterów), яка подарувала спеціально призначений ґрунт на
Личаківському цвинтарі для учасників повстання 1880-1881 років.25 Тоді на полі
№71 Личаківського цвинтаря було виділено ділянку площею 5 арів.26 Тут у 18811916 роках довкола кам’яного саркофагу з пісковика на прямокутній ділянці, яка
раніше була оточена живоплотом, поховано 47 ветеранів польських військ із
кампанії 1830-1831 років. Сагкофаг оздоблений військовими емблемами – до половини покритий прапором польського війська, прикрашений лавровими вінками, складеними шаблями й уланською шапкою; та завершений скульптурою молодого орла з
розпростертими крилами (скульптор Генрик Пер’є, 1886 р., каменярська фірма
Александера Загурського).
Скромні могили польських повстанців, оздоблені залізними хрестами з білими
таблицями, поставлені рівними рядами, отримали назву „Залізної компанії” („Żelazna
Kompania”), від того і походить друга назва цвинтаря. На території Личаківського
цвинтаря в окремих індивідуальних могилах та сімейних гробівцях поховано ще
близько 146 учасників листопадового повстання (згідно з дослідженням Ю. БіалиніХолодецького (J. Białynia-Chołodecki.27)
Кладовище учасників січневого повстання 1863-1864 років проти царської
Росії знаходиться на плато найвищого пагорба Личаківського цвинтаря (поле 40) у
його східній частині. Історія постання цвинтаря бере свій початок від того моменту,
коли на Личакові в середині 1860-х років встановлено символічний дерев’яний хрест
полеглим у 1863-1864 роках.28 Після поразки січневого повстання в 1863-1864 роках
у Львові опинилася значна частина його учасників, яким вдалося емігрувати за межі
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Росії, а також і тим, які через деякий час почали повертатися з каторги зі Сибіру. Для
допомоги колишнім повстанцям громадськість Львова створила ряд організацій, які
опікувалися цими ветеранами. В кінці 1890-х років Товариство взаємної допомоги
учасникам польського повстання (Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników
Powstania Polskiego) з 1863-1864 років (відроджене у березні 1888 р.) добилося дозволу міської ради м. Львова на виділення окремого поля для січневих повстанців.29 На
початку цвинтаря січневих повстанців при вході розташований пам’ятник Шимону
Візунасу Шидловському (прибране ім’я князя Святополк-Мірського) (†1906), хорунжому Вітебської землі, активному учаснику повстання. Пам’ятник виконаний у
майстерні Зиґмунта Заґурського, 1908-1909 років, автор пам’ятника – скульптор
Антон-Теофіл Дуда, автор моделі статуї – скульптор Юзеф Хмелінський.
Найбільшим військовим цвинтарем Личакова колись був Австрійський військовий цвинтар, закладений російськими санітарними службами відразу після вибуху
Першої світової війни в 1914 р., упорядкований і закритий австрійською владою.
Цвинтар займав колись поля на 82-ге поле Личаківського цвинтаря (або за радянською нумерацією – на поля – 82-ге, 82-ге а, 82-ге б, 82-ге в та 84-те) і щільно прилягав
до його північної сторони, був знищений більшовиками у 1946–1948 роках. Тепер
його територія майже повністю зайнята похованнями 1950–1980 років. Від Австрійського військового цвинтаря дотепер залишилася лише вхідна брама з боку вул.
Черемшини (давніше – вул. Цетнарівка) та могила Павла Ліськевича, четаря
Української Галицької армії.
У південно-східній частині Личакова на похилій в сторону Погулянки ділянці
знаходиться Польський військовий меморіал з українсько-польської війни 1918–1919 років
та польсько-більшовицької війни 1920 р., запроектований архітектором Рудольфом
Індрухом. Перше поховання тут датується 24 листопада 1918 р. Після того, як
українські війська відступили зі Львова і для поляків стали доступними Личаківський та Янівський цвинтарі, міська рада вирішила ліквідувати всі тимчасові поховання у місті, де відбувалися бої. Починаючи з весни 1919 р., на новостворений
цвинтар біля Личакова перенесли останки полеглих із численних місць поховань у
скверах та парках. Останнє перезахоронення тут відбулося у квітні 1939 р. У 1971 р.
польський військовий меморіал був знищений радянською владою, а у 1989-2005
роках його відбудували з деякими змінами.
Після Другої світової війни на Личаківському цвинтарі почали будувати
стандартні надгробки комбінату похоронного обслуговування. На 1-му полі стали
ховати більш знатних громадян міста, на решті полів на вільних ділянках ховали і
простих людей. Тоді частково змінилося планування цвинтаря: ліквідували деякі
площадки та доріжки. У 1975 р. було прийнято рішення про припинення поховань.
Дозволялося поховання відомих особистостей та членів родин, які мали власні
гробівці на цвинтарі, в окремих випадках допускалося підзахоронення в існуючі
могили померлих родичів після 25-літнього терміну поховання. В радянський період
через вседозволеність у виборі місця під захоронення багато полів давніх поховань
втратили свій первісний вигляд. Занепаду та нищенню давніх надгробних пам’ятників сприяли також відсутність належного догляду за могилами, коли родини померлих виїхали до Польщі, відсутність належної охорони на кладовищі. Починаючи
з 1970-х років, громадськість Львова, представники творчої інтелігенції, Українське
товариство охорони пам’яток історії та культури неодноразово зверталися до
владних структур з вимогою надати кладовищу статусу заповідника та забезпечити
належною охороною та реставрацією його мистецькі цінності. Статус історико237

культурного заповідника місцевого значення Личаківський цвинтар отримав лише 10
липня 1990 р. згідно з ухвалою Львівської міської ради народних депутатів. У 1991 р.
до його складу було включено кладовище Пагорб Слави.
В 1990-х роках на початку незалежності Української держави на 76-му полі за
ініціативою міської ради та дирекції Личаківського цвинтаря почав споруджуватися
Меморіал визвольних змагань українського народу. Проект створений творчим
колективом у складі скульпторів М. Посікіри, Д. Крвавича, архітектора М. Федика та
художника І. Гавришкевича. Відновлення пам’яті українського стрілецтва, створення
почесних полів поховань необхідно підтримувати і вітати. Однак ставити їх потрібно
у тих історичних місцях, які підтверджують архівні дані. Частина 76-го поля, на якій
сьогодні стоїть пам’ятна колона, була довгі роки сміттєзвалищем Личаківського
цвинтаря. У 1940-х роках згідно з усних свідчень сюди також звозили людські тіла із
закладу судової медицини.
Праворуч від головного входу на Личаківський цвинтар зі сторони вул.
І. Мечнікова на початку 1990-х років створено так зване «поле почесних поховань»,
яке займає частину 67 поля. Це поле було започатковане перезахороненням видатних
діячів ОУН та УПА, відомих українських багатолітніх політв’язнів Миколи Сороки
та його дружини Катерини Зарицької. 28 вересня 1991 р. прах Миколи Сороки привезли з Мордовії в Україну і поховали у спільній могилі разом із дружиною Катериною Зарицькою, яка померла 29 серпня 1986 р. і була до того часу похована у родинному гробівці на Личаківському цвинтарі. У жовтні 1997 р. після тяжкої хвороби
тут поховано українського письменника Петра Дужого (*1916 – †1997), визначного
діяча ОУН та УПА, багатолітнього політв’язня.
Личаківський цвинтар відноситься до найдавніших та найвідоміших некрополів Європи та світу. Він старший від варшавських Повонзок та паризького ПерЛашез. За характером планування Личаківський цвинтар нагадує ландшафтний парк.
Невипадково Владислав Цєсельський, описуючи характери львівських цвинтарів,
назвав Личаківський некрополь великим букетом квітів, посеред якого виринають,
ніби кам’яні квіти, надгробки. На його території збереглася значна частина давніх
надгробків, гробівців та каплиць. Враховуючи історико-меморіальну та мистецьку
цінність кладовища, його необхідно берегти та поступово реставрувати як унікальну
перлину світової спадщини.
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У статті розглянуто діяльність міської ради Львова в роки Першої світової
війни. Охарактеризовано проведені зміни в організаційній структурі ради в умовах
російської окупації та відновлення австрійської влади. З’ясовано ступінь їх
ефективності та розкрито ставлення українського політикуму та української
громади міста до міської влади.
Ключові слова: Галичина, Львів, міська рада, міське самоврядування, Перша
світова війна.

Ivanyk M.

ACTIVITY OF THE LVIV CITY COUNCIL
DURING THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR
The article analyzes the activity of the Lviv City Council during the years of the
First World War. The paper describes the changes made in the organizational structure of
the Council under the Russian occupation and after the restoration of the Austrian
government. It elucidates the effectiveness of these changes and reveals the attitude of
Ukrainian politicians and the Ukrainian community of the city to the municipal authorities.
Keywords: Galicia, Lviv, City Council, municipal self-government, First World War.
Початок Першої світової війни, російська окупація, повернення австро-угорських військ у червні 1915 р. до Львова та запровадження військового стану негативно
вплинули на діяльність міської ради як представницького органу міської громади.
Проте, незважаючи на надзвичайно несприятливі умови, міська рада Львова доклала
максимум зусиль для забезпечення життєдіяльності міста. Традиції міського
самоврядування, що були започатковані з прийняттям Статуту Львова 14 жовтня
1870 р., виявилися доволі стійкими. Подекуди, особливо в періоди зміни влади,
міська рада залишалася чи не єдиним легітимним органом, який користувався довірою населення. Українська громада Львова у своїх національних устремліннях
пройшла довгий шлях від спроб добитися належного представництва в міській раді
до відкритого декларування своїх державницьких устремлінь на сесійних засіданнях.
Пов’язана з проблемою історіографія доволі об’ємна, більшою мірою
польська, меншою мірою українського походження. Окремі аспекти проблеми
досліджувалися в працях Б. Януша1, Я. Бялини-Холодецького2, Ф. Пшисецького3,
С. Россовського4, С. Лемпіцького5, І. Петровича6, О. Мазура та І. Патера7, низки
інших дослідників. Найбільш повно дану проблему розкрила Г. Крамарж8. Проте
поза увагою дослідників залишився такий важливий аспект досліджуваної проблеми,
як взаємовідносини української громади Львова з міською владою в аналізований
період. У цьому полягає головна мета дослідження.
Налагоджений механізм міського самоврядування в довоєнний період, у поєднанні зі «столичним» статусом, сприяв економічному та культурному розвитку міста.
Особливості виборчої ординації до міської ради, що характеризувалася високим
240

майновим цензом, забезпечували обрання високопрофесійного складу міської ради
та керівництва міста. Львів перетворився на четверте за величиною місто в імперії,
важливий адміністративний та культурний центр, осередок політичного та економічного життя трьох народів – українців, поляків та євреїв. Багатонаціональне та мультикультурне середовище Львова було одночасно його сильною та слабкою стороною
та пророкувало зростання міжнаціональних протиріч у переломні моменти історії.
Низка положень виборчої ординації до міської ради Львова надавала виборчі
права лише незначній частині городян, перетворюючи їх на особливу упривілейовану касту обраних, які обирали та обиралися до міської ради, керували магістратом.
Чи не головним своїм завданням вони вважали «плекання польськості» Львова. При
сприянні офіційного Відня, цього правила неухильно дотримувалися всі президенти
міста автономічної доби від Ф. Земялковського до Ю. Ноймана та «військового президента» Т. Рутовського. Найбільш невдоволеною таким станом речей залишалася
українська громада Львова, яка не була представлена в міській раді та магістраті та
не мала впливу на їх діяльність.
Обрана 16 січня 1913 р. міська рада керувала містом у роки воєнного лихоліття. Про події 28 червня 1914 р. в Сараєві львів’яни дізналися того ж дня. За ініціативою президента Ю. Ноймана 1 липня 1914 р. була скликана надзвичайна сесія міської ради. Зі 100 радників на сесії були присутніми лише 59 осіб. У своєму виступі
Ю. Нойман від імені міської ради та львівського громадянства запевнив Відень у
лояльності та запропонував висловити офіційні співчуття з приводу загибелі представників правлячої династії.9 Члени Українського парламентарного клубу 16 липня
1914 р. провели у Львові нараду, засудили сараєвські події, принагідно закликавши
Відень прискорити реалізацію низки українських вимог, зокрема скликання парламенту, відкриття українського університету у Львові та прийняття українців на адміністративні та судові посади.10 Згодом, 1 серпня 1914 р., представники трьох провідних галицьких українських партій – УНДО, УСРП та УНДП – створили Головну
українську раду (ГУР) на чолі з Костем Левицьким. Також було прийнято рішення
про необхідність організації Легіону українських січових стрільців (УСС). Створений 4 серпня 1914 р. емігрантами з Наддніпрянщини Союз визволення України
(СВУ) вбачав у збройному конфлікті Австро-Угорщини та Російської імперії шанс
для звільнення України.
Польські політичні угрупування в Галичині створили 16 серпня 1914 р. свій
координаційний орган – Головний національний комітет (Naczełny Komitet Narodowy), який задекларував створення польських збройних формувань – легіонів, на
потреби яких міська рада Львова виділила 1,5 млн. корон.11 Виділення такої значної
суми з міського бюджету викликало негативну реакцію української спільноти,
оскільки прохання про стягнення коштів на потреби українського легіону не розглядалося взагалі. Делегація ГУР в складі М. Павлика, С. Барана, І. Ківелюка, В. Темницького та послів віденського парламенту Л. Цегельського та К. Трильовського
прибула на аудієнцію до намісника В. Коритовського та вручила йому письмовий
протест, де заявлялося, що виділення такої значної суми з міського бюджету є
порушенням прав українського населення Львова, і містився заклик не допустити до
виконання цієї ухвали.12 На протест не відреагували.
Зазнавши поразки в Галицькій битві, австро-угорська армія була змушена залишити Галичину. Доля Львова фактично вирішилася ще в кінці серпня 1914 р.
Остаточно львів’ян переконала в цьому масова евакуація державних установ та
чиновників із частиною вищого духовенства в ніч з 30 на 31 серпня 1914 р. За
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деякими оцінками, Львів залишило близько 40 тис. осіб.13 У таких умовах єдиним
легітимним органом влади у Львові залишилася міська рада. За відсутності президента Ю. Ноймана управління Львовом перейшло до трьох віце-президентів та радників,
що залишились у місті. З ініціативи віце-президентів Т. Рутовського, Л. Шталя та
Ф. Шляйхера, які склали своєрідну президію, 31 серпня 1914 р. була скликана
надзвичайна сесія ради. Головним завданням, яке постало перед присутніми, стало
забезпечення спокою і порядку на вулицях міста, недопущення паніки та грабежів.
Тому насамперед було узгоджено текст відозви до мешканців міста, де в категоричній формі містився заклик до збереження правопорядку та відновлення нормальної життєдіяльності міста, відкриття продовольчих магазинів, припинення продажу
алкоголю. Т. Рутовський наказав також відновити рух трамваїв та освітлення вулиць.
Другим важливим рішенням було створення Міської громадянської охорони. Цього
ж дня за підписом трьох віце-президентів була опублікована відповідна відозва, яка
закликала мешканців до покори відділам міської охорони.14
Рішучі та енергійні дії міської ради на деякий час вгамували пристрасті та
внормували ситуацію в місті. На мурах міста з’явилася відозва президії, що повідомляла про прихід російських військ та застерігала від будь-яких непродуманих дій.
Подібну відозву «До українців м. Львова» оголосив й український міський комітет.15
Частини російської армії, без жодного пострілу, впродовж першої половини
дня 3 вересня 1914 р. зайняли Львів. Воєнним комендантом Львова було призначено
полковника Сергія Шереметьєва, який не заперечував проти виконання міською
радою своїх, насамперед господарських, функцій. 5 вересня 1914 р. Т. Рутовський
запросив С. Шереметьєва на засідання міської ради. У своїй вітальній промові, під
час представлення губернатора міським радникам, назвав його «людиною великого
серця та шляхетних почуттів». У свою чергу, С. Шереметьєв запевнив присутніх, що
докладе максимум зусиль для покращення становища міста, та побажав радним
добрих результатів в їхній праці.16 Загалом проти поляків та євреїв не вживалось
різких обмежень чи репресій. Дещо відмінною була позиція С. Шереметьєва стосовно української громади Львова та її культурно-освітніх та релігійних установ. Насамперед він проігнорував митрополита Андрея Шептицького, відвідавши з візитом
лише римо-католицького та вірменського архієпископів Й. Більчевського та Й. Теодоровича.17 На прохання української делегації на чолі з С. Бараном про збереження
українських інституцій відповів відмовою. Відмовив також делегації на чолі з
В. Шухевичем, яка представляла українські економічні та культурні товариства.
Делегацію прийняв, проте на прохання дозволити товариствам продовжити свою
діяльність та використовувати українську мову заявив, що справа товариств тепер не
на часі і що він знає про існування лише єдиної російської мови.18
У вересні 1914 р. управління Галичиною перейшло до генерал-губернатора
Георгія Бобринського. Для управління міськими справами запроваджувалася посада
градоначальника. Спочатку цю посаду обіймав генерал-майор Ейхе, а з середини
жовтня 1914 р. – колишній поліцмейстер в Києві та Мінську О. Скаллон. Слід зазначити, що градоначальник Львова мав у своєму підпорядкуванні помічника, секретаря
та управителя канцелярії19 і його функції фактично зводилися до дублювання розпоряджень вищих властей для президії міської ради, оскільки остання продовжувала
керувати повсякденним життям міста.
Реорганізувалася і міська рада, оскільки близько половини радних залишили
Львів, а особовий склад секцій ради скоротився наполовину. Це питання розглядалося на засіданні міської ради 19 вересня 1914 р. Т. Рутовський вніс свої пропозиції
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щодо реорганізації ради, і вони були прийняті. Нова структура ради передбачала
створення 5 комісій: доброчинної, фінансової, технічної, охорони здоров’я та шкільництва. Дві комісії – фінансову та шкільництва – очолив Т. Рутовський.20
Визначальною для взаємовідносин міської ради з новою владою стала
аудієнція, яку дав генерал-губернатор у своїй резиденції в будівлі Галицького намісництва. У великому залі резиденції 23 вересня 1914 р. відбувся офіційний прийом
Г. Бобринським представницької делегації міста. У вітальній промові Т. Рутовський
наголосив, що «населення цього старовинного слов’янського па польського міста
прийняло переможну армію зі спокоєм, честю та довірою». Далі звернувся до генерал-губернатора з проханням дозволити діяльність міського уряду. Промова Г. Бобринського, виголошена ним у відповідь, більше нагадувала своєрідний маніфест,
програму дій нової влади, кінцевою метою якої була русифікація галицького краю.
На початку свого виступу Г. Бобринський подякував присутнім за підтримання
порядку та спокою у місті та висловив сподівання на співпрацю в майбутньому.
Проте відразу після цього в доволі категоричній формі озвучив низку тез, які не
залишили в присутніх жодних сумнівів у справжніх намірах росіян щодо Галичини.
Характеризуючи поставлені перед ним основні завдання, Г. Бобринський заявив, що
Східна Галичина і Лемківщина – давні невід’ємні частини єдиної великої Русі, що
корінне населення на цих землях завжди було російським, що устрій цих земель
повинен ґрунтуватися на російських засадах та запроваджуватимуться російська
мова, право та державний устрій.21 Г. Бобринський охопив у промові і питання
управління та діяльності органів місцевого самоврядування. Заборонив скликання
сейму та проведення засідань повітових, міських та громадських рад, проте дозволив
останнім виконувати свої обов’язки за умови, якщо вони виявлення лояльності до
російської влади.
Реорганізована міська рада продовжила свою діяльність у складних умовах,
оскільки росіяни розпочали реалізацію своїх планів. Ще в кінці вересня 1914 р.
з’явилася низка постанов, якими заборонялася діяльність будь-яких суспільнополітичних та економічних установ до часу отримання ними відповідного дозволу.
Заборонялася також діяльність освітніх установ за винятком ремісничих шкіл. На
друковану продукцію було запроваджено цензуру. Без її проходження заборонялося
друкувати практично все: інформаційні повідомлення з фронтів, плакати, відозви,
листівки. Заборонялося продавати в кіосках та книгарнях та видавати в бібліотеках
книжки російською та українською мовами, якщо вони видавалися за межами
Російської імперії. Те саме стосувалося і друкованої продукції іншими мовами, якщо
її зміст визнавався ворожим російським інтересам. Та, незважаючи на численні
обмеження, президія міста забезпечила життєдіяльність міста, наскільки це було
можливо в умовах російської окупації.
Після повернення австро-угорських військ до Львова 22 червня 1915 р. відразу
постало питання реорганізації управління містом. Міська рада фактично втратила
легітимність, оскільки у місті залишилося лише 39 радних. В умовах військового
стану проведення нових виборів визнавалося недоцільним, тому було прийнято
рішення про ліквідацію міської ради. Розпорядженням Намісництва від 30 червня
1915 р. міська рада оголошувалася розпущеною, а вся повнота влади у місті передавалась урядовому комісару.22 На цю посаду було призначено колишнього львівського старосту Адама Грабовського. Також створювався допоміжний орган – Прибічна рада – з чисельністю в 21 особу.23
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Урядування Прибічної ради відбувалося в умовах загострення внутрішньополітичної ситуації, викликаного масовими репресіями австрійських військових властей,
які подекуди нічим не поступалися репресіям періоду російської окупації. Не допомогла
й обрана Прибічною радою делегація, яка відвідала Відень та подякувала цісарю за
звільнення. Арешти, суди, смертні вироки, поліцейський терор стали повсякденним
явищем тогочасного Львова. У шпигунстві, колаборації, русофільстві, дезертирстві,
укриванні полонених та ін. Було звинувачено значну частину абсолютно не винних
людей. Чи не головним об’єктом репресій стало українське населення. Переслідувань
зазнали греко-католицьке духовенство, підприємці, інтелігенція. Атмосфера підозрілості, доносів, поліцейського терору панувала в львівському середовищі і в кінцевому
підсумку сприяла радикалізації громадянства та зростанню антиавстрійських настроїв як
в українському, так і в польському середовищах.
Поступово відновлювали свою діяльність українські суспільно-політичні та
економічні організації та установи. Ще напередодні вступу австро-угорських військ було
створено Комітет українців міста Львова під головуванням А. Чайковського. Особливо
українська спільнота опікувалася Легіоном УСС. Літом 1915 р. у Львові було створено
збірну станицю УСС на чолі з комендантом М. Волошиним. Тоді ж жіноча організація
«Українська самаритянська поміч» отримала у своє розпорядження шпиталь, в якому
надавала допомогу пораненим бійцям Легіону УСС. В грудні 1915 р. ініціативний
комітет на чолі з І. Трушем та Є. Макарушкою звернувся до міської ради та Намісництва
з пропозицією спорудження на площі святого Юра пам’ятника на честь УСС. Було
створено «Комітет звеличення подвигів УСС», а львівське товариство «Академічна
громада» оголосила про намір видати «Пам’ятну книгу», присвячену полеглим у війні
стрільцям. У лютому 1916 р. було створено Товариство допомоги стрільцям-інвалідам,
українським буковинським добро вольцям, вдовам і сиротам війни під назвою
«Стрипа».24 Слід зазначити, що звернення українських організацій до міської ради з
проханням про фінансову допомогу, як правило, ігнорувались. Інтереси української
громади Львова міська рада залишала поза увагою.
У листопаді 1916 р. суспільно-політична ситуація у Львові загострилася. Причиною стало проголошення Польського королівства та надання «повної» автономії
Галичині Німеччиною та Австро-Угорщиною. З цього приводу відбулось урочисте
засідання Прибічної ради. Виступи А. Грабовського та низки інших членів ради
характеризувалися лояльністю до австрійської влади.25 Ці події посилили тенденцію
до загострення українсько-польських протиріч. Сторони по-різному бачили майбутнє
Галичини. Реакція провідних українських політичних організацій на маніфест була
різко негативною. УПР, СВУ, ЗУР виступили різко проти та закликали до «оборони,
до боротьби». Український політикум небезпідставно вбачав в маніфесті небезпеку
посилення полонізації Галичини.
Початок 1917 р. виявився багатим на політичні події загальноміського значення. 31 січня 1917 р. до Львова повернувся Т Рутовський. З цього приводу було
проведено низку урочистостей за участі урядового комісара та Прибічної ради, що
розцінювалися українською громадою міста як політична маніфестація.26 Натомість,
коли 10 вересня 1917 р. українська громада Львова та духовенство урочисто вітали
повернення А. Шептицького, Прибічна рада на подію не відреагувала.
У лютому 1917 р. відбулися зміни в керівництві містом. А. Грабовського звільнили, натомість на його місце призначили Т. Рутовського. Перше засідання
Прибічної ради під головуванням Т. Рутовського відбулося 17 березня 1917 р. Урядування Т. Рутовського припало на період різкого зростання патріотичних настроїв як в
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українському, так і в польському середовищах. Прибічній раді на чолі з урядовим
комісаром відповідати викликам часу ставало дедалі важче. Факт призначення на
свої посади комісара та членів ради обмежував можливості та ініціативу міського
уряду та не додавав авторитету в очах львів’ян. Поступово визрівало розуміння
необхідності реорганізації міського управління і в Намісництві. Розглядалося кілька
варіантів вирішення проблеми, остаточно було прийнято рішення вибори не проводити, а відновити раду, обрану ще в 1913 р. Указом Намісництва від 31 січня 1918 р.
поновлювалися повноваження розпущеної в 1915 р. міської ради. До її складу
увійшло 58 радних, обраних у 1913 р., та 42 радних, докооптованих із середовища
найбільш впливових та знаних у Львові людей. Т. Рутовський очолив новостворений
орган, який отримав назву Тимчасова міська рада. Саме до складу цієї ради вперше
увійшли українці. Міськими радними Львова стали С. Федак, В. Нагірний, І. Громницький, Т. Лежогубський та Й. Онишкевич.27
Вже на першому засіданні, 19 лютого 1918 р., між українськими та польськими
радними виник політичний конфлікт, приводом для якого стало підписання 9 лютого
1918 р. Берестейського мирного договору між центральними державами та УНР, за
яким до УНР відходили Холмщина, частина Підляшшя та Волині. Польські радні у
своїх виступах протестували проти укладених угод, натомість українські радні
оцінили ці домовленості як акт історичної справедливості.28 Декларації польських та
українських радних набували дедалі радикальнішого характеру. Враховуючи загострення внутрішньополітичної напруги, Намісництво вирішило змінити керівництво
ради. Через стан здоров’я Т. Рутовський повноцінно виконувати свої обов’язки не
міг, тому 11 березня 1918 р. його було звільнено та призначено В. Стесловича.29
Новий комісар Львова вважав за необхідне реорганізувати управління містом
шляхом проведення виборів до міської ради. З цією метою в червні 1918 р. вживалася низка заходів щодо підготовки до виборів. Однією з основних проблем, навколо
якої точились дискусії, була проблема реформування виборчого закону. Українські
радні всіляко підтримували ідею демократизації виборчого закону, оскільки сподівалися на збільшення свого представництва в майбутній міській раді. Серед польських
радних ідею зміни закону підтримували польські соціалісти, на противагу національним демократам (ендекам). Останні вважали збереження чинного закону про вибори
запорукою збереження «польськості» Львова.30
Стрімкий розвиток політичних подій не дозволив ці наміри реалізувати.
7 жовтня 1918 р. Рада Реґеренційна проголосила незалежність Польської держави.
Для відзначення такої події Тимчасова міська рада зібралася на своє засідання 20
жовтня 1918 р. Приймалася низка ухвал та резолюцій із висловленням підтримки
цьому акту. Реакція українських радних була протилежною. Радний Т. Лежогубський
у своїй промові зазначив, що «обидва народи повинні мати незалежні держави».31 В
середовищі польських та українських політиків та громадських діячів поступово
утверджувалась думка про неминучість українсько-польського конфлікту за Львів та
Галичину.
Відсутність українців серед міських радних негативно впливала на ставлення
української громади Львова до міської влади. В свою чергу, міська рада інтереси
українського населення міста ігнорувала. Ситуація не змінилась і на початку 1918 р.,
коли до складу Тимчасової міської ради увійшли 5 українців. Навпаки, рівень
українсько-польського протистояння лише зріс, що позначалося на ефективності
діяльності міської влади негативно.
Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення національного
аспекту в діяльності міської ради Львова.
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СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
КОЛИШНІХ ПОМІЩИКІВ У СОВІЦЬКІЙ УКРАЇНІ
1920-Х РОКІВ
У статті висвітлено особливості ліквідації поміщицького землеволодіння в
Україні 1917-1927 рр., конфіскацію поміщицьких маєтків, соціальний статус та
політичні права колишніх поміщиків в УСРР, основні етапи їх виселення.
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SOCIAL STATUS AND POLITICAL RIGHTS OF
FORMER LANDOWNERS IN SOVIET UKRAINE AT 1920s
The article highlights the features of the landlordism elimination in Ukraine at
1917-1927, confiscation of estates, social status and political rights of former landowners
in the USSR, the main stages of their eviction.
Keywords: landlordism, landowners, landlord, nobleman, agriculture.
Поміщицьке землеволодіння, починаючи з середини XVI ст. і завершуючи
більшовицьким декретом про землю 1917 р., еволюційно змінювало організаційногосподарські форми, соціально-правовий статус, особливо протягом 1861-1917 рр.,
щедрих на реформи поземельних відносин. Радянська історіографія, спираючись на
класово-формаційну теорію, висвітлювала антипоміщицькі повстання українських
селян, згубні наслідки реформи 1861 р. для дворян, а також соціально-економічні
джерела формування поміщиків «селянського» походження, тобто нового класу землевласників із колишніх кріпосних. Дослідники, незважаючи на ідеологізацію методологічних засад наукового пізнання, використовували досить вичерпну статистику
промислового та сільськогосподарського виробництва1, відтворюючи реальний сегмент економічного життя суспільства. Наприклад, М. А. Рубач, аналізуючи революційні аграрні перетворення в Україні, простежив еволюцію поміщицького землеволодіння від реформи 1861 р. до початку жовтневого перевороту 1917 р.2. Він показав
наявність великих латифундій, середніх і дрібнопомісних власників, виокремлюючи
дворянське, купецьке, селянське («куркульське»), інколи ототожнюючи дворянське
та поміщицьке землеволодіння. Вони вирізнялися між собою не обсягами землеволодіння, а соціальним походженням, спадковою давністю родоводу, службовим становищем, соціально-економічними особливостями становлення. Дворянський титул
можна було здобути на полях військових баталій, службовими заслугами, а на земельних аукціонах швидше статус землевласника «неродового походження». Колишні кріпосні, придбавши землю після реформи, могли стати поміщиками, але дворянське звання не продавалося, а набувалося десятиліттями, передавалося у спадок.
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Дворяни втратили за півстоліття після реформи 1861 р. 53% власних земель –
10 053 млн десятин, а селянське приватне збільшилося з 818 тис. у 1877 р. до
8 147 млн. десятин напередодні Першої світової війни3. Занепад дворянського укладу
життя художньо відображений А. П. Чеховим («Вишневий сад»), а зростання селянського приватного землеволодіння у гротескній формі висвітлив І. Карпенко-Карий («Хазяїн»), але соціально-економічні причини цих процесів виявилися значно
глибшими, які не можна пояснити лише зростанням капіталістичних відносин у
сільському господарстві, адже селяни одвічно прагнули землі, беручи за взірець поміщицькі латифундії. Налякані революційними подіями 1905–1907 рр. в українському селі, дворяни та поміщики продавали або здавали в оренду, переселяючись у
міста. Застава приватної поміщицької землі, а вона охопила майже дві третини приватновласницького землеволодіння, давала, за підрахунками історика Р. Д. Ляха,
1,3 млрд. рублів4, тобто вони жили з процентів. У 1917 р. на території України діяло
34 тис. поміщицьких господарств.
Сучасна українська історіографія, хоч і позбулася марксистської парадигми
вивчення аграрної історії, однак не завжди звертає увагу на соціально-економічне та
правове походження дворянського і поміщицького землеволодіння. Зокрема, В. М. Шевченко, досліджуючи земельний ринок України 1861-1917 рр., фактично ототожнює
«дворян» та «поміщиків»5. Протягом 1862-1914 рр., за його підрахунками, дворянські родини продали 24,4 млн. десятин землі, з них на Лівобережжі 23,7%, на Правобережжі 31,1%, на півдні України 45,2%6. Він називає пересічну питому вагу втрат
дворянського землеволодіння за 1862-1917 рр., яка становила 53,2%, тобто цей показник для істориків залишається незмінним. Першим науково-історичним дослідженням, яке розкриває внутрішню організаційно-господарську побудову поміщицького маєтку, підприємницьку діяльність поміщиків, їх соціально-психологічний
портрет, на моє переконання, є монографія Н. Р. Темірової7. Термін «поміщик» походить від назви «помістя», а початок його станового формування, на думку автора
монографії, припадає на ХV ст. Вона не ставить знаку рівності між соціальними
групами «дворяни» і «поміщики». Згідно з Всеросійським сільськогосподарським
переписом 1917 р. поміщиками вважали тих, які мали 50 і більше десятин придатної
землі, а в Україні налічувалося 14,2 тис. дворянських та 7,4 тис. недворянських
маєтків, тобто 21,6 тис. володінь, у яких мешкало разом із членами родин 275 тис.
осіб8. Дослідниця вважає, що зарахування до поміщиків селян – землевласників, як
це робить Ф. Г. Турченко, збільшує їх кількість до 35,2 тис., але для встановлення їх
справжнього соціально-економічного походження та статистичного відтворення
маємо визнати оптимальною загальну кількість – 21,6 тис., хоча і з розмежуванням
на дворянські та недворянські маєтки.
Отже, навіть стислий історіографічний огляд наукової літератури дозволяє
констатувати соціально-правові відмінності дворянського, поміщицького, купецького, церковного землеволодіння, а з іншого боку, приватновласницького поміщицького землеволодіння, набутого селянами та іншими категоріями завдяки реформам
1861 та столипінській. Хронологічною межею радикальної зміни їхнього соціальноекономічного статусу був більшовицький «Декрет про землю» 1917 р. Приватна
власність на землю скасовувалася, але де-факто продовжувало існувати приватне
землеволодіння в Україні у 1918 р. за гетьмана П. Скоропадського, на звільнених від
радянської влади землях. Перманентна форма існування поміщицького та особливо
селянського приватного землеволодіння була нетривкою і перехідною, яка залежала
від встановлення тієї чи іншої форми політичного правління в Україні. Для лівих
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партій, у тому числі УПСР, приватна власність на землю вважалася злом, джерелом
соціальних конфліктів та економічної нестабільності. Більшовицька націоналізація
землі та згодом соціалізація, тобто так званий «трудовий розподіл земель» за нормами трудового користування, крім радикальної зміни соціально-економічних відносин в українському селі, ліквідували поміщицьке землеволодіння, але залишили
для значної частини маєтки та садибні землі сільськогосподарського призначення
згідно з радянським законодавством. Колишній російський есер в Україні В. М. Качинський, який був членом колегії Наркомзему УСРР, зазначив у 1921 р., що саме
революція радикально порушила усталений лад сільськогосподарського виробництва, «…повністю ліквідувавши поміщицькі економії та куркульські господарства»9.
Він критично оцінив соціально-економічні наслідки революційних перетворень у
сільському господарстві України, підкресливши спад урожайності на 30%. Ліквідація
поміщицького землеволодіння, за його підрахунками, призвела до зменшення виробництва хліба на 250 млн. пудів, а цукру – з 85,3 млн. у 1914-1915 р. до 4 млн. пудів у
1919-1920 р.10 Залишаючись прихильником активної соціалізації землі, тобто заміни
приватного селянського господарства колективним, В. Качинський визнав, що 35%
українських селян не сприйняли соціалізацію, позаяк до «класу поміщиків» відносилися ті з них, які мали 50 і більше десятин землі11. Трудове селянство перебувало в
межовому діапазоні землекористування від 3 до 18 десятин, відтак до 50 десятин
представляли куркульську верству. В. Качинський згадав про 30 тисяч поміщицьких
господарств, які діяли в Україні до 1917 р., маючи пересічно 115 десятин, а половина
з них, особливо в галузі цукрового виробництва, мала «загальнодержавне значення»,
тому виступав за збереження їх матеріально-технічної бази та самого функціонування. До соціалізованого фонду мало надійти лише 2,9 млн колишньої поміщицької та
14,3 млн. десятин селянської землі, відтак решта потрапила до цукроварень, радгоспів та державного земельного фонду. Вона належала приватним особам, які придбали її за власні кошти та банківський кредит, а більшовики її відібрали, залишивши
так звану «трудову норму», яка вирізнялася за губерніями обсягами наділу.
Радянське законодавство обмежувало соціальні права колишніх дворян та
поміщиків, особливо в царині землекористування та участі у виборах представницьких органів влади. Відповідно до закону 5 лютого 1920 р. право користування
землею мали лише трудящі, а інструкція про його застосування від 25 квітня 1921 р.
юридично обґрунтовувала механізм конфіскації поміщицького майна. «Усі колишні
поміщицькі, казенні, монастирські та удільні землі, конфісковані ще у минулому році
Радянською владою, – наголошувалося в ній, – переходять без викупу у користування усього трудового народу. Усі колишні нетрудові власники (поміщики) і
нетрудові орендарі підлягають негайному виселенню з їхніх економій»12. Інструкція
Раднаркому УСРР «Про закріплення землі в трудове користування» була ухвалена
2 квітня 1921 р.13, на її підставі відбувалося реальне позбавлення землі колишніх
поміщиків. Останніх позбавили права і можливості брати участь в організації сільськогосподарських кооперативних товариствах, користуватися виборчими правами,
відтак отримувати кредит від банків.
Проголошення непу, з його відносною лібералізацією економічних відносин та
реставраційними сподіваннями, певною мірою стримувало самовільне переселення
колишніх дворян та поміщиків у міста, а також їх виїзд поза межі України. Офіційно
їх позбавили землі, але вони залишалися платниками податків, що в умовах голоду
було важливо. Формально залишаючись громадянами, тому що виконували радянські закони та були об’єктом їхньої дії, колишні поміщики у повсякденному житті
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виявилися діючою соціальною групою, позаяк брали участь у правових відносинах. З
політично-ідеологічних принципів радянської влади, особливо партійних органів, їх
вважали ізгоями радянського суспільства, але в реальному житті вони залишалися
громадянами, позаяк підлягали дії нормативно-правових актів, були учасниками
судових процесів, зверталися зі скаргами до виконавчих органів влади тощо. 11 вересня 1923 р. ВУЦВК видав постанову «Про порядок вилучення земельних зайвин
нетрудового користування у бувших дідичів і куркулів»14, відтак до радянського
законодавства потрапив термін «дідичі», тобто поміщики. Земельними «зайвинами»
вважалися лишки землекористування, які перевищували трудові норми, затверджені
телеграфним розпорядженням Раднаркому від 24 березня 1920 р., які вирізнялися за
губерніями. Формуванням списків дідичів займалися сільські ради та Комітети незаможних селян (КНС), які подавали відповідні справи про вилучення лишків до
окружних земельних судових комісій, а сама кампанія мала завершитися до 5 лютого
1924 р. Конфіскації не підлягали сади, виноградники, цінні культури, ділянки зі
штучним зрошенням, відокремлені від громадської землі, та поліпшені трудові
господарства. «Земля, – наголошувалося в законі ВУЦВКу, – що є в трудовому користуванню бувших дідичів і куркулів, не відображена в порядку правил цієї постанови, залишається в їхньому користуванню і може бути від них відібрана на загальних засадах в порядку, встановленому Земельним Кодексом (арт. 17)»15. Отже, радянська влада «тимчасово» дозволила існування поміщицьких господарств, обмеживши їх землекористування «трудовими нормами», але не позбавила юридичного
права працювати на землі, дотримуючись Земельного Кодексу. Попередні закони про
виселення поміщиків ніхто не скасовував, які діяли, тому цей процес, хоч і був
уповільнений, однак тривав.
Суперечливі соціально-політичні колізії, зумовлені фактичним існуванням поміщицької землі, хоч і обмеженої радянським аграрним законодавством, викликали
бажання селян розширити власні наділи за рахунок «колишніх експлуататорів». Факт
перебування поміщиків у власних маєтках дратував більшовицьке керівництво, свідчив про незавершеність аграрної революції. 24 грудня 1924 р. питання про колишні
поміщицькі маєтки активно обговорювалося на засіданні політбюро ЦК РКП(б) за
участі О. І. Рикова, Й. В. Сталіна, М. І. Калініна, Н. К. Крупської, М. О. Скрипника та
інших. Поміщики залишалися у садибах та маєтках, що мали «музейну цінність»,
отримавши від влади охоронні грамоти, відтак цей факт сприймався більшовиками в
якості «осідання на землі». Їх економічний вплив до уваги не брався, а соціальнополітичний статус викликав занепокоєння, особливо у прикордонних губерніях.
Висловлювалися різні думки: одні (М. І. Калінін, М. М. Шверник, О. І. Риков) пропонували вирішувати це питання диференційовано, виселяючи з маєтків лише тих,
які обиралися до органів земського самоврядування та інших представницьких органів, боролися з радянською владою, але залишати тих, які воювали за її утвердження,
мали трудовий тип господарства. За негайне виселення виступали Н. К. Крупська,
М. О. Скрипник, Й. Сталін. Вдова Леніна вважала поміщиками не лише осіб «дворянського стану», але і будь-яких великих землевласників незалежно від їх соціального походження. У вигляді «трудового наділу» поміщикам залишили загалом
100 тис. десятин землі. Присутній на засіданні політбюро ЦК РКП(б) М. О. Скрипник поділився досвідом вирішення «поміщицького питання» в Україні, зазначивши,
що «ми виселяємо всіх поміщиків», які через землеволодіння мали за старого режиму «політичні привілеї». Він пропонував виселяти поміщиків, обраних до земств, а
також тих, які використовували землю для «економічного закабалення селян». Дис250

кусія між М. Калініним та М. Скрипником, якого «всеросійський староста» глузливо
назвав «іноземним громадянином», що втручався у «РСФСЕРівські справи» та
постійно читав нотації, принципового значення не мала. Запевнення М. Скрипника
стосовно того, що в Україні виселили всіх поміщиків, не відповідало дійсності.
Певна частина залишилася і скаржилася на протиправні дії місцевих органів влади.
Виявилося, що на території СРСР існувало тоді 6 113 господарств колишніх поміщиків, з них до виселення призначили 2 465, а реально виселили 1 200 сімей. Наведені
цифри є неповними, тому що реєстрацію колишніх поміщиків здійснювали земельні
органи.
20 березня 1925 р. ЦВК і РНК СРСР видали постанову «Про позбавлення колишніх дідичів права на землекористування й проживання в господарствах, що
належали їм перед Жовтневою революцією»16, яка була обов’язковою згідно з порядком про надання чинності загальносоюзному законодавству на території України від
22 серпня 1923 р.17 ВУЦВК та Раднарком УСРР, спираючись на відповідні норми,
ухвалили 9 вересня постанову «Про позбавлення колишніх дідичів, великих землеволодільців і нетрудових орендарів права на землекористування й проживання в господарствах, що належали їм перед установленням на Україні Радянської Влади»18.
Отже, як випливає з тексту постанови, в Україні залишалися три соціальні групи –
колишні поміщики, великі землевласники та «нетрудові орендарі», яких не лише
позбавляли права землекористування, а також права проживання у власному маєткові. Перші дві соціальні групи могли бути «нетрудовими орендарями», але до
категорії великих землевласників мали шанс потрапити і заможні селяни та
«колишні дворяни». Подібні процеси відбувалися також і на території РСФРР, де у
вересні 1925 р. на обліку перебувало 7 818 колишніх поміщиків, з них 3 600 підлягали негайному виселенню19. Постанова зобов’язувала президію окрвиконкомів створити «міжурядницьку комісію» в складі голови (завідувач земельним відділом ОВК)
та членів – представника ДПУ і Прокурорського нагляду. Вона мала «… розглядати
справи про виселення колишніх дідичів і їхніх родин, великих землеволодільців
недворянського походження й їхніх родин, а також великих нетрудових орендарів і
їхніх родин»20. З постанови стає зрозумілим, що протягом 1921–1925 рр. колишні
дідичі використовували націоналізоване майно, тобто цукроварні, економії, млини, а
також оренду землі, перебуваючи у «майнових відносинах» з органами радянської
влади. Виселенню підлягали колишні дідичі з дворян разом із їхніми родинами,
колишніх великих землевласників не дворянського походження, а також великих
нетрудових орендарів, «…якщо вони проживали нині в маєтках, що належали їм, або
з яких вони користали перед 1 січня 1919 року»21. Дата появи цієї радикальної постанови, тобто 1925 р., а також обмеження 1919 роком, на моє переконання, засвідчували певні політично-економічні процеси в суспільстві. Середина 20-х рр. вирізнялася
досягненням певної соціально-економічної стабільності, а також остаточного юридичного оформлення унітарної радянської держави, тому необхідно було визначитися стосовно існування «чужого елемента» в суспільстві. Постанова підтверджує той
факт, що протягом жовтня 1917 – січня 1919 р. поміщицьке господарство продовжувало функціонувати довкола маєтку, якщо не було пограбоване місцевими селянами, бандами, військовими частинами різних політичних сил. Перше січня 1919 р.
мало силу початку календарного року, на відміну від будь-яких політичних чинників.
Привертає увагу те, що законодавець виокремив дворян і не дворян із когорти
великих землевласників, тобто вбачав між ними соціальну відмінність. «За великих
землеволодільців дворянського походження, – підкреслювалося в постанові від 9
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вересня, – вважаються всіх тих, яких землі своїми розмірами надавали право брати
участь на виборах гласних земських виборчих зборів (а не з’їздів)»22. Виселяли і
нетрудових орендарів «недворянського походження», якщо комісії встановили факт
кабальних відносин. Заборонялося обробляти частину землі у маєтках, проживати
ближче 50 км до них, тому виселяли за межі округи.
«Непівська демократія», тобто дотримання принципу економічної доцільності,
певною мірою позначилася на окремих статтях постанови. Зокрема, заборонялося
виселяти колишніх дідичів, «… незалежно від їхнього походження трудового і напівтрудового типу, що набули свого часу землю через посередництво земельних банків
або іншим способом, шляхом закабалення себе виплатили за землю в розстрочення й
працювали на землі із своїми родинами, вживають тільки додаткової найманої
праці»23. Влада поступилася, хоча і частково, власними класовими принципами, але
фактично визнала власність поміщиків, набуту свого часу через земельний банк, а
також дозволила їхню трудову діяльність в умовах непу. Збереження колишнім
поміщикам родинного походження та маєтку з трудовою нормою землекористування
гарантували їхня участь в частинах Червоної армії, активна революційна боротьба за
радянську владу, особливі заслуги, відзначені ЦВК та Раднаркомом. Легітимність
колишнього дворянського походження завойовувалася тепер на фронтах громадянської війни та революційних барикадах, тобто прослідковувалася активно виражена
форма лояльного ставлення до нової влади. Не підлягали виселенню «… землеволодільці, хоч би й дворянського походження, що провадили перед революцією трудове
або напівтрудове господарство й не відрізнялися своїм побутом від околишньої
сільської людності (як-ось: однодворці, дрібна шляхта), якщо відносини їхні до
околишньої людності не носили кабального характеру»24. Правова норма, яка зафіксована фразою «хоч би й дворянського походження», крім його фактичного визнання, спиралася на класовий принцип більшовицької ідеології про експлуататорські і
трудові елементи суспільства, відтак була підставою для тимчасового перебування
колишніх дворян у їхньому маєтку. Власність на будівлі і майно, набуте колишніми
поміщиками після 3 січня 1922 р., позаяк на цей термін не поширювалася дія декрету
РНК УСРР від 15 листопада 1921 р. «Про порядок реквізицій й конфіскації майна
приватних осіб і товариств»25, також зберігалася за ними. Не підлягали конфіскації
врожай озимини 1924 та яровини 1925 р., хатнє майно. Ті колишні поміщики, яких
виселили за рішенням окрвиконкомів та затверджених президією ВУЦВКу, мали
підписати відповідні постанови і назавжди залишити родові маєтки, але вони мали
право на отримання землі в межах трудової норми, однак за адміністративними кордонами округи. Скарги про незаконне виселення приймалися до 30 серпня 1926 р., а
згодом президія ВУЦВКу заборонила їх розгляд, зобов’язавши окрвиконкоми
передати справи в архів26. 4 лютого 1927 р. президія ЦВК СРСР ухвалила, що справи
з виселення колишніх поміщиків мали розглядати винятково ЦВК союзних республік, а не місцеві органи влади. Дійсно, постанова «Про виселення колишніх поміщиків з належних їм до Жовтневої революції господарств і за межі відповідних губерній» ухвалювалася ЦВК СРСР27, хоча губернії в Україні ліквідовувалися у серпні
1925 р.
Для виселення необхідно було мати обґрунтовану мотивацію, що випливала з
чинного законодавства, хоча списки осіб, які підлягали адмінвиселенню поміщиків,
формували їхні вчорашні односельчани, які були колись кріпосними, тому діяв
252

суб’єктивний фактор (зведення рахунків, соціальна помста). Враховували соціальне
походження, ставлення до влади, участь в її військових формуваннях. Наприклад,
1 березня 1926 р. Вінницький окрвиконком розглядав справу П. Г. Барановського,
особи «дворянського походження», який особисто мав 25 десятин землі та десятину
саду, чотири сини якого служили у Червоній армії, а сам він працював у радянських
установах, однак 16 селян с. Полєва Лосоївка написали колективного листа, де наводили факти про «знущання над селянами»28. Пригадали також його батька, якому
належало у 1905 р. 125 десятин землі. Рішення окрвиконкому було категоричним:
виселити як «соціально-шкідливого елемента». Колишню дворянку Калиновського
району Вінницької округи О. Д. Тихомирову, яка мала 75 років, а серед п’ятьох
дорослих дітей сина-есера, що помер, доньку-вчительку, сина – професора Київського політехнікуму, міжурядницька комісія не виселила, хоча до 1917 р. їй належало
150 польової, 60 лісу та 25 десятин садибної землі і 14 різних будівель, а сама вона
була дружиною царського офіцера. Радянська влада залишила їй 5 десятин землі
трудового користування та 1,5 десятин саду, врахувавши її вік та соціальне становище дітей. Землевласницею «поміщицького типу» була визнана дворянка С. А. Гротто-Слєпаковська, яка мешкала в с. Андріївка Криворізької округи, тому що до революції мала 500 польової та 10 десятин садибної землі, відтак за земельним цензом
«… мала право обирати та бути обраною» до представницьких органів влади, експлуатувала місцеве населення, використовувала найману працю29. Рішення про її
виселення було одноголосним. Президія ВУЦВКу дозволяла виселеним колишнім
дідичам зібрати врожай, тому що поле було засіяне до рішення про їх депортацію.
2 листопада 1927 р. до секретаріату президії ВУЦВКу надійшов лист від Криворізького окрвиконкому з викладом скарги громадянки М. Є. Шишко з с. Тихий Став.
«Вона зазначає, – підкреслювалося в офіційному листі окрвиконкому, – що її чоловік
і брат чоловіка ніколи не були поміщиками – брат чоловіка й зараз мешкає в своїй
садибі, а її чоловіка виселяють через особисті рахунки колишнього голови сільської
ради Перепелиці, якого зараз між іншим заарештовано за хабарництво»30. Справа
розглядалася у вищому законодавчому органі республіки, котрий звертався до
«громадянки» Шишко, тобто розглядав її суб’єктом правових та майнових відносин.
24 червня 1926 р. міжурядницька комісія Могилівської округи розглянула
справу «титулярного советніка» М. А. Думанського, який мешкав в с. Копестирне.
До революції йому належало 270 десятин землі, два будинки на 17 кімнат, 4 будівлі
господарського призначення, він здавав тоді землю в оренду місцевим селянам. На
час розгляду заяви йому належало 5,5 десятин, стосунки з населенням були загостреними, з сільською радою постійно судився. Комісія винесла рішення: «Колишнього
дідича з с. Копестирне Думанського, разом з дружиною та дітьми позбавити права
землекористування й перебування в межах Могилівщини, з забороною перебування в
інших місцевостях ближче 50 кілометрів від колишнього господарства»31. Громадянка А. І. Рубцева-Кравченко, яка мешкала на хуторі Петропавловському Яготинського
району Прилуцької округи, просила президію ВУЦВКу не виселяти її з маєтку, тому
що «… батько її зовсім не був поміщиком, хоч і мав багато землі, а був кріпаком у
князя Долгорукого, від якого й дісталась йому частина землі, кількість якої він потім
збільшив за допомогою банку»32. 17 серпня 1926 р. Прилуцький окрвиконком просив
ВУЦВК залишити Є. Домонтовичу маєток, садибу, будівлі, тому що він був колишнім командиром 12-ої бригади Червоної армії, а заодно продовжити термін виселення до 1 вересня колишнім дідичам Б. І. Ремінцю, О. К. П’явці та Ф. І. Івницькому33.
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Індивідуальні справи про виселення колишніх поміщиків, які розглядали земельні відділи окрвиконкомів, міжурядницька комісія та президія ВУЦВКу, демонстрували завершальний етап багатовікової епохи поміщицького землеволодіння,
яке упродовж 1917–1927 рр. існувало у формі землекористування довкола маєтку.
Доля поміщиків і дворян, представники яких полягли на фронтах Першої світової та
громадянської воєн, а також на початку 20-х рр., перебуваючи у повстанських загонах, склалася по-різному: одних виселили, інших з соціально-політичних мотивів залишили. Наприклад, секретар ВУЦВКУ О.Буценко звернувся 26 червня 1928 р. до
Прокуратури УСРР з листом про те, що в Могилівській окрузі не виселили шість поміщицьких родин: О. Кульчицького, О. А. Рущинського, Ю. З. Стругалєвича,
М. Г. Новицького, В. В. Левковича, М. А. Думанського, а іншого мешканця округи
М. Г. Левицького, сина колишнього поміщика, що мав до 1917 р. 120 десятин, не
виселили. Він продовжував жити в маєтку батька, користувався угіддями понад
12 десятин землі, позаяк із матеріалів було видно, що він «… по народженню є син
селянина, з 1912 по 1914 року був вчителем, з 1914 до 1917 року був в лавах царської
армії, після демобілізації знов був вчителем до 1920 року, з 1920 року по липень
1923 року був на посаді нарсудді, з 1924 року до сучасного менту працює членом
правління сільськогосподарської кооперації»34. Соціальне походження і його повсякденне становище, незважаючи на власність землі, мали значення, але враховувалося
також і ставлення навколишнього населення, особливо односельчан. Його дружина
працювала вчителькою, а її брат був у політичному засланні з 1907 р., тому Могилівський окрвиконком, враховуючи позитивну характеристику з боку сільської ради,
визнав М. Г. Левицького «бажаним і корисним селянином».
Кожна справа про виселення – це окрема мікроісторія повсякденного життя
колишніх поміщиків в умовах радянської влади. Так, починаючи з липня 1924 р. і до
червня 1925 р. включно, мешканка с. Красноіванівка П’ятихатського району
А. М. Коншіна оскаржувала її виселення з флігеля власного будинку, отриманого у
спадок від мами разом із десятиною саду, що мав 200 фруктових та 100 інших видів
дерев, розташований біля дороги с. Саксагані у напрямку станції Жовті Води. Вона
жила винятково з саду, але 14 травня 1926 р. з родинного будинку її виселили35. Не
виселяли тих дідичів, які були одружені на селянках-наймичках, які належали до
КНС. Селянське походження українських поміщиків, тобто набуте за пореформені
роки не титуловане, але «гонорове дворянство», інколи впливало на рішення комісій
із виселення. Якщо у дореволюційний час працьовитий селянин прагнув бути схожим на місцевого поміщика, дбаючи про землю, то за радянської влади від колишнього соціального походження доводилося відмовлятися. У зв’язку з цим є показовою справа мешканця с. Носовка Ніжинської округи Л. Г. Власенка. «Будучи селянином за походженням та за укладом життя, – писав він 29 червня 1927 р. до президії
ВУЦВКу, – я мав необережність придбати з допомогою колишнього Земельного
Банку близько ста десятин землі, яку я хоч і не сам особисто, однак брав безпосередню участь разом зі своєю родиною в її обробці і місцеві селяни, мої земляки та
сусіди, вважали мене своїм співчленом, завжди і в усьому був рівним з ними і мав
подібний спосіб життя, як і вони, хоча матеріальні блага минулого нас до певної міри
розділяли: поміщиком, як таким, ніколи, ніхто мене не вважав, а після жовтневої
революції я добровільно здав свою землю своїм селянам – сусідам, з якими зберіг
добрі стосунки, але при ліквідації поміщиків я незрозуміло чому потрапив до них і
мене з родиною виселили з мого колишнього хутора, що знаходився на Конотопщині
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і всі мої клопотання ні до чого не привели, я вигнаний звідти і тепер зубожію у
визначеному місці проживання»36. Отже, його переселили з Конотопської округи до
Ніжинської. А колишній поміщик Г. Б. Мартиненко, котрий мешкав у с. Нероновичах37 Миргородського району Лубенської округи, просив йому власні будівлі повернути, тобто він та сотні йому подібних мали з радянською владою майнові стосунки.
Статистику реєстрації та виселення колишніх поміщиків і дворян вели окружні
земельні суди та окрвиконкоми, яка трапляється в архівних фондах відповідних
органів влади, але має специфіку, позаяк торкалася не заготівель мільйонів пудів
хліба, а долі сотень людей з титулами, званнями, нерядовим соціальним походженням, відомих родин і родоводів (М. Маклая, М. Аркаса, М. Гоголя тощо). Так, 5 січня
1926 р. Миколаївська прокуратура звернулася до прокуратури УСРР з протестом на
рішення окрвиконкому про виселення поміщиків А. Р. Томасовича, Я. С. Машковича, Т. Ф. Булінгера, В. І. Антона, Р. Ф. Баумана, Л. І. Бенса, І. І. Вебера, Я. Х. Окснера, М. М. Еллі, Й. Й. Фохта, яких виселили 30 грудня 1925 р.38 Виселенню мали
підлягати лише ті, які мешкали у маєтках, а вони вже були депортовані. Серед них
виявилися великі у минулому землевласники, що мали від 800 до 2 000 десятин ріллі,
представляючи різні національні групи – поляків, німців, євреїв. До їхнього списку
додали інших «бувших» і за рішенням окрвиконкому від 4 січня 1926 р. виселили
колишніх поміщиків разом із родинами: Г. В. Дуриліна, Я. Я. Вольфа, Г. Я. Зееля,
П. Т. Ткаченка, Т. І. Ковальова, М. М. Святого, Я. С. Щербака, З. Д. Святого,
К. І. Черненка, С. М. Саєнка, Є. Л. Центнера, В. К. Вернигору, М. Н. Ракула,
Р. Т. Антона, Т. І. Гельмана, Е. З. Мироненка, Я. М. Усенка, Я. С. Мошкова,
С. А. Чикуна, П. А. Чикуна, М. А. Чикуна та інших. Вражає мотивація до виселення:
«експлуатація робочої сили та закабалення селянства», «втерся в склад артілі»,
«утворює антагонізм», «настрою контрреволюційного», «особа зловредна». Вони,
судячи з характеристик, були справді великими землевласниками, але у минулому, а
на десяту річницю жовтневого перевороту операція з ліквідації поміщицьких господарств ще не завершилася.
В Одеській окрузі виселяли цілими родинами, особливо німців-колоністів,
серед яких було чимало землевласників, хоча за роки соціалізації у них відібрали
багато землі, що і стало причиною їх масового виїзду до Америки. 1 лютого 1927 р.
виселенню підлягали колишні поміщики К. А. Заріцький, Г. Х. Енер, А. І. Окснер,
М. К. Фішер, Я. А. Енер, С. І. Хитриченко, Я. Я. Гус, Д. Є. Розмариця, П. М. Фришикін, Н. С. Прокопенко, Х. К. Рот, І. І. Рот, Я. Я. Рот, А. Я. Рот, П. В. Рот, М. Рот,
Т. М. Постарниченко, С. М. Постарниченко, тобто одразу 18 родин39. Деякі з перелічених осіб, щоб уникнути виселення, намагалися заявити про своє лояльне ставлення до влади. «Вважаю, – писав Генріх Енер 24 лютого 1927 р. до ВУЦВКу, – що
протягом 9 років, що пройшли після революції, я встиг зарекомендувати себе, як
абсолютно лояльний громадянин, нічим сумнівним непомічений, чесно виконуючи
усі веління робітничо-селянської влади»40. Він належав до категорії заможного
німця-колоніста, тому статусу колишнього поміщика цурався. Його підтримав 251
мешканець села Іраклівки, засвідчивши добре поводження з ними, визнаючи Генріха
Христофоровича звичайним землеробом.
Узагальнюючі дані про кількість конфіскованої землі та господарств, які підлягали виселенню за ознакою «колишні поміщики», наводяться в листі президії
Наркомзему УСРР до президії ВУЦВКу від 10 березня 1927 р., де зазначено, що від
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вересня 1923 по березень 1927 рр. судово-земельними комісіями розглянуто 24 478
окремих справ щодо вилучення земельних лишків «від колишніх дідичів та куркулів», торкнувшись 215 500 господарств, відтак у них було конфісковано 460 600
десятин землі41. Якщо припустити, що земельні органи переважно переймалися
куркульськими дворами, однак вагому частку серед вилучених «земельних зайвин»
посідали і поміщицькі господарства, для яких конфіскація землі супроводжувалася
одночасним виселенням за межі округи. Архівні документи свідчать про факти їх
масового виселення, тому що у списках були десятки і сотні колишніх поміщиків.
Наприклад, до списків на виселення у Старобільській окрузі потрапило 262 родини,
у тому числі сім’я Поліщуків, серед якої опинилися брати Федот, Василь, Савка,
Семен та Макар42. У грудні 1925 р. виселенню підлягав Д. Миклухо-Маклай, племенник відомого громадського діяча та етнографа Миклухи-Маклая, але Коростенський
окрвиконком, довідавшись про його заслуги, скасував своє рішення, однак земля
була націоналізована. В селах Можари, Велика Фосня, Яцковичі Овруцького, Кацовщина Народницького району виселяли поміщиків польського та українського походження, які володіли землями від 200 до 1 200 десятин землі, що для поліського
регіону було надзвичайно багато. 31 серпня 1926 р. президія ВУЦВКу розглянула
411 справ про виселення, які географічно охоплювали всі округи УСРР 43. Виселення
тривало до кінця 1928 р., тобто контингент поміщиків – виселенців зростав, а за
сумарними підрахунками, які можливо було здійснити за різними списками по даним
губвиконкомів та окружних комісій, процедуру виселення пройшли станом на
1 серпня 1927 р. 3 166 колишніх поміщиків44, тобто половина їх «недворянського»
складу та 15% дворянського, якщо брати до уваги загальну їх чисельність на 1917 р.,
отже маємо підстави говорити про масове явище.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Гуржій І.О. Розклад феодально–кріпосницької системи в сільському господарстві України першої
половини ХIX ст. – Київ: Держполітвидав,1954. – 451с.; Його ж. Україна в системі всеросійського
ринку 60-90-х років ХIX ст. – Київ: Наукова думка, 1968. – 192 с.
2 Рубач М.А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине
в период проведения Октябрьской революции. – Київ: Изд-во АН УССР, 1957. – 455 с.
3 Там само. – С. 15.
4 Лях Р.Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917-1923 рр.). – Київ-Донецьк, 1975. – С. 8.
5 Шевченко В.М. Земельний ринок України (1861-1917 рр.): Монографія. – Ніжин: Вид-во «АспектПоліграф», 2010. – 344 с.
6 Там само. – С. 204.
7 Темірова Н.Р. Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція. – Донецьк:
ДонНУ, 2007. – 319 с.
8 Там само. – С. 58.
9 Качинский В. Очередные задачи сельского хозяйства // Народное хозяйство Украины. Очерки и
статьи по хозяйственному строительству Украины: Сборник второй. – Харьков, 1921. – С. 15-23.
10 Там само. – С. 15.
11 Качинский В. Социализация сельского хазяйства на Украине. – Киев: Борьба, 1919. – 29 с.
12 Приложение к инструкции от 25 апреля 1921 г. по применению Закона о земле и о порядке
производства работ по социалистическому землеустройству на Украине. – Харьков, 1921. – С. 3.
13 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (далі – ЗУ України). –
1921. – №6. – Арт. 172.
14 ЗУ України. – 1923. – №33. – Арт. 486.
15 Там само.
16 ЗЗ СРСР. – 1925. – №21. – Арт. 136.
1

256

ЗУ України. – 1923. – №32. – Арт. 470.
ЗУ України. – 1925. – №68-69. – Арт. 387.
19 Лозбенев И.Н. Выселение бывших помещиков из мест их проживания в регионах Центральной
России в 1925-1927 годах // Российская история. – 2010. – №1. – С. 81-86.
20 ЗУ України. – 1925. – №68-69. – Арт. 387.
21 Там само.
22 Там само.
23 Там само.
24 Там само.
25 ЗУ України. – 1921. – №23. – Арт. 687.
26 ЦДАВО України. – Ф.1. – Оп. 3. – Спр. 36. – Арк. 32.
27
Там само. – Спр. 142. – Арк. 23.
28 Там само. – Спр. 331. – Арк. 12.
29 Там само. – Арк. 43.
30 Там само. – Спр. 1878. – Арк. 43.
31 Там само. – Спр. 330. – Арк. 289.
32 Там само. – Спр. 1878. – Арк. 47.
33 Там само. – Спр. 36. – Арк. 5.
34 Там само. – Спр. 330. – Арк. 3.
35 Там само. – Спр. 331. – Арк. 16.
36 Там само. – Спр. 142. – Арк. 46.
37 Назва с. Нероновичі з’явилася 6 листопада 1927 р., а насправді це відоме село Великі Сорочинці,
яке тоді перейменували на честь загиблого там у березні 1918 р. народного секретаря військових
справ першого радянського уряду Євгена Нероновича (Вісті ВУЦВКу. – 1927. – 9 листопада).
38 ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 132. – Арк. 10.
39Там само. – Спр. 142. – Арк. 9.
40 Там само.
41 Там само. – Спр. 2044. – Арк. 13.
42 Там само. – Спр. 331. – Арк. 23.
43 Там само. – Спр. 332. – Арк. 60-63.
44 Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): Колективна
монографія в 2-х частинах. Частина 1. – Київ, 2010. – С. 199.
17
18

УДК 94(477)”192-5”336.71:316.4.063.7(316-051)
Нікітенко К. В.

257

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ФОРМУВАННЯ СТАЛІНСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Дослідження присвячене аналізу репресій проти фінансово-банківських працівників УСРР в умовах довоєнних п'ятирічок.
Ключові слова: репресії, фінансово-банківська система, тоталітаризм.

Nikitenko K.

REPRESSIONS AGAINST FINANCE AND BANKING
SECTOR EMPLOYEES AS AN ATTRIBUTE OF THE
SHAPING OF THE STALIN’S ERA BANKING SYSTEM.
Research is dedicated to the analysis of repressions against Ukrainian SSR finance
and banking sector employees under conditions of pre-World War II five-year plan
policies.
Keywords: the State Bank, financial banking system, totalitarian regime.
Формування громадянського суспільства в сучасній Україні ставить перед
дослідниками цілий ряд актуальних питань, які й через десятиліття викликають
гостру полеміку. Серед них ключове місце займає проблематика сталінських репресій. Особливої ваги набувають ці дослідження з урахуванням того, що за роки
незалежності ліберальні лозунги й демократичні цінності так і не стали внутрішньою
суттю українського суспільства. Перманентна економічна криза, зубожіння населення на тлі безпорадності політичної еліти – все це призводить до того, що у значної
частини людей зростає зневіра й розчарування. Відповідно, за таких обставин, все
привабливішими здаються жорсткий політичний режим та його носій – лідер авторитарного типу, що “забезпечить порядок”. Отже, певною мірою доба сталінізму
психологічно ще не стала давньою історію, а все ще має здатність впливати на
суспільну поведінку, думки й пріоритети населення. Враховуючи це, не викликає
сумнівів актуальність аналізу наслідків діяльності “жорстких” режимів, вивчення
тематики становлення тоталітарного суспільства.
Сталінська тоталітарна, командно-адміністративна модель управління державою призвела до максимального підпорядкування керівним партійним вказівкам усіх
сфер діяльності. Проголошена політика індустріалізації в умовах відсутності зовнішнього фінансування вимагала встановлення абсолютного контролю за фінансовобанківською сферою країни. Перетворення її на слухняний інструмент у руках правлячої верхівки цілком залежний від суто політичних вказівок і рішень. Процес адаптації до нових методів роботи “по-сталінськи”, беззаперечної відмови від ринкових
методів роботи, фактично спотворення самої суті й основоположних принципів роботи фінансово-банківської системи, зрозуміло, викликав якщо не відкритий опір, то
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принаймні незадоволення і здивування працівників фінансово-кредитних інституцій.
Реакцією на що стало масштабне і безжальне розкручування маховика репресій.
Дослідженню соціально-політичної ситуації в Україні в умовах перших п'ятирічок присвятили свої роботи С. Кульчицький, В. Литвин, О. Реєнт, І. Коляда та ін.
1
. Безумовно, аналізуючи вказаний період, неможливо було обійти проблематику репресій. Втім, аналіз особливостей функціонування сталінської фінансово-банківської системи, переродження кредитних інституцій і напряму пов'язані з цим
процеси переслідувань, знищення тисяч працівників фінансової сфери не розглядалися з достатньою повнотою, що й обумовило необхідність більш детального та
всебічного вивчення.
Монографії І. Біласа, В. Нікольського, Ю. Шаповала, В. Пристайка, В. Золотарьова, В. Ченцова та ін.2 присвячені конкретно аналізу діяльності репресивної машини в підрадянській Україні. Окремо слід виділити дослідження О. Бута і П. Доброва „Економічна контрреволюція” в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.: від нових джерел до
нового осмислення”3. Працям притаманна широка джерельна база, використання
раніше „закритих” матеріалів – практично всі документи введені в науковий обіг
вперше. Питання ж формування фінансово-банківської системи “по-сталінськи”,
безжальної боротьби з вільнодумством фінансових працівників, з урахуванням як
політичних, так і економічних аспектів такого протистояння, висвітлювалося фрагментарно і безсистемно.
Метою статті є дослідження репресивної діяльності радянської влади щодо
фінансово-банківських працівників в умовах довоєнних п'ятирічок.
Завданням є аналіз характерних особливостей та політико-економічних
причин вказаних процесів.
Друга половина 1920-х рр. стала періодом докорінних змін у радянському
суспільстві. Разом із проголошеною політикою індустріалізації відбулася відмова від
політики НЕПу, який нібито “вичерпав” себе. Незважаючи на те, що НЕП певною
мірою був швидше імітацією ринкової моделі, разом із тим, він допускав певний
плюралізм як у думках, так і в економічній сфері. В нових умовах відбулося
тоталітарне переродження фінансово-банківських інституцій. Діяльність будь-яких
ринкових принципів і регуляторів проголошувалася непотрібною, навіть шкідливою,
натомість на перший план вийшло безумовне і віддане підпорядкування діяльності
фінансової сфери країни загальному плануванню. Разом із тим відбулася і ліквідація
багатоукладності. Адже від економічної незалежності – один крок до незалежності
політичної. В новій парадигмі радянського тоталітарного суспільства будь-яка
можливість для приватного життя, самостійного, індивідуального існування і мислення виключалася. Селян примусово загнали у колгоспи, міські мешканці повинні
були забути про роботу на приватних підприємствах і працевлаштовуватися виключно у державному секторі. Відповідно, спостерігалася ліквідація приватних банків –
товариств взаємного кредиту (ТВК).
Так, на нараді, присвяченій питанням розвитку банківської системи (червень
1927 р.), наркомторг України М. Чернов наголосив: “У світлі перспектив звуження
приватно-капіталістичного обігу за рахунок розширення усуспільненого, політика
стимулювання розвитку ТВК з державних ресурсів є недоцільною й не відповідає як
соціальній політиці держави, так і об’єктивним економічним тенденціям”4. Проведені наради на місцях підтримали вказану керівну лінію. На 1 жовтня 1927 р. державне кредитування ТВК скоротилося майже на 20% (порівняно з попереднім роком), а в наступному році – взагалі майже на ¾. Фінансовий голод мав наслідком
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різке скорочення обсягів їх діяльності, докорінно змінив пріоритети в роботі
приватних фінансистів: замість питання покращення прибутковості й рентабельності
вивів на перший план проблему виживання і взагалі продовження хоч якоїсь діяльності в нових умовах.
Проте під удар по приватниках потрапило й багато представників радянської
банківської системи. Наступ на приватника відбувався з жорстким і безпринципним
порушенням роботи ринкових законів і регуляторів. Відповідно, відтепер у своїй
роботі банки повинні були користуватися виключно критеріями політичної, а не
економічної доцільності. Незважаючи на те, що приватні підприємці сплачували
найбільшу ціну за користування кредитними коштами, і, відповідно, з точки зору
прибутковості виступали для банків найбільш цінними клієнтами, в нових умовах
все кредитування і фінансування повинно було спрямовуватися виключно у державний сектор. Надання ж кредитів приватникам дорівнювалося до серйозного злочину.
Одними з перших на собі це відчули працівники адміністрації кременчуцької філії
Промбанку: Мельниченко та Прилуцький. Банкірів звинуватили у прямому порушенні державних вказівок, щодо ліквідації приватника і наданні кредитів “непманам” – Купіну та Ейгелсону. Суд став показовим, висвітлення у центральній пресі
повинно було стати “уроком” для всіх працівників кредитної сфери країни, відповідно покарання стало жорстким: “винних” банківських працівників на декілька років
позбавили волі 5.
З кожним роком класова боротьба в радянському суспільстві тільки загострювалася і поглиблювалася, як наголосив у своїй промові у липні 1928 р. Й. Сталін6.
Відповідно, можна сказати, що “першим ластівкам” репресій – кременчуцьким
фінансистам Мельниченку та Прилуцькому, які отримали “всього” декілька років
покарання, “легко минулося” – їх звинуватили лише у “злочинній безгосподарності”.
У 1929 р. аналогічні “злочини” інкримінувалися адміністрації Запорізького Держбанку, втім в умовах загострення класової боротьби класифікувалися вже не як
випадкове або й навіть свідоме порушення, а як принципове “шкідництво” та ворожа
діяльність. Так, керуючий банком Подольський, головний бухгалтер Золотаревський,
завідуючий активними операціями Лейбов, старший контролер Файнштейн і старший касир Жуква впродовж тривалого періоду (ідея слідства цілком зрозуміла –
адже звинувачення у шкідництві та ще й цілої групи керівних осіб вимагало систематичних “злочинних дій”, разове порушення б всю цю хитку справу розвалило), з
самого відкриття банку і до моменту арешту систематично відкривали кредити великим приватникам міста, сприяли просуванню товарів із державного сектора до приватного, одержували хабарі тощо7. Відповідно, в нових умовах покарання ставало
значно жорстокішим, з “ворогами народу” в радянської влади розмова була короткою: за сукупністю “злочинів” можна було отримати й вищу міру.
ХVІ з'їзд партії дав директиву “провести рішучу ліквідацію установ і форм
управління як некритично запозичених у капіталізму, які, хоч і мали значення в
перші роки радянської влади, але втратили значення в умовах переважання
соціалістичних елементів в економіці країни”8.
Арешти керівників, показові судові процеси, і, як наслідок, ліквідація приватних кредитних установ стали буденним явищем. Так, восени 1929 р. було заарештоване все правління Кам'янець-Подільського ТВК, у грудні того ж року на лаві
підсудних опинилася вся адміністрація Харківського ТВК “Жилбудкредит” тощо9.
Такі тенденції і досить характерні процеси не могли не викликати занепокоєння у фахівців-фінансистів. Першочергово це стосувалося представників старої,
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дореволюційної школи. Адже з самого початку фінансово-банківська система, яка
відбудовувалася в умовах НЕПу, характеризувалася цілою низкою принципових
відмінностей від ринкової моделі: загальний колоніальний стан фінансово-банківської системи України, її повне підпорядкування рішенням Москви; тотальне одержавлення; домінування Держбанку; знищення конкуренції і комерційної таємниці (зокрема, таємниці банківських вкладів); окрім того, активне використання примусу,
адміністративного тиску тощо. У середині 1920-х рр. подібні деформації викликали
гостру критику фахівців. Так, керівник Валютного управління Наркомфіну Л. Юровський вже наприкінці 1924 р. наголошував на, у принципі, очевидних речах, що банки
за своєю природою є комерційними установами і заганяти їх у вузькі рамки державного регулювання означало б “абсолютно спотворити їх роботу”. Інший знаний
фахівець Л. Яснопольський змушено визнав, що радянські банки перетворилися на
“установи особливої природи, не схожі на звичайний тип комерційного банку” 10.
Проте радянська влада на подібні зауваження відреагувала швидко й однозначно.
Вже на початку 1926 р. за свою цілком справедливу та аргументовану критику
керівної сталінської лінії зняли з посади наркома фінансів Г. Сокольникова. Разом із
ним були репресовані ряд провідних співробітників Наркомфіну, в тому числі:
заступник начальника Валютного управління Л. Шанін, керівник особливої частини
Валютного управління Л. Волін (останній був розстріляний вже у травні 1926 р.) та
інші. Як наслідок, спостерігався ряд принципових трансформацій у валютній сфері –
повністю припинені валютні інтервенції на внутрішньому ринку, заарештовано багато маклерів, та і сам валютний ринок фактично загнали у підпілля.
Із кожним днем маховик репресій розкручувався все сильніше. Заарештовувалися вже не окремі люди, а великі, але, як правило, цілком вигадані “підпільні
організації” та “центри”. Так, у Харкові наприкінці 1920-х рр. було заарештовано
декілька десятків членів так званої “Української мужицької партії”. Причому майже
всі затримані належали до інтелігенції, серед них переважали фахівці-економісти:
член секції Держплану професор Ф. Матвієнко-Гарний, референт Наркомфіну
Ю. Ясницький, бухгалтер Українбанку І. Манченко, інспектор того ж банку Ф. Друзь
та інші. Така невідповідність вигаданої назви і складу організації за матеріалами
справи пояснювалася тим, що змовники свою боротьбу з радянською владою за
відновлення суверенної Української держави вбачали у вирішенні низки економічних завдань11.
Було “розкрито” і ліквідовано цілу низку “контрреволюційних”, “шпигунських”
організацій. Із кожною новою справою коло підозрюваних все збільшувалося, а вигадані
“злочини” ставали все жахливішими. Страшного, фактично непоправного удару завдали
інтелігенції, економічній науці. Репресували вчених світового рівня, ліквідували цілі
наукові школи. Виступати з критикою офіційної економічної політики і процесів у
радянському суспільстві відтепер стало нікому. Так, наприкінці 1928 р. професор
Л. Юровський був знятий із посади начальника Валютного управління, а вже у липні
1930 р. заарештований за вигаданою справою “Трудової селянської партії”.
В умовах проголошеної індустріалізації, коли будівництво крупної промисловості вимагало постійного і чималого фінансування, від роботи фінансово-банківської системи залежало надзвичайно багато. Робота ринкових механізмів у фінансовобанківський сфері партійну верхівку вже абсолютно не цікавила. Банківське реформування, проведене на початку 1930-х рр., мало на меті максимальне посилення ролі
Державного банку. Відповідно, беззастережного і бездумного виконання виключно
партійних директив вимагали і від працівників фінансово-банківської сфери. Зро261

зуміло, що ініціатива на місцях не заохочувалася. Регулярні “чистки” складу радянських фінансистів у роки перших п'ятирічок стали звичайним явищем.
Так, Постанова ЦК ВКП(б) “Щодо укріплення кадрів в системі наркомату фінансів” (травень 1931 року) прямо наголошувала: “має місце засміченість центральних та місцевих апаратів стороннім елементом”12 (окремо слід підкреслити той факт,
що на найвищому державному рівні фіксується ставлення до людей, до громадян
власної країни як до сміття, непотребу – “засміченість”). Для допомоги і здійснення
безпосереднього контролю й керівництва у вирішенні питання із “сторонніми”
кадрами в УСРР на декілька місяців скеровувався член колегії Наркомфіну СРСР
Лєвін. Безумовно, що ця перевірка вже передбачала заздалегідь визначений результат і сформульований однозначно висновок: “засмічені”.
Проведена перевірка керівного складу фінансово-банківської системи в УСРР
влітку 1931 р. виявила, що не відповідали своїй посаді і підлягали негайному звільненню 89 працівників райфінвідділів, 104 керівника ощадних кас та 36 керівників
відділень Державного банку. Мотиви зняття і звинувачення не мали нічого спільного
з поганим виконанням своїх службових обов'язків вказаних працівників: “опортунізм
в роботі, незабезпечення переведення лінії партії в роботі”13.
Першочерговим завданням проголошувалася саме політична відповідність
посаді радянського фінансиста. Приміром, результат перевірки засвідчив, що всього
6 людей (а це лише 1,5% від загальної кількості) – завідуючих відділеннями Держбанку в УСРР – мали спеціальну банківську освіту. Вищу освіту мали всього 13
керівників (3,3%), в той час як загальна маса – 328 людей (83,2%) – обмежилися
лише початковою. Втім, цей факт партійне керівництво не дуже хвилював. Всі, кого
не звинуватили в “опортунізмі” і викривленні партійної лінії, залишилися при своїх
посадах. Беззаперечним позитивом була визнана наявність у складі 392 керівників
банківських відділень 391 члена Комуністичної партії та одного кандидата14.
Відповідно, у підборі новопризначених банківських кадрів домінувала політична
складова: походження, політичні погляди і партійність – три “кити” на яких будувалися кар'єри. Всі ж “неблагонадійні” репресовувалися нещадно.
Фактично ж свої завдання банківські керівники (без освіти, але з настільки
потрібними партквитками у кишенях) вбачали передусім у систематичній дезорганізації роботи банків шляхом проведення нескінченних перевірок-чисток. У банківських інституціях панувала атмосфера взаємної недовіри, підозри, у каральні органи
регулярно надсилалися таємні звіти-звинувачення. Характерним прикладом є події
на Одещині у Ново-Бугському відділенні Держбанку. З самого початку своєї “роботи” керівник відділення зосередився на “впровадженні партійної лінії”, що перетворилося на маніакальний пошук “ворогів”. У таємних доносах він підкреслював:
“політичні настрої апарату, особливо бухгалтерії, в своїй абсолютній більшості
зовсім антирадянські”, “немала кількість осіб, з протилежною пролетаріату ідеологією, вихідців з куркульського середовища. Даценко – син розкуркуленого куркуля,
Дмитрієнко – походить із заможного середовища... Дружина Столяра виключена з
членів профспілки, звільнена з посади педагога, як донька крупного купця. Литун –
старший інспектор, колишній офіцер старої армії” тощо.
Професіоналізм у роботі, особливо наявність дореволюційного стажу роботи у
“царських” банках сприймалися такими керівниками нової формації однозначно
негативно. Так, багато знущань довелося пережити головному бухгалтеру НовоБугського відділення Креймеру. Новий керівник повідомляв у головне відділення
щодо страшних “злочинів” бухгалтера у минулому: працював у Варшаві, у приват262

ному банку, звик гарно харчуватися й одягатися, і навіть “власники його дуже
любили” (що, на наш погляд, характеризує службовця найкращим чином: отже, він
був гарним фахівцем і сумлінно виконував свої обов'язки. – К.Н.). Керівник віділення не міг стримати свого мстивого задоволення, підкреслюючи “зараз час не його:
сім'я в Одесі отримує по 1,5 фунта хліба на двох утриманців на два дні”, як наслідок,
щоб прогодувати родину, Креймер був змушений здати у ломбард свій годинник.
Водночас визнавалося, що вказаний службовець таки гарно виконує свої службові
обов'язки, втім весь позитив у нових радянських умовах легко переважував категоричний висновок “не наша людина”.
Слід відзначити, що бажання широко жити (у чому керівник відділення звинувачував свого головного бухгалтера) мали, як виявлялося, не тільки представники
“царської” формації фінансистів. Приміром, машиністку відділення Турчанінову новий
керівник вирішив напівофіційно зробити своєю прислугою. Постійно вимагав, щоб
вона виконувала різноманітні його завдання і примхи. Зокрема, щоб саме після роботи
вона прибиралася в його кабінеті. Не витримавши систематичних знущань, дівчина
звільнилася. І навіть намагалася скаржитися в головну контору, втім, керівник не
посоромився звести з нею особисті рахунки і звинуватив її у дрібній крадіжці15.
Як наслідок, у зазначеному банківському відділенні було репресовано практично весь наявний склад працівників. Тільки комуніст-директор, який не мав жодної банківської або економічної освіти, озброєний виключно класовою пильністю,
був визнаний людиною на своєму місці й отримав всебічну підтримку всіх керівних
інстанцій. Всіх ж “класових ворогів” або звільнили з роботи, або звинуватили у
судовому порядку за відверто сфабрикованими “злочинами”. Суд у таких справах
перетворювався лише на імітацію розслідування і законності. Так, “класові вороги”
Лигун, Коробченко, Столяр і Бабич засуджувалися за створення злочинної групи, яка
мала на меті систематичне шкідництво, а свою боротьбу з радянською владою
розпочала зі “штучного створення фінансових ускладнень на елеваторі”. Зауважимо,
що навіть начебто не дуже жорстке покарання, яке зачепило головного бухгалтера
Креймера – лише звільнення, у 1933 р., в умовах, коли в Україні лютував штучний
голодомор і родина вже голодувала, а він уже був змушений продавати свої речі,
звучало фактично як смертний вирок одразу декільком людям. Адже людина
залишилася без жодних засобів існування. Відповідно, було втрачено навіть той
мізер продуктів, що отримували як члени родини радянського службовця.
Втім, незважаючи на всі проведені чистки, сотні виявлених підпільних “організацій” та тисячі безневинно репресованих, у наступні роки пошук “ворожих елементів” став регулярним, перетворившись на характерну ознаку роботи фінансової системи країни. Жорна сталінських репресій перемелювали все нових приречених. Рівень
політичної відповідності працівників радянських фінансових установ постійно контролювало вище партійне керівництво республіки. Так, голова комісії з держкредитів
наприкінці 1935 р. із великим занепокоєнням повідомляв у ЦК КП(б)У: “Апарат
керівництва ощадних кас засмічений неперевіреними людьми. Заступником управління є Гребінь, син колишнього київського купця першої гільдії, який не може користуватися довірою”. Найбільшою ж проблемою визнавався той факт, що “в управлінні
всього два члена партії”16. Таким чином, люди відповідали вже не тільки за свої, навіть
і вигадані злочини. “Гріхи” батьків і дідів (у даному випадку належність до родини
“купця першої гільдії”) були змушені спокутувати діти.
29 вересня 1936 р. постанова політбюро ЦК ВКП(б) “Про ставлення до контрреволюційних троцькістсько-зинов’євських елементів” вимагала ще більшого поси263

лення репресій: “Необхідна розправа з троцькістсько-зинов'євськими мерзотниками,
що охоплювала б не тільки заарештованих, слідство у справі яких вже закінчено, і не
тільки підслідчих на зразок Муралова, Пятакова, Білобородова та ін., справи котрих
ще не закінчені, але й тих, котрі були раніше заслані”. На виконання отриманих
вказівок судова система виносила найжорстокіші покарання за вигадані злочини.
Вже наприкінці жовтня затверджувався вирок військової колегії Верховного суду
СРСР черговим “злочинцям”. До смертної кари за участь у вигаданій “троцькістськотерористичній організації” засуджувалися 37 осіб. Знову під ударом опинилася
першочергово українська інтелігенція: професори, викладачі, наукові співробітники.
Серед них виявилося багато економістів: керівник кафедри економіки Вищої сільськогосподарської школи П. Кауфман, професори Київського університету Л. Штрум,
Г. Лозовик, Л. Чернін, Є. Перлін, а також банківські працівники, зокрема начальник
адміністративно-господарського відділу Держбанку у Дніпропетровську І. Жуков17.
1937 рік почався з гучного процесу над “зрадниками Батьківщини”, серед яких
був і Г.Сокольников – колишній нарком фінансів СРСР. Газети друкували протоколи
допитів радянського фінансиста, де той зізнавався, що не лише знав про існування, а
й навіть координував дії міфічного “терористичного центра”, який здійснив вбивство
Кірова, а потім планував і замах на Й. Сталіна.
Звісно, на “злочини” економіста повинні були показово відгукнутися працівники фінансового сектора. Так, 26 січня “Экономическая жизнь” на першій сторінці
надрукувала резолюцію зборів співробітників Промбанку, де ті прохали карні органи
бути максимально жорсткими щодо “клятої троцькістської зграї”, “гади” та “зрадники”, на думку працівників банку, повинні були “стертими з лиця землі” і нести відповідальність за свої “жахливі злочини”18. Слід наголосити, що такі листи були прямим порушенням презумпції невинуватості, адже суд ще тривав, злочини ще зовсім
не доводилися і взагалі виносити вироки – це прерогатива все ж таки судової
системи, а не фінансово-банківської. Втім, офіційна влада пішла назустріч проханням громадян і 30 січня 1937 р. Г. Сокольников отримав вирок – 10 років таборів.
Проте таке відносно легке покарання виглядало лишень фікцією, демонстрацією “гуманності” радянської влади. Вже у травні 1939 р. сталося відрежисоване вбивство:
колишнього наркома було вбито у камері сусідами – кримінальними злочинцями.
Й. Сталін у своїй промові на пленумі ЦК ВКП(б) (лютий-березень 1937 р.)
присвятив увагу гучній справі ліквідованих “терористів”, наголосивши, що підривна
діяльність прихованих саботажників, шпигунів і диверсантів довела країну до надзвичайно небезпечного стану. Пошук і ліквідація таких прихованих “ворогів народу”
проголошувалися пріоритетним завданням.
Весь 1937 рік минув у пошуку “ворогів”, у тому числі й у фінансовій сфері.
Вже наприкінці січня 1937 р. було репресовано керівників Харківською конторою
Державного банку – Певзнера, Гріньова, Бєгішєва. Характерною ознакою періоду
стало те, що до початкового звинувачення у розтраті державних грошей на власні
“надмірності, бенкети та вечірки” додалися масові політичні звинувачення. Так,
серед “злочинів” у справі фігурував, приміром, такий: “Харківська контора банку виконувала перекази контрреволюціонера-троцькіста Янковського”. “Контрреволюціонери-троцькіста” було звинувачено у допомозі своєму батькові – переказі йому грошей з Хабаровська у Харків через відділення Держбанку19. Таких “злочинів” радянська влада пробачити не могла.
Кожен день приносив усе нові жертви. Фактично радянські фінансисти жили в
умовах постійної нескінченної перевірки-чистки. Спеціальна постанова Комісії Рад264

контролю при Раднаркомі СРСР від 13 березня 1937 р. вимагала не лише швидко розібратися з керівництвом харківського банку, а й організувати ревізію всіх обласних
контор Держбанку в УРСР20. ЦК КП(б)У зі свого боку активно підтримав вказану
ініціативу пошуку “ворогів”, а також розіслав у редакції провідних газет “Комуніст”
і “Пролетарська правда” листи з претензіями про те, що процеси викриття злочинців
у фінансовій сфері висвітлюються недостатньо активно: Лист містив прямі звинувачення редакторів у змові з викритим А. Певзнером: “якась рука тут добре приховує
злочинців” – та наголошував: “ще багато шахраїв залишилося у банку”21.
Проведені на місцях наради партійного активу теж цілком і повністю
підтримали головну лінію пошуку “ворогів” і “шахраїв”. Втім, у справах, порушених
проти радянських фінансово-банківських працівників, домінувала зовсім не фінансова, а політична складова. Масштабні перевірки не обмежувалися тільки Державним
банком, а охопили весь радянський фінансовий апарат у республіці.
На початку квітня відбулося зібрання активу Наркомфіну з активом банків
відносно фінансування капітального будівництва, управління ощадних кас, Держстраху,
а також представників фінансових органів областей та крупних районів. На цій нараді
нарком фінансів УРСР О. Рекіс відзвітував щодо вдало проведеної репресивної роботи.
Так, серед керівних працівників Наркомфіну республіки викривалися й надзвичайно
швидко каралися “вороги”: Блейхман, Володимиров, Курфірст, у складі керівництва
Державного банку виявили “ворога народу” Азоліна. В Українському управлінні ощадними касами були ліквідовані “петлюрівці, троцькісти” Рогов, Горшвєдов, Дук та інші.
Донецький облфінвідділ очолював “троцькіст” Блейман, а разом із ним була репресована
і його “підпільна група”: Троцк, Вак, Міллер, Мєламєдовський. Донецьке управління
ощадних кас теж очолював викритий “троцькіст-дворушник” Булатов, а разом із ним був
репресований фактично і весь керівний склад управління: Троянський, Кочєтков, Роговський та інші. О. Рекіс підкреслив, що викриті “вороги” займали керівні посади у радянських фінансових установах і закликав не дати прихованим “ворогам” “приспати
пильність” і ще раз дуже уважно перевірити “всіх людей, яких вони (репресовані
“вороги” – К.Н.) насадили у нашому апараті”22.
Втім, навряд чи Наркомфін міг уявити, чим конкретно для нього закінчиться
пошук “ворогів”, як яким він так переймався. Вже за декілька місяців його самого
звинуватили одного з лідерів “підпілля”, “активного учасника троцькістсько-шпигунської зграї”. Разом із О. Рекісом було репресовано практично весь керівний склад
Наркомфіну УРСР. Так, серед інших “ворогами народу” визнавалися заступники
наркома Кочаргін і Косило. Причому “провина” останнього, за офіційним звинуваченням, полягала виключно у зв'язку з дружиною “розстріляного диверсанта п’ятакова” Дєтятьєвою, яку теж визнали “ворогом народу”. Разом із ними було “викрито”
і працівницю цього ж управління – Лондон, яка знала про цей “злочинний” зв’язок і
нічого у відповідні органи не повідомила. Також репресували керівника управління
державних доходів – Авдєєва – та багато інших. Потім репресії перекинулися на
регіони. Сотні “прихованих ворогів” відбували своє покарання. Серед них колишній
завідуючий Дніпропетровським облфінвідділом – Курфірст, керівник ощадної каси у
Києві – Цвей та ін.23.
ХІІІ з'їзд КП(б)У (травень-червень 1937 р.) підкреслив: “Більшовики України,
нещадно борючись проти троцькістсько-правих дворушників, проти українських
націоналістів, ще вище піднесуть боєздатність своїх рядів, ще тісніше згуртуються
навколо ЦК ВКП(б) і перетворять Радянську Україну в кращу складову частину
великого Радянського Союзу”24. Отже, навіть незважаючи на масштабні репресії, які
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регулярно майже повністю змінювали склад радянських фінансових установ, “нещадна боротьба” тривала, зупинятися на досягнутому ніхто не збирався. Так, пильний київський кореспондент “Экономической жизни” у статті з промовистою назвою
“Мало что изменилось в Наркомфине Украины” від 2 жовтня 1937 р. бив на сполох:
“Керує управлінням Каплан, якого виключили з партії за те, що приховував свою
троцькістську діяльність у 1927 р. У бюджетній інспекції у якості ревізорів продовжують працювати Устянов, виключений з партії, як буржуазний націоналіст, Харлаб
– син великого лихваря та ін.”25. В тих умовах подібні статті звучали як офіційний
вирок. Всі “винні” каралися.
Таємні або й відкрито надруковані у газетах доноси вимагали принесення наступних жертв. Пильні банківські керівники теж продовжували свою “роботу”. Так,
керівник Велико-Лепатіхського відділення Держбанку сигналізував в обласну контору, що в його відділенні досі працює помічник головного бухгалтера М. Марьєнко,
в якого дід і дядько були розкуркулені і вислані у 1933 р., а батько засуджувався за
укривання куркульського майна. Втім, вказаний працівник не тільки не зрікся своєї
репресованої родини, а й підтримував із нею “тісний зв'язок” і навіть взяв до себе
племінника розкуркуленого дядька. Окрім того, інспектор Пінчер не переривав
зв'язок із дружиною, яка ще у 1934 р. була викрита як контрреволюціонерка, а
операціоніст Клиба жив із батьком, який притягувався до відповідальності у 1934 р.
тощо26. Кількість репресованих збільшувалася.
За влучним висловом М. Хрущова, в результаті “чисток” “по Україні немов
Мамай пройшов”27. Повною мірою це стосувалося і банківської системи республіки.
Деякі, першочергово невеликі провінційні відділення втратили практично весь свій
штат. Характерною є ситуація у Кіровській філії Держбанку. На початок 1938 р. у ній
були репресовані ст. бухгалтер Г. Ходолевич (один із найбільш досвідчених і кваліфікованих працівників, який працював у банківський системі фактично з часів її
радянської відбудови, мав величезний досвід і стаж понад 13 років), ст. бухгалтер
П. Армаш, касир Є. Вергелес. Окрім того, майже всі ще не заарештовані працівники
були занесені керівником даного відділення у групу “політично неблагонадійних”
адже мали велику кількість репресованих родичів. Так, у новопризначеного старшого бухгалтера І. Нагірного була заарештована вся сім'я дружини: теща, сестра і
два брати; кредитний інспектор С. Кривая вже втратила братів батька, брата матері і
племінника; у друкарки Т. Ковальової був заарештований брат, у бухгалтера
М. Абрамової – батько; у рахівниці О. Воробйової – батько28.
Таким чином, численні проведені масштабні чистки, результатами яких стали
репресії щодо працівників фінансово-банківської системи, мали на меті пристосування, адаптацію, докорінну трансформацію радянського апарату до нових умов
роботи “по-сталінськи”. Не тільки рядові працівники-виконавці, і не тільки керівні
фінансові органи республіки, і навіть не тільки кредитні інституції, а абсолютно вся
фінансово-банківська система країни повинні були перетворитися виключно на
слухняного виконавця політичних рішень і наказів.
Проведені масштабні репресії-чистки передбачали не лише атмосферу залякування і терору, а й знищили будь-яку критику, будь-які прояви самостійного, незалежного економічного мислення, перетворивши на багато років уперед всю радянську фінансову школу лише на безправні гвинтики, які приносилися у жертву тоталітарній машині.
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СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЛЬВОВА ЧАСІВ НІМЕЦЬКОЇ
ОКУПАЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАТЕРІАЛІВ
СУДОЧИНСТВА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Дана стаття присвячена аналізу матеріалів судових органів як джерела до
вивчення соціальної історії Львова у контексті повсякденного життя в умовах
німецької окупації. У праці розглянуто основні специфічні особливості даних
матеріалів, розкрито їх інформаційний потенціал у висвітленні легальної та
нелегальної сфер життя тогочасного суспільства.
Ключові слова: Львів, німецька окупація, судова система, соціальна поведінка, соціальна історія.

Martynenko T., Kondratiuk K.

SOCIAL HISTORY OF LVIV DURING THE GERMAN
OCCUPATION THROUGH THE PRISM OF THE
JUDICIARY MATERIALS: SOURCE STUDY ASPECT.
This article analyzes the material of the judiciary as a source for research of the
social history of Lviv in the context of everyday life under the German occupation. The
paper considers the main specific features of these materials, exposes their information
potential in covering legal and illegal spheres of life of society of that time.
Keywords: Lviv, German occupation, judicial system, social behavior, social history
Соціальна історія як галузь історичного знання на сьогодні посідає одне з
чільних місць в історичній науці. Методологічний апарат соціальної історії дозволяє
розглянути суспільство зсередини у комплексі взаємодій між індивідами та соціальними групами, виявити закономірності та причинно-наслідкові зв’язки, які досить
складно виявити традиційними історичними засобами. Особливо цінним даний підхід виступає при дослідженні складних та суперечливих періодів соціальних трансформацій, суспільне життя у яких не вписується в прості чорно-білі схеми опису
поведінкових моделей і потребує залучення масових джерел для адекватного відображення ситуації, таких як, зокрема, період німецької окупації.
Сучасна історіографія Другої світової війни значно збагатилася за рахунок
залучення масових джерел суб’єктивного походження – спогадів, письмових та
усних свідчень, інтерв’ю. Такі матеріали зазвичай надають досить цікаву інформацію, але водночас мають свої специфічні ознаки, що викривляють подані дані,
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насамперед пригадування вибіркових моментів та „забування” інших, а також ефект
інформаційного нашарування, коли здобута свідком пізніше інформація з зовнішніх
джерел трансформується та сприймається ним як частина його власних спогадів.
Тому чимало дослідників критично ставляться до використання джерел особового
походження як єдиної бази для дослідження. Для більш повної та адекватної картини
суспільного життя, а також верифікації отриманих даних необхідне залучення
джерел об’єктивного описового характеру, які могли б відображати окремі фрагменти «об’єктивної дійсності».
Одним із таких джерел виступають матеріали судових органів, що не тільки
окреслюють долі окремих людей та їх вчинки, але й містять у собі цінні «картинки»
тогочасної дійсності: повсякденного життя, правової системи, суспільних настроїв
мешканців міста, їх соціальної поведінки, описують конкретні життєві ситуації з
високим ступенем деталізації. Масовість судових справ дозволяє дослідникові формувати розуміння про тенденції та рівень поширення тих чи інших явищ із високим
відсотком достовірності, підтверджуючи чи спростовуючи твердження, збережені у
спогадах окремих людей.
Незважаючи на значний інформаційний потенціал, у дослідженнях, присвячуних тематиці Другої світової війни на теренах Галичини, даний тип джерел використовується спорадично. Винятком є праці, присвячені тематиці Голокосту та поведінці місцевого населення, зокрема монографії Ж. Ковби1 та Д. Поля2.
Метою даного дослідження є окреслення ролі та значення матеріалів судових
органів у вивченні соціальної історії в контексті повсякденного буття на прикладі
Львова часів німецької окупації. Основними завданнями даної публікації є залучення
судових матеріалів до наукового обігу, підвищення інтересу істориків соціальної
історії до даного типу джерел, ознайомлення з основними характеристиками та специфічними ознаками наявних матеріалів, розкриття їх інформаційного потенціалу.
Джерельною базою дослідження стали матеріали німецьких військових та
цивільних судових органів, що діяли на території міста в означений період, які
зберігаються в Державному архіві Львівської Області, а саме: ф. Р. 77 Спеціального
суду при Німецькому суді м. Львова, ф. Р. 183 Міського суду м. Львова та ф. Р. 161
Апеляційного суду при губернаторі дистрикту Галичина. Дані фонди містять у
сукупності майже дев’ять тисяч справ і є найповнішим зібранням німецьких судових
матеріалів в Україні.
Для кращого розуміння специфіки формування документів та їх характерних
ознак, слід насамперед коротко окреслити основні особливості німецького судочинства та функціонування судових органів, а також з’ясувати специфічні ознаки, що
визначали особливості правового поля на даних теренах.
Функціонування німецького окупаційного судочинства у Львові та краї загалом
бере свій початок від 1 серпня 1941 р. – часу входження Галичини як п’ятого дистрикту до складу генерал-губернаторства, коли, згідно з розпорядженням генералгубернатора Ганса Франка, розміщеного у «Львівських вістях», на територію краю
поширилося законодавство, чинне у Генеральній губернії3. Відповідно, було поширено
й дуалістичну судову систему на зразок тієї, що діяла в генерал-губернаторстві –
паралельну систему судів окремо для німецького та ненімецького населення.
Для розгляду карних та цивільних справ місцевого польського та українського
населення у містах створювалися міські та окружні суди, що виступали судами
першої інстанції. Судом другої інстанції виступав Апеляційний суд при губернаторі
дистрикту. Мовами діловодства визнавалися українська та польська4. Як свідчать
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автобіографії особового складу судів, основу персоналу становили особи, що мали
попередній досвід роботи у довоєнних польських судових органах5. Значною мірою
це було спричинено тим, що законодавчою базою діяльності ненімецького судочинства у краї (у пунктах, що не суперечили розпорядженням генерал-губернатора)
виступало довоєнне польське законодавство. Так, наприклад, у вироку по справі
щодо неправомірного продукування та збуту парфумерної продукції без потрібних
на те дозволів суддя міського суду керувався польськими законами регулювання
торгівлі від 1926 та 1939 рр.6
Основними справами у міському суді виступали як цивільні – розлучення,
присудження аліментів, спадщини, образа особи, так і кримінальні – грабежі, крадіжки, зловживання посадовим становищем, хабарництво, бійки, вбивства тощо. Слухання справ відбувалося змагальним способом із можливістю отримання підсудним
адвокатського захисту та подання апеляції чи касаційної скарги.
Для німецького населення було створено Німецький суд та Вищий Німецький
суд, які діяли на базі карного та цивільного законодавства, чинного в Рейху. Особовий склад судів становили виключно німці. Відповідно, й мова ведення діловодства була німецькою. Дані суди розглядали цивільні та карні справи німецького
населення (рейхсдойче та фольксдойче), а також інші справи у випадку, коли одна зі
сторін була німецькою7.
Особливе значення у системі німецького судочинства посідав Спеціальний
суд, що діяв при Німецькому суді м. Львова. Ця і подібні до неї інституції ґрунтувалися на спеціальному законодавстві, яке бере свій початок зі спеціальних законів
про охорону права та держави, ухвалених у 1933-1934 рр. Спеціальне законодавство,
що оперувало поняттями охорони безпеки держави і влади, стало вагомим інструментом для цміцнення влади нацистів у Німеччині шляхом усунення непокірних та
конкурентів8. Дані установи фактично стали одним із основних інструментів встановлення «нового порядку» як у Рейху, так і на окупованих територіях. У своїй
діяльності спеціальні суди розглядали карні справи німецького та ненімецького населення у разі, якщо у них зачіпалися «німецькі інтереси». Справи розглядалися колегією з трьох суддів та, у разі засудження, не могли оскаржуватися. У їх діяльності
відобразилися характерні риси окупаційного правопорядку.
Перш за все йдеться про застосування принципу етнічної чи расової відповідності/невідповідності, за яким, залежно від етнічної расової приналежності, до
людини застосовувалися різні норми права9. Тобто особи німецького походження
(фольксдойче чи рейхсдойче) на окупованих територіях підлягали лише німецькому
судочинству і не могли засуджуватися подібно до місцевого ненімецького населення.
Також, у випадку судового слухання, на якому одна зі сторін була українцем чи
поляком, а інша – німцем, надавалися очевидні преференції на користь останнього.
Тому не дивно, що особи німецького походження (фольксдойче) інколи спеціально
клопотали про визнання їх німецьких коренів та передачу справи з місцевого до
німецького суду10.
Іншою характерною особливістю стало введення до правового поля поняття
«німецьких інтересів». Наявність чи відсутність їх порушення була обов’язковим
пунктом в усіх справах. Під порушенням „німецьких інтересів” («діями спрямованими проти німецької справи відбудови краю») розуміли найрізноманітніші прояви
поведінки та вчинки, що суперечили або не вписувалися у межі провадженої державної політики, насамперед: порушення прямих розпоряджень німецьких властей
чи чинення спротиву їх виконанню, допомога євреям (які мали статус державних
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злочинців), а також будь-які протиправні дії, що вчинялися на території німецьких
інституцій або пошкоджували їхнє майно11. За подібні правопорушення передбачалася більш сувора кара, ніж зазвичай, – розстріл або тривалі терміни у концентраційних таборах12.
Як і будь-яке нечітке поняття, «порушення німецьких інтересів» досить часто
використовувалося зі спекулятивною метою, навіть у випадках, коли безпосередні
німецькі інтереси не зачіпалися. Так, наприклад, Грабовська Софія, яка приїхала до
Львова з Варшави на початку серпня 1943 р. з метою сплати судового штрафу, при
купівлі продуктів на ринковій площі назвала українців-поліцаїв, що патрулювали
ринок, «українськими свиньми, влада яких скоро закінчиться», за що була затримана
зі звинуваченням в образі поліцейського. Опісля, у списаному в комісаріаті української допоміжної поліції протоколі дізнання, її слова потрактували як «наклеп»,
«поширення ворожої пропаганди» та «посягання на німецьку владу». Відповідно,
справу з простого наклепу чи публічної образи, які передбачали стягнення штрафу,
було перекваліфіковано на значно важчі статті «поширення ворожої пропаганди та
антинімецькі висловлювання», а випадок, що репрезентував українсько-польські
ресантименти, потрактовано як «протинімецькі дії»13.
Загалом, як засвідчують наявні матеріали, в місті та краї у роки німецької
окупації діяла досить злагоджена судова система, що містила всі формальні риси
нормальної правоохоронної системи. Так, у більшості наявних справ є заяви чи
донесення про вчинення правопорушення як підстава для початку кримінального
провадження, протоколи дізнань підозрюваних, ордери на їх затримання, детальні
описи результатів обшуків, покази свідків, результати судово-медичних, графологічних, хімічних експертиз, нотатки слідчих про процес та результати розслідування,
що свідчить про проведення слідства зі збереженням усіх формальних правил. Також
у процесі розслідування залучалися речові докази – листи, фотокартки, телеграми,
фрагменти одягу, особисті речі. Після написання слідчими короткого висновку по
справі вона передавалася до суду, де розглядалася на одному або декількох засіданнях. Опісля заносилася до архіву установи.
Діюча у роки німецької окупації правова система залишила по собі значний
пласт цікавих джерельних матеріалів, які відображають різноманітні сфери соціального буття, містять докладні описи та цінні факти з життя суспільства, що можуть
чимало розповісти про мотивацію, техніки виживання, до яких вдавалися мешканці
Львова, обставини повсякденного життя. Адже кожна справа містить не лише опис
складу самого правопорушення, але й надзвичайно цінну інформацію про обставини
його вчинення (реконструкція подій за рахунок показів свідків та даних експертиз),
особистості підсудних та учасників слідчого процесу, їх попереднє життя (завдяки
автобіографіям, особистим листам та речам, запискам слідчих). Так, до прикладу, у
справі торгівця Міхала Джевінського, заарештованого за звинуваченням у не законному присвоєнні понад сотні продуктових карток, окрім власне опису правопорушення, містяться дані про розгалужену схему збуту та торгівлі на «чорному ринку»,
особливості його функціонування у час окупації14. При цьому слід відзначити: у
багатьох випадках найбільш важливою для наукового дослідження виступає насамперед так звана «побічна» інформація, що безпосередньо правопорушення не стосується. Так, у справі Романа Домбровського, звинуваченого в переховуванні
шістьох євреїв у своєму помешканні по вул. Остштрассе, 19 (сучасна вул. Личаківська), найважливіша інформація міститься не у протоколах допитів підсудного, весь
опис «злочину» та процес доведення вини якого зайняв лише п’ять сторінок, а в
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коротких автобіографіях переховуваних ним євреїв, що включають цінну інформацію про їх поневіряння протягом років війни та довоєнне життя15.
За тематичним наповненням наявний матеріал можна поділити за сферами
життя відображеного у них соціуму, а саме: легальної та нелегальної.
До легальної сфери належать справи, що врегульовували правові відносини
громадян у межах чинного законодавства. Дані матеріали, переважно справи цивільного відділу міського суду м. Львова та Апеляційного суду, становлять переважну більшість усіх збережених на сьогодні. Насамперед це справи сімейно-побутового характеру – оформлення розлучення, присудження спадщини, сплати аліментів, позбавлення батьківства. До легальної сфери можна також віднести карні справи
по бійках та вбивствах на побутовому ґрунті.
Попри свою чисельність, дані справи є досить малоінформативними для
дослідження обставин суспільного життя в умовах окупації, оскільки відображають
типові процеси та дії, характерні для соціуму в мирний час, що не припинилися з
початком війни. Типовість і повторюваність сюжетів та мотивів є, властиво, їхньою
спільною ознакою. У цьому випадку справи польських, радянських та німецьких
судів не відрізняються. Однак у межах соціологічного чи демографічного дослідження вони можуть бути досить корисними для емпіричної перевірки та візуалізації
статистичних матеріалів.
Єдиною досить цікавою групою матеріалів із легальної сфери є справи з
образи честі та гідності, що містять інформацію не тільки про міжособистісні, але й
про міжгрупові взаємини. Так, наприклад, у донесенні до І Комісаріату української
допоміжної поліції мешканка кам’яниці по вул. Бернардинській, 12а українка
Антонія Чабанівна вимагала відкрити кримінальну справу проти своєї сусідки польки Хелени Левицької за образу честі та гідності, стверджуючи, що остання називає її
«українською свинею» й висловлює протиукраїнські висловлювання на кшталт: «Ти
хамко українська чи чекаєш і хочеш Гітлера, шляк би його трафив з твоєю Україною,
чекай я тебе научу»16.
Набагато більший інтерес викликають справи, які ілюструють нелегальний бік
життя суспільства – те, що зазвичай не фіксується в офіційних документах, лише
зрідка проявляючись у спогадах пересічних мешканців міста. А без нього, на наше
переконання, неможливо комплексно поглянути на соціум у роки війни. Дана сфера є
добре представленою у матеріалах судочинства – в основному у справах Спеціального суду та карного відділу Львівського міського суду. В межах даного дослідження
ми зосередимося лише на представленні домінантних явищ нелегальної сфери
соціального життя Львова в означуваний час у руслі трьох основних напрямків протиправних дій: правопорушень проти державного режиму, власне кримінальних
злочинів та нелегальних трансакцій («чорний ринок»).
У сфері протидержавних правопорушень в означуваний час найбільшого поширилися масові фальсифікації документів, насамперед зумовлені тим, що німецький
окупаційний режим, як, зрештою, і радянський, був вкрай забюрократизованою системою, де величезне значення мали різноманітні посвідчення, списки, розпорядження,
відписки тощо. В умовах воєнного часу одержання потрібного документа було одним
із необхідних елементів збереження власної безпеки, а для деяких людей і життя.
Встановлення жорстокого «нового порядку», яке передбачало усунення та
переслідування цілих категорій населення, змусило чимало людей приховувати свою
ідентичність та минуле. До таких осіб належали насамперед євреї, підпільники, колишні комуністи та кримінальні злочинці. Відповідно, за наявності стійкого попиту на
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підробні особові документи (аусвайси, метрики), ринок фальшивих документів процвітав. Першість у їх виготовленні посідало організоване підпілля, яке мало достатньо
можливостей для виготовлення якісних копій, а також добре законспіровану мережу
кольпортерів. Документи виготовлялися переважно у Варшаві в підпільних друкарнях,
а потім переправлялися до Львова. Пересічний мешканець міг придбати потрібний
аусвайс через «своїх» людей на Кракідалах (головній ринковій площі міста), які
відправляли запит до Варшави, а потім через певний час отримати документи17.
Окрім посвідчень особи, підробляли також й інші документи, насамперед ті,
що надавали доступ до матеріальних благ. Здебільшого подібні документи підроблялися службовцями, що мали безпосередній доступ до розподілу продовольства.
Найпоширенішим методом було виписування карток на імена померлих чи вигаданих людей та неіснуючих фірм. Так, наприклад, у вересні 1943 р. в процесі перевірки
діяльності Управління продовольства та сільського господарства було встановлено
факти виписування службовцями управління численних (фальшивих) продуктових
карток на імена фіктивних фірм та установ, на які протягом серпня 1943 р. було
закуплено понад три з половиною тонни хліба, 350 кг масла, 1 279 яєць та чимало
інших продуктів у кооперативі «Маслосоюз», пекарні «Ас» та інших установах18.
Німецькі власті намагалися процес обігу документів контролювати та перевіряти. У ході численних ревізій та перевірок виявилися як власники фальшивих документів, так і виробник19. Однак, з огляду на функціонування розгалужених підпільних
мереж різних напрямків, а також того, що в мінливих умовах воєнного часу величезна
кількість людей пересувалася або безслідно зникала, подібні дії успіхом не увінчалися.
Іншим поширеним явищем періоду окупації були масові посадові правопорушення та зловживання службовим становищем, рівень яких різнився залежно від
посади та інституції.
Війна відкрила чимало можливостей для швидкого збагачення для певних
людей, насамперед фольксдойче, які, посідаючи ключові позиції на різних посадах у
чиновницькому апараті, закладах торгівлі та підприємствах, використовували своє
становище для здобуття матеріальних благ. Один із таких випадків ілюструє справа
проти керівництва львівської трикотажної фабрики по вул. Вестштрассе, 31 (сучасна
вул. Янівська), де наприкінці 1942 року зі списаної сировини було організовано
необліковане виробництво панчох. До справи було залучалися декілька польських та
єврейських робітників, що працювали на виробництві, яким пообіцяли передати частину виробітку та сировини. Окрім того, керівництво регулярно списувало «некондиційну» сировину для подальшого її перепродажу на „чорному ринку”. В результаті,
проведеної в січні 1943 року ревізії дані факти зловживань було виявлено, а керівництво та учасників нелегального виробітку притягнуто до відповідальності20.
Іншим поширеним місцем зловживань була Пошта. У воєнний час дана установа залишалася чи не єдиним засобом зв’язку громадян із рідними та близькими.
Особливо її роль зросла після початку вивезень мешканців краю та міста на примусову роботу до Німеччини. Як свідчать спогади та листи остарбайтерів, мешканці
регулярно відправляли чимало речей, харчів та грошей своїм рідним до Рейху21.
Досить часто такі пакунки до своїх адресатів доходили частково (у результаті «некондиції» – пошкодження пакунків) або й взагалі «губилися» по дорозі. Здебільшого
«некондицію», пошкодження чи просто крадіжку переданих речей спричиняли самі
працівники Пошти22. Причому зникали не тільки цінності чи харчі пересічних мешканців, але й пакунки німецьких військових та урядовців. Тому подібними випадками переважно займалася німецька польова жандармерія чи СД (Sicherheitsdienst –
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Служба безпеки), які провадили розслідування із застосуванням спеціального законодавства і жорстоко карали персонал за правопорушення. Наприклад, службовців
Антонії Шмідт та Марціна Бабіяша, через крадіжки пакунків за вироком Спеціального суду від 8 січня 1943 р. було засуджено на смерть як «шкідників»23.
Однак найбільше від посадових зловживань за іронією долі потерпали власне
органи правопорядку, а особливо українська та польська поліція, що мали безпосередній щоденний контакт із населенням. Особливості діяльності поліцаїв та наявність повноважень з метою використання свого службового становища для швидкого
збагачення (при проведенні ревізій, «акцій», патрулюванні ринкових площ та вулиць
міста) провокували поширення корупції серед поліцаїв. У наявних матеріалах
зафіксовано чимало випадків намагання дачі хабаря (грошей, продуктів, взуття) при
виконанні службових обов’язків: при патрулюванні24, «акціях»25, охороні затриманих26 тощо. Однак нерідко при спробі підкупу поліцисти провадили до комісаріату і
починали слідство. Так сталося, наприклад, у справі проти Антоніни Жильовської,
що запропонувала поліцаєві 1 000 зл. за сприяння звільненню чоловіка з в’язниці, а в
результаті жінку засудили за спробу дачі хабаря на чотири роки27.
Наклала свій відбиток німецька окупація і на особливості традиційної кримінальної злочинності (вбивства, грабежі, шантаж, крадіжки тощо). Так, основним
предметом грабежів та крадіжок у цей час виступають не гроші чи коштовності, а
насамперед їжа та одяг. До прикладу, в справі банди грабіжників під проводом
Едварда Щепанського (справжнє ім’я Еліяху Люфтіг) з 79 епізодів грабунку пивниць
та помешкань, здійснених у період з осені 1941 р. до 23 травня 1943 р. звичайний
штраф у 76 награбованим майном виявилися їжа та одяг і лише 3-х – гроші та дорогоцінності28. Така ситуація могла бути наслідком переважання бартерних відносин
на ринку обміну та загального зубожіння населення, яке за час радянського панування розпродало чималу кількість цінних речей.
Встановлення нового режиму спровокувало також виникнення й цілком нових
видів злочинної діяльності, що використовували особливості політики влади у власних цілях. Так, у Львові, як і в інших містах Генеральної губернії, існувало явище
«шмальцовників» – людей, що вишукували та шантажували або здавали за винагороду до органів Поліції безпеки євреїв, які переховувалися під фальшивими документами на «арійському» боці29. Адже за здачу єврея до рук поліції людина отримувала
нагороду (гроші або/та речі затриманого, алкоголь, цигарки)30. Інколи утворювалися
цілі спеціалізовані злочинні угруповання «шмальцовників», як у випадку банди
«Доктора», що мала розгалужену систему інформаторів, вишукувала, шантажувала, а
потім все одно видавала переховуваних євреїв31.
Використовуючи страх населення перед поліційними органами внаслідок
впровадження політики терору, деякі кримінальні елементи видавали себе за представників правоохоронних органів. Так, як зазначено у донесенні торгівця Іжицького
Володимира від 4.12.1943 до дирекції Кримінальної поліції у Львові, серед білого
дня до його квартири зайшли двоє молодиків, які, видаючи себе за українських
поліцаїв почали проводити обшук помешкання начебто з метою віднайдення заборонених предметів, розтрощили меблі та зчинили страшний безлад32. В іншому випадку поляк Тадеуш Козловський разом із ще чотирма поплічниками (їх особи
слідству встановити не вдалося), видаючи себе за помічника німецької поліції, проводив «обшуки» громадян, «вилучаючи» цінні речі33.
В умовах поліційного терору, коли чимало людей заарештовували та брали під
варту з дрібного приводу, або й взагалі без нього (як заручників), чи не єдиною
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можливістю для їх близьких посприяти звільненню був підкуп посадовців та правоохоронців. Цією ситуацією скористалися авантюристи, що видавали себе за гестапівців
чи людей, що мають зв’язки у поліції й можуть посприяти у звільненні з в’язниці чи
концтабору. Один із таких випадків ілюструє справа студента з Вільна Ніко Жмуро,
який, видаючи себе за позаштатного співробітника Поліції безпеки, брав у близьких
заарештованих гроші та нібито допомагав їх рідним виходити на волю. Маючи зв’язки
в поліції, він знав, кого із засуджених можуть незабаром відпустити на волю, або
перевести до іншого місця. У перших кількох випадках усе минуло гладко, однак, коли
одна із заарештованих після сплати суми не вийшла на волю, її рідні донесли в поліцію. У ході розслідування слідчими було виявлено ціле злочинне угруповання, до
якого входили місцеві фолькcдойче, поляки та навіть колишній царський офіцер,
котре, окрім вищезгаданої діяльності, займалося нелегальною торгівлею коштовностями та валютою, а також збутом крадених речей. За вироком суду членів банди було
засуджено до 4 і більше років ув’язнення зі сплатою штрафу та компенсацій34.
За подібні дії авантюристи могли каратися не тільки з боку влади, але й організованого підпілля. Так, власника кнайпи «Під крученим стовпчиком» на розі вул.
Кохановського та Пілсудського, що брав у людей гроші нібито за допомогу у звільненні
їх близьких із концтабору, Підпільним судом АК було засуджено та розстріляно35.
Ще одним специфічним явищем нелегальної сфери суспільного життя часів німецької окупації, відображеним у матеріалах судочинства, є діяльність «чорного ринку».
Отримання продуктів харчування та товарів першої необхідності через воєнну
розруху та абсолютну байдужість німецької влади до забезпечення потреб місцевого
населення було постійним головним болем львів’ян протягом усього періоду окупації. Встановлення адміністрацією жорстких рамок торгівлі та введення карткової
системи за дискримінаційною системою становище мешканців міста лише погіршили. Так, згідно з нормами розподілу харчових продуктів, впровадженими від
6 серпня 1941 р., українське та польське населення міста отримувало лише половину
норми забезпечення, встановленої для німців чи осіб німецького походження, а
єврейське (до певного часу) – ¼ норми36. У такій ситуації фактично єдиним шляхом
для одержання необхідних товарів була їх купівля на вільному ринку.
Головним осередком вільного ринку у Львові на той час залишалися так звані
«Кракідали» – ринок, що розташовувався у центральній частині міста відразу за
Оперним театром. За свідченнями очевидців, там придбавалося все: продукти, взуття, одяг, коштовності, дефіцитні товари і навіть зброю, яку можна було тут же й
протестувати у найближчому підвалі37. Функціонував також нелегальний ринок золота, доларів та фунтів, курс яких коливався у залежності від міжнародної ситуації та
подій на фронтах38.
Влада міста постійно намагалася контролювати процес обміну, встановлюючи
щомісячні максимуми на ціни, жорстко регулюючи час та місце дозволеної торгівлі,
контролюючи в’їзди до міста, де патрульні проводили обшук на предмет заборонених нелегальних товарів та контрабандного ввезення харчів. Однак значних успіхів у
контролюванні торгівлі адміністрації досягти так і не вдалося. Як свідчать матеріали
кримінальних справ проти спекулянтів, не останню роль у цьому відіграло те, що до
нелегальної торгівлі безпосередньо залучалися не тільки торгівці, але й поліція,
контролюючі органи, представники адміністрації, а вся система трималася на неформальних міжособистісних зв’язках.39
Ще одним чинником, що ускладнював контроль над торгівлею, був її стихійний характер. Адже окрім професійних торгівців, до цього процесу залучалася й
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значна частина пересічних мешканців міста, які здебільшого продавали власні речі.
Як відомо, починаючи з радянського часу продаж власних речей став одним із основних джерел доходу мешканців міста, оскільки карткова система не забезпечувала і
половини основних потреб громадян у харчах та інших предметах40. У результаті на
ринку опинялося чимало речей із сумнівним походженням. Тому це стало зручним
місцем для збуту та перепродажу краденого, від купівлі якого не був застрахований
жоден «порядний громадянин». Не дивно, що одним з найпоширеніших «пояснень»
про походження крадених речей стало: «Купив у невідомого типа на Кракідалах»41.
Окрім краденого, при купівлі на ринку мешканці могли отримати й неякісний
чи підроблений товар. Як свідчать численні справи проти виробників та торгівців
щодо виробництва та збуту ними неякісної чи підробленої продукції, це явище набуло небувалого розмаху. Підробляли все: випічку42, молоко43, крупи44 і навіть замінники. Так, директорка фабрики газованих напоїв «Здровіє» Євгенія Никифорук та
керівник Окружного торгівельного кооперативу Богдан Білинський умудрилися підробляти ерзац чай, тобто виріб, який і за нормальних обставин був, за твердженнями
тогочасних мешканців міста, «зовсім непитним»45.
Загалом слід відзначити, що окреслені домінантні явища легальної та нелегальної сфер соціального життя окупаційного періоду не вичерпують тематичний
ряд, представлений у матеріалах судів. Окрім безпосередніх сюжетів повсякденного
життя мешканців міста, розглядувані нами справи відображають цілу палітру мотивів поведінки, що є однією з їх безперечних позитивних ознак. Адже для слідства
мотив вчинення протиправних дій був одним із найважливіших елементів у процесі
доведення чи спростування вини підозрюваного. У цьому контексті на особливу
увагу заслуговує невелика (всього близько сорока сторінок), однак надзвичайно інформаційно цікава група справ щодо такого специфічного «правопорушення», як
надання допомоги чи притулку особам єврейської національності. Ця невелика група
справ є чи не єдиною залученою у науковий обіг науковцями, які займаються проблематикою Голокосту та поведінки місцевого населення46. Однак їх інформаційний
потенціал ще далеко не вичерпано. Адже інколи важливішим за сам факт поведінки є
дослідження її причин, мотивів. Цей аспект, на наше переконання, сьогодні посідає
одне з найважливіших місць у вивченні Другої світової війни та поведінки населення
на окупованих територіях.
Підсумовуючи, зазначимо, що розглядуваний нами пласт матеріалів судових
органів часів німецької окупації є цінним джерелом соціальної історії Львова часів
війни, яке містить багатий фактологічний матеріал для істориків у дослідженні мотивації поведінки, стратегій виживання, суспільних практик, настроїв цивільного населення. Представлені у карних справах приклади ненормативної поведінки дозволяють
розкрити характерні ознаки окупаційної системи та тенденції суспільного життя. Наявний матеріал засвідчує, що спроби та заходи німецького тоталітарного режиму встановити тотальний контроль над усіма сферами життя в умовах війни значного успіху не
мали, а лише спровокували виникнення альтернативних підпільних взаємодій. Так,
намагання контролювати ціни та товарообіг в умовах тотального дефіциту спричинило
масове поширення нелегальної торгівлі, а спроби контролю над пересуванням та діяльністю мешканців за допомогою різноманітних документів – появу цілої індустрії з
виробництва фальшивих документів. Пристосування мешканців міста до мінливих
умов війни та життя в рамках, нав’язаних окупаційним режимом, спровокувало диверсифікацію поведінки населення міста, превалювання неформальних міжособистісних
зв’язків та розширення нелегальної сфери суспільного життя.
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РЕПРЕСІЇ ТА ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ
УКРАЇНИ У 1940-Х РОКАХ
У статті висвітлено репресивні дії радянських силових структур проти
населення Західної України з метою поборення українського визвольного руху та
насадження комуністичного режиму.
Ключові слова: репресії, депортації, Західна Україна, НКВС, Сибір.
У Галичині з відновленням радянської влади у 1944 р. знову розпочалися
масові арешти і вивезення на Сибір українського населення. Галичани ще добре
пам’ятали довоєнний час, коли масово заарештовано і депортовано мешканців краю
у віддалені райони Радянського Союзу. Свого апогею репресивна акція більшовицького режиму досягла наприкінці 1939 і в 1940 роках. Тільки з 29 червня до
половини липня 1940 р. з шести західних областей України було депортовано 37 532
родини, або 83 207 осіб, у тому числі 19 476 осіб неодружених. Усі вони виселялися
в Комі, Марійську, Якутську автономні республіки, Архангельську, Новосибірську,
Вологодську, Свердловську та інші далекосхідні області Росії, де їх використовували
на різних промислових підприємствах, у лісовому та сільському господарстві1.
Органи НКВС заарештували майже всіх громадських і політичних діячів, активістів суспільного життя. На початок 1940 р., за неповними даними, було ув’язнено
понад 120 визначних українських громадян. Численні арешти проведено серед поляків. Водночас розпочато масові вивезення українців та поляків у глибинні райони
СРСР. Загалом від жовтня–листопада 1939 р. по липень 1941 р. із Західної України
було переселено близько 1 млн осіб2. У листі до Ватикану від 7 листопада 1941 р.
митрополит А. Шептицький наголошував, що загалом було вислано до Сибіру, заарештовано або страчено 200 тис. українців із Львівської єпархії, а всі втрати українців у Галичині сягали 400 тисяч3. Із усієї кількості депортованих із Західної України
у 1939–1941 рр. 50% становили поляки, 30% – євреї, 20% – українці4.
Зазначимо, що у 1944 р. ще більше року до закінчення війни над українським
народом нависла реальна загроза його тотальної депортації, так як вчинили з чеченцями, інгушами, калмиками, кримськими татарами та іншими народами, виселивши
їх зі споконвічних етнічних земель. Більшовицький режим робив все, щоб “покарати” український народ, особливо тих, хто перебував на окупованій території, опинився в полоні чи вивозився на примусові роботи до Німеччини. Ще 7 січня 1944 р.
вийшло розпорядження НКВС СРСР за підписом Л. Берії, відповідно до якого “усіх
виявлених пособників на території України заарештувати з конфіскацією майна і
направити до Чорногорського спецтабору” (станція Чорногорські копальні Красноярського краю)5.
Згодом М. Хрущов згадував, що українці уникнули долі інших депортованих
народів лише через їх велику кількість і “не було місця, куди їх можна було переселити”. Зрештою, тодішній нарком внутрішніх справ УРСР Рясний похвалювався,
що “кілька ешелонів мої молодці заповнили і відправили (наддніпрянців). А потім
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цей наказ раптом зупинився… Кажуть, українські вожді кинулися в ноги Сталінові,
благаючи зупинити виселення. І Сталін поступився”6.
Найбільш масового і жорстокого характеру репресивно-депортаційні акції
набули у Західній Україні, населення якої брало найактивнішу участь у національновизвольних змаганнях, а після завершення Другої світової війни тривалий час продовжувало боротьбу, передусім у складі УПА, проти радянської тоталітарної системи, за незалежну і соборну Україну. В березні 1944 р. з’явилося розпорядження
НКВС СРСР, в якому підкреслювалося: “Сім’ї, у складі яких є оунівці, що перебували на нелегальному становищі, а також сім’ї засуджених оунівців взяти на облік і
виселити до тилових областей Союзу”7.
Тоді ж М. Хрущов звернувся до Сталіна з такою пропозицією: “Виселити сім’ї
активних учасників ОУН, УПА і УНРА у віддалені місцевості СРСР. НКВС СРСР
визначити місця поселення, а визначення осіб і категорій населення, яке підлягає
виселенню, покласти на обласні органи НКВС”. Подробиці щодо переселення деталізувалися у директиві НКВС СРСР № 122 від 31 березня 1944 р. “Про виселення до
віддалених районів Красноярського краю, областей: Іркутської, Омської, Новосибірської членів родин оунівців і активних повстанців, як арештованих, так і вбитих у
сутичках”8. У документі підкреслювалося: “Направлення на заслання членів сімей
оунівців і повстанців проводити після затвердження постанови, не чекаючи рішення
Особливої наради”9. Неповнолітні діти сімей українського підпілля також вивозилися разом зі своїми рідними.
У квітні 1944 р. генерал І. Сєров, який керував військово-чекістськими операціями проти українських повстанців, доповідав у Наркомат внутрішніх справ СРСР,
що до виселення з України готові вже дві тисячі сімей оунівців. Вони направлялися у
Красноярський край, здебільшого у Норильський район на будівництво підприємств
гірничо-добувної промисловості. Загалом у 1944-1947 рр. кількома етапами у конятабори, тюрми відправлено 100 300 членів ОУН і УПА10.
У жовтні 1944 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія надіслав відповідним
структурам України директиву щодо кількості переселенців, яку можуть прийняти в
Сибіру, зокрема Красноярський край – 5 000, Омська область – 4 000 та ін. Начальник Львівського обласного управління НКВС Грушко звернувся до вищих органів
про збільшення квоти переселенців. Він рапортував, що у жовтні 1944 р. підготовлено до виселення 10 517 осіб (3 329 сімей) і заплановано виселити ще 15 тис. осіб11.
Відповідно до постанови Державного комітету оборони СРСР № 684 від 29
жовтня 1944 р. із західних областей України було вивезено на лісорозробки в Комі
АРСР, Архангельську, Молотовську (Пермську) і Кіровську області 30 тис. спецпереселенців. З цього контингенту переселенців, згідно з інформацією заступника
наркома внутрішніх справ РСРС Чернишова від 11 лютого 1945 р., 4 тис. переселенців передано для потреб лісової промисловості у Кіровську область12. У жовтні–
грудні 1944 р. із Львівської області в Красноярський край виселили 3 163 особи, з
Дрогобицької – в Комі АРСР – 1 285 осіб13. У першому кварталі 1945 р. із західних
областей виселено 23 660 осіб, а лише в червні 1945 р. вивезено ще 9 615 сімей (24
888 осіб)14.
В інформації від 10 квітня 1945 р. Л. Берія доповідав Й. Сталіну, що особливою нарадою* при НКВС СРСР розглянуто слідчих справ на 647 учасників
українського визвольного руху, з них засуджено до розстрілу 6 осіб і до різних термінів покарання – 641 особу. Крім того, особливою нарадою засуджено до заслання у
віддалені райони Радянського Союзу 868 осіб родин українських націоналістів15. У
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райони Півночі СРСР вивозили й тих, хто не бажав служити у Радянській Армії. На
1 червня 1945 р. у Караганду на роботу в шахтах заслано 7 536 осіб – “ухильників”16.
На початку 1946 р. начальник управління НКВС по Молотовській області доповідав у відділ спецпоселень Наркомату внутрішніх справ СРСР, що в область
прибули 2 407 сімей (5 274 особи) переселенців із західноукраїнських земель, з яких
2 261 особу відразу ж відправлено на лісорозробки17.
Зазначимо, що вивезення відбувалося й під час проведення військово-чекістських операцій проти українського підпілля. Так, з 1 по 6 лютого 1946 р. під час
операції з “очистки” населених пунктів Перемишлянського району Львівської області було виселено 152 сім’ї членів ОУН і УПА, у загальній кількості 403 особи18.
Люди вивозилися не тільки за рішеннями директивних, а й місцевих каральнорепресивних органів. Згідно з наказом НКВС УРСР № 0029 від 25 лютого 1946 р.
посилювалася кара за підтримку УПА – за це виселялися цілі села або їх частина. У
Тернопільській області вивезено з сіл Слобідка – 49 сімей (186 осіб), Бур’яківка –
10 сімей (32 особи)19. У Дрогобицькій області – з сіл Лисовичі – 463 сім’ї (2 098
осіб), Рудники – 472 сім’ї (2 205 осіб), Стрильбич – 381 сім’ю (1 893 осіб), Довге –
428 сімей (1 784 особи), Дев’ятники – 218 сімей (880 осіб). Керівництво Жовківського району Львівської області 3 квітня 1945 р. доповідало, що з 10 січня по 15
березня 1945 р. з району вивезено 202 сім’ї “бандитів та їх прихильників”20.
На Станіславщині з кожного села було вивезено до Сибіру по декілька родин,
а з 28 сіл – повністю всіх мешканців. Так, село Селище Галицького району знищили
за 24 години21.
Виконуючи постанови політбюро ЦК КП(б)У від 10 січня 1945 р. “Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами у західних областях України” та від 24 березня 1945 р. “Про проведення обліку робітників і службовців на підприємствах промисловості, транспорту і в радянських установах західних областей
УРСР” було заарештовано майже 14 тис. осіб та обліковано всіх сільських мешканців
віком до 15 років. Усіх осіб, точне місцезнаходження яких не було встановлено,
автоматично зараховували до учасників українського визвольного руху. Членів їх
сімей виселяли до Сибіру, як “бандпособників”22.
Слід зазначити, що вивозилися не лише члени повстанських родин. 6 лютого
1946 р. секретар Львівського обкому партії І. Грушецький у доповідній записці
М. Хрущову наголошував на тому, що останнім часом дії українських повстанців
здебільшого проявляються в особливо вразливих об’єктах (йшлося про напади УПА
на залізниці, автомагістралі, підрив мостів та інші), а потім люди приховуються у
селах поблизу цих об’єктів. Тому партійний функціонер вважав за необхідне здійснити виселення з окремих сіл Львівської області у віддалені місцевості СРСР. Він
подав список 406 сіл Львівщини, з яких відповідно до рішення політбюро ЦК
КП(б)У від 27 листопада 1945 р. вивозилося з різних місць 4 394 сім’ї загальною
кількістю 15 388 осіб23.
У донесенні тодішньому секретарю ЦК КП(б)У Л. Кагановичу від 23 травня
1947 р. зазначалося, що з 1944 р. до 15 травня 1947 р. із західних областей України у
східні та північні райони Радянського Союзу вивезено 14 862 сім’ї, а станом на
15 травня особливою нарадою МВС СРСР розглянуто і затверджено на виселення
людей ще у межах 13 626 справ. Міністр внутрішніх справ УРСР Т. Строкач ще
7 травня 1945 р. дав вказівку всім управлінням МВС західних областей допомагати
органам МДБ в оформленні справ для виселення24.
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Постановою Ради Міністрів СРСР № 3214–1050/с від 10 вересня 1947 р. зобов’язувалося переселити 20 000 сімей із Західної України для роботи на рудниках, у
вугільній промисловості східних районів СРСР, а 5 000 – в Омську область – на
промислові підприємства і в сільське господарство25.
Останній масовий вивіз 19-21 жовтня 1947 р. розпочався у всіх західних
областях України одночасно – о 2.00 ночі в містах і о 6.00 у селах шляхом оточення і
суцільних облав. Тоді в регіоні було виселено 26 332 родини – 77 791 особу, в тому
числі чоловіків – 18 886, жінок – 35 152, дітей – 22 174. Кількість виселених органами МДБ по областях складала: Рівненська – 3 768 сімей (11 347 осіб), Волинська –
2 711 сімей (9 050 осіб), Львівська – 5 223 (15 920 осіб), Тернопільська – 5 001 або
13 508 осіб, Станіславська – 4 512 (11 883 особи), Чернівецька – 613 (1 627 осіб),
Дрогобицька – відповідно 4 504 сім’ї (14 456 осіб). Для їх переселення використано
44 тис. залізничних вагонів, задіяно 13 592 співробітника Міністерства внутрішніх
справ і військовослужбовців Радянської армії26. Для охорони ешелонів зі спецпереселенцями МВС СРСР виділено 1250 бійців і офіцерів конвойних військ. Кожний
ешелон супроводжувався до місця призначення начальником з офіцерів Міністерства
внутрішніх військ27.
З переселених 21 380 сімей, або 60 814 особи, направлені на роботу у вугільну
промисловість східних районів СРСР: на комбінат “Кузбасуголь” 10 273 сім’ї
(30 251 особа) при плані 10 тис. сімей, комбінат “Челябинсуголь” – 3 728 (10 495
осіб) при плані 3 тис. сімей, комбінат “Молотовуголь” – 1 743 сім’ї (4 976 осіб) при
плані 2 тис. сімей, комбінат “Карагандауголь” – 3 143 сім’ї (8 191 особа) – при плані
3 тис. сімей, комбінат “Востсибуголь” – 1 834 сім’ї (5 203 особа) – при плані 1,5 тис.
сімей. Вугільні підприємства Красноярського краю поповнилися 650 сім’ями (1 608 осіб)
при плані 500 сімей. В Омську область МВС СРСР при плані 5000 сімей фактично
направило 5302 сім’ї, або 15 378 осіб28.
Крім українців, виселенню підлягали німці-репатріанти, яких у 1945-1947 рр.
нараховувалося 6 255 осіб. На засланні також перебували 3631 засуджених “фальксдойч” і члени їх сімей. Відповідно до директиви МВС СРСР № 97 від 20 квітня
1946 р. вислано 4216 чоловік колишніх поліцейських, власівців та інших осіб, які
служили у німецьких стройових формуваннях. Загалом на 23 листопада 1948 р., за
даними МВС СРСР, виселено з України 131 935 осіб29.
За даними відділу спецпоселень НКВС СРСР, на середину листопада 1947 р.
тільки у Кемеровській, Карагандинській областях і в Красноярському краю перебувало 25 877 сімей, тобто близько 80 тис. спецпереселенців із Західної України30.
Депортовані особи були поселені в Казахській РСР, Комі та Удмуртській
АРСР, Красноярському краї, Архангельській, Вологодській, Іркутській, Кемеровській, Кіровській, Молотовській, Новосибірській, Омській, Свердловській, Тюменькій,
Челябінській, Читинській областях31.
Працездатні переселенці підлягали примусовій праці, перш за все у копальнях.
Сім’ї, які не мали працездатних осіб, потерпали від злиднів. Таких у 1947 р. було
3 536 родин, які нараховували 7 186 осіб. Тільки в кінці 1947 р. МВС СРСР було
прийнято рішення про виділення їм безплатних харчів. По суті це були голодні
пайки – на одну особу виділялося 150 грамів борошна, 50 г крупи, 15 г солі, 15 г
цукру лише для дітей. Пропонувалося виділити цим родинам 6 500 метрів бавовняної
тканини, 2 200 пар шкіряного взуття, в тому числі 800 пар дитячого взуття і 800 дитячих пальт. Одежу і взуття видавали тільки за готівку32. В Удімському ліспромгоспі
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Вологодської області, наприклад, дітям на харчування видавався тільки хліб по 400
грамів на день, а непрацюючим – 300 грамів на добу.
Слід виокремити питання щодо харчування в’язнів концтаборів ГУЛАГу. У
раціон денної норми харчування в’язнів входило 600 г ячмінного хліба найгіршої
якості, три рази на тиждень м’ясо по 20 г, різні сушені овочі – 150 г, жири – 15 г,
борошно – не видавалося, солена риба – чотири рази на тиждень по 60 г, крупа
ячмінна або “сєчка” – 120 г, цукор “пісок” – 20 г, вода, сіль – без норми. Калорійність денної їжі в’язнів складала 1 200 калорій.
Згідно з нормами, прийнятими в СРСР, калорійність добового харчового
раціону робітників, які виконували особливо важкі фізичні роботи без використання
механізації (праця під землею, робота на лісоповалі, праця каменярів, вантажників,
землекопів та інших), повинна складати від 3 900 до 4 300 ккал. Крім того, для
робітників Крайньої Півночі калорійність добового харчового раціону мала бути
вищою на 10-15% від встановлених норм.
Для порівняння наведено денну норму харчування сторожових собак воєнізованої охорони в концтаборах ГУЛАГу: м’ясо волове або свинина – 500 г, крупа –
400 г, борошно – 100 г, картопля – 250 г, капуста – 250 г, хліб – 400 г33. Залишимо це
без коментарів. Для оперативного вирішення проблеми вивезення, як уже зазначалося, при наркоматі внутрішніх справ СРСР було утворено спеціальний орган –
“особлива нарада”. За рішенням цього органу виселення у 1944-1946 рр. проводилося
терміном на 5 років. Однак цього виявилося замало і було ухвалено нове рішення, за
яким виселення у 1947-1948 рр. проводилося вже на 8-10 років і, навіть, безстроково.
За рішенням особливої наради і вироками Воєнних трибуналів військ НКВС–
МВС у 1944-1947 рр. відправлено на заслання на різні терміни під нагляд органів
держбезпеки 3 968 учасників визвольного руху та членів їх родин, з них 1 764 у
Красноярський край, Тюменську область – 1 172, Казахстан – 440, Далеку Північ –
388, Новосибірську область – 181, в інші місця – 23 особи34. Станом на 1 січня 1949
року особливою нарадою виселено 112 633 особи із сімей активних учасників
українського визвольного руху, з них терміном на 5 років – 24 730 осіб, на 8-10 років
і безстроково – 87 903 особи35.
Західноукраїнське населення виселялося не тільки за збройну боротьбу, але й
за “гріхи”. Депортувалися, головно, сім’ї, які не вступали до колгоспів, відмовлялися
віддати коня, корову або сільськогосподарський інвентар при проведенні так званого
розкуркулення. Тотальна депортація селянських родин під час примусової колективізації особливо здійснювалася у 1947-1948 роках. У цьому плані значний інтерес
викликає доповідна записка Дрогобицького обкому КП(б)У від 27 жовтня 1947 р.
“Про виселення сімей активних учасників оунівсько-бандитського підпілля”. У ній
наведено докладну соціально-політичну характеристику депортованих, підтверджено
антинародну й антиукраїнську суть дій радянської влади на західноукраїнських
землях, особливо у проведенні колективізації. З області вивезено у віддалені райони
Радянського Союзу 4 559 родин, або 14 486 осіб, у тому числі 3 613 мужчин, 6 410
жінок, 4 463 дитини. У складі вивезених 2 698 родин (8 356 осіб) раніше засуджених
учасників визвольного руху, вбитих підпільників – 916 родин (2 912 осіб), тих, хто
перебував на нелегальному становищі – 672 сім’ї (2 338 осіб) і “бандпосібників” –
273 сім’ї (909 осіб). Соціальний склад виселених складали: заможні селяни, т. зв.
“куркулі” – 432 родини (1 459 осіб), середняки – 3 146 сімей (10 182 особи), бідняки
– 792 сім’ї (2 458 осіб), колгоспники – 6 родин (20 осіб), службовці – 53 родини (156
осіб) та робітники – 78 родин (99 осіб). “Виселення родин активних учасників
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оунівсько-бандитського підпілля в районах і містах області, – зазначалося у доповідній записці, – проведено організовано, без ексцесів і будь-яких бандпроявів”36.
З наведених вище даних видно, що абсолютну більшість – 4 022 родини
(12 759 осіб) – становили категорії населення, інтереси якого мала захищати радянська влада і від імені якого душила національно-визвольний рух. З іншого боку,
бачимо, чиї інтереси відстоювали ОУН і УПА, які соціальні групи села підтримували
їхню самовіддану боротьбу.
У квітні 1951 р. Дрогобицький облвиконком ухвалив: “З метою очищення
населених пунктів від куркульських родин, які вороже поставились до колгоспів,
вислати за межі області 19 родин”. Таким чином, було виселено 75 осіб із Рудківського, Дрогобицького, Жидачівського, Славського, Нижанковицького, Боринського, Самбірського, Нижнє-Устрицького, Стрілківського і Сколівського районів. Це
були заможні селяни, що мали власні потужні господарства (8-12 га землі, 3-5 коней
і 3-8 корів), які не хотіли вступати до колгоспів, віддавати нажите багатолітньою
працею добро. Чимало членів родини т.зв. куркулів перебували в ОУН або УПА,
якщо й не перебували, то всіляко допомагали повстанцям і підпільникам37.
Примусове вивезення досить часто супроводжувалося побоями, наругою над
людською гідністю. Воно стало нормою у боротьбі з тими, хто не сприйняв радянської влади, а тим більше її дії у насадженні тоталітарного режиму. Дмитро
Куп’як у книзі “Спогади нерозстріляного” так описав виселення своїх батьків: “У ніч
на 22 травня енкаведисти з допомогою сільських десятників Гершка Каравана та
Івана Зєрського обступили наше господарство, а чотири з них вдерлися до хати,
розбивши двері… Вийшовши на подвір’я з образом, мама впала на коліна, просячи
свого чоловіка і невістку зробити те саме, щоб востаннє помолитися Богові на своїй
рідній землі. Побачивши, може вперше, віками усталений звичай в Україні (прощання з рідною землею), незнаний на хамській і суворій Московщині, енкаведист
спересердя прикладом рушниці вибив образ з рук мами і сильним ударом чобота
вдарив маму в бік… Тато з усієї сили відштовхнув садиста від мами, проказуючи:
“За що б’єш немічну жінку, гаде?” Кілька ударів прикладами по голові – й тато впав
непритомний на землю. Облитого кров’ю садисти кинули непритомного тата у
вантажне авто, а потім братову і маму, яка за той час все ж таки встигла вхопити
розбитий лежачий на землі образ Богоматері”38.
Впродовж 1944-1952 рр. із західних областей України виселено 65 906 родин
загальною кількістю 203 662 особи39. Це підтверджувала й постанова президії ЦК
КПРС від 26 травня 1953 р. “Про політичне і господарське становище західних
областей Української РСР”. У ній зазначалося, що у 1944-1952 рр. у цих областях
репресовано 500 тис. осіб, у тому числі вбито 153 тисячі і вислано за межі України
203 тисячі40. Кількість виселеного населення із західних областей за роками така:
1944 р. – 12 762 особи, 1945 р. – 17 497, 1946 р. – 6 350, 1947 р. – 77 808 (наймасовіші
вивезення), 1948 р. – 817, 1949 р. – 25 527, 1951 р. – 18 523, 1952 р. – 3 229 осіб.
За категоріями це були: “…учасники банд націоналістичного підпілля”,
“бандпосібники”, члени їх родин – 182 543, куркулі та члени їх родин – 12 135,
єговісти і члени їх родин – 8 984 особи. Найбільше вивезено з Львівської області
42 883, Станіславської – 40 692, Дрогобицької – 35 623, Тернопільської – 32 069,
Рівненської – 26 131, Волинської – 21 966, Чернівецької – 4 298 осіб41.
Становище депортованих людей було жахливим і по суті безправним. Хоч відповідно до постанови РНК СРСР № 35 від 8 січня 1945 р. спецпереселенці, в тому
числі члени родин українських повстанців і підпільників, у місцях поселення корис284

тувалися всіма правами громадян Радянського Союзу, проте вони не мали права
вільного виїзду за межі населеного пункту, де проживали. Кожному спец переселенцю оголошувалося його правове становище відповідно до вищезгаданої постанови, а також робилося попередження про кримінальну відповідальність за втечу з
місця поселення.
Охорона спецпоселенців у місцях проживання не передбачалася. Однак МВС
СРСР відповідно до постанови РНК СРСР № 34-14/с від 8 січня 1945 р. у місцях
проживання “з метою забезпечення державної безпеки, охорони громадського порядку і попередження втеч спецпереселенців з місць їх проживання, а також контролю
за їх господарсько-трудовим влаштуванням” було організовано спецкомендатури.
Коменданти спецкомендатур зобов’язувалися вести облік спецпереселенців і
нагляд за ними з метою попередження втеч і виявляти серед них антирадянськи
налаштованих, а також кримінально злочинні елементи; вживати запобіжні заходи
щодо безладів; здійснювати контроль за господарським і працевлаштуванням; прийом спецпереселенців на місце їх проживання, приймати від них скарги, заяви і
забезпечувати щодо них відповідні заходи; видавати спецпереселенцям дозволи на
право тимчасового виїзду за межі району розселення, який обслуговувала дана комендатура, без права виїзду з району.
З метою попередження і запобігання втеч органи МВС виконували агентурнооперативний нагляд за спецпереселенцями, створювали групи сприяння затримці
втікачів, а на великих залізничних станціях – оперативні заслони. Про втікачів МВС
повідомляло органам МДБ на залізничному транспорті і за місцем попереднього
проживання. За втечу з місця поселення спецпереселенці притягувалися до судової
відповідальності. Ухвалою суду термін заслання замінювався ув’язненнями у виправно-трудові табори. З метою залякати виселенців вироки судових органів оголошувалися всім спецпереселенцям, які проживали в одній місцевості із засудженим за
втечу42.
За даними МВС СРСР з 76 192 членів родин активних учасників визвольного
руху, вивезених із західних областей України у листопаді–грудні 1947 р., станом на
1 лютого 1948 р. з місць поселення втекло 875 осіб, з них затримано 515 осіб,
розшукувалося 360 втікачів43. Тому міністр внутрішніх справ СРСР пропонував за
самовільний виїзд (втечу) з місць обов’язкового проживання притягати до кримінальної відповідальності до 20 років каторжних робіт44.
У грудні 1948 р. міністр внутрішніх справ УРСР Т. Строкач порушив перед
союзним відомством клопотання про довічне поселення всіх виселених із Західної
України, терміни заслання яких у рішеннях особливої наради при МДБ УРСР не
визначені. Йшлося про 41 682 родини в кількості 115 471 особа. Аргументація такого
прохання міністра була така: “Враховуючи оперативну обстановку в західних областях УРСР та виселення родин бандитських і націоналістичних елементів, яке проводиться там на підставі постанови Ради Міністрів СРСР № 3728–1524 від 04.10.1948
року, МВС УРСР вважає недоцільним повернення до місць попереднього проживання виселених оунівців”. 6 квітня 1950 р. Рада Міністрів СРСР таємною постановою № 1398–508сс скасувала терміни заслання висланих за 1944-1949 рр. осіб і встановила, що всі вони переселені навічно. На виконання цієї постанови 15 квітня
1950 р. МВС СРСР видало наказ “Про оголошення виселенцям-оунівцям щодо
замешкання їх навічно у спецпоселеннях”45.
За даними МВС СРСР, на підставі директив НКВС СРСР № 122 від 31 березня
1944 р. і № 130 від 7 липня 1944 р. загалом спочатку було виселено 3 486 701 особу.
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Станом на 1 липня 1950 р. на обліку спецпоселень перебувало 2 607 950 осіб
(677 589 сімей), з них у місцях ув’язнення – 55 635 осіб, втікачів – 5 246, в будинках
інвалідів і дитячих закладах – 2 874, інші втрати становили 1 726 чоловік. У наявності було 2 542 469 осіб, зайнятих на роботах у різних галузях народного господарства 1 469 455 осіб46.
Найбільше спецпоселенців станом на 1 липня 1950 р. опинилося у Казахстані –
895 109 осіб, з них 7 349 членів ОУН та УПА, членів їх родин, яких записано під
рубрикою “оунівці”, Красноярському краї – 137 876 осіб, з них 8 446 “оунівці”,
Хабаровському краї – 33 544 особи (19 370 “оунівці”), Кемеровській області –
154 134 спецпоселенців, у т.ч. 28 516 “оунівців”, Молотовській – 90 860, з них 11 057
“оунівці”, Омській області – 84 016 і відповідно 13 915 “оунівці” та в інших
місцевостях Росії. Всього на цей час на спецпоселеннях знаходилося 136 988 “оунівців”, із яких станом на 1 серпня 1950 р. 81 536 осіб працювали у різних галузях народного господарства, але найбільше у вугільній промисловості – 25 501 особа, на
лісорозробках – 22 076 осіб, у колгоспах – 6 485, радгоспах – 4 570 осіб та ін.47
Згідно з указом президії Верховної Ради СРСР від 11 березня 1952 р. “Про
направлення на спецпоселення засуджених, що відбули покарання” підкреслювалося,
що вони після закінчення терміну покарання направляються станом на вічне
поселення на спецпоселення під нагляд органів МДБ СРСР до місця проживання їх
сімей. У випадку відсутності на спецпоселеннях рідних українські націоналісти та їх
пособники після відбуття терміну покарання звільняються з таборів, колоній і тюрем
на загальних підставах.
Однак, враховуючи те, що певна категорія учасників націоналістичного
підпілля до кримінальної відповідальності не притягувалася, а відповідно до рішення
уряду скеровувалася на вічне поселення під нагляд органів МДБ, Міністерство
держбезпеки СРСР вважало за необхідне поширити на всіх звільнених, незалежно від
наявності в них у місцях поселення сімей чи родичів, дію указу президії Верховної
Ради СРСР від 26 листопада 1948 р. про кримінальну відповідальність за втечу з
місця поселення48.
На 10 лютого 1956 р. у засланні знаходилося 136 228 членів ОУН, бійців УПА,
їх родин і пособників, виселених із Західної України у 1944-1952 роках49. Після
смерті Сталіна у ставленні до виселенців мало що змінилося. 5 липня 1954 р. було
прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про зняття деяких обмежень
у правовому становищі спецпереселенців”. Однак вона обумовлювала, що не
поширювалася на українських націоналістів. У 1955-1958 роках на підставі урядових
постанов було знято в місцях спецпоселень з обліку майже 169 тисяч осіб. Однак
38 252 учасників українського визвольного руху та їх сімей у місцях спецпоселень
залишили примусово. На початок 1959 року на звільнення з спецпоселень заяви
подали 29 320 осіб, але 27 719 одержали відмову50.
Радянсько-партійні органи не давали дозволу на поселення в рідних місцях. З
9 414 розглянутих клопотань керівними органами Львівської області дозвіл отримали
лише 5 732 особи, відмовлено у проживанні 3 682 особам, із яких 831 виїхали за межі
області. Станом на 30 вересня 1959 р. на території Львівщини проживало 7 392
колишніх вивезених, які повернулися самовільно51. Однак багатьом з них вернутися
на Батьківщину так і не судилося.
Зазначимо, що дуже багато засуджених українців – борців проти тоталітарного
режиму – відбували покарання у таборах ГУЛАГу. У його складі були табірні поселення, в найбільші з яких потрапляло не менше 100 тисяч в’язнів на рік.
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Надзвичайно суворими режимними, де ув’язнені зазнавали витончених тортур і
знущань, а також мали значення розстрільних криміналів, були табори особливого
призначення (ТОП). Виправно-трудові табори (ВТТ; по-російськи – исправительнотрудовые лагеря – ИТЛ) виділилися з таборів особливого призначення. Назву ІТЛ
відносять до 1934 р., коли офіційно був утворений ГУЛАГ під керівництвом НКВС
СРСР. Існувала також ще низка спецлагів (спецтабів) – особливо режимних і
секретних таборів, які виникли у 1948 р.52 Декілька спецлагів утворювали один концтабір. Наприклад, до складу концтаборів Норильська “Горлаг”, що мали № 384,
входило 30 спецтаборів, у районі Красноярська під № 235 нараховувалося 100
таборів, у районі Прокоп’євська (Кемеровська область) під № 247 “ховалося” 28
робочих зон (таборів) і так по всій московсько-совєтській імперії.
У Північному Казахстані 1932 року була створена одна з гілок ГУЛАГу –
“Карлаг” – Карагандинські табори. У “Карлазі” виконувалося чимало робіт – від
сільськогосподарських до видобутку вугілля, кольорових металів, будівництва. Від
1932 до 1956 року через структуру “Карлагу” пройшло більше ніж два мільйони
в’язнів53.
Найбільша кількість у 1945-1954 рр. перебували у спецтаборах: Воркута (“Речлаг”), Інта-Абезь (Мінлаг), Ухта (Ухт Печлаг), Саранськ-Потьма (Дублаг), Караганда
(Карлаг), Кенгір-Джезказган (Степлаг-казахські степи), Норильськ (Горлаг), Колима
(Берлаг) та ін.54
На засланнях, у таборах ГУЛАГу наші земляки комуністичному режимові не
корилися. Члени ОУН і УПА будили національну свідомість в’язнів інших національностей, створювали серед каторжан нелегальні групи й організації. Так, Михайло Сорока, який ще з 1940 року перебував у воркутинських таборах і працював
гірничим інженером, створив спільно з в’язнями таборів Воркути, Ухти, Інгарки,
Котласу велику підпільну організацію “ОУН–Північ”55.
Учасники українського визвольного руху, що опинилися у радянських
концтаборах, виступали заручниками боротьби в’язнів проти існуючого режиму. У
відозві ОУН “До насильно вивожуваних на Сибір і на большевицькі каторжні
роботи!” йшлося: “Московсько-большевицькі імперіалісти думають, що вирвавши
Вас із рідного середовища і кинувши на люту каторгу, вони послаблять визвольну
боротьбу на наших землях. Вони думають, що між чужими людьми Ви не зможете
“бунтуватися”; що не маючи підтримки з боку своїх однодумців, Ви не відважитеся
боротися проти СРСР; що будете боятися говорити слова правди своїм незнаним
співдрузям, що забудете на чужині про свій народ і його змагання. Вони думають,
що в снігах Сибіру і в томних підземеллях рудників і шахт зламається Ваш
волелюбний дух і згасне, здушений морозним вітром, Ваш патріотизм.
Дружньо ставтеся до своїх братів-українців зі Сходу і до всіх співдрузів
з-поміж інших поневолених Москвою народів. Говоріть їм про боротьбу українського народу, про українських повстанців і революціонерів, про їхні бої, роботу,
героїзм”. Закінчувалася відозва закликом не припиняти боротьби за самостійну
Україну “ні в сибірських таборах, ні в середньоазійських степах”56. Відомий російський письменник О. Солженіцин у книзі “Архипелаг ГУЛАГ” підкреслював, що
українські політичні в’язні започаткували у концтаборах національний рух, внаслідок якого зародилися і зміцнилися національні центри: український, об’єднаний
мусульманський, естонський та литовський.
У кінці 1940-х – на початку 1950-х років табори ГУЛАГу не раз потрясали
стихійні бунти, страйки і повстання. Це були виступи в’язнів не тільки проти жах287

ливих умов існування й знущань табірного начальства та криміналітету, але й проти
всієї комуністичної системи. У 1948 р. відбулося повстання в’язнів на “стройке
№ 501” вздовж залізниці Воркута–Лабитнанги.
На початку вересня 1949 р. у таборі № 1 м. Інти політв’язні організували
конспіративний центр із підготовки повстання, до якого хотіли залучити в’язнів
інших таборів. Було створено докладні схеми та характеристики кожного об’єкта
Інти. “Координаційний комітет”, план повстання і вся організація отримали назву
“Північне сяйво”. У таборі № 1 на той час перебувало 4 560 в’язнів, з них 60
відсотків – українці з усіх областей України. З них було сформовано три курені у
кількості 450 осіб і роту смертників-добровольців з 30 в’язнів. Крім українських
куренів, було сформовано російські, литовські, латиські та білоруські роти. Підготовка до повстання перервалася 3 лютого 1950 р. через засланого провокатора57.
Над 31 учасником підготовки повстання в Інті відбувся закритий судовий
процес, який тривав 10 днів. 26 жовтня 1950 р. оголошено вирок: 11 осіб засуджено
до розстрілу, 15 – до 20 років таборів особливого режиму. 27 червня 1951 р. Військова колегія Верховного Суду переглянула цю справу і не виявила у діях в’язнів
складу злочину, оскільки їх було поставлено в умови, що вимагали самооборони від
глуму та сваволі. Усіх, навіть засуджених до розстрілу, було реабілітовано58.
Навесні 1953 р. відбувся страйк в екібастузькому концтаборі, під час якого
загинуло 50 в’язнів59. З 26 травня по 1 липня 1953 р. тривало Норильське повстання,
яке охопило всі концтабори і зони каторжан: жіноча 4-та, 5-та, “Мєдвєдка”, “Каєркан” та ін. 40 тисяч в’язнів працювати відмовилися. Було висунуто вимоги: переглянути всі справи, звільнити малолітніх, дозволити побачення з рідними, писати
більше двох листів на рік, скоротити робочий день, зняти номери, не закривати на
ніч бараки. Деякі з вимог були задоволені, але в’язні боротьби не припиняли. Більш
як півтора місяця тривала непокора у каторжній зоні, яка розгорталася під гаслом
“Воля або смерть”. Проти них були кинуті війська, внаслідок чого вбито 76 осіб,
поранено понад 300 осіб. Близько тисячі в’язнів звезли на виселок “Надєжда” і через
кілька тижнів їх відправили на Колиму, до Іркутського і Володимирського централів.
У інших зонах теж було застосовано зброю: 164 особи вбито, скільки поранено
невідомо60.
1 липня 1953 року – день кривавого розстрілу в’язнів 5-ої зони у Норильську –
назавжди увійшов в історію руху опору політв’язнів ГУЛАГу. Учасник Норильського повстання Іван Губка так описав події того дня: “Скільки в’язнів тоді назавжди
залишилося у вічній мерзлоті Норильська, перераховувати не було можливості,
навіть приблизно неможливо сказати. Після шалених куль, хто залишився живий,
йому було не до рахунку або навіть встати і спокійно зорієнтуватися. Були припущення: одні казали близько сімсот, інші – більше як триста, а були й такі, що казали
більше ніж сотня… Той, хто залишився живий, дивився на великий цвинтар, який ще
трохи дихав, почув прохання друзів, щоб їх “дорізали”. На побоїщі лежали ті, кого
кулі пришили до землі, здебільшого назавжди”61.
У липні–серпні 1953 р., за статистикою політв’язнів Воркути, тут від страйківповстань у концтаборах і на шахтах загинуло 483 особи і 780 поранено, з них 60
відсотків – українці62.
17 травня 1954 р. спалахнуло повстання в Кенгірі (спеціальний табір ГУЛАГ у
Казахстані), в якому взяли участь 15 тисяч політв’язнів63. Останні поставили вимоги:
покарати винних за вбивства і розстріли в’язнів, відпустити всіх малолітніх і
засуджених по “особому совещанию”, переглянути всі справи, звільнити з табору
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всіх жінок та інші. Акції непокори тривали 40 днів. У цей час діяв пропагандистський центр, в’язні видавали газету, влаштовували концерти, складали листівки, які за
допомогою повітряного змія пускали за зону, мали власну короткохвильову
радіостанцію, що провела декілька передач, а також свій гімн, слова та мелодію
якого написав Михайло Сорока64. 27 травня повстання було придушене військами. У
його ліквідації, крім піхотної дивізії, брали участь танки Т-34 та бойові літаки. Точна
кількість жертв невідома. За неповними даними, загинуло понад 560 в’язнів, із них
200 жінок65.
Акції непокори, страйки та повстання похитнули всю систему ГУЛАГу. Вони
показали всьому світові незламність політв’язнів, змусили більшовицьке керівництво
піти на певні поступки. Можна стверджувати, що українські політв’язні, які
становили більшість у ГУЛАГу, зробили найбільший внесок у боротьбу за права людини у таборах і в’язницях Радянського Союзу. Отже, ні в тюремних катівнях, ні в
концтаборах, ні насильницьким вивезенням на Сибір не вдалося тоталітаризмові
зламати український дух.
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ МГБ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗБРОЙНИМ ПІДПІЛЛЯМ ОУН
(НА МАТЕРІАЛАХ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН)
На основі раніше засекречених архівних документів у статті проаналізовано
використання органами МГБ в кінці 1940 – на початку 1950 рр. у боротьбі з націоналістичним підпіллям на Золочівщині оперативної техніки та спеціальних засобів.
На конкретних прикладах розкрито спосіб застосування радіосигналі заційних
апаратів «Тривога», спецпрепарату снодійно-паралітичної дії «Нептун-47», мінсюрпризів та інших спецзасобів.
Ключові слова: ОУН, Золочівська округа ОУН, МВД, МГБ, спецзасоби.

Romanyuk M.

THE USE OF MGB BY SPECIAL MEANS IN THE
FIGHT AGAINST THE ARMED UNDERGROUND OUN
(BASED ON ZOLOCHIV DISTRICT OUN)
Based on previously classified archival documents analyzed by the use of MGB in
late 1940 - early 1950 to combat nationalist underground in Zolochivschini operational
equipment and special tools. In the specific examples disclosed in the mode of application
radiosyhnalizatsiynyh apparatus "Anxiety" spetspreparatu hypnotic-paralytic action
"Neptune-47" booby prizes and other special equipment.
Key words: OUN, Zolochiv district of OUN, MVD, MGB, special means.
Впродовж останнього десятиліття пожвавилося зацікавлення науковців питанням боротьби органів МВД-МГБ проти українського визвольного руху середини ХХ
століття. Вітчизняна історіографія збагатилася десятками праць (щоправда, різного
наукового рівня), в яких досліджені ті чи інші аспекти протиповстанської боротьби.
Серед дослідників, які займалися цією тематикою, слід відзначити Володимира
Сергійчука1, Галину Стародубець2, Анатолія Русначенка3, Тараса Ремарчука4, Тамару Вронську5 та ін.
На особливу увагу заслуговують комплексні праці Дмитра Вєдєнєєва та Геннадія Биструхіна6, в яких проаналізовані основні заходи органів радянської влади,
спрямовані на ліквідацію оунівського підпілля в регіоні. Їхні праці відкривають
додаткові можливості для поглибленого вивчення окремих аспектів протистояння
радянської влади та оунівського підпілля в Західній Україні повоєнного періоду.
Незважаючи на традиційну тенденційність у підборі документів та їхньому
археографічному супровод, окремі цікаві матеріали для дослідників згадуваної тематики можна знайти у збірниках документів, виданих останнім часом у Росії7.
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Безпосередньо дослідженню специфіки використання органами МГБ спеціальної техніки та допоміжних засобів у боротьбі з націоналістичним підпіллям присвячені публікації Дмитра Вєдєнєєва та Геннадія Биструхіна (окремий параграф їхньої
монографії)8, Олександра Іщука і Наталії Ніколаєвої9 та Ярослава Антонюка10.
Однак слід відзначити, що, попри велику кількість праць із історії українського визвольного руху середини ХХ століття, на сьогоднішній день немає спеціального дослідження з історії Золочівської округи ОУН, і тим паче, з питання використання органами МГБ спеціальних засобів у боротьбі проти збройного підпілля ОУН
в цьому регіоні. Основними джерелами при написанні статті стали матеріали
Галузевого державного архіву Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ) та Архіву
Управління Служби безпеки України у Львівській області (далі – Архів УСБУ ЛО).
До боротьби з підпіллям окупаційна влада залучала оперативний склад районних відділів та обласних управлінь НКВД-НКГБ, внутрішні та прикордонні війська
НКВД, війська НКВД СРСР із охорони залізниць, військові частини Червоної армії,
підрозділи місцевих авіаційних баз, винищувальні батальйони, радянсько-партійний
актив тощо. Керівництво операціями, як правило, здійснювали оперативні співробітники структур НКВД-НКГБ.
Якщо в період масової повстанської боротьби органами НКВД-НКГБ для
захоплення або ліквідації підпільників здебільшого використовувалися такі спеціальні технічні засоби як газові гранати та отрута, то у кінці 1940 – на початку 1950-х рр.
ситуація кардинально змінюється. Таємні лабораторії МГБ продукували дедалі нові
спеціальні засоби для протиповстанської боротьби.
Особливою ознакою протиповстанської боротьби кінця 1940-х – початку 1950-х рр.
стало активне використання органами МГБ оперативної техніки та спеціальних засобів, до яких ми, в першу чергу, відносимо радіосигналізаційні апарати «Тривога» та
«Метео», спецпрепарат снодійно-паралітичної дії «Нептун-47», міни-сюрпризи тощо.
Від 1948 р. для своєчасного повідомлення про появу повстанців у будинках
надійної агентури таємно встановлювали радіосигналізаційний апарат «Тривога». З
приходом підпільників агент на прихованому в житловому або господарському приміщенні апараті натискав кнопку певну кількість разів та з відповідним інтервалом –
і сигнал надходив на пульт чергового райвідділу органів МГБ, за яким на місце
виїжджала оперативно-військова група. Часто також практикувалося перебування
оперативно-військової групи з переносним радіоприймачем у безпосередній близькості від населеного пункту (а то й у ньому), де був встановлений радіосигналі заційний апарат, що дозволяло оперативно реагувати на отриманий сигнал11. До 10
вересня 1949 р. в західних областях України було встановлено 600 таких апаратів. За
даними Дмитра Вєдєнєєва, з допомогою цього технічного засобу від червня 1948 р.
до січня 1951 р. в Західній Україні було ліквідовано 136 підпільників12.
Апарат «Тривога» широко застосовувався і в районах, що входили до складу
Золочівського окружного проводу ОУН, адже органи МГБ володіли інформацією
про переховування на цих теренах одного з керівників підпілля в Україні Василя
Кука – «Леміша». Зокрема, у квітні 1949 р. апарат «Тривога» співробітники МГБ
таємно встановили у жителя с. Голосковичі Бродівського району Дем’яна Заставного, до якого часто заходили учасники лінійної боївки зв’язку Миколи Войтовича –
«Степана», що обслуговувала «Леміша».
Влітку 1950 р. оперативна група відділу 2-Н УМГБ Львівської області активізувала заходи, що спрямовувалися на розшук та ліквідацію новопризначеного керівника Золочівського надрайонного проводу ОУН «Січового». В ході проведення аген292

турно-оперативних комбінацій із його розшуку через таємних інформаторів МГБ, що
мешкали у м. Золочеві, було отримано дані про велику ймовірність появи останнього
найближчим часом у місті. З огляду на отриману інформацію було вирішено
провести спецоперацію, де основну роль мали відігравати апарати «Тривога» як засіб
своєчасного попередження оперативної групи про появу підпільників. У будинках
інформаторів «Граба», «Гавриленка», «Орлова» та інших, що жили на околиці Золочева, таємно встановили радіосигналізаційні апарати. Під час встановлення апаратів
із інформаторами обумовлювалося, що у випадку отримання ними інформації про
місце укриття «Січового» радіосигнали подаватимуться з перервами. Тоді на
домовлений пункт зв’язку прибуде оперативний співробітник. Якщо ж підпільник
прийде у будинок інформатора, то використовуватиметься безперервний радіосигнал, за яким на місце прибуде оперативно-військова група. У приміщенні міського
відділу МГБ було встановлено радіоприймач, за яким оперативники цілодобово
стежили за появою відповідного сигналу. Ввечері 15 серпня 1950 р. інформатор
«Граб»* передав радіосигнал про знаходження у його будинку провідника «Січового»13. Вже о 19 год. чекістсько-військова група 4-го стрілецького полку внутрішніх
військ МГБ під керівництвом заступника начальника відділення відділу 2-Н УМГБ
капітана Балюк і начальника Золочівського міського відділу МГБ підполковника
Соболькова оточила господарство інформатора та кілька прилеглих будинків. Двоє
повстанців, що переховувалися у стодолі, на пропозицію здатися живими відкрили
вогонь і після нетривалої перестрілки підірвалися на гранатах. Таким чином у ході
вдалої операції з використанням спецзасобів органам МГБ вдалося ліквідувати
керівника Золочівського надрайонного проводу ОУН Дем’яна Гудиму та референта
цього ж проводу Ярослава Дзендровського – «Ваню»14.
Незважаючи на окремі випадки вдалого застосування радіосигналізаційного
апарату «Тривога», органи МГБ фіксували у своїх звітах велику кількість фактів
неправильного використання цього технічного засобу. Серед найбільших недоліків
називалося несвоєчасне реагування оперативних груп на отриманий сигнал. Станом
на 1 січня 1951 р. органами МГБ у Львівській області було отримано 51 сигнал про
появу повстанців, і лише в 11 випадках ці дані використовувалися. При цьому
захопили та ліквідували 28 повстанців15. На Золочівщині, зокрема, зафіксували
випадки спізнення оперативно-військових груп на сигнал: від агента «Орлова» з
с. Жуличі Золочівського району – 23 липня та 9 серпня 1950 р.; від «Сидоровича» з
с. Чучмани Заболотні Буського району – 23 серпня 1950 р.; від «Лілії» з с. Голосковичі Заболотцівського району – 10 вересня 1950 р.16.
Найбільш ефективним засобом, що використовувався для захоплення підпільників, і в першу чергу з керівного складу, був хімічний спецпрепарат «Нептун-47»
або його різновиди, який починав діяти за 5-6 хвилин після потрапляння в організм:
мліли кінцівки, людина втрачала контроль над собою й впадала у приблизно
двогодинний важкий сон із галюцинаціями. Після пробудження її свідомість певний
час (близько години) залишалася затьмареною, що вважалося зручним моментом для
«активного допиту», жертва відчувала страшну спрагу й головний біль17. Переважно,
ця речовина в ампулах видавалася агентурі (здебільшого тій, у якої були встановлені
апарати «Тривога») із завданням підмішати її в їжу чи напої. Завдяки заходам із
захоплення повстанців органи МГБ отримували більші можливості інфільтрації
агентури в підпілля, перехоплення каналів та пунктів зв’язку, виявлення організаційної структури ОУН та її керівних ланок. Власне за допомогою цього спеціального
засобу 14 травня 1952 р. у с. Конюшків Бродівського району було захоплено повстанців
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Павла Войтіва – «Андрія» та Олексія Киселика – «Віщуна»18, а 27 травня 1952 р. у
м. Берестечко Волинської області – учасниць техланки Бродівського надрайонного
проводу ОУН Ганну Батійовську – «Галю» та Марію Андрущак – «Марійку»19. При
цьому варто відзначити, що співробітники МГБ тримали у таємниці обставини
використання спецпрепаратів. У архівно-слідчих справах підпільників немає жодної
згадки про їх використання, а обставини захоплення прикриті спеціальними легендами, що були оформлені відповідними документами20. Так, для прикладу, у справі
вищезгаданих підпільниць зазначено, що вони були захоплені 27 травня 1952 р. у
лісовому масиві біля м. Берестечко Волинської області і це підтверджує відповідно
оформлений акт співробітниками Берестецького РО МГБ21. Насправді ж вони
непритомними в руки ворога потрапили на конспіративній квартирі одного з жителів
м. Берестечко про що, зокрема, свідчить Ганна Батійовська22.
Завдяки даним, отриманим від «Віщуна» та «Андрія», впродовж наступного
місяця органам МГБ вдалося знищити збройне підпілля ОУН на території тодішніх
Бродівського та Олеського районів та заарештувати значну кількість повстанських
помічників з-поміж цивільного населення.
Великої шкоди націоналістичному підпіллю на території тодішніх Краснянського, Золочівського та Поморянського районів було завдано органами МГБ завдяки
свідченням захопленого за допомогою спецпрепарату «Нептун» керівника Краснянського районного проводу ОУН Володимира Осики – «Чайки». Операція із його
затримання проводилася 19 червня 1952 р. у с. Мала Вільшанка Краснянського
(тепер – Золочівського) району в будинку агента райвідділу МГБ «Герасимова»23.
Використавши його дані 31 липня 1952 р., зокрема, було ліквідовано референта СБ
Золочівського окружного проводу ОУН Василя Гарабача – «Романа»24.
Широко застосовувалися, особливо на початку 1950-х рр., міни-сюрпризи, які
встановлювалися у виявлених повстанських криївках, на «мертвих пунктах» підпільного зв’язку, місцях сховку оунівських архівів тощо. Слід зазначити, що даний засіб
спрямовувався виключно на ліквідацію учасників підпілля, а не на їхнє захоплення.
Наведемо кілька прикладів застосування цього технічного засобу у протиповстанській боротьбі.
У червні 1950 р. Буський РО МГБ отримав агентурні дані про місцезнаходження пункту зв’язку кущової боївки «Зиновія» в лісовому масиві на південний схід
від хутора Лісові Боложинівської сільради. Закласти засідку у цьому місці було
неможливо, тому вказаний пункт зв’язку було заміновано, а на самому хуторі розташувалася оперативно-військова група під керівництвом помічника оперуповноваженого лейтенанта Федосєєва і командира роти внутрішніх військ МГБ капітана Кіріченка. 3 липня 1950 р. о 1-й годині ночі на міні-сюрпризі підірвався учасник боївки
«Зиновія» Олексій Дацків, труп якого і виявила оперативно-військова група, що
приїхала на місце вибуху25.
У кінці липня 1950 р. під час проведення операції в Заболотцівському районі, в
лісі на північ від хутора Лісовики, виявили добре обладнану криївку. 28 липня
інженер 88 СП ВВ МГБ капітан Андреєв замінував її шляхом встановлення міни
нажимної дії під підлогою. 23 серпня 1950 р. РО МГБ стало відомо про те, що в районі замінованої криївки стався вибух. Внаслідок виїзду на місце групи оперативних
співробітників РО МГБ та інженера Андреєва було зафіксовано факт спрацювання
встановленої міни. На поверхні спецгрупа захопила тяжко контужену підпільницю, а
із зруйнованої криївки витягнула залишки двох розірваних трупів повстанців26.
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Використовуючи свідчення захопленого керівника Краснянського районного
проводу ОУН В. Осики – «Чайки», при його безпосередній участі, у період з 5 по 8
липня 1952 р. в лісових масивах тодішніх Золочівського, Краснянського та Поморянського районів було таємно викрито дев’ять тайників, із яких вилучено документи Золочівського окружного, Золочівського надрайонного та Краснянського районного проводів ОУН, а самі сховки заміновані27. Один із таких замінованих сховків знаходився у лісі на захід від с. Залісся Золочівського району, де 22 серпня
1952 р. в результаті вибуху закладеної міни загинули керівник Поморянського
районного проводу ОУН Павло Сеньків – «Михасько» та його бойовик Онуфрій
Сукмановський28.
27 червня 1951 р. у замінованому схроні в лісі біля с. Гутисько Тур’янське
Заболотцівського району підірвався бойовик кур’єрської групи зв’язку Проводу ОУН
в Україні «Марко»29.
Таким чином аналіз використання органами МГБ у кінці 1940-х – на початку
1950-х рр. згаданих технічних засобів у боротьбі із збройним підпіллям Золочівщини
дає підстави стверджувати, що вони були: 1) основним засобом захоплення учасників підпілля, а відтак оперативного використання отриманої від них інформації;
2) одним із ефективних способів ліквідації учасників оунівського підпілля, і в першу
чергу його керівного складу.
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ПРОБЛЕМА АВТОКЕФАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ В ПРАЦЯХ І. ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА)
Досліджуються погляди І. Огієнка (митрополита Іларіона) на проблему
досягнення Українською православною церквою автокефалії. Аналізуються погляди
мислителя на створену в 1921 р. Українську автокефальну православну церкву,
простежується еволюція його поглядів як вченого, політика та церковного ієрарха.
Ключові слова: І. Огієнко (митрополит Іларіон), Українська автокефальна
православна церква, автокефалія, концепція Українського Православ’я.

Begey O.

AUTHOCEFALITY OF THE UKRAINIAN ORTHODOX
CHURCH AT THE SCIENTIFIC WORKS OF THE IVAN
OHIYENKO (METROPOLITAN ILLARION)
The article investigates the views of the Ivan Ohiyenko (metropolitan Illarion) on the
authocefality of the Ukrainian Orthodox Church in the context of the declared UOAC in
1921 y. The article is the analysis the point of view at this problemof as of the scientist as
the public and ecclesiastic leader.
Keywords: І.Ohiyenko (metropolitan Illarion), UAOC, authocefality, the Ucrainian
Orthodox ideology.
Ситуація, що склалася в сучасному Українському Православ’ї, актуалізує звернення до наукової спадщини мислителів, що ґрунтовно досліджували різноманітні
аспекти його історії. До таких дослідників належить І. Огієнко (митрополит Іларіон).
Важливою його заслугою є створення оригінальної концепції Українського Православ’я. Спадщина І. Огієнка є цікавою ще й тому, що він був не лише відомим вченим, але й церковним та громадським діячем, маючи можливість втілювати свої
погляди в реальне життя.
У науковому доробку І. Огієнка особливе місце посідає концепція Українського Православ’я, зокрема обгрунтування її права на автокефалію. Серед праць, у яких
висвітлюються його погляди на це питання, варто виділити дисертаційне дослідження З. Тіменика “Історіософія православної автокефальності у творчій спадщині
І. Огієнка (Митрополита Іларіона)”, К. Недзельського ― “Історіософія релігії Івана
Огієнка (митрополита Іларіона)”, низці наукових статей А. Колодного, Л. Филипович, О. Сагана, де аналізується Огієнкова концепція Українського Православ’я.
Метою статті є дослідження поглядів І. Огієнка на проблему автокефалії
Української православної церкви. Завданнями статті є дослідження його поглядів на
створену в 1921 р. Українську автокефальну православну церкву, аналіз проблеми
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автокефалії в контексті Огієнкової концепції Українського Православ’я, простеження еволюції його поглядів як вченого, політика та церковного ієрарха.
У своїх багаточисельних працях вчений обґрунтовував право Української
православної церкви на автокефалію. Водночас І. Огієнко неоднозначно ставився до
утвореної у 1921 р. УАПЦ. З Василем Липківським, майбутнім митрополитом УАПЦ,
І. Огієнко познайомився ще до революції, у Київській комерційній школі, де вони
разом працювали у 1909-1911 рр. Вже тоді вони усвідомлювали необхідність радикальних змін в Українській православній церкві й обдумували шляхи її оновлення та
реорганізації. З початком революційних подій в Україні обидва одержали можливість реалізувати свої ідеї: у вересні 1919 р. І. Огієнко став міністром віросповідань,
а В. Липківський ― членом Ради міністра віросповідань, в діяльності якої брав
активну участь. Проте, прихильно ставлячись до ідеї автокефалії Української православної церкви, вони по-різному її розуміли і по-різному бачили шляхи її досягнення.
Глибоко переконаний у тому, що “без автокефальної, незалежної від Московського патріарха православної Церкви не може бути успішним і загальне державне будівництво” [14, с. 34], І. Огієнко проводив активну роботу з досягнення
канонічної автокефалії. На доручення уряду УНР він написав текст “Прохання до
Патріярха Царгородського благословити Автокефальну Українську Церкву”. У зверненні висловлювалася надія, що Царгородський патріарх благословить автокефальність Української церкви [14, с. 92]. Згідно з інструкцією міністерства віросповідань
такі прохання до Царгородського патріарха повинні спрямовуватися до різноманітних українських державних установ, церковних, громадських, культурно-освітніх
інституцій. Однак невідомо, наскільки ця акція висловлення прохань в українському
суспільстві стала успішною, а також чи на них Царгородський патріарх відповів. Як
зауважив І. Власовський, перебування уряду УНР в еміграції, церковна та політична
боротьба на Україні зовсім не сприяли тому, щоб Царгород міг за таких обставин
вирішувати питання автокефальності Української православної церкви [2, с. 105].
Отже, єдиним канонічним шляхом досягнення церквою автокефалії для І. Огієнка
було благословення Константинопольського патріарха. Разом з тим, не можна
відкинути і погляд, за яким обов’язкова згода Вселенської патріархії є лише історичною практикою, а не положенням канонічного права [1, с. 30].
Як міністр ісповідань І. Огієнко розгорнув широку видавничу діяльність для
популяризації ідеї автокефальності Української православної церкви. Видавництво
“Українська Автокефальна Церква”, де І. Огієнко виступав редактором, з цією метою
випустило велику кількість книжок, автором більшості котрих був він сам.
Працю І. Огієнка у справі відродження Українського Православ’я та досягнення незалежності високо оцінили ще сучасники, зокрема Симон Петлюра [3, с. 34].
Міністерство релігійних вірувань і народної освіти Польщі, характеризуючи діяльність Огієнка, відзначило, що він “доклав багато старань до усунення наслідків російського панування у Православній Церкві на Україні та до утвердження автокефалії Української Православної Церкви” [7, с. 261].
Активним прихильником демократизації Української православної церкви був
і В. Липківський, котрий вважав, що найголовнішим завданням сучасних церков, як
східних, так і західних, повинно стати “визволення від старих, затвердлих форм
церковного життя”, що довели церкви до занепаду. Церковні канони він розумів не
як “збірник законів для виконання”, а як “корисний архів для нової творчости”, де
перш за все слід відмовитися від створеного під державним впливом ― від таких
явищ, як “ієрархизм, нерівність станів у церкві, приниження мирян та інші” [8, с. 13].
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Тому й Українська православна церква, залишаючись непохитно на догматичних
основах православної церкви, мусить стати на шлях нового церковного будівництва.
Стосовно неканонічного утворення у 1921 р. Всеукраїнським Церковним Собором Української автокефальної православної церкви існують протилежні погляди:
одні вважають Собор “маніфестацією неймовірної сили духу православних українців”, котрі з огляду на “критичний час”, несприятливі обставини поставили “дух”
важливішим від “букви” [15, с. 186]. Подібну позицію відстоює і патріарх Філарет,
який стверджує, що можна погодитися на відступлення від канонів з огляду на
екстремальні умови створення УАПЦ, оскільки „церква живе не тільки за правилами,
але за благодаттю, використовуючи церковну ікономію”, котра полягає в тому, що
„церква заради блага, заради спасіння людини послабляє свої закони” [13, с. 571].
З самого початку існування УАПЦ мала багато ворогів, що критикували її за
неканонічність, за заклики “реформувати” й “модернізувати” церкву, усунути “єпископсько-самодержавний устрій церкви” й замінити його устроєм “церковно-соборноправним”, коли в “церкві перед Христом усі рівні, незалежно від того, чи хто єпископ, чи священник, чи мирянин” [8, с. 233].
Серед критиків новоствореної УАПЦ був і І. Огієнко, називаючи її трагедією в
історії Української православної церкви. Появу УАПЦ він пов’язував з тією загальною атмосферою, що виникла в результаті революції 1917 року, коли “церква цілком
була захоплена в крайні ліві руки, якими верховодили більшовики”. Насамперед
І. Огієнко критикував спосіб створення нової церкви, різко засуджуючи т.зв. “всесоборну висвяту”, з котрої постала ціла ієрархія УАПЦ в 1921 р., вважаючи цю висвяту
порушенням таїнства священства. Дізнавшись про таке утворення УАПЦ, він у листі
до С. Петлюри наголошував, що такий спосіб поставлення єпископату завдасть
великої шкоди українському церковному руху, котрий “увесь час був чистим і православним”. Факт поставлення такого єпископату, на думку І. Огієнка, “красномовно
свідчить також і про те, до чого доводять різні церковні малограмотні крикуни і
експериментатори” [9, с. 63].
Вважаючи православні церкви найкращою формою організації християнської
церкви, що найбільше відповідає духовним потребам кожного народу, владика
закликав не забувати про головне завдання церкви. А цим головним завданням
завжди залишається одне ― спасіння людської душі і національна дорога до цього є
лише однією з багатьох доріг. Тому Іларіон наголошував, що “не можна Христової
науки приносити в жертву вузького націоналізму, а то й шовінізму” [5, с. 16].
І. Огієнко наголошував, що автокефальною церква може бути лише у зовнішньому ієрархічному управлінні, але не у внутрішньому (догматично-канонічному
житті). Важливою особливістю концепції вченого, підкреслює З. Тіменик, було те, що
автокефальність він розглядав у діалектичному зв’язку з вселенськістю церкви ―
“вселенськість і автокефальність, “одність” і “окремішність” дослідник вивчає з огляду
на систему їх гармонійних зв’язків, виводячи цю гармонію з догматично-канонічного
устрою ― спільності догматів, що засновані на Святому Письмі та спільності одного
голови Вселенської Церкви ― Ісуса Христа” [11, с. 108]. Для І. Огієнка „позавселенськість” окремої церкви була більшим злом, ніж відсутність її канонічної самостійності,
оскільки сприймалася ним не просто як духовна дисгармонія, а як невиконання
основного призначення (спасіння), неповнота у вірі, неблагодатність [12, с. 203].
Владика відкидав погляди на УАПЦ як відродження Української православної
церкви, говорячи про розрив із багатовіковою традицією чистоти православ’я: “душі
української в новій Українській Церкві нема, ― її прибила революція”. Православ’я
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в І. Огієнка пов’язане з основами української духовності і є виразом національної
самобутності українців. Тому збереження чистоти Українського Православ’я він вважав запорукою збереження і національної ідентичності українського народу. Чистота
православ’я, на його думку, була багатовіковою традицією, ознакою Українського
Православ’я, душею, духовним обличчям народу ― "невиконання Вселенських
Канонів, ламання та критика їх ― це зовсім не українська традиція, це чуже до нас
привнесення”. Із входженням Київської митрополії до складу Московського патріархату ця віковічна українська традиція чистоти православ’я, стверджував вчений,
стала порушуватися. І саме УАПЦ “рішуче порвала із традиційною многовіковою
Українською Церквою і з многовіковою українською традицією чистоти православ’я” [4, с. 7]. У цих висловлюваннях І. Огієнка простежується певна ідеалізація
історії Української православної церкви. Можна погодитися з поглядом О. Сагана, за
яким трактування УАПЦ канонів як таких, що є людським творінням і тому можуть
підлягати змінам, на відміну від заповітів Божих, насправді є давньою українською
традицією оновлення церковного життя разом із розвитком суспільства, яка
характерна для Українського Православ’я. Саме такий підхід українських богословів
до церковних канонів допоміг православній церкві вистояти в складні часи гонінь на
православ’я в XVI–XVII століттях та відродитися на початку ХХ ст. [10, с. 105].
Такий підхід довів і життєвий шлях І. Огієнка (митрополита Іларіона), коли на
Соборі УГПЦ 1951 р. у Вінніпегу він очолив Українську греко-православну церкву в
Канаді, котра утворилася у подібних обставинах, що й УАПЦ 1921 року. Перед своїм
обранням на першоієрарха канадської УГПЦ владика гостро критикував її за порушення православних канонів, демагогію в церкві. Проте, ставши митрополитом
УГПЦ, Іларіон прийняв соборноправний устрій УГПЦ, порвав зв’язки з Константинопольським патріархом, визнав за канонічних священиків, висвячених неканонічним єпископом І. Теодоровичем [8; с. 274]. Хоча І. Теодорович і був перед тим канонічно висвячений, митрополит Іларіон порушив канони Вселенської Церкви, очоливши УГПЦ. Тут виявилася суперечність поглядів І. Огієнка, котрий, як зауважує
Л. Филипович, „вважаючи догматично-канонічну чистоту однією з умов істинності
церкви, а самі канони ― „святими і непорушними”, допускав можливість недотримання і навіть порушення канонів в угоду церковній ідеології та державній політиці”
[12, с. 208].
І. Огієнко (митрополит Іларіон) стосовно УАПЦ висловлював не лише критичні застереження. Серед позитивних здобутків УАПЦ він відзначав вагомий внесок у збільшення національної свідомості народу. Саме “Українська Автокефальна
Церква… провадила аж до останнього часу боротьбу за національне відродження
України. Жодна світська організація не може похвалитися, що за часів більшовицького режиму стільки зробила для України, як Автокефальна Українська Церква.
В нерівній боротьбі вона була витривала, не піддалась, майже загинула, а таки своє
зробила” [6, с. 13]. На думку вченого, УАПЦ стала продовжувачем багатовікової
української традиції, за якою духовенство було носієм національної ідеї серед
народу.
Таким чином, можна відзначити, що проблема автокефалії Українського Православ’я у спадщині І. Огієнка (митрополита Іларіона) є важливою. Протягом свого
життя він як науковець, церковний, громадський діяч доклав значних зусиль для
досягнення Українською православною церквою автокефалії, котра посідає вагоме
місце в його концепції Українського Православ’я. Велике значення, з огляду на
умови створення УАПЦ, для вченого мала проблема канонічності церкви. Тут варто
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відзначити неоднозначність поглядів вченого на цю проблему. Як міністр віровизнань УНР, науковець він категорично заперечував можливість порушення церковних канонів і тому критикував новостворену УАПЦ. Згодом як церковний ієрарх він
більш толерантно ставився до УАПЦ, відзначаючи, зокрема, її важливе значення для
розвитку національної свідомості та навіть допустив у своїй церковній кар’єрі
порушення церковних канонів. Переплетення теоретичного та практичного підходів
у спадщині мислителя, неоднозначність його трактувань проблеми автокефалії
Української православної церкви надає творчій спадщині вченого у складних умовах
сьогодення особливої актуальності.
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МУСУЛЬМАНСЬКА ТРАДИЦІЯ ЛЬВОВА: ІСТОРІЯ
ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті розкриваються основні етапи розвитку багатовікових контактів
України з ісламським світом. Досліджуються історія мусульманських традицій українського Львова, особливості сучасного становища мусульманської общини Львова,
внесок мусульман у загальну скарбницю багатонаціональних традицій міста Лева.
Ключові слова: ісламський світ, Галицько-Волинська держава, Львів, татари,
музеї Львова, будівництво мечеті.

Prokіp A.

MUSLIM TRADITION of LVIV: HISTORY and
MODERNITY
The article are the main stages of the development of the centuries-old contacts with
the Islamic world. The history of Muslim traditions of the Ukrainian city of Lviv, the
features of the contemporary situation of the Muslim communities of the city, the
contribution of Muslims into the common Treasury of combined the traditions of the city of
Lviv.
Keywords: Islamic world, Halych-Volyn State, Tatars, the Museum of the city, the
construction of the mosque.
Історія взаємозв’язків України з ісламським світом нараховує багато століть. У
результаті цих взаємозв’язків та взаємопроникнень ісламський компонент став невід’ємною частиною національного компоненту як України загалом, так і Галичини з
її столицею – містом Львів зокрема.
Мета дослідження – з’ясувати головні етапи історичного розвитку політичних,
економічних, культурних контактів України з мусульманським світом, починаючи з
періоду княжої доби, прослідкувати історію формування мусульманської общини
Львова, висвітлити особливості сучасного становища мусульман у Львові.
Дана проблематика частково розглянута в дослідженнях Я. Дашкевича, І. Крип’якевича, О. Пріцака, Я. Полотнюка, Я. Стоцького, Б. Мельника, М. Капраля1 та ін.
Контакти України з ісламським світом розпочалися ще на зорі формування
державності у східнослов’янських племен. Відомо, що мусульмани, в основному
араби та перси, здавна вели жваву торгівлю зі слов’янськими племенами. Арабські
монети були одним із основних платіжних засобів племен Придніпров’я та Прикарпаття. Купці-мусульмани привозили в Україну зі Сходу південні овочі та фрукти,
пахуче коріння, ліки, перець, цукор, дорогі тканини, скляні вироби, слонову кістку,
ювелірні прикраси та ін., а з території сучасної України вони вивозили хутро, сіль,
зерно, мід, віск, невільників.
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Арабські та перські мандрівники-географи (аль-Масуді, Ібн-Даст, Ібн-Фадлан,
Ібн Русте-Гардізі) залишили цікаві відомості про життя східних слов’ян, які є цінним
джерелом із вивчення ранньоукраїнської історії. Зокрема, завдяки мусульманському
вченому Ібн Русте-Гардізі ми дізнаємося багато цікавого про перше на Прикарпатті
протодержавне утворення – Білу Хорватію, яка досягла своєї могутності у ІХ-Х ст.
Джерела (арабські, перські, візантійські) повідомляють про існування великої кількості укріплених городищ білих хорватів. Археологічні дослідження, проведені у
1980-1990-х рр., підтверджують повідомлення стародавніх авторів. Одне з найбільших городищ білих хорватів археологи виявили у с. Стільське, що на Львівщині. Це
було величезне місто, земляні рови та вали якого були завдовжки 10 км й охоплювали площу в 250 га. Можливо, що саме це місто було столицею Білої Хорватії2.
З утворенням Київської держави в ІХ ст. контакти з ісламським світом пожвавилися ще більше. Про діяльність перших київських князів й торгові відносини ми
знову дізнаємося з мусульманських писемних джерел (аль-Масуді, Ібн Русте-Гардізі
та ін.). Зокрема, аль-Масуді, зазначає, що «перший між слов’янськими королями є
король аль-Дир, він має великі міста, численні, залюднені землі; в столицю його
держави приходять мусульманські купці з різними товарами».
За правління наступника Дира, князя Аскольда, південь та південний схід, де
знаходилися найрозвинутіші на той час країни, стає головним напрямом політичних
зацікавлень Київської держави. Зокрема, у 852-853 рр. київське військо здійснює
військовий похід у Закавказзя, у 864-865 рр. київські дружини досягають міста Абесгун, що в Ірані. Київських купців добре знають у самому Багдаді – уславленій столиці Арабського халіфату, що тоді переживав найблискучішу пору своєї історії3. У
великих містах Київської держави створюються торгові факторії купців-мусульман.
Завдяки тісним контактам із культурою ісламського світу значно збагачується
давньоукраїнська культура. В неї привносяться нові елементи. Саме завдяки акумулюванню передових досягнень Сходу українська культура княжої доби змогла досягти високого рівня розвитку.
Апогеєм українсько-мусульманських відносин княжої доби стала короткочасна ісламізація Київської Русі, що відбулася, якщо вірити середньоазійському
вченому Шарафу-аль-Заману Тахиру Мервазі (ХІ-ХІІ ст.), у 986 р., в часи правління
князя Володимира Великого, завдяки активності «хорезмійських» проповідників
ісламу4. Нічого неймовірного у цьому немає, адже відомо, що Володимир Великий
провадив інтенсивні пошуки оптимальної з його точки зору для Київської держави
базової релігійної основи. І хоча, в кінцевому підсумку, він схилився до прийняття
християнства візантійського зразка у 988 р., іслам, як видно з повідомлень писемних
джерел, складав серйозну конкуренцію християнству в якості головної державної
релігії Київської Русі.
Галицько-Волинська держава (ХІІ-ХІV ст.), як головна спадкоємиця Київської
Русі, продовжила тісні політичні, економічні, культурні контакти зі Сходом. Великий
вплив на формування Галицько-Волинської держави справило більш як сторічне
сусідство iз Золотою Ордою. Культурний вплив Сходу акумулювався насамперед у
значних політичних і торгових центрах Галичини та Волині, найголовнішими з яких
були Володимир, Галич, Перемишль, Звенигород, Теребовля, Луцьк, Белз, а з другої
половини ХІІІ ст. – Львів5.
На межі ХІІ-ХІІІ ст., з об’єднанням Галичини та Волині в одну державу, міське
поселення, що згодом отримало назву Львів, опинилося в центрі Галицько-Волинської держави. Його основними перевагами стали розміщення на перехресті головних
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трансєвропейських торгових шляхів, наявність водної артерії – річки Полтви, яка у ті
часи, ймовірно, була судноплавною, наявність гірських висот, які домінували над
долиною.
Уже в часи князя Романа Великого – творця об’єднаної Галицько-Волинської
держави – на горі, що згодом стала називатися Замковою, існувало укріплення. Це
підтверджують археологічні розкопки, проведені О. Ратичем, що відкрив на Замковій
горі фундаменти круглої мурованої вежі, до якої прилягали дерев’яні оборонні стіни.
З часом правління Романа Великого (1199-1205) пов’язуються також виникнення
укріпленого міського посаду навколо площ св. Івана і Старий Ринок та побудова
храму Івана Хрестителя6.
Розбудову міста продовжили наступники князя Романа – Данило Галицький та
Лев Данилович. Особливо до розбудови міста доклав зусиль князь Лев Данилович. У
1259 р. за наказом хана Бурундая він змушений був розібрати укріплення замку. Але
невдовзі місто знов було укріплено і 1283 р. золотоординці хана Телебуги вже не
намагалися здобути міські укріплення, а лише спустошили околиці міста7.
У другій половині ХІІІ – на початку ХIV ст. Львів поступово став значним
торговим центром. У ньому поселялися численні іноземці – німці, вірмени, купці з
кримського Сурожа (тепер Судак), сарацини, татари. Головною торговою площею
міста був Старий Ринок. Як зазначав відомий львівський історик І. Крип’якевич,
«сюди з’їздилися купці з усіх сторін. З Волині і Придніпрянщини привозили хутра,
шкіри, віск; з півдня, через Галич, приходили товари з Греції й Азії: шовк, східне
коріння, вино… На Старім Ринку відбувався торг. Розкладали тут свої шатра купці з
усіх сторін – греки, італійці, вірмени, татари, німці, але перше місце між усіма мали
наші купці»8.
Визначними спорудами Львова, виникнення яких пов’язують із будівничою
діяльністю Льва Даниловича, були княжий палац на місці пізнішого Домініканського
монастиря та Низький замок. Ці два важливі об’єкти міста сполучалися вулицею, на
котрій князь оселив вірмен і татар. Згодом татари зайняли територію між Високим
муром і міським валом навпроти Низького замку поблизу північної брами міста.
Швидше за все їх військовим обов’язком була охорона цієї брами, яка первісно
називалася Татарською (пізніше вона стала називатися Краківською брамою)9. Від
Татарської брами йшла вулиця, яка теж звалася Татарською. Під назвою «татарська»
вона згадується в документах уже в 1382 р.10 На цій вулиці біля брами, як зазначає
І. Крип’якевич, було кілька будинків татар11. Документи, зокрема, містять згадки про
будинки Убалевичів і Муратовичів XIV-XVII ст.12. Основна частина татар мешкала у
передмісті (Краківське). Окрім військових найманців та купців, серед татар, що
оселилися у Львові, було також багато ремісників: сідлярів, ковалів, ювелірів та ін.,
які потрапили до міста, можливо, як полонені або як біженці, що мігрували із Золотої
Орди через внутрішні чвари.
Уже в княжі часи мусульмани Львова мали свою мечеть та мусульманський
цвинтар, діяв «татарський торг». Як писав І. Крип’якевич: «татарська мечеть і цвинтар були десь під Високим Замком; це місце показувано ще в ХVІІ ст., але положення ближче не знаємо»13.
Після загарбання Львова Польщею в 1349 р. мусульманська община продовжувала відігравати важливу роль у суспільному житті міста. В своїх привілеях місту
польські королі підтверджували права мусульманських громад. Наприклад, у грамоті
короля Казимира ІІІ від 17 червня 1356 р. про надання Львову магдебурзького права
зазначалося, що «зі спеціальної нашої прихильності іншим народам, що живуть в
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тому місті, а саме: вірменам, євреям, сарацинам, татарам, українцям та іншим народам будь-якого походження та статусу, надаючи виняткову ласку, хочемо зберегти їх
згідно з незмінними обрядами та правами, даючи їм можливість будь-які справи, в
тому числі й кримінальні справи, які виникнуть між ними самими або між ними та
іншими, вирішувати за магдебурзьким правом і при війті відповідно до їхнього поданого та внесеного прохання»14. Казимир ІІІ, а згодом й інші польські королі підтверджували право мусульман дотримуватися своїх обрядів, у тому числі в питаннях
судочинства.
Поряд із львівськими татарами, у законодавчих документах ХІV-ХVІІ ст. часто
згадуються сарацини. Відомий львівський історик-сходознавець Я. Дашкевич вважав, що Львів був єдиним містом Русі-України, в якому сарацини – мусульмани за
релігією та з не дуже вираженим етнічним складом – утворили власну громаду.
Вчений висловив припущення, що у Львові ХІV-ХVІ ст. була окрема громада сарацинів, юридично рівноцінна з громадами українців-русинів, вірменів, євреїв, татар.
Щодо львівських сарацинів, то у першій половині ХVІ ст. почали діяти економічні
обмеження, згодом до них приєдналися правові обмеження, а з середини ХVІІ ст. позаміські сарацини вже не могли стати громадянами міста, тим більше, що їх почали
обвинувачувати в «богохульстві» та кримінальних злочинах (торгівлі людьми).
Юридично сарацини користувалися власними правовими нормами до середини ХVІ ст. Вони відрізнялися в етнічному відношенні від татар і турків та були
купецькою нацією. Я. Дашкевич наголосив на тому, що Львів і взагалі Україна в
середньовіччі були тими місцями, до яких із різних причин мігрували східні народи,
також і ті, що сповідували іслам. Україна знаходилася на великому кордоні двох
цивілізацій – Європи й Азії15.
У ХVII ст. Львів відвідав турецький мандрівник Евлія Челебі, який залишив
цікаві описи нашого міста у своїй «Книзі подорожей». Наприклад, зі східним захопленням й деякими перебільшеннями він писав, що Львів – «це величезне місто…
оточене рядом ровів, що мають довжину рівно 37 тисяч кроків… Всього в місті
84 тисячі дерев’яних і вкритих гонтою добре впорядкованих палаців. Але є також
маленькі хатки бідняків без виноградників і садів. Всього на базарі сім тисяч крамниць, і в кожній з них кілька подібних до сонця дівчат, які, виносячи на базар свій
товар – свою красу, займаються торгівлею»16.
У національно-визвольній боротьбі українського народу під проводом Богдана
Хмельницького, яка розпочалася 1648 р., реальну допомогу надали мусульмани:
кримські татари та Османська імперія. Доля цього видатного гетьмана тісно пов’язана як зі Львовом, де навчався, так і з Кримом та Константинополем, де, перебуваючи у полоні після битви під Цецорою, добре вивчив татарську та турецьку мови,
зав’язав близькі знайомства з турецькою та кримсько-татарською елітами.
У жовтні 1648 р. війська Б. Хмельницького та його мусульманських союзників
підійшли до Львова. Облога Львова козацькими і татарськими військами барвисто
описана в листі писаря львівського магістрату Самійла Кушевича, де він, зокрема,
зазначає: «Тринадцятого дня місяця жовтня ми опинились у ворожому таборі.
Допущені до Хмельницького, ми були прийняті охоче й людяно, посаджені за стіл
біля нього й почастовані горілкою. Розмовляли з ним довго, просячи виявити повагу
до столичного міста Русі…»17. Після переговорів та виплати контрибуції Б. Хмельницький зняв облогу міста й вирушив під Замостя. Сьогодні прийнято багато говорити про «велику любов» гетьмана до Московії-Росії й прагнення за будь-що
возз’єднати «братні» український та російський народи. Однак факти – річ уперта й з
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історії добре відомо, що задовго до земського собору 1653 р. у Москві та
Переяславської ради 1654 р., у результаті місії полковника А. Ждановича до Стамбула, султан Мехмед ІV навесні 1651 р. ухвалив рішення про прийняття України під
турецьку протекцію. Свою негативну роль у цьому питанні відіграла православна
церква, адже патріарх константинопольський Партеній ІІ та патріарх єрусалимський
погрожували Б. Хмельницькому анафемою, якщо не передасть Україну під протекторат православного московського царя18. Таким чином, трагічний для України вибір
було зроблено й вина у цьому покладалася не тільки на гетьмана. Після Б. Хмельницького відносини з Туреччиною і Кримським ханством активно підтримували
гетьмани П. Дорошенко (1666-1676) та П. Орлик (1710-1742).
У ХІХ – на початку ХХ ст. важливу роль у мусульмансько-українських взаєминах відіграв видатний український науковець тюркського походження Агатангел
Кримський, доля якого також була тісно пов’язана зі Львовом. А. Кримський
походив з татарського роду, який залишив Бахчисарай через внутрішні заколоти ще
наприкінці ХVII ст. Його предки спочатку оселилися у місті Мстиславі, що на
Білорусі, а згодом перебралися на Волинь.
А. Кримський народився 1871 року, навчався в Острозькій гімназії, колегії
Павла Галагана. Через близькі стосунки з представниками української інтелігенції
(П. Житецьким, М. Драгомановим та ін.) А. Кримський пройнявся українським національним духом і «став свідомим українцем, готовим присвятити своє життя
українській справі». Втім, А. Кримський ніколи не цурався й Криму – батьківщини
своїх предків. Він співпрацював із Ізмаїлом Гаспринським – патріархом кримськотатарського письменства, часто бував у Криму. В Лівані (1896-1898 рр.) А. Кримський отримав можливість безпосередньо ознайомитися з арабським життям та культурою. За час викладання у Лазаревському інституті східних мов А. Кримський написав і видав цілу бібліотеку академічних підручників із філософії та історії Сходу,
зокрема книги про Коран, про мусульманство, курси з історії та літератури арабів,
персів, турків19. З науковими колами Львова А. Кримський підтримував тісні контакти. Після окупації Західної України радянськими військами А. Кримський працював
у Львові, де взяв діяльну участь в організації українських наукових установ. У липні
1941 року був заарештований НКВС та відправлений до Кустанайської області
Казахстану. У таборі під Кустанаєм 25 січня 1942 року загинув20.
В роки Другої світової війни та післявоєнний період багато мусульман: азербайджанців, татар, чеченців, казахів, узбеків, туркмен та інших – влилося в ряди
Української повстанської армії. При УПА створювалися мусульманські національні
відділи, які швидко збільшувалися21.
Після остаточного утвердження радянського режиму релігійне життя мусульман у Львові, як і в Україні, загалом було придушене. Мусульманська громада Львова змушена була діяти нелегально. Коли в 1949 році осілі після війни у Львові татари
звернулися до влади з проханням зареєструвати мусульманську громаду та виділити
земельну ділянку для мечеті, то їм відмовили, хоча згідно з чинним тоді законодавством про культи мусульмани мали право на легальне служіння. Це правило діяло
на інших територіях Радянського Союзу, але чомусь – не в західних областях
України. Згодом львівські мусульмани не змогли отримати і постійну приписку для
мулли, котрий прибув із Татарстану22.
Згідно зі звітами уповноважених у справах релігійних культів аж до кінця
1980-х років в Західній Україні не було жодної мусульманської громади або ж
зареєстрованої групи мусульман. Тільки після того, як Україна стала незалежною
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державою, 1991 року, віруючі мусульмани здобули можливість вільно сповідувати
свою релігію23.
У 1993 році львівську релігійну громаду мусульман було офіційно зареєстровано. За роки незалежності України півторатисячна релігійна громада мусульман
Львова створила духовну школу з вивчення основ ісламу, Корану та арабської мови
для дорослих і підлітків, добилася від львівської влади виділення ділянки для
поховань померлих24.
У Львові також діє татарське культурно-просвітнє товариство «Туган тель»,
молодіжна громадська організація «Ен Небрас». Однак, як зазначив голова львівських мусульман Н. Імбердєєв: «Разом із досягненнями в общини є, звісно ж, і проблеми, і одним з найбільших є питання виділення ділянки землі для будівництва
мечеті, яке триває вже 12 років...»25.
Таким чином, будівництво мечеті у Львові залишається зараз головною проблемою для мусульманської общини, адже львівські мусульмани змушені молитися на
приватних квартирах або в студентських гуртожитках.
Сьогодні у львівських вишах навчаються вихідці з багатьох мусульманських
країн. При Львівському національному університеті ім. І. Франка діє кафедра сходознавства, відкрита у 1997 році з ініціативи львівського сходознавця Я. Полотнюка.
Фасад Львівської комерційної академії прикрашає меморіальна таблиця на
згадку про видатного вченого-сходознавця азербайджанського походження Мугаммеда Садик Бея Агабекзаде (1865-1944), який у міжвоєнний період мешкав у Львові.
У 1927 році вчений прибув до нашого міста з Франції на запрошення львівського
професора-сходознавця Зигмунта Смогожевського (1884-1931). Працював на філософському факультеті Львівського університету та у Вищій школі закордонної торгівлі. М. Садик Бей Агабекзаде належав до т.зв. львівсько-петербурзької школи сходознавства. У 1931 році він видав польською підручник турецької мови, у 1932 році
– підручник перської мови, у 1934 році – елементарну граматику арабської мови26.
Одним із учнів М. Садик Бея Агабекзаде був український сходознавець Омелян
Пріцак. Похований М. Садик Бей Агабекзаде на Личаківському кладовищі Львова
(84-е поле). Одна з вулиць Львова названа на його честь.
Серед визначних львів’ян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого
краю, необхідно пригадати також ще одного вихідця з Азербайджану - Мамеда
Джафарова – «бакинського львів’янина», одного із засновників інституту фізкультури, знавця функціональних можливостей організму людини при спортивних
навантаженнях. У 1946 році тодішнє керівництво України запросило його взяти
участь у створенні першого на західних землях Львівського державного інституту
фізичної культури. Працю М. Джафарова в цьому навчальному закладі протягом
понад півстоліття було відзначено високими урядовими нагородами27. Славні традиції сім'ї продовжила дочка М. Джафарова – Джемма Мамедівна Джафарова –
кандидат наук із державного управління, головний лікар 1-ої міської лікарні імені
князя Лева, один із перших організаторів медицини сімейного типу.
Повз головний корпус Львівської комерційної академії проходить вулиця, яка
носить назву видатного українського вченого-економіста зі світовим ім’ям Михайла
Туган-Барановського (1865-1919). По батьківській лінії цей видатний науковець
належав до татарського роду Туган-Мірзи.
Музеї міста Лева можуть похвалитися багатими збірками, що розкривають
історію мусульман. Зокрема, такі експозиції діють у Львівському музеї історії релігії,
Львівській картинній галереї, Львівському історичному музеї, музеї зброї «Арсенал»
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та ін. Наприклад, Львівський музей історії релігії зберігає збірку релігійних видань
часів Кримського ханства, єдину в Україні збірку арабістики ХVI-ХХ ст., Корани,
твори релігійних діячів перською та турецькою мовами28. Львівський історичний
музей зберігає фрагмент турецького намету ХVІІ ст., який виготовлений із льняного
полотна та оздоблений аплікаціями29. Однією з найцікавіших пам’яток портретного
живопису Львівського історичного музею є жіночий портрет, відомий як портрет
Роксолани ХVІ ст. Є дані, що його виконав німецький художник Мельхіор Лоріхс,
перебуваючи при дворі Сулеймана Пишного30.
Музей «Арсенал» має багату експозицію східної зброї: це – турецькі ятагани та
шаблі, іранські списи та шоломи, ножі та кинджали з Туреччини, Марокко, Судану,
Ємену, Ірану, Індонезії. Цікавим є кримсько-татарський щит – калкан – своєрідний
зразок кооперації між львівськими та кримськими майстрами у ХVІІ ст. Він виготовлений із виноградної лози, переплетеної шовковими нитками. Такі щити привозили до Львова з Криму, а львівські майстри доробляли в них умбон (центральну металеву частину) і прикраси у вигляді плоских бляшок. На умбоні та бляшках щита –
східний орнамент, півмісяць та інші візерунки31. «Священний меч ісламу» – «зульфакар» (з араб. «володар хребта») у музейній експозиції теж представлений. Він має
характерне для цієї зброї роздвоєне вістря клинка.
У сучасній історії українсько-мусульманських відносин потрібно згадати
також про активну підтримку львів’янами національно-визвольної боротьби мусульман Кавказу (чеченців, інгушів, дагестанців та ін.), що розпочалася у 1990-х рр.
Зокрема, за сприяння Антибільшовицького блоку народів 1996 р. у Львові було
видано книгу З. Яндарбієва «Чеченія – битва за свободу»32. Світлу пам’ять першого
президента Чеченії, справжнього мусульманина і патріота – Джохара Дудаєва –
львів’яни вшанували, назвавши одну з центральних вулиць міста його ім’ям.
У Львові та на Львівщині сьогодні успішно працює багато іноземних фірм із
ісламських країн, які допомагають покращити життя львів’ян. До прикладу, на будівництві львівських доріг та над удосконаленням інфраструктури міста в межах
підготовки до європейського чемпіонату 2012 року з футболу успішно працювала
турецька фірма “Онур конструкціон інтернешнл”. Вона також відома тим, що проклала на Львівщині частину автотраси Київ-Чоп від Львова до міста Броди.
Станом на 2011 рік у Львові діяло єдине дипломатичне представництво мусульманської країни – почесне консульство Республіки Казахстан.
Отже, мусульманська традиція українського Львова живе, хоча й сягає своїм
корінням глибини віків. Від початку заснування міста мусульмани були важливим
чинником суспільного та економічного життя й залишили помітний слід в його
історії. Відомий український письменник Ю. Андрухович у своєму творі «Місто –
корабель» писав: «Мені бракує татарської мечеті й татарського цвинтаря десь під
Високим Замком - у XVII ст. його ще показувано заїжджим збирачам вражень. Мені
бракує багатьох інших речей… Дехто з нас прагне порятувати їх бодай віршованим
рядком. Але вони зазвичай не даються і вислизають. Бо Львів - це насправді
корабель-привид»33.
Дана тема є, на нашу думку, перспективною й потребує подальших наукових
досліджень.
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ЯКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ПОТРІБНА УКРАЇНІ?
У статті з’ясовуються суть та основні аспекти національної ідеї. Особлива
увага акцентується на проблемах формулювання та реалізації української національної ідеї.
Ключові слова: етнос, етнічна група, національна меншина, нація, націоналізм, національна ідея

Rutar S.

WHAT NATIONAL IDEA DOES NEED UKRAINE?
In the article are соncidered essence and basic aspects of national idea. Special
attention is accented on the problems of formulation and realization of the Ukrainian
national idea.
Keywords: etnos, ethnic group, national minority, nation, nationalism, national idea
Формулювання суті та змісту національної ідеї має пріоритетне значення для
молодих націй, які недавно вийшли на арену історичної дії і перебувають в пошуках
перспективи свого розвитку. Невизначеність у цьому плані часто призводить до того,
що нація не може зробити правильний вибір і довго блукає манівцями історії. Те
саме трапилося з українською нацією, політична еліта якої не спромоглася досі чітко
сформулювати національну ідею і на цій основі розробити стратегію суспільної
трансформації. Національна ідея не сформульована не тільки на політичному рівні,
але і в наукових колах існує різноманітне трактування національної ідеї. Тому є
потреба ще раз звернутися до цієї проблеми з метою як з’ясування її категоріального
апарату, так і аналізу факторів реалізації національної ідеї в умовах посткомуністичної трансформації.
Аналіз літератури з даної проблеми1 свідчить про ряд невирішених проблем у
царині етнополітології. Це зокрема стосується: уточнення дефініції «національна
ідея», яка часто ототожнюється з такими поняттями як «етнічна ідея», «націоналізм»,
«національні інтереси»; кореляції понять «етнос», «нація», «титульний етнос», «корінний етнос», «етнічна група», «національна меншина»; визначення аспектів та
факторів реалізації національної ідеї.
Мета дослідження в межах даної статті полягає у з’ясуванні суті та аспектів
реалізації української національної ідеї на сучасному етапі.
Сутність національної ідеї. Насамперед потрібно сформулювати дефініцію
поняття «національна ідея». Виходячи з розуміння класичної німецької філософії,
ідею можна трактувати як основну думку, спрямовану на конкретну дію. Ідея, на відміну від поняття, яке відображає істотні ознаки того чи іншого предмета на даному
етапі, містить модель майбутнього і засоби її реалізації. Одним словом, в ідеї
органічно поєднуються як теоретичні ціннісні, так і практичні моменти.
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Націю в західному дискурсі слід розуміти як етнополітичну спільноту, що
включає як етнокультурну, так і політичну складові. Як етнічна спільнота нація
включає мову, історичну пам’ять, спільне історичне походження, етнічні кордони,
етнічну церкву, етнокультурні звичаї та етнічну ідентичність, а як політична –
політичні, правові та економічні інститути, громадянство, державні кордони, громадянську культуру та національну ідентичність. Крім того, нація об’єднує сукупність
етносів, представники яких проживають на території держави і мають громадянський
статус. Серед етносів виділяють титульний та корінний. Поняттям «титульний
етнос» позначають етнос, назва якого, історичні символи, мова стали атрибутами
національної держави, а «корінний етнос» проживає з давніх-давен поряд із титульним етносом на історичній території, не має історичної батьківщини, ідентифікує
себе як окрема етнокультурна спільнота, прагне себе виразити на певному політичному рівні через створення відповідних інститутів державності (у вигляді національно-територіальної автономії або національного суверенітету). Вищеназвана проблема
відобразилася у політичних прагненнях кримськотатарського народу. Національна
меншина, на відміну від корінного етносу, вважається етнічною групою, що має
власну історичну батьківщину, представники якої є громадянами даної держави.
Наприклад, поляки, угорці, росіяни в Україні мають статус національних меншин.
Національна меншина також прагне себе виразити на політичному рівні через створення громадських організацій і партій, представництво у національному парламенті,
але вона не претендує на законодавче закріплення тих чи інших форм державності.
З’ясування відмінностей між поняттями «етнос» і «нація» буде неповним,
якщо не охопити проблеми їхнього генезису. Якщо етноси, як правило, виникли в
епоху утворення династичних держав, то нації – значно пізніше: в епоху централізованих держав і формування національного ринку. З огляду на модерністський підхід
можна виділити декілька способів утворення нації:
 державно-централізоване інкорпорування (Англія, Франція – ХVІІ-ХVІІІ ст.);
 перетворення імперії у національні держави (Туреччина, Росія);
 відокремлення колонії від імперії й утворення нації за територіальним
принципом як об’єднання різноманітних груп (США, Канада, Бразилія);
 відокремлення колонії від імперії та утворення нації за етнічним принципом
шляхом інтеграції різних етнічних груп навколо цінностей корінного (титульного)
етносу (країни Центральної Європи);
 відокремлення етносу від національної держави і формування нації на
етнічній основі (в разі здобуття незалежності Квебеку в Канаді і басків у Іспанії).2
Таким чином, національну ідею можна визначити як основну думку щодо
розуміння природи нації та перспектив її розвитку.
Аспекти реалізації національної ідеї. Національна ідея складає ядро будьякої політичної ідеології, якщо вона не заперечує прав народів на створення власних
національних держав. На етапі боротьби народу за здобуття національної держави
національна ідея відображається в ідеології націоналізму. Поняття «націоналізм»
виражається через різні дефініції. Так, Е. Сміт виділяє антиколоніальний (прагне
здобути незалежність від чужоземних володарів і створити на місці колоній державну націю), інтеграційний (після здобуття незалежності намагається об’єднати етнічнострокате населення у територіальну націю), сепаратистський і діаспорний (прагне
відокремитися від більшої політичної одиниці й заснувати на власній історичній
території етнічну націю), іредентський, або паннаціоналістичний (формує націю
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шляхом принднання до історичної території своїх родичів, які проживають за її
межами, або формує союз близьких за етнокультурними ознаками національних
держав) типи націоналізму.3
Крім цього, розрізняють романтичний (проповідувався інтелігентами-інтелектуалами у XIX—на початку XX ст. як філософські і мистецькі ідеї), націонал-демократичний, інтегральний, соціал-націоналістичний, расовий (фашистський), імперсько-шовіністичний, а також протекціоністсько-економічний націоналізм. Нині у
країнах із розвиненою політичною демократією під націоналізмом розуміють праворадикальну ідеологію, а у перехідних країнах – націонал-демократичну або праворадикальну, яка спрямована на повноцінне функціонування цінностей та норм титульного етносу в усіх сферах суспільного життя. Тобто слід розрізняти націоналізм
націй-імперій і народів, які хочуть визволитися від колоніального гніту і збудувати
національну державу. Націоналізм на етапі боротьби за національну державу має
прогресивне значення. Прогресивне значення він може мати також і на етапі постколоніальних і пост комуністичних трансформацій, оскільки національна ідентичність,
як зазначають деякі соціологи та політологи4, є важливим фактором цих процесів.
Однак націоналізм у дуже радикальній формі може спровокувати сепаратиські
процеси серед тих етнічних груп, політичні еліти яких втрачають певні перспективи
з появою національної держави. Для прикладу, можна назвати досвід Грузії за часів
президентства З. Гамсахурдії, радикальні дії якого призвели до сепаратиських
державних утворень у Південній Осетії та Абхазії.
Якщо національна ідея в межах ідеології і націоналізму спрямована на розбудову нації з огляду на етатиські та етнокультурні пріоритети, то в ідеології лібералізму – свободу людини, соціал-демократії – соціально-класову гармонізацію, неоконсерватизму – поєднання як цінностей націоналізму, так і лібералізму. Національна ідея як квінтесенція політичних ідеологій має такі виміри: цивілізаційний, суть
якого полягає у визначенні цивілізаційної мети – набуття рис відповідної цивілізації
(західної, слов’яно-православної, східно-азійської, мусульманської, латиноамериканської і т.д.); геополітичний – пріоритетів щодо геополітичного статусу, стратегічного партнерства, глобальної та регіональної інтеграції; політичний – моделі політичного управління; економічний – моделі національної економіки; культурний –
моделі національної освіти та науки, механізму формування культурних цінностей,
норм та стандартів поведінки.
Проблеми національної ідеї на сучасному етапі розвитку України. Національна ідея має різний концептуальний зміст в різних історичних умовах. Протягом
різних історичних етапів українська національна ідея виражалася у різноманітних
ідеологічних формах. Так, у контексті кирило-мефодіївців суть національної ідеї
полягала в тому, що Україна має бути суб’єктом слов’янської федерації, народних
демократів – суб’єкт Російської федерації, у версії націоналістів (М. Міхновський) –
УССД (Українська самостійна соборна держава). На початку державної незалежності
України суть національної ідеї полягала у створенні національної демократичної держави. В чинній Конституції національна ідея виражена в тому, що Україна має стати
політичною нацією в межах незалежної, правової, соціальної демократичної держави.5 Після Помаранчевої революції євроатлантична перспектива стала важливим
аспектом у структурі національної ідеї.6 Однак недолугі кроки з боку «помаранчевої
еліти» на шляху реалізації цієї ідеї призвели до певної її компрометації не тільки
серед української громадськості, але й європейської спільноти. Політика чинного
Президентта України і його партії спрямована на поступову інтеграцію в ЄС через
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різні проміжні форми, такі як зона вільної торгівлі і Угоду про асоціацію з ЄС, але
відмову від вступу в НАТО.
На сьогоднішньому етапі, коли Україна перебуває в стані цивілізаційної невизначеності, існує гостра потреба сформулювати національну ідею саме в євроатлантичному контексті. В цьому контексті національна ідея має виражати прагнення
українського народу стати частиною західної цивілізації з набуття членства в НАТО і
ЄС. Західна цивілізація не може функціонувати у відриві від європейського та атлантичного чинників. Протиставлення цих чинників, як намагаються робити це представники правлячої партії, є несумісним з огляду на цінності та перспективи розвитку
західної цивілізації. Крім того, всі країни Центральної Європи стали членами ЄС
після набуття членства в НАТО.
Україна на сьогодні є складовою слов’яно-православної цивілізації, хоч вона
містить деякі риси західної цивілізації, здебільшого виражені в західних і центральних регіонах. Із слов’яно-православною цивілізацією Україну об’єднують спільні
риси, насамперед виражені у системі олігархату, авторитарної моделі політичної
влади, тоталітарній спадщині у вигляді збереження номенклатурних привілеїв, порядку отримання державних нагород, присвоєння наукових звань та ступенів. На
сьогоднішньому етапі позиція прихильників збереження України в слов’яно-православному просторі («русcкого мира») стала відчутною, а позиція прихильників євроатлантичної інтеграції значно ослабла. В цій ситуації вважається необхідним виразити національну ідею в євроатлантичному контексті з боку передових кіл громадськості, оскільки представники політикуму (нібито носії цієї ідеї) перебувають в стані
розгубленості та хитання.
З цивілізаційного аспекту органічно випливає геополітичний аспект національної ідеї. Тільки поставивши високу мету і сконцентрувавши політичну волю на
шляху набуття вищих цивілізаційних рис, Україна має шанси вийти з історичного
тупика і подолати бар’єри олігархічного розвитку. В межах олігархічної моделі розвитку Україна не має шансів відігравати роль самостійного суб’єкта геополітики.
При цьому слід додати, що неправильною є думка, яка дозволяє ототожнити інтеграцію зі стратегічним партнерством (поширена серед експертів та політиків). Стратегічне партнерство може відбуватися між країнами, які мають гетерогенні інститути
та цінності (наприклад, між США та Росією), а інтеграція – між країнами з однорідними соціальними структурами. Тому спроба бути одночасно в зоні вільної торгівлі з ЄС і митному союзі в межах єдиного економічного простору апріорі є приреченою на поразку.
Політичний аспект національної ідеї пов’язаний із тим, яку модель політичного управління має обрати Україна.7 Демократична модель політичного управління
можлива лише в межах парламентської або в принаймні парламентсько-президентської республік. Змішана форма правління з надто широкими повноваженнями президента, як свідчить досвід пострадянських країн, призводить до авторитаризму й
олігархічної моделі суспільного розвитку. Сьогодні для України є актуальним питання про ухвалення нової редакції Конституції, яка б закріпила парламентську
модель державного правління з жорсткими механізмами стримувань і противаг. За
основу конституційного проекту можна б було взяти конституції країн Центральної
Європи (особливо Естонії та Словенії), які з огляду на забезпечення збалансованої та
ефективної моделі влади та розширення прав народу як суверена значно випереджають конституційні моделі країн Західної Європи.
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Економічна модель України повинна бути вільноринковою з високим ступенем економічної свободи та справедливими механізмами розподілу ВВП. Для цього
необхідно насамперед завершити розбудову інститутів приватної власності та фондового ринку, податкової та дерегуляторної систем. Ці інститути мають функціонувати
у прозорому і відкритому режимі, стимулювати конкурентні та одночасно справедливі механізми соціально-економічної взаємодії, в основі яких є мотивація до вільної, чесної, високопродуктивної праці. Нинішня олігархічна модель економіки надає
перевагу владному статусу, приналежності до певного політико-бізнесового клану
порівняно з підприємницьким і науковим талантом.
Культурний аспект національної ідеї повинен полягати в досягненні балансу
між етнокультурними пріоритетами титульного етносу і національних меншин з
одного боку, а з іншого, – між євроатлантичними культурними формами і національним змістом. Лише в такій комбінації українська культура має шанс стати привабливою у широкому глобальному культурному процесі. З цього приводу слід
зауважити, що намагання деяких політичних сил акцентувати увагу лише на етнокультурних пріоритетах безвідносно до цивілізаційних культурних форм є безперспективним. Одним словом, українська культура, яка включає освіту, науку, мистецтво, виховання, може бути перспективною в світовому контексті лише на базі
розбудови європейської інституційної культурної інфраструктури. Для прикладу,
взяти хоча б систему вищої освіти, яка зможе повноцінно забезпечувати суспільну
функцію лише в межах повної реалізації стандартів та норм Болонського процесу.
Під національною ідеєю слід розуміти основну думку щодо розуміння природи нації та перспектив її розвитку. Національна ідея може виражатися в межах таких
ідеологій як націоналізм, неолібералізм, консерватизм, соціал-демократія. На початку встановлення державної незалежності і трансформаційного процесу національна ідея виражається через ідеологію націоналізму. Разом з тим, національна ідея має
включати аспекти ліберальної і соціал-демократичної ідеології. Українська національна ідея була в основному сформульована на базі націонал-демократичної ідеології, в межах якої основна увага концентрувалася на етнокультурних пріоритетах.
Після Помаранчевої революції національна ідея набула євроатлантичної спрямованості. Сьогодні, в умовах реальної загрози для України бути інтегрованою у євразійський простір і надовго зберігати слов’яно-православну цивілізаційну ідентичність та олігархічну суспільну модель, ще гостріше постає проблема реалізації
національної ідеї у євроатлантичному контексті. Для цього необхідно якнайшвидше
створити правові умови для розбудови інститутів політичної демократії, верховенства права, вільного ринку та громадянського суспільства. Така мета є досяжною
лише за умови потужного громадського тиску на владу з тим, щоб вона рухалася в
напрямку законодавчого забезпечення євроатлантичних норм, стандартів та цінностей.
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РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР:
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ
У статті автор дослідив стан проблеми релігійно-політичного простору,
проаналізував історичний досвід поєднання релігійного та політичного явищ у єдиній
системі, окреслив проблеми взаємодії релігійного та політичного чинників зовнішньої політики та обґрунтував сучасні релігійно-політичні проблеми українського
простору.
Ключові слова: релігія, політика, досвід і реалії.

Gorbach O.

RELIGIO-POLITICAL SPACE:
HISTORICAL EXPERIENCE AND REALITIES
The article explored the state of the problem of religious- political space analyzed
the combination of historical experience of combining religious and political phenomena in
a single system highlighted the interaction of religious and political factors in foreign
policy and justified the modern religious and political problems of the Ukrainian space.
Keywords: religion, politics, experiences and realities.
Сучасний політичний простір багатий геополітичними, міграційними, інтеграційними процесами, які мають визначальний або частковий вплив на розвиток
кожної держави. Крім того, ціла низка об’єктивних чи суб’єктивних факторів, які так
чи інакше стосуються національних інтересів, культурних цінностей, історичних
традицій та релігій, доповнюють політичний простір та цивілізують його. Винайдення засобів масового знищення людей радикально змінило суто силовий спосіб
нав’язування духовних цінностей одних народів іншим. Першочергового значення
набувають засоби “м’якої сили”, у системі якої досить вагому роль відіграє релігія.
Проблеми релігійно-політичного простору, дослідження співвідношень релігійних та політичних явищ, їх взаємозалежність, домінування духовної чи світської
влади - не нові, вони з’явилися з виникненням держави та релігії, розвивалися
впродовж їх існування, різнобічно відображалися у працях філософів, теологів, політиків. Важко перелічити всю сукупність мислителів, хто долучився до цієї проблематики, які мають наукові доробки у цій галузі. Попри це, важко також стверджувати, що проблеми релігійно-політичного простору є достатньо вивченими, вичерпаними і вирішеними.
У третє тисячоліття людство входить із новими проблемами суспільного, економічного, політичного та релігійного простору, коли все більш важливими стають
переосмислені культурні цінності людства. Для його збереження та розвитку необхідним вбачається вивчення культурних цінностей, історії, морального образу
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людства. Саме тому актуальними будуть доробки, що вивчають та досліджують ці
аспекти. Цінними будуть дослідження, що вивчають релігійно-політичний простір у
житті українського народу, зумовлені багатоконфесійним складом держави, міжнародними відносинами України та проблемами визначення чіткого зовнішньополітичного вектора.
Дослідження, які вивчають взаємодію релігійного фактора у системі політичних процесів, не втратять своєї актуальності, допоки існуватиме система “політика –
релігія”. Актуальність зумовлюється також невизначеним місцем як релігії у
політиці, так і політики у релігії. Вони завжди взаємодоповнювали одне одного.
Відомі приклади, коли релігія ставала на службу політики і випадки, коли політична
діяльність зосереджувалася в руках духівництва.
Гортаючи низку першоджерел та праць, які коментують, виявляється, що
проблеми релігійно-політичного простору не нові. Вже у платонову та арістотелівську епоху розглядалися проблеми цього простору та взаємодії релігійного та
політичного факторів. У “Законах” Платон значну увагу приділяв роздумам про взаємовідносини релігії та держави, вважаючи пріоритетом держави контроль за релігією. Арістотель обмірковував моральність держави, Сенека розглядав братство
людей і богів, Ціцерон відомий політичними та філософськими промовами.
З часів Середньовіччя дійшли до нас праці А. Данте, М. Падуанського,
В. Оккама. Вже у “Божественній комедії” А. Данте критикував християнство, висміював церковне у світському, і це пропри те, що він не бачив сьогоднішнього християнства.
В епоху Відродження Макіавеллі засуджував папство і вбачав у ньому головного винуватця за роздробленість Італії. Томас Гоббс у “Левіафані” виводив логіку
держави і церкви, духовної і світської влади. Нова та новітня історія політичної
думки дуже багаті змістовними політико-філософськими творами, які було б важко
навіть перелічити.
Проблеми релігійно-політичного простору досліджував німецький філософ
ХІХ ст. Ернст Геккель. У тісній взаємозалежності релігії та політики він бачив велике зло, пропагував шлях освіти до формування світської держави. “Державний устрій
виправиться тільки тоді, коли вивільниться від кайдан церкви і підніме на більш
високий рівень пізнання громадян відносно світу і людини шляхом всезагальної
природно-наукової освіти. Та чи інша форма правління не має при цьому суттєвого
значення. Буде чи монархія чи республіка, аристократична чи демократична конституція, - все це питання другорядне у порівнянні з головним великим питанням: Чи
повинна сучасна культурна держава бути духовною чи світською?”1.
Досліджуючи релігійно-політичний простір, необхідно прослідкувати вплив
кожної зі світових релігій на культурно-політичне становище у світі загалом; проаналізувати догматичні положення християнства, ісламу, буддизму на предмет
формування ними державно-політичного устрою; порівняти форми впливу кожної зі
світових релігій на формування як внутрішньої, так і зовнішньополітичної діяльності
провідних країн світу; оцінити рівень впливу і взаємовпливу релігійної та державної
влади; дати прогностичну оцінку можливого перебігу світового розвитку у співіснуванні; сформулювати рекомендації побудови зовнішньополітичної стратегії та
векторів зовнішньополітичної діяльності України.
Нинішній світ налічує близько 200 держав, серед яких не знайдеться жодної
безрелігійної, релігія править у кожній державі. Більше 100 держав сповідують
християнство або воно там є домінуючою релігією. Майже 40 держав сповідують
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іслам, більше 10 – буддизм, близько 20 держав поєднують співіснування християнства та ісламу, 15 держав зберегли свої окремі релігії. У Великобританії і на Соломонових островах домінує англіканська церква. У державах Бенін, Гана, Гвінея-Бісау,
Замбія, Зімбабве, Кот-і-Івуар збереглися місцеві вірування. Ізраїль сповідує іудаїзм,
Індія та Непал – індуїзм, Китай – даосизм, Тайвань – конфуціанство, Японія –
синтоїзм, Латвія – лютеранство.
Досі вчені віднаходять докази існування Бога. Віруючі намагаються знайти
сенс життя, науковці прагнуть обґрунтувати похід євреїв через Червоне море. Археологи сканують гори з надією знайти залишки завітного Ноєвого ковчега. Психологи
аналізують коди апокаліпсису. Хіміки та фізики намагаються розгадати секрети
крові Януарія. Богослови обґрунтовують богопоходження суспільства, окремі генетики доводять, що людина не походить від мавпи.
Історичний досвід релігійно-політичного простору сягає дуже глибокої історії,
в якій правителі вважалися намісниками Бога на землі. Зокрема, це проглядається у
творчості єгипетської стародавньої цивілізації, яка свідчить про величезну роль фараона. У малюнках та написах на стінах гробниць можна часто побачити його зображення. Постать фараона як верховного керівника держави, що володів величезними
територіями, свідчить про глибоку історію староєгипетського державотворення. Вже
у ІІ тисячолітті до н.е. фараони вели досить активну зовнішню політику, а сам
фараон як правитель підносився до рівня божественної особи, намісника Бога на
Землі і подібне ставлення можна спостерігати й сьогодні у деяких державах ісламу.
Історія свідчить, що вже у середньовічному папському Римі було збудовано
своєрідну християнську “світову державу”, що принесла в політичну думку такі нові
поняття у галузі міжнародних відносин як підпорядкованість цивільної влади
універсальній духовній, можливість формування вищих наддержавних утворень,
зокрема, і побудови християнської цивілізації. Християнське зовнішньополітичне
зверхництво мало вирішальне значення в політичному становленні середньовічних
держав Європи, їх консолідації у боротьбі з арабським та мусульманським світом, із
нашестями на Європу орд гунів та монголо-татар.
Іншим прикладом є державницька діяльність кардинала Рішельє. Як церковний муж, він отримав безліч перемог у світських державних справах. Найбільшою
його перемогою стало завершення Тридцятилітньої війни підписанням Вестфальського трактату 24 жовтня 1648 р. У результаті чотирирічних переговорів, які передували укладенню цього трактату, було досягнуто декілька пунктів, які свідчать про
перемогу французької дипломатії. Збільшення території Франції, зниження імператорської влади Фердинанда і поділ Німеччини на маленькі держави були дуже
вигідними для Франції з огляду на політику. Проте один із пунктів постановив, “що
церковне майно має належати тим, хто мав його в 1642 р. Таке рішення було вкрай
невигідним для католиків, бо католики втратили 2 архиєпископства, 13 єпископств, і
багато архимандрій”2. Очевидно, що кардинал Ришельє діяв заради держaвного інтересу і загального блага, а не керувався церковними канонами.
Отже, вчинки кардинала Ришельє стосовно протестантизму свідчать не про
користь Вестфальського трактату для католицької Франції у повній мірі, але звідси
випливає висновок, що Ришельє був “більше державним мужем ніж церковним”3.
Підтвердженням цього є і те, що, будучи католиком і кардиналом Римської церкви,
він діяв проти католицької Іспанії й Австрії у спілці з протестантськими князями
Німеччини, в той же час як упевнений прибічник та захисник абсолютизму в інтересах Франції підтримував бунтівних німецьких князів проти їх імператора.
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Ще один приклад взаємодії простору “політика – релігія” демонструє, як
релігія привносить у політику культурно-історичні традиції, збагачує простір і, зрештою, наповнює політику змістом відповідальності. “У лютому 1868 року самураї з
клану Тоси вбили в Сакаї 14 французів. На вимогу Франції японським урядом була
виплачена значна “втішна сума”. Винним у вбивстві самураям було наказано зробити
харакірі, тобто розпороти собі животи на очах французького посла. Посол не
витримав сцени самострати і, після того як одинадцятий самурай зробив харакірі,
запропонував пом’якшити покарання. Ті, що залишилися в живих дев’ять самураїв,
були заслані на віддалений острів”4.
Японська національна релігія – синтоїзм – сягає стародавньої історії. Ця релігія базується на поклонінні величезній кількості богів – Камі, основною серед яких є
Омі Камі Аматерасу – богиня Сонця. Політичний зміст виявляється у поклонінні
імператору, який вважається представником Аматерасу на Землі. Велике значення у
релігії приділяється культу предків, що надає віруванню етико-патріотичного змісту.
Харакірі – складна особливість японської культури, яка демонструє рівень уявлень
про власну гідність, мужність перед людьми і богами. І немає великого значення,
яким чином самурай допустив проступок, щоб досягти моральної чистоти в очах
людей і богів він готовий віддати життя.
Слід згадати ще один яскравий та цікавий приклад, що характеризує сучасний
стан релігійно-політичного простору. Муаммар Каддафі – вождь і лідер Лівії, отримавши владу у 1969 році, ліквідувавши державне законодавство, зумів утримувати її
впродовж більше від сорока років, керуючись лише Кораном.
20-літні реалії незалежного існування України демонструють цінність досліджень українського релігійно-політичного простору, нового значення набувають
питання пріоритетності світського та духовного в умовах українського політичного
режиму. Україна довгий час балансувала на межі демократії. Останнім часом маятник політичного режиму значно хитнувся у сторону авторитаризму, а з судовими
процесами над Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко Україна вже визначається як
держава з авторитарним політичним режимом. На користь цього режиму свідчать
акції протесту чорнобильців, афганців та судові розпорядження про заборону таких
акцій.
Суспільне життя і політичні процеси в Україні відбуваються у межах законодавства, що має суто декларативний характер. Так, Україна декларується як демократична, правова держава з громадянським суспільством, із свободою слова та віросповідання, що не відповідає дійсності. Поверхневий аналіз Закону України “Про
свободу совісті та релігійні організації” доводить, що розмежування церковного та
державного також існує лише апріорі.
У 1 статті Закон ставить завдання “подолати негативні наслідки державної
політики щодо релігії і церкви”5. Благі наміри Закону нівелюються його ігноруванням і замість подолання негативних наслідків простежується поглиблення суперечностей у міжцерковних відносинах, у відносинах між державою і церквою, а
також у зовнішньополітичних.
6 стаття Закону стверджує, що “державна система освіти в Україні відокремлена від церкви”6, проте у середніх школах передбачено уроки з дисципліни “Християнська етика”, які часто проводяться священиками з найближчої церкви. У результаті ці уроки зводяться до богослов’я. Водночас статистика констатує зростання дитячої злочинності, а мережі Інтернету переповнені дитячою жорстокістю, цинізмом,
не кажучи вже про алкоголізм чи паління.
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5 стаття декларує: “Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від
держави”7. Але реальність свідчить про зворотне. Наприклад, “6 липня Постановою
Верховної Ради вирішено на державному рівні в Україні урочисто вшанувати 50-ти
річчя з дня смерті Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького. Державою гарантоване навіть фінансове і матеріально-технічне забезпечення”8. До слова, постать ВойноЯсенецького (богослова РПЦ) в Україні невідома, а відомою і не може бути, оскільки
жодних заслуг перед нашою державою не здобув. Причиною такої державної уваги
до богословської особи є черговий візит московського патріарха Кирила в Україну,
який пов’язаний із ... крупними фінансами.
“Московська патріархія – це потужна бізнесова імперія, що займається торгівлею тютюном, алмазами, нерухомістю, туристичним і готельним бізнесом. Сестра
патріарха Кирила Лідія Леонова має у своїй власності біля 300 тютюнових структур.
Під опікою патріарха знаходиться також макаронна фабрика у Смоленську. У його
відомстві є завод, який випускає воду “Святой источник”. Усі гроші акумулюються у
комерційному банку московської патріархії “Пересвет””9.
Четверта частина 5 статті стверджує, що “держава не фінансує діяльність будьяких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії”10. Ця частина суперечить політичним реаліям, де рух фінансів є двохстороннім. Віктор Янукович нагородив орденом “За заслуги” 1 ступеня Митрополита Донецького УПЦ МП Іларіона11,
а “Патріарх Московський Кирило нагородив Віктора Януковича премією у сумі
50 тисяч доларів”12.
Відомо, що В. Янукович надає перевагу Російській Православній Церкві. Але
цим порушується п’ята частина 5 статті, яка гласить, що “встановлення будь-яких
переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо
інших не допускається”13. Президент України майже два роки не міг знайти часу на
зустрічі з представниками релігійних спільнот країни, проте щоквартально знаходить
час на главу Російської Православної Церкви14.
Скласти уявлення про російські релігійні традиції у політиці можна, звернувшись до історії. Ще з часів Петра І ця церква стала частиною імперської влади в
країні. Ліквідувавши патріархат і утворивши синод, Петро І фактично став сам патріархом Російської Православної Церкви. Церква виконувала навіть поліційні функції. Священики зобов’язані були таємниці сповіді парафіян передавати в поліцейські
дільниці. Всередині держави церква втратила свій авторитет та повагу в населення,
але стосовно держави та її функцій вона відігравала помітну роль.
“У проявах національної та релігійної нетерпимості Росія ніколи не поступалася Європі, а інколи навіть перевершувала її. Оскільки міра загрози Росії та її православній релігії зі Сходу і Заходу була неоднаковою. Різними були сила та спрямованість конфесійної нетерпимості. Особлива нетерпимість проявлялась у ставленні
православних до католицизму, який, як вони вважали, був заражений “єретичними
мудруваннями”. Починаючи з ХV ст., церква використовує проповідь нетерпимості
до католицизму як своєрідну форму протидії місіонерській політиці Риму щодо Росії
та її церкви”15.
Тісна дружба українського президента і закордонної церкви могла б сприйматися навіть позитивно, якби не реальність, у якій існує тісна співпраця РПЦ із
спецслужбами. Недавня історія показує тісний контакт Російської Православної
Церкви й держави. “Патріарх Московський Олексій ІІ отримав диплом і мантію
Почесного доктора Російської академії держслужби (РАДС) при президенті РФ”.
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Московський патріархат спільно з РАДС організував курси, присвячені правовим і
організаційним питанням взаємодії Церкви й держави16.
Тісний зв’язок церкви і держави існує навіть сьогодні. Агентська кличка нинішнього глави Російської Православної Церкви Кирила – Михайлов17.
Підсумовуючи, наголосимо, що у міжнародній політиці сучасних держав роль
та значення національних духовних цінностей значно зросли. Ми є свідками швидкої
інтернаціоналізації міжнародного суспільно-політичного життя – з одного боку, і
впертої боротьби народів, захисту національних духовних цінностей – із іншого.
Аналіз непоодиноких прикладів співіснування релігійних традицій у державній, міжнародній політиці та владних чинників у духовному житті доводить, що
релігійно-політичний простір: а) має глибоку історію; б) охоплює всю сукупність
країн і держав; в) відкрито або приховано впливає на всі сфери життєдіяльності
людини; г) функціонує незалежно від географічної, релігійної, конфесійної приналежності чи політичного режиму, устрою, форми правління.
Те, що законодавство України має суто декларативний характер, включаючи
Конституційні положення про демократичність, соціальність і правомірність держави – відомі речі, які найближчим часом сприйматимуться як норма. Погано це чи
добре, трактується по-різному. Можна згадати цілу низку прикладів інших держав, у
яких є подібна ситуація. Заспокоюючи себе та інших, можна розглядати подібні речі
як мету, цінності, до яких потрібно прагнути, але, разом із тим, слід збагнути, що
якщо невиконання законів буде нормою або лише метою, то будь-який крок до цієї
мети може перетворитися на мету.
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Бутманович-Дембіцька І.

ЧАС ВОРОЖОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛОГО
ЖИТТЯ – ДЖЕРЕЛО ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРИЗОВОГО
СТАНУ
Робота стосується суспільного розуміння часу як категорії, ворожої до
людини. Емпіричні дослідження за участю студентів Університету Politechnika
Krakowska дозволили виокремити декілька груп, які по-різному бачать майбутнє і
відмінними способами до нього готуються. Цікавим з дослідницької точки зору є
певний песимізм молодих, освічених людей та величезне, часто навіть гнітюче
бажання досягнути успіху.
Ключові слова: час, студент, дорослість, песимізм, апатія.

Butmanovich-Dembicka I.

HOSTILITY TOWARDS ADULT LIFE AS A SOURCE
OF PERSONAL CRISIS
This paper refers to social understanding of time as a hostile personal phenomenon.
Based on the survey of the Politechnika Krakowska students, several groups of students are
singled out according to their perceptions of time and relevant reactions. Certain
pessimism of young educated persons and extreme, quite often even depressing desire of
success are of particular interest.
Keywords: time, student, adultness, pessimism, apathy.
Вступ
Як зауважує К. Церн, час – це елемент життя, який вже давно зачаровує людей
і є предметом наукових досліджень, роздумів та філософських трактатів [2].
Насправді час є одним із найбільш вагомих чинників дії. Він створює перспективи і
межі для планування, повагу до можливостей і шансів у житті, а тому може бути як
дружнім, так і ворожим чинником. З соціологічної точки зору важливо проаналізувати інтерпретацію часу для відмінних соціальних груп, категорій та спільнот, що,
окрім інших умов, передбачає розгляд колективних та індивідуальних способів
мислення, поглядів і дій. Вони можуть бути як джерелом оптимістичних соціальних
відносин, так і причиною кризових стосунків.
Категорія часу видається очевидним поняттям, що сприймається на інтуїтивному рівні або раціонально, зокрема, якщо частково визначається за допомогою
раціональних факторів та здорового глузду. Однак оперування визначенням часу, чи
спроба дослідити, що приховано у цьому терміні, не є легким завданням. Із загальної
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маси словникових тлумачень, що базуються на основі різних наук із вивчення часу,
важко виокремити такі, які більш точно або менш банально характеризують це,
здавалося б очевидне, але на практиці багатозначне поняття. Навіть побіжне читання
словника Вебстера розкриває діапазон конкуруючих між собою понять, а відомий
астроном Hawking згадує такі види часу, як абсолютний час, реальний час, уявний
час, простір часу термодинамічного, космологічного і психологічного. Також визначено об’єктивний фізичний час і час індивідуальний, або час особистого досвіду
[9]. Остання класифікація цікавила ще стародавніх мислителів. Арістотель вказував
на необхідність адаптації людського розуму до фізичного часу всесвіту, а Св.
Августин вважав, що розумова діяльність має стати основою для вимірювання часу.
Ісаак Ньютон виокремлював серед численних категорій час абсолютний, Ле Гофф, у
дослідженні християнської концепції часу, виділяв час церкви і час купця, а Моріс
Хальбвакс стверджував, що у суспільстві існувало стільки різних колективних часів,
скільки було відмінних соціальних груп [5, с. 341]. Таким чином, люди з давніх часів
по-різному сприймали та розподіляли час, створювали відмінні часові перспективи.
На перший погляд, серед різноманіття тлумачень часу, що виникли на основі
точних та природничих вчень, зокрема суспільних наук, які розглядають природне
сприйняття часу людьми у загальному аспекті, на відміну від обмеженого розуміння
поточних знань, переважають концепції часу лінійного і циклічного. Саме вони, на
нашу думку, найбільш точно характеризують мінливість людського самопізнання
впродовж життя, а також дозволяють глибше проаналізувати процеси зміни, як у
плані їх розвитку, так і регресивності. Природниче сприйняття часу, хоча дивує
своєю простотою і навіть банальністю, одночасно є настільки багатогранним, що
може містити різноманітні способи соціального тлумачення цієї концепції. Одночасно таке сприйняття є досить відкритим, оскільки охоплює нові класифікації, у
тому числі ті, які не мають точно визначеної наукової форми.
Циклічний час складається з послідовності періодичних завершених подій.
Найбільш точно його характеризує аналогія замкнутого кола, в якому з однаковою
періодичністю відбуваються ті самі явища, події і процеси. Натомість лінійний час
передбачає вплив людини на перебіг свого життя та хід історії з перспективи послідовних етапів, тобто від початку до кінця. Окремі з етапів зазвичай не можна повторити або поліпшити і, звичайно, не можна повернути назад. І хоча така концепція
часу є найбільш загальноприйнятною, вона певною мірою є фатальною і неминучою.
Час і прогрес з індивідуальної точки зору
На сьогодні з поняттям часу часто поєднують категорії прогресу і розвитку,
що стосується людства загалом, а також окремих суспільств, суспільних груп, співтовариств та індивідів. Прогрес досягається з часом, а іноді, незважаючи на нього.
Час – це основа для оцінки певних досягнень, які можна примножити або зменшити.
Гюнтер Стент, відкидаючи всі традиційні визначення прогресу, намагався у власному тлумаченні максимально відповідати вимогам сучасності. Зосереджуючись винятково на актуальних параметрах та сучасних підходах до оцінки, він стверджував,
що прогрес можна розглядати лише з точки зору прагнення до влади. Панування на
сьогодні передбачає економічні переваги. Таким чином, прогрес можна виміряти
лише як зростання влади людини над зовнішньою реальністю, тобто темпами збільшення економічної безпеки особистості [9]. Таке уявлення про прогрес вказує на
динамізм і постійну мінливість реальності. Натомість економічна безпека не лише
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спонукає індивідів до динамізму, а також змінює їх погляди на світ і сприйняття себе
у часі. Відповідно, змінюється спосіб оцінки особистого часу.
Анна Павельчинська виокремлює індивідуальний вимір часу з точки зору
спостерігачів і емоційних особистостей, вказуючи на існування метричного часу, що
повністю або частково віддзеркалює індивідуальний людський часовий простір [7, с.
279-303]. Метричний час використовується для інструментального та особистісного
опису світу, а також для контролю рішень і дій. Цей вид часу є вагомим важелем
впливу на конкретні групи та індивіди, основою для метричної оцінки фактичних
досягнень. Метричний час, хоч і є зовнішнім чинником, але порушує автономію
людини і може бути джерелом страхів, зокрема страху поразки, у тому числі й
соціальної ізоляції. Відмінні періоди метричного часу, або, точніше – різні фрагменти концепції цього часу, стають частиною внутрішнього простору людини, яка є
складовою її свідомості та пов’язаних із нею знань. Дещо спрощено внутрішній
простір людини – це її динамічні і фрагментарні знання про світ і власне місце у
ньому. У таких знаннях вагоме місце належить внутрішній структурі простору і часу,
а на цьому тлі – баченню світу і себе самого. Внутрішній часо-простір індивідів
може значно відрізнятися, хоча у будь-якому випадку формується під впливом метричного часу. На особливу увагу заслуговує питання не так оцінки індивідуального
сприйняття місця і часу в світі, але більшою мірою визначення суспільного та індивідуального часу відмінними соціальними групами.
Перефразовуючи відому думку Г. Уітрова, що спосіб сприйняття часу є наслідком нашої історії, можна, на нашу думку, запропонувати тезу: це також є наслідком способу повсякденного життя, в якому ми живемо, і майбутнього повсякдення,
до якого ми прагнемо.
Сучасний світ можна інтерпретувати різними соціальними категоріями – це
епоха швидких, не завжди сприятливих подій, епоха неконтрольованих і часто хаотичних змін [1]. У такому образі світу окремі особи та соціальні групи конкурують за
кращі позиції у суспільстві, прагнуть успіху і дуже високо оцінюють різні прояви
сили: починаючи від економічної, професійної, політичної і завершуючи фізичною.
Індивідуальний часо-простір визначає напрям поведінки людини, створюючи не
лише думку про себе, але і спосіб дії, пристосування до навколишнього світу або
вибір життєвої стратегії.
Час масового суспільства можна охарактеризувати як час невпинної конкуренції, що стимулюється засобами масової інформації. Внутрішній часо-простір
людини насичується не лише побоюванням екзистенціального кінця, але й страхом
перед неможливістю використання особистого часу і метафорично ─ "не вписатися"
у привабливий соціальний простір. Людина чинить різні дії без переконання у правильності вибору. “Люди, які дбають про майбутнє і намагаються захистити себе від
небажаних змін долі, настільки ж переконані у швидкоплинності життя, як і такі, що
не вбачають причин відмовляти собі у задоволенні і вирішують „жити сьогодні” [1].
На думку Р. Мертона, акцент на досягненні успіху прогнозує те, що населення,
яке живе у такій соціальній реальності, приймає відмінні рішення з метою зближення
колективних бажань: “Культурний маніфест: не здаватися, не зупиняти зусилля, не
зменшувати своїх цілей, оскільки: злочин – це не зазнати поразки, а поставити
незначну мету” [6].
Дослідження та результати
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На тлі поточної дискусії про природу і види часу привертає увагу питання про
сприйняття часу молодими людьми, які добре підготовлені до професійного життя і
мають високі шанси на досягнення успіху. Представлені міркування є результатом
досліджень, що проводяться систематично з 2004 р. в Університеті Politechnika
Krakowska серед студентів старших курсів. Це дозволяє хоча б частково сформулювати відповідь на поставлене запитання. Використовувалася методика вільного та
аудиторного опитувань. Респондентам запропонували описати, як вони уявляють
своє професійне майбутнє. На основі цих висловлювань побудовано ряд моделей відображення майбутнього. Досить часто прослідковується категорія часу, яка поєднується з двома домінуючими способами уявлення свого майбутнього. Перший – це
раціонально-аналітичний, що базується на знаннях, аналізі поточної інформації, зіставленні фактів, аналітичному підході до явищ і використанні для їх опису раціональних понять та категорій [7]. Раціонально-аналітичне мислення сприяє здібностям
узагальнення та впливає на рівномірність рішень і схожість поведінки. Знання, якими
оперують індивіди, надходять із різних джерел, включаючи особистий досвід, але, на
наш погляд, більшість інформації має зовнішнє походження, базуючись на основі
різних типів авторитетів. У цій моделі домінує тенденція до схематичного та впорядкованого бачення соціальних явищ і процесів, однак тенденція до організації та
логіки також призводить до тривіальності і спрощень. У цьому випадку час найчастіше сприймається як метричний.
У межах другого підходу – інтуїтивно-синтетичної моделі пізнання – для
отримання знань потрібні інтуїція, безпосереднє розуміння та співпереживання. Натомість сформоване уявлення світу часто є цілісним, що, відповідно, зменшує шанси
для сегментації окремих компонент реальності. Інтуїтивне пізнання може базуватися
на раціональній та ірраціональній основі, а його результати – охоплювати два стилі
мислення. Емпатичне мислення, або мислення за аналогією, призводить до створення синтетичного уявлення про світ, суспільство, долю людини, сенс життя і т.д. [8,
c. 271-283]. Така модель пізнання часто поєднується з циклічною концепцією часу.
Уявлення про професійне майбутнє залежить від способів пізнання, з цим
пов’язані відмінні способи розуміння часу. Поряд із раціональним пізнанням функціонує пізнання інтуїтивне, а поряд із метричним часом – час циклічний і лінійний.
Можливо, тому професійне майбутнє або просто доросле життя уявляється також з
багатьох відмінних позицій, а побудовані плани видаються дещо несумісними, а
іноді і нелогічними.
Зазвичай соціальний час пов’язується, а часто й ототожнюється, з часом індивідуальним, тобто сприймається як особистий час. Спосіб бачення власного майбутнього, зокрема професійної кар’єри, навіть якщо переважає оптимізм і почуття
особистої впевненості, зазвичай базується на специфічному розумінні часу як ворожої категорії по відношенню до людини. Як правило, час – це вимір реальності, що
викликає значну стурбованість і почасти є генератором цілого спектра соціальних
страхів. Така заява не є новою чи незрозумілою для людей літнього віку, оскільки
тривога перед наслідками плину часу є одним із найпоширеніших екзистенціальних
страхів. Однак такий сильний страх у категорії молодих людей, що здобувають вищу
освіту, володіють знаннями та крокують у самостійне професійне життя, є щонайменше несподіваним. Саме цій проблемі присвячене наше дослідження.
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У висловлюваннях респондентів відчуття тривоги і сприйняття часу як ворожої щодо особистості категорії спостерігалося порівняно часто: близько 35% опитаних студентів подали відповіді, що вписуються у цю тенденцію. Відповідно до
пануючих поглядів щодо бачення часу у розрізі професійної самостійності респондентів класифікували на наступні категорії:
Теперішній час – надмірно сконденсований
Представники цієї категорії зазначили, що період навчання перевантажений
надмірною кількістю рішень, які потрібно прийняти, та діями, які потрібно виконати
чи принаймні розпочати виконувати. Лише частина з опитаних приймає такі рішення, а інші залишаються у стані „невизначеності”. Однак і працьовиті студенти, і
особи, що лише свідомі обов’язку праці, мають однакове відчуття – швидкоплинність часу не є сприятливою. З року в рік їхні шанси на привабливе професійне
майбутнє знижуються. Активні студенти приймають різні рішення, щоб краще
підготуватися до „старту у доросле життя”. Найбільш поширені рішення – це:
вивчення іноземних мов, стажування, курси і семінари з підвищення кваліфікації,
робота за умови неповної зайнятості, тимчасова праця за кордоном. Одночасно
студенти намагаються встановити перспективні з огляду на майбутню кар’єру знайомства; спробувати змінити фах шляхом зміни або доповнення напряму навчання,
наприклад: технічного на економічний і, навпаки, технічного на педагогічний або
торговельний: намагаються знайти своє місце в суспільній діяльності, політиці,
тощо. Особи, що здобувають додаткові знання або беруть участь у проведенні різних
заходів із загальною метою отримати кращий початок кар’єри, часто не цілком
впевнені у правильності вибору. Тому активні студенти часто змінюють напрям
діяльності й активізуються наприкінці навчання. Наведемо декілька характерних для
цієї групи висловлювань:
- „Я почав занадто пізно”;
- „Я міг би зробити набагато більше (працювати, вчитися, вдосконалювати
іноземну мову, відвідувати підприємства, проходити стажування), але мені не
вистачає часу, котрий я витрачаю на доїзди, непотрібні заняття в університеті,
підробітки і т.д.”;
- „Я витрачаю свій час на вивчення важких предметів одночасно я втрачаю
свій шанс”;
- „Моя доба повинна тривати значно довше. У мене так багато обов’язків, що я
постійно втомлений”;
- „Моя доба повинна тривати значно довше, оскільки я виконую стільки справ,
що жодну не доводжу до кінця”;
- „У мене немає часу, щоб подумати про сенс зробленого”;
- „Я шукаю інші можливості, оскільки зроблене раніше виявилось безрезультатним”;
- „Я втратив багато часу і, ймовірно, не матиму нагоди його надолужити”;
- „Я шукаю різні форми покращення свого майбутнього професійного статусу:
участь у курсах, стажуваннях, але на це не вистачає часу”;
- „Я повинен познайомитися з працівниками у цій галузі, але, зважаючи на
напружений графік, нема коли”;
- „Я знаю, що саме треба вивчити, але нема коли”;
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- „Я спробував піти на курси, але ніколи не зміг їх закінчити або добре підготуватися, отже це не дало жодних результатів”;
- „З певністю можу сказати: „Щось потрібно робити”, – але я не знаю, що саме,
і у мене немає ані сил, ані часу”.
Змарнований час
У цій групі спостерігалися два різні підходи. По-перше, деякі респонденти
вважали, що змарнували час, призначений для навчання. Це ті особи, які на початку
навчання мали різноманітні плани і бажання, але їм так і не вдалося вийти за межі
планування та реалізувати свої ідеї. Винними не завжди виявлялися самі студенти:
часто навчання займало весь час, а деякі з них були змушені працювати. По-друге,
інші респонденти у своїй слабкій підготовці до професії або невикористанні часу
звинувачує навчальний заклад, навчальні плани, організацію занять, вибір предметів
і т.д. Можна чітко простежити величезне розчарування від навчання, але не
внаслідок вибору дисциплін, якості та рівня підготовки і т.д., а швидше через зіткнення прагнень із реальністю, уявлень – із умовами навчання, наприклад у технічному вузі:
- „Я намагаюся якось планувати майбутнє, але інші випереджають мене”;
- „Я мав так багато планів: вивчення мов, стажування на перспективному
підприємстві, але нічого не вдалося”;
- „Якось цей час для мене минув беззмістовно”;
- „Після закінчення навчання ми вже є надто старими для багатьох
підприємств”;
- „Ми тут сидимо на заняттях, а технології так змінюються, що потрібно все
вчити з початку”;
- „Навчання триває надто довго і це позбавляє шансів на майбутнє у професії”;
- „Я надто пізно зрозумів, що цей фах не для мене”;
- „Я міг би робити щось зовсім інше”;
- „Іноді я шкодую тих чотирьох років, я відчуваю, що стояв на місці”;
- „Програма навчання була багатообіцяючою, але реальне навчання значно від
неї відрізнялося”;
- „Заняття організовані так, що ні на що не вистачає часу”;
- „Я весь час вивчаю одне і те ж”.
Час ворожого ставлення до дорослого життя
Найбільш цікавими виявились висловлювання, у яких виразно простежуються
страх перед самостійністю, завершенням навчання, тривога і загальна пересторога до
неминучої майбутньої професійної незалежності. У деяких студентів з’являються
ескапістичні життєві позиції. Незалежність не забезпечує задоволення, а інколи ще й
лякає. Наприкінці навчання деякі студенти відчайдушно шукають способи продовжити освіту, або, швидше за все, "відтермінувати" обов’язкові рішення, пов’язані з
майбутнім. Деякі з них намагаються здобути післядипломну освіту, поступово
переконуючи себе, що це обов'язково підвищить їх шанси на ринку праці. Інші
думають про зміну виду діяльності, а отже – початок навчання за іншим напрямком.
Виокремлюється також чітка група людей, які планують виїхати за кордон (близько
20% з цієї категорії), але не для праці за отриманим фахом, а радше у пошуках
випадкових заробітків, які допоможуть: "тримати дистанцію", "пошукати гарне місце
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для життя на деякий час", "підшліфувати мову", "познайомитися з новими людьми",
"відвідати визначні місця" і "зрештою, подумати над майбутнім". На наш погляд,
найцікавішим у цій групі є переконання, що можна легко впоратися з тимчасовим
життям упродовж декількох місяців або років. Натомість стабільне працевлаштування у межах своєї професії є ризикованим, оскільки такі рішення асоціюються з
відмовою від різноманітних можливостей, можуть замикати особистість в обмеженій, недостатньо творчій соціальній реальності. Професійна стабілізація ототожнюється з посереднім способом життя і більшою ймовірністю поразки. Група, яка
виокремлена на підставі висловлювань, що наведені нижче, є досить неоднорідною.
Адже серед осіб, які вбачають у суспільній та професійній дорослості ворожий
період життя, були дуже здібні і посередні студенти, особи, що вже працюють на
постійній чи тимчасовій основі, а також ті, хто не працює, студенти, що мають підтримку сім’ї, й особи, що значною мірою є самостійними, часто зі стипендіями, чи на
роботі. Єдиною спільною ознакою, окрім професійних планів, було походження респондентів, оскільки більшість проживала у великих містах. Знаковими виглядали,
наприклад, наступні висловлювання:
- „Я намагаюся найдовше зберегти статус студента, маю страх перед майбутнім”;
- „Зазвичай людина мало може досягти, вирішальними є підтримка, багата
сім’я, знайомства і т.д.”;
- „Так, у моїй професії можна знайти цікаву роботу, але шанси на її отримання
мають лише дуже здібні студенти, для посередніх шанси є незначними”;
- „Я зовсім не поспішаю наблизитися до сірого, буденного життя”;
- „Я зовсім не збираюся жити так, як мої батьки: робота- ім-робота”;
- „Я знайду щось, але нічого надзвичайного”;
- „Мене лякає лише думка про те, що буде потім (після навчання)”;
- „На початку навчання майбутнє видавалося світлим, а тепер я знаю, що це
буде постійна боротьба за робочі місця, гроші і т.д.”;
- „Можливо, мені вдасться десь “вклинитися”, але навряд чи це буде щось
цікаве”;
- „Я буду інтенсивно працювати ("гарувати"), як і всі інші, та 35 років виплачувати гроші за житло”;
- „Час летить так швидко, і я не знаю, що відбудеться через декілька місяців”;
- „Людина в нашій країні не відчуває стабільності, все швидко змінюється”;
- „Нічого доброго мене не чекає, хіба що виграю в лотерею”;
- „Навіть якщо б я хотів продовжувати розвиватися, то собі це дозволити не
зможу”;
- „Після закінчення навчання виявиться, що наші спеціальності більше не
потрібні”;
- „Навчання – це не задоволення, але протягом цих років майбутнє віддаляється”.
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Висновки
Виникає питання про походження захисних соціальних позицій, які, хоча і не
домінують, однак є досить поширеним явищем серед студентів старших курсів. Чому
для значної кількості молодих освічених людей професійне майбутнє розглядається
як час ворожий або, принаймні, тривожний? Звідки береться таке сильне небажання
професійної незалежності? Вичерпної та повної відповіді на це питання надати
неможливо, однак можна спробувати підбити підсумок основних причин зазначених
соціальних позицій. Ці причини можуть приховуватися у структурі соціального
світу, повного аномії та занадто непередбачуваної реальності, що перешкоджає
раціональному й оптимістичному плануванню. Крім того, постійна боротьба частини
студентів із фінансовими проблемами, необхідність підробітку, що призводить до
втоми і контактів із не завжди чесними працедавцями, впливає на зниження оптимізму цієї групи. Таке налаштування, безумовно, формує надто сильний суспільний
тиск для досягнення успіхів, економічну сторону життя, споживацький стиль, оцінку
особи на основі її економічних можливостей. Виникає своєрідний примус до
споживання і суспільний тиск для потреби досягнення успіху, яка значною мірою
отруює молодість та за влучним висловом Б. Фатиги, “позбавляє крил” [4, с. 188].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Bauman Z. Sztuka życia. ─ Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2009.
Cern K. Koncepcja czasu wczesnego Heideggera. ─ Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
3 Butmanowicz-Dębicka I, Poczucie zagrożenia a inercyjne postawy społeczne // Kryzysy, katastrofy ,
kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, 2009.
─ S. 81-90,
4 Fatyga B, Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście. ─ Warszawa: Instytut Nauk Stosowanych
Uniwersytet Warszwski, 2001.
5 Le Goff J. Czas kościoła i czas kupca // Czas w kulturze, ─ Warszawa: PIW, 1988.
6 Merton R. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. ─ Warszawa: PWN, 1982.
7 Pawełczyńska A, Czas i przestrzeń a formy poznania świata // Wizje człowieka i społeczeństwa w
teoriach i badaniach naukowych., ─ Warszawa, PIW, 1984. ─ S. 279-303.
8 Tomaszewski T, Czynności świadome // Psychologia jako nauka o człowieku / M. Maruszewski,
J. Reykowski, T. Tomaszewski (red.). ─ Warszawa, KIW, 1966. ─ S. 271-283,
9 Whitrow G.J. Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy. ─ Warszawa,
Pruszyński i S-ka, 2009.
1
2

329

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ
УДК 165.731
Кухар В. М.

НОВИЙ ЗДОБУТОК ВИВЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (БОГДАНИШИНА О. ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ В УКРАЇНІ (60-ТІ РОКИ
ХІХ – 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ). – ХАРКІВ: ВИД-ВО
ВІРОВЕЦЬ А. П. АПОСТРОФ, 2010. – 480 С.)
Поява нової книги з методології історії – це завжди подія. Методологія –
галузь наукового знання, що є особливо трудомісткою і потребує грунтовної копіткої
роботи з опрацювання, систематизації та узагальнення матеріалу. Праці, що відображають рецепції філософських напрямів у історичній науці, – взагалі рідкість, оскільки дослідження, дотичні до кількох галузей знання, під силу лише небагатьом різнобічно підготованим фахівцям, самовіддано націленим на служіння науці. З огляду на
це на особливо схвальну оцінку заслуговує праця О. Богданишиної „Позитивізм в
історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)”, за якою, безперечно,
стоїть багатолітня сумлінна, ретельна і плідна робота. Освоєння позитивістської
методології у науковій спадщині істориків, які працювали на теренах України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст., має неабияке значення з огляду на ту обставину, що
українська історична наука саме у цей період розпочала активне приєднання до світового наукового процесу, внаслідок чого створювався цінний матеріал компоративістської природи.
Книга пропонує цілком зрілий і аналітично виважений погляд на утвердження
позитивістської методології та стилю історіописання у галузі історії на теренах
України. Позитивізм представлено як науковий напрям, що поступово відвойовує
позиції у попередників і, разом з тим, шукає шляхів синтезу передових ідей із вагомими здобутками попередників. У позитивізмі в історичний науці на українських
територіях побіжно простежується вкраплення кантівської і гегелівської наукових
традицій, спадщини європейського Просвітництва і романтизму.
Позитивізм постає як рецепція класичної наукової традиції. Дослідниця
розглядає проникнення позитивізму на українські землі у двох ракурсах: класична
позитивістська соціологічна традиція – історична наука в межах українського територіального простору або ж класична європейська позитивістська історіографія –
історична наука на теренах України. Вступна частина представляє позитивізм як метанаратив історіописання, який постав як продукт європейської філософської традиції. Автор виразно розрізняє у історичній спадщині в Україні періоди „ранній”,
означений ознаками натуралізму, органіцизму, еволюціонізму і феноменалізму, і
„модернізований”, опертий на відмові від біологічного редукціонізму і жорсткого
детермінізму, варіанті позитивізму. Вивчення історіографії проблеми дозволило
виокремити у позитивістській добі в історичній науці України три етапи:
 поширення позитивістської моделі історіописання;
 критичного сприйняття позитивістського варіанта історіописання;
 систематичного вивчення позитивізму.
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Головним промотором утвердження позитивізму в означеному територіальному і часовому ареалі О. Богданишина визнає М. Ковалевського, хоч, разом з тим,
вказує на слушність доводів вітчизняних вчених, що трактували як ключові фігури
позитивістської історіографії в українських землях: М. Драгоманова, І. Франка,
М. Грушевського, І. Лучицького. Дослідниця визнає поступове звільнення істориків
від рудиментів теологічного мислення: вкраплення релігійних підходів, апелювання
до теософської свідомості, високих оцінок матірної релігії на противагу „чужо родним” віруванням (у роботі відповідно підкреслено, що історики підросійської України виявляли більше симпатій до православ’я, а вчені підавстрійської України – до
католицизму). Разом з тим, автор зазначає, що польські історики менш критично ставилися до релігії і намагалися поєднати релігійну віру з просвітницькими та позитивістськими ідеями.
Вступ у позитивістську епоху – це не лише беззастережне домінування атеїзму
в історіографії на українських теренах, але й стимул до пошуку позитиву в теософських системах. З монографії виразно випливає, що її автор визнає раціональність
позитивістських доводів, що у певних суспільствах і на певних етапах розвитку
релігійні вірування відігравали позитивну роль, і ненав’язливо схиляє до цієї думки
своїх читачів. Разом з тим, дослідниця констатує витіснення віри у Бога вірою у
всемогутність людського розуму, безмежні можливості науки.
Утвердження позитивізму в історіографічній традиції на українських землях,
як доводиться у роботі О. Богданишиної, концентрувалося у потужних вузівських
наукових центрах (Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернівцях, Ніжині). Проте проблема утвердження позитивізму в ареалах історичних наукових шкіл розглянута фахівцем лише на прикладі Київської історико-документалістської школи. А, напевно,
варто було б у такому контексті представити і Львівську історичну школу М. Грушевського.
Сприйняття позитивізму в історичних наукових колах істориків в Україні
автор пов’язує з проникненням у цей ареал соціології, хоча ця наука не була достатньо інтегрована у систему освіти. Спираючись на численні факти, О. Богданишина констатує жвавий інтерес до позитивізму в студентських колах.
Дослідниця вказує на прихильність більшості представників позитивістської
парадигми в історіописанні до ліберальної ідеології у поміркованому варіанті з
визнанням доречності конституційної монархії, культурно-просвітницької діяльності
серед народу, примату інтересів громади над державою, запереченням застосування
революційного терору. Проблема вдосконаленя суспільства розглядається дослідницею з ліберально-реформаторського погляду. Держава постає як один із центральних
соціальних суб’єктів, який потребує вдосконалення, як соціальний організм, де процеси постійно вимагають оптимізації. Примітно, що багатьох істориків, які працювали на українських теренах і ставилися до народу як вагомого фактора суспільного
розвитку, дослідниця визнає прихильниками ідеї громадянського суспільства.
У роботі О. Богданишиної „Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр.
ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)” аргументовано доведено висновок про багатофакторність
соціального розвитку. Робота виважено підводить до розуміння цієї ідеї і читача, що,
як підсумок, має визволити його з позитивістського полону соціологічного сієнтизму.
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УДК 338.431(477.82)
Сорока Ю. М.

ШАБАЛА Я. М. АГРАРНІ РЕФОРМИ НА ВОЛИНІ У ХХ –
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРЕБІГ
ТА НАСЛІДКИ: МОНОГРАФІЯ / ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ ШАБАЛА. – ЛУЦЬК : ВОЛИНСЬКА
МИСТЕЦЬКА АГЕНЦІЯ «ТЕРЕН», 2012. – 360 С.
В умовах незалежності України вітчизняна історична наука поступово набуває
належного їй суспільного статусу як самостійна галузь знань. В ній продовжують
розвиватися традиційні напрями історичних досліджень, починають формуватися
нові, постійно розширюється їх тематичний та жанровий діапазон. Одним із напрямів, який займає власну нішу у вітчизняній історіографії, є дослідження народного
господарства України та її окремих регіонів. Саме його традиції репрезентує монографія Я. М. Шабали «Аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ ст.: передумови, перебіг та наслідки»
У вступній частині автор аргументовано довів актуальність теми, чітко визначив предмет та об’єкт дослідження, сформулював його мету та завдання. Не викликає сумніву й те, що вивчення аграрної історії Волині ХХ ст. має важливе прикладне
значення, оскільки з досвіду попередніх аграрних перетворень можна почерпнути
повчальні уроки і віднайти відповіді на виклики, які стоять перед сучасним українським селом.
У першому розділі Я. Шабала ґрунтовно проаналізував вітчизняну та зарубіжну історіографію досліджуваної проблеми, цілком виправдано систематизувавши
її за проблемно-хронологічним принципом. Огляд джерельної бази, свідчить, що
автор для написання праці використав широке коло різних за специфікою та жанровими ознаками історичних джерел, у тому числі й архівних документів, частина з
яких вперше введена до наукового обігу. Це підкреслює як новизну, так і високу
наукову вартість даного дослідження. Задекларовані методологічні підходи дають
можливість з наукової точки зору розглянути процес розвитку аграрних відносин на
Волині в окреслених у роботі хронологічних межах. Доцільним, на наш погляд, є
використання низки методів економічної історії.
Другий розділ автор присвятив столипінській аграрній реформі та її реалізації
на Волині в 1906–1914 рр. Він досить ґрунтовно проаналізував історичні передумови
реформи, охарактеризував шляхи і методи її реалізації, вказавши на певні регіональні особливості. Оперуючи багатим статистичним матеріалом, Я. Шабала відобразив
зрушення в аграрному секторі Волинської області викликані реформою, на конкретних прикладах обґрунтував свої висновки про те, що з її запровадженням волинське село стало на шлях капіталістичної еволюції.
В наступному розділі дослідник проаналізував зміни, які відбулися в сільському господарстві Волинського воєводства внаслідок реалізації аграрної реформи
польського уряду в 1920-х–1930-х рр. В ньому досить детально відображені зміни в
системі землеволодіння та землекористування, еволюція структури господарств.
Значну увагу автор приділив аналізу кількісних показників розвитку різних галузей
сільського господарства, що дало змогу об’єктивно оцінити економічну ефективність
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реформи. Відзначаючи певні позитивні зрушення, викликані реформою, він також
вказав і на окремі її упущення, що не дозволили вирішити багатьох проблем волинських селян.
Четвертий розділ охоплює колгоспно-радгоспну добу. На основі архівних документів Я. Шабала відтворив динаміку колективізації волинського села, охарактеризував економічний стан колгоспів на межі 1940-х–1950-х рр. Наступні етапи
розвитку сільського господарства автор пов’язав з партійно-державною аграрною
політикою СРСР і УРСР. Реалізація головних її напрямів продемонстрована різноманітними статистичними даними, які відтворюють кількісні та якісні зміни, що відбулися в розвитку сільського господарства Волинської області. Він досить критично
підійшов до аналізу цих показників, акцентуючи увагу на тому, що їх кількісне
зростання відбувалося за рахунок чинників екстенсивного характеру.
У п’ятому розділі висвітлено хід реформування волинського села в період
незалежності України. Автору вдалося розкрити суть і зміст основних напрямків
аграрної реформи, відобразити структурні зміни в аграрному секторі Волинської
області, які відбулися на початку ХХІ ст. Ці зміни підтверджені статистичними
даними, поданими у вигляді таблиць, і відображають основні показники розвитку
індивідуальних та фермерських господарств, різних типів сільгосппідприємств тощо.
Я. М. Шабала, вказуючи на окремі позитивні зрушення, також вказав на низку
деструктивних чинників, які стримують розвиток волинського села на сучасному
етапі.
У підсумку автор зробив об’єктивні висновки, які базуються на результатах
дослідження. На наш погляд, у висновках монографії варто було чіткіше сформулювати рекомендації щодо можливості використання досвіду попередніх аграрних
реформ в сучасних умовах.
Подані у додатках графіки та діаграми вдало доповнюють текстову частину
монографії, оскільки наочно демонструють динаміку розвитку основних галузей
аграрного сектору Волині на різних етапах його реформування.
В цілому слід відзначити те, що структурна побудова монографії є чіткою і
логічною, матеріал викладено цікаво і доступно, що наблизить її до широкого кола
читачів. За призначенням вона може слугувати з одного боку, як самостійна наукова
праця, з іншого – як ґрунтовний посібник з аграрної історії Волині та України ХХ –
початку ХХІ ст.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Сова А. О.

ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, ПРИСВЯЧЕНА 120РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕНИ СТЕПАНІВДАШКЕВИЧ
7 грудня 2012 р. у Львівській комерційній академії відбулася Друга всеукраїнська наукова конференція “Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації
Олени Степанів-Дашкевич. Її організували кафедра історії і політології юридичного
факультету Львівської комерційної академії, Львівський національний університет
імені Івана Франка, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України,
Наукове товариство імені Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Конференція зібрала провідних українських науковців із різних міст України.
На неї подали заявки 25 вчених: доктори історичних наук, професори С. Д. Гелей
(Львів), І. С. Зуляк (Тернопіль), М. Р. Литвин (Львів), В. І. Марочко (Київ), Т. В. Оніпко
(Полтава), М. В. Сеньків (Дрогобич), І. А. Фареній (Черкаси), В. П. Футала (Дрогобич); доктор географічних наук, професор О. І. Шаблій (Львів); доктор економічних
наук, професор А. О. Пантелеймоненко (Полтава); кандидати історичних наук,
доценти В. В. Вісин (Луцьк), Т. М. Вісина (Луцьк), А. Б. Кліш (Тернопіль), В. І. Клок
(Львів), В. М. Кухар (Львів), Ю. В. Михальський (Львів), А. В. Прокіп (Львів), В. П. Рекрут (Вінниця), А. О. Сова (Львів), Г. В. Цибуленко (Херсон); кандидати філософських наук, доценти О. З. Кендус (Львів), М. М. Мовчан (Полтава), С. М. Рутар (Львів);
Г. І. Сварник (Львів); аспіранти М. І. Чорна (Тернопіль), Г. В. Фінашина (Харків);
викладачі та аспіранти. Присутніми на конференції було чимало студентів Львівської
комерційної академії.
З об’єктивних причин не всі доповідачі змогли приїхати до Львова, виступити
й обговорити актуальні питання життєвого і творчого шляху Олени Степанів-Дашкевич, теорії та історії кооперації, сучасного національного та міжнародного
кооперативного руху. На конференції із доповідями виступили: доктор історичних
наук, професор, в. о. директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України Микола Литвин; доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри
економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені
Івана Франка Олег Шаблій; кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та
нової історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Валентин Вісин; кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та
економічної теорії Луцького національного технічного університету Тетяна Вісина;
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і політології, проректор
Львівської комерційної академії, дійсний член НТШ Степан Гелей; завідувач Науко334

во-дослідного відділу історичних колекцій Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Галина Сварник; доктор історичних наук,
професор кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка Василь Футала; кандидат історичних
наук, доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету Геннадій Цибуленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії і політології Львівської комерційної академії, заступник директора Центру
незалежних історичних студій Андрій Сова. Вітальну телеграму до учасників конференції від співробітників Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння
розвитку кооперації Полтавського університету економіки і торгівлі надіслав його
директор Андрій Пантелеймоненко, в якій щиро привітав бажання поширювати кооперативну ідею, берегти і вшановувати пам’ять славних діячів українського кооперативного руху.
На пленарному засіданні першим виступив Микола Литвин. У доповіді “Олена
Степанів – активний учасник української визвольної боротьби у першій чверті ХХ
століття” він наголосив на участі Олени Степанів у парамілітарних товариствах
“Сокіл”, “Українські Січові Стрільці”, “Пласт”; розкрив її героїчний чин як хорунжої
Легіону Українських Січових Стрільців та четарки Української Галицької Армії. На
цьому ж засіданні також виступили: Олег Шаблій із темою “Внесок Олени Степанів
у розвиток української географічної науки”, Валентин та Тетяна Вісини – “Еволюція
кооперативних ідей у Волинському воєводстві в 20–30-х роках ХХ століття”, Степан
Гелей – “Олена Степанів – визначний діяч галицької кооперації” та Галина Сварник
“Нові документальні матеріали про життя Олени Степанів з Меморіальної бібліотеки-архіву Ярослава Дашкевича”. Олег Шаблій проаналізував наукову і суспільну
діяльність Олени Степанів, звернувши увагу на її праці з географії України, геоурбаністики та краєзнавства. Валентин та Тетяна Вісини переконливо довели, що кооперативна ідеологія волинських кооператорів в умовах Російської імперії ґрунтувалася на
доробку теоретиків і практиків кооперації Росії і Наддніпрянської України таких як
М. Баллін, М. Зібер, В. Доманицький, М. Левитський, С. Бородаєвський, Б. Мартос,
М. Туган-Барановський. На думку доповідачів, міжвоєнний період, кооперативним
діячам Волині набутий теоретичний та практичний досвід довелося синтезувати з
кооперативною ідеологією, сформованою у західноукраїнському суспільстві. У своїй
практичній роботі волинські кооператори використовували ідеї видатних діячів
західноукраїнського кооперативного руху: І. Петрушевича, А. Жука, К. Коберського,
Ю. Павликовського та інших. Ці теоретики дослідили історичні передумови виникнення кооперації, її соціально-економічну основу, конкретизували ряд важливих
категорій (кооперація, кооператив), визначили основні економічні та організаційні
принципи кооперування, що мало важливе значення для практики кооперативного
будівництва. Степан Гелей відзначив велике значення української кооперації для національного відродження Галичини міжвоєнного періоду. Доповідач на прикладі
праці Олени Степанів “Кооперативи здоровля, їх завдання, організація, історія”, яка
вийшла друком у Львові у 1937 р., з однієї сторони показав вклад Олени Степанів у
дослідження кооперації, з іншої наголосив на практичному значенні теоретичних
осмислень на сучасному етапі державотворення. Галина Сварник розповіла про документальні матеріали про життя Олени Степанів з Меморіальної бібліотеки-архіву
Ярослава Дашкевича. Дослідниця також презентувала нове видання Анни Кос “З-під
знаку Стрільця: Олена Степанів-Дашкевич у світлинах, документах та спогадах”, що
побачило світ у Львові за декілька днів перед конференцією. Дослідження Анни Кос
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гарно проілюстроване архівними світлинами, документами, доповнене фрагментами
інтерв’ю Олени Степанів, а також текстами народних пісень про героїню штурму
гори Маківки.
Після обідньої перерви доповіді виголосили: Василь Футала “Український
кооперативний рух у міжвоєнній Польщі: стан і тенденції дослідження проблеми
протягом 1950–1980-х років”, Геннадій Цибуленко “Кооперативна альтернатива столипінського адміністрування” та Андрій Сова “Участь Олени Степанів в організації
Пласт”. Василь Футала проаналізував історіографічні джерела, створені впродовж
50–80-х рр. ХХ ст., що розкривають діяльність українських кооперативних організацій у міжвоєнній Польщі. Він з’ясував особливості розвитку проблеми в різних
соціокультурних вимірах, виокремив основні напрями досліджень, звернув увагу на
процес накопичення наукових історичних знань, персоніфікував науковий доробок
істориків та окреслив коло недостатньо вивчених питань. Жваве зацікавлення викликав виступ Геннадія Цибуленка, в якому вченик розглянув проблеми співвідношення кооперативної моделі, що була втілена за планами аграрної реформи С. Вітте
та адміністративних технологій П. Столипіна, що були ним використані в ході
реформи. Загальний стан кооперативного будівництва у Херсонській губернії перед
Першою світовою війною, за словами доповіда засвідчив те, що кооперація за досить
короткий термін зуміла налагодити ключові напрямки роботи щодо модернізації
дрібного селянського виробництва у великотоварне через його кооперування. На
цьому шляху відбувалась реальна адаптація селянства до умов ринку, накопичення
ним фінансового, виробничого, організаційного та інтелектуального потенціалу. Все
це створювало умови для перетворення вчорашніх роз’єднаних та дезорганізованих
селян у повноправних учасників ринку і капіталістичної модернізації агросфери, без
жахливих суспільних потрясінь та психічних деформацій. Останню доповідь виголосив Андрій Сова. Він торкнувся маловідомої сторінки життя Олени Степанів, а саме
її громадської діяльності у Львові упродовж 1920-х рр. Адже саме в цей час Олена
Степанів була активною учасницею пластового руху. Її діяльність проходила у двох
напрямках. Перший – це активна участь як опікуна 2-го пластового куреня імені
Марти Борецької, що діяв на базі гімназії сестер василіанок. Другий – активний учасник керівних органів “Пласту” – Верховної Пластової Ради та Верховної Пластової
Команди.
На завершення було проведено підсумкову пресконференцію. Оргкомітет конференції взяв на себе зобов’язання відповідні матеріали опублікувати у “Віснику
Львівської комерційної академії” (cерія – гуманітарні науки, головний редактор
С. Д. Гелей, відповідальний секретар А. О. Сова). Також учасники мали можливість
відвідати екскурсію центральними вулицями Львова.
Підсумовуючи роботу конференції слід зазначити, що практично всі доповідачі відзначили високий науковий рівень виголошених доповідей, оперативність та
професіоналізм оргкомітету; отримали чималу кількість запитань, які засвідчили про
важливість піднятих наукових проблем, актуальність теми, а також про потребу
написання ґрунтовної монографії про життєвий та творчий шлях Олени Степанів, із
залученням нових джерел з українських і закордонних архівів та приватних збірок.
Життєвий шлях Олени Степанів-Дашкевич гідний для наслідування теперішньому і
майбутнім поколінням українців.
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Рутар С. М.

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЕКОНОМІЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ
ГРОМАД ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ: РЕАЛІСТИЧНА МЕТА
ЧИ ПУСТА МРІЯ»
15 березня 2013 року у Львівській комерційній академії відбувся „круглий
стіл” на тему: „Економічна самоорганізація громад через кооперацію: реалістична
ідея чи пуста мрія”. Організатори – Стрийська кооперативна ініціатива, Товариство
„Мале Коло”, Львівська аграрна дорадча служба, Львівська комерційна академія,
Інформаційний партнер – тижневик „Вісті...”.
З доповідями виступили: Петро Маковський, голова спостережної ради кредитної спілки „Вигода”, м. Стрий „Кооперація: цінності важать більше, ніж гроші”;
Любомира Баб’як, керівник музею історії кооперації при Львівському кооперативному коледжі „Історична роль кооперативних ідей”; Степан Гелей, професор,
доктор історичних наук, проректор Львівської комерційної академії „Що маємо, що
можемо, що зобов’язані”; Андрій Оленчик, к.е.н., заступник директора розпорядника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб „Погляд з глибини серця”.
П. Маковський підкреслюючи важливу роль кооперації у формуванні цінностей вільної людини наголосив на необхідності в рамках подібних заходів виробити
стратегічні пріоритети кооперативного розвитку в Україні на сучасному етапі. В
процесі теоретичних дебатів маємо отримати відповідь на такі питання. По-перше,
чи є кооперація моральною економікою? По-друге, чи можна „економізувати” роботу громадських організацій і політичних рухів? По-третє, чи залежить розвиток
кооперації від підтримки державної влади? По-четверте, чи є в Україні сприятливі
умови для розвитку кооперації?
Л. Баб’як характеризуючи розвиток кооперації на Галичині у 20-30-х рр. ХХ
століття, розкрила роль інтелігенції та греко-католицького духовенства у розбудові
кооперативів. Особливу увагу вона акцентувала на ролі кооперації у формуванні
національної ідентичності народу та моральних якостей громад.
С. Гелей розкрив роль кооперації у становленні демократичних, моральнодуховних засад самоорганізації народу проти колоніального гноблення. Узагальнюючи досвід минулого він наголосив, що тільки кооперація, побудована на демократичних засадах, спроможна стати основою громадських рухів в боротьбі проти
олігархату, який руйнує країну і людину.
А. Оленчик охарактеризував кооперативи, як найбільш оптимальну форму соціальної взаємодії вільних громадян, яка ґрунтується на принципі „мислити глобально, але діяти
локально”. Така організаційна форма дозволяє людині навчитися вирішувати свої конкретні справи і справи громади. Успіх розвитку кооперації в значній мірі залежить від того
наскільки суспільні інститути стимулюють вільну поведінку людини.
У дискусії взяли участь: Василь Холуйко, президент західноукраїнського ресурсного центру; Іван Паньків, керівник Львівської Аграрної дорадчої служби; Андрій Доманський, директор товариства „Сільський господар”; Михайло Ратушняк, представник
Тернопільської ліги підприємців „Українська справа”; підприємець Василь Прусак; Ігор
Петришин, виконавчий директор Львівського об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів „Рівноправність”; Микола Пилипець, голова молочарського кооперативу „Загора” зі Львівщини; академік Ігор Юхновський; викладачі кафедри історії і політології Львівської комерційної академії: к. і. н., ас. Ярослав Занік; к. і. н., доц. Валентина
Кухар; к. філос. н., доц. Степан Рутар; к. і. н., доц. Андрій Сова та інші.
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Прокіп А. В.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І АСПІРАНТІВ НАВЧАЛЬНОНАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ«АКАДЕМІЯ» «АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК»
3-4 квітня 2013 року викладацький склад кафедри історії і політології взяв
діяльну участь в науковій конференції «Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України», що проходила в стінах Львівської комерційної академії.
Під керівництвом доктора історичних наук, професора С. Гелея на кафедрі
працювала секція «Актуальні проблеми гуманітарних наук». В ході засідання секції
були розглянуті наступні доповіді: 1. «Праця В. Кучабського «Західна Україна в
боротьбі з Польщею і більшовизмом у 1918-1923 роках» – визначний твір української політичної думки» (проф. С. Гелей); 2. «Українська культура у векторі суспільнополітичних реформ другої половини 80-х – першої половини 90-х років ХХ століття»
(доц. О. Кендус) ;
3. «Діяльність лівих партій у Галичині в міжвоєнний період» (доц. В. Клок);
4. «Українське мистецтвознавство: карма, стигма і реабілітація С. Таранушенко і
В. Свінціцької» (доц. В. Кухар); 5. «Споживча кооперація Галичини в умовах перехідної економіки» (доц. А. Прокіп); 6. «Проблеми постолігархічного транзиту» (доц.
С. Рутар); 7. «Економічна діяльність Дніпросоюзу у 1919 році» (доц. А. Сова).
У своїй доповіді професор С. Гелей наголосив, що фундаментальна наукова
праця «Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren
1918-1923» В. Кучабського, опублікована 1934 року мала великий вплив на розвиток
історичної науки в Україні, викликала велике зацікавлення в країнах Європи. У ній
автор висвітлив внутрішнє становище України, зокрема її політичні та військові
позиції й одночасно розкрив різнобічні міжнародні зв’язки, які мали визначальний
вплив на долю української державності. У 2012 році кафедра історії і політології
Львівської комерційної академії розпочала роботу над перекладом монографії В. Кучабського українською мовою. «Є всі підстави вважати, що наприкінці 2013 – на
початку 2014 року український читач зможе ознайомитися з визначним історичним
твором рідною мовою», – зазначив доповідач.
Виступ О. Кендус був присвячений проблемам української культури 1980–
1990-х років. Доповідач зауважила, що період суспільно-політичних реформ другої
половини 80-х – початку 90-х років ХХ століття увійшов в історію України як стадія
духовно-національних та політичних зрушень, що зачепили всі площини суспільнополітичного та культурного життя. На хвилі змін зріс інтерес громадян до справжнього історичного минулого, утворилися громадські організації, політичні партії,
культурно-мистецькі товариства, відбулися зрушення, пов’язані із національним пробудженням української нації, що врешті решт призвело до проголошення незалежності.
Цікавою та ґрунтовною була доповідь на засіданні секції доцента кафедри
С. Рутара, який констатував, що Україні більше ніж за двадцять років державної
незалежності не вдалося здійснити перехід до вільного ринку і розвиненої політичної
демократії. Вона, як і більшість пострадянських країн (за винятком Прибалтики, а на
сьогодні Грузії і частково Молдови та Киргизії), збудувала олігархічний капіталізм.
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Основними рисами цієї моделі капіталізму є: авторитаризм президентської влади,
зрощення влади та бізнесу і приватизація політико-адміністративних функцій владною верхівкою. Доповідач підкреслив, що сьогодні стає зрозумілим, що без демонтажу олігархічної системи капіталізму Україна не має ніяких шансів стати цивілізованою країною, а народ отримати стандарти свободи, добробуту і справедливості,
притаманні високорозвинутим країнам.
Виступ доцента А. Прокопа був присвячений питанням розвитку споживчої
кооперації Галичини в умовах перехідної економіки. Доповідач, зокрема, підкреслив,
що підприємства та організації споживчої кооперації Галичини, завдяки консолідованим й виваженим зусиллям правлінь споживспілок і споживчих товариств, усієї
галицької кооперативної громади, в складних умовах перехідної економіки активно
працювали й на початку 2000-х років, зуміли забезпечити певний приріст обсягів
діяльності та беззбиткову роботу галузей господарювання.
Доцент А. Сова у своїй доповіді висвітлив маловідому сторінку історії української
кооперації, а саме: економічну діяльність одного з найпотужніших центрів української національної кооперації в роки Української національної революції 1917–1921
років – Дніпровського союзу споживчих товариств («Дніпросоюзу»). Доповідач
наголосив, що станом на 1 січня 1919 року до «Дніпросоюзу» входило 86 союзів, що
об’єднували 8500 споживчих товариств. У 1919 році Дніпровський союз споживчих
товариств мав значну кількість закордонних філій, зокрема, у Відні, Варшаві, Празі,
Парижі, Берліні, Лондоні, Генуї, Константинополі та ін. Вони практично виконували
роботу представництв: збирали інформацію про європейські ринки, про попит та
ціни на них; розшукували можливих партнерів спілки; інформували про українську
кооперацію європейську громадськість та кооперативні кола.
Цікавими та змістовними були також доповіді викладачів кафедри доцентів
В. Клока та В. Кухар.
Таким чином, можна констатувати, що доповіді, виголошені на засіданні секції
продемонстрували великий інтерес викладацького складу Львівської комерційної
академії до висвітлення актуальних проблем сучасних гуманітарних наук, до наукового дослідження маловідомих сторінок історії України та української кооперації,
показали глибоке розуміння проблем, пов’язаних з суспільно-політичною ситуацією
в нашій державі.
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