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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
УДК 94(477):929
Войтович Л. В.

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ
(Святий рівноапостольний князь Володимир)
Анотація. У публікації на основі залучення великої кількості історичних джерел та глибокого наукового
аналізу розглядаються маловідомі широкому загалу сторінки біографії великого київського князя Володимира
Святославича – видатного державного діяча часів України-Русі. З’ясовано, що князь Володимир розпочинав
своє князювання у Хольмгарді, а не в Новгороді. Прийняттям християнства Володимир вводив Київську Русь в
орбiту цивiлiзованих країн i вирiшував проблеми стратегічно важливого союзу з Вiзантiєю.
Ключові слова: князь, династія, дворяни, Київ, Новгород, племінні князівства, торгівля, військові походи.

Vojtovych L. V.

PRINCE VOLODYMYR SVYATOSLAVYCH
(St.Volodymyr)
Abstract. In the article on the basis of the involvement of a large number of historical sources and deep
scientific analysis are considered little-known to the public pages of the biography of Grand Prince of Volodymyr
Svyatoslavych – an outstanding statesman during Ukraine-Rus. Found that Prince Volodymyr started his Prince in
Hol′mgard and not in Novgorod. The adoption of Christianity by Volodymyr Kyiv Rus made in the orbit of the
civilization countries carried out the problem strategically important alliance with Byzantium.
Keywords: Prince, dynasty, nobles, Kyiv, Novgorod, tribal Principality, trade, military campaigns.
Постановка проблеми. Князь Володимир Святославич став знаковою постаттю в історії нашої Батьківщини, діяльність якого, багато в чому, визначила подальші шляхи історичного розвитку Русі-України.
Постановка завдання. Метою публікації є розкриття деяких маловідомих аспектів з життя і діяльності князя Володимира Святославича, адже біографія цієї видатної особистості овіяна серпанком таємничості, легенд, домислів, стереотипів та запеклих дискусій1.
Виклад основного матеріалу дослідження. Народився Володимир Святославич не пiзнiше 963 р.,
бо близько 978-979 р. у нього уже була дружина Олова. Походження його матерi Малушi, дочки Марка
Любечанина i ключницi княгинi Ольги неясне. Версiї походження Марка Любечанина з прибалтійського
Любека2, його тотожності з древлянським князем Малом3 або ж з Мстишою-Лютом Свенельдичем4 виявилися справедливо критиковані5.
Так само малоймовірно, що Малуша була дочкою місцевого любецького династа, взятою в заложницi
Ольгою. Більш обгрунтованою виглядає версія Ігоря Мицько, за якою Малуша і Добриня були дітьми Мала
Любчанина з чеського Лібіце, який потрапив на Русь у складі місії єпископа Адальберта (961 р.)6. Юрій
Диба звернув увагу на городище Х–ХІ ст. біля с. Любче Рожищенського р-ну Волинської обл. та групу сіл
Низкиничі (польський хроніст Ян Длугош назвав Мала Низкинею, тобто низеньким), Будятичі й Калусів,
які, напевно, були володіннями Мала Любчанина, куди і вислала княгиня Ольга у с. Будятин (Будятичі)
вагітну Малушу народжувати Володимира7.
Однак ключники, як i iншi княжi дворяни, незважаючи на свiй майновий стан, юридично належали
до рядовичiв або холопiв. Тому виглядає, що Володимир був бастардом, права якого визнав його батько
Святослав.
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В 970 р. Володимир був посаджений батьком у Новгородi. Скандинавські джерела Новгорода Х–ХІ ст.
його не знають, за ними князь Володимир княжив у Хольмгарді. Історики, не задумуючись, поспішили
ототожнити Хольмгард із Новгородом Великим. А коли всі спроби знайти там шари VIII–IX вв. виявилися
безуспішними8, рівно ж як і перспективи знайти ділянки із забудовою Х ст9, або ж довести існування
новгородських укріплень раніше згаданих у літописах10 (під 1044 р. “на весну же Володимиръ [Володимир
Ярославич, син Ярослава Володимировича Мудрого – Л. В.] заложи Новъгород и сдела его”11; під 1116 р.
“в то же лето Мьстислав [Мстислав Володимирович, старший син Володимира Мономаха – Л. В.] заложи
Новъгород болши первого”12; під 1169 р. при князі Романі Мстиславичі “устроиша острог около города”13)
остаточно рухнула стара, здавалося надійно обгрунтована версія про об’єднання трьох поселень словен,
кривичів і мері побудовою дитинця (“нового города”) у ІХ–Х ст.14. Відразу ж з’явилися версії про Холм на
Славні як предтечу Новгорода або ж Рюрикове городище чи навіть Ладогу15.
Але новгородські кінці як окремі неукріплені поселення почали формуватися у середині Х ст.
Найдавніші матеріали на Неревському кінці (перехрестя вул. Козмодемянської і Великої) датуються 953 р.,
на Людиному (перехрестя Пробойної і Черничиної) – 930-і рр., на Славенському (Михайлівський розкоп) –
974 р. Але і ці датування не є визначальними. У гігантському Ільїнському розкопі на Славенському кінці
(1430 кв. м) нижні горизонти сягають середини ХІ ст., але більшість розкопаної території на Славні містить
матеріали, не давніші ХІІ ст.16 Сумнівною виглядає і версія перенесення у Х ст. Славн основної частини
Рюрикового городища, покинутого через регрес оз. Ільмень17. Нарешті і Хълмъ у Новгороді згадується
вперше під 1134 р.18 А у Хольмгарді, який згадується у скандинавських джерелах більше 100 разів, уже в
Х–ХІ ст. були церкви, княжий палац, міжнародний торг і укріплення.
За гіпотезою Ю. Диби первинний Новгород знаходився на р. Лузі, притоці Західного Бугу і був
пізніше перейменований у Володимир19. Але Хольмгард був добре відомий у всьому скандинавському світі,
сюди приїздили з Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії, а у Володимирі на Лузі відсутні скандинавські
архефакти старіші ХІ ст. Детальніший аналіз скандинавських джерел, в яких описаний шлях до Хольмгарда
з Балтики, тобто первинний шлях з варяг у греки, Austrverg (Східний шлях) скандинавських джерел (через
Ризьку затоку повз о. Саарема, Західною Двиною, її лівою притокою Касплею і далі волоком до Дніпра)
дозволяє ототожнити Хольмгард із Гнєздовом на кінці волоку з Касплі в Дніпро, яке займало у Х–ХІ ст.
16 га укріпленої площі і заповнене в основному скандинавськими матеріалами20.
Від імені юного Володимира управляв брат його матерi Добриня. Останньому вдалося швидко порозумiтися з мiсцевою знаттю і навіть розширити вплив Хольмгарда, поклавши початок завоювання естонських
територій. Як свiдчить „Хеймскрiнгла” Сноррi Стурлусона, вiкiнг Сiгурд Ейрiксон, який був на службi у князя
Володимира, збирав для нього данину в землi естiв21. Але повiдомлення про загибель Олега i лiквiдацiю
Древлянського князiвства застало Добриню зненацька. Вiн втiк із Володимиром у Швецiю. Там вiн домовився
про пiдтримку з одним з варязьких конунгів i скрiпив цю угоду шлюбом його доньки Олови з Володимиром.
У кiнцi 979 р. Володимир повернувся до Хольмгарду. Розпочалася пiдготовка до вiйни з київським князем.
Зимою 980 р. пiсля невдалих переговорiв про союз з полоцьким князем, котрий мав бути скрiплений шлюбом
Володимира з Рогнедою, Добриня виступив проти Полоцького князiвства. Йдучи на Київ, виглядало небезпечно залишати позаду ворожий Полоцьк. Полоцьк було взято. Сiм’ю князя Рогволода знищили, а нещасна
Рогнеда стала дружиною Володимира. В такий спосiб було „узаконено” приєднання Полоцького князiвства.
Схоже, що Добриня зумів використати невдоволення язичницької опозицiї релiгiйною політикою
Ярополка, а крiм того, переманив на свою сторону головного Ярополкового воєводу Блуда. Ярополк
покинув Київ i зачинився в Роднi. По дорозi на переговори з братом його було пiдступно вбито. Володимир
залишився єдиним претендентом на київський престол. Варязька дружина хотіла вчинити з Києвом, як iз
завойованим мiстом, але Київ визнав Володимира i вiдчинив ворота. Тодi варяги зажадали викупу „по 2
гривни з чоловiка”. Добриня спочатку спробував зiбрати грошi за рахунок податку, а потім, розрахувавшись
із старшою дружиною роздачею бенефiцiй, найбiльш буйнi ватаги вiдiслав у Вiзантiю на службу до
iмператора Василя II. Останнє означало, що нова київська влада продовжувала орiєнтацiю попереднього
уряду на союз із Вiзантiєю.
Першим заходом Володимира i Добринi була спроба консолiдувати племінні князiвства навколо Києва.
Спираючись на антихристиянську партiю, яка сприяла їх перемозi, вони пробували зiбрати в Києвi пантеон
головних язичницьких племiнних богiв: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла, Мокош, Велеса. Звичайно, головне мiсце зайняв Перун-Один, покровитель династiї, боярства i дружини. Йому було встановлено
величну статую зi срiбною головою та золотими вусами. Подiбне капище зводив у Хольмгарді Добриня. Приносилися і людські жертви, в першу чергу християни. У 983 р. загинули християни-варяги Іоанн та Федір22.
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Рiвночасно відбувалася розбудова міст, в першу чергу Києва та Хольмгарда. У Києвi „град Володимира” зайняв площу майже 10 гектарiв, тодi як старий „град Аскольда” мав площу бл. 3 га. Це будiвництво
продовжувалося до самої смертi Володимира досить iнтенсивно23.
У 981 р. „иде Володимер на Ляхи и взя грады их Перемышль, Червен и иныа грады, иже есть под
Русью”24. Певно, мав рацію Володимир Королюк, який вважав, що похід Володимира Святославича був
спрямований не проти Польщі, а “проти незалежних східнослов’янських племінних князівств, які знаходилися на великому торговельному шляху, що з’єднував Київ, Краків і Прагу”, тобто хорватів і дулібів25
(дуліби в розумінні частини волинського масиву – Л.В.). Зрештою, згідно за документом Dagome iudex (за
яким у 990–992 рр. князь Мєшко І26 з дружиною Одою та двома синами передали свої володіння (Civitas
Schinesghe) з чітко окресленими територіями під покровительство престолу св. Петра27) ці землі до складу
польської держави не входили28. У 981 р. Володимир Святославич приєднав князівство присян (засян) з
центром у Перемишлі та князівство черв’ян до Києва29. Захiдний кордон у цьому регiонi спiвпав із малозаселеною смугою лiсiв, яка служила роздiлом мiж лехiтськими i волинськими та хорватськими племенами30. Тому переконливою виглядає гіпотеза Віталія Ляски, що у протографі літописної статті 981 р.31
фігурували не Перемишль і Червен, а хорвати та черв’яни. Редакторська інтерполяція статті кінця ХІ –
початку ХІІ ст. цілком очевидна (“ины городы ижє суть и до сєго днє под Русью”), а початок Червена згідно
зі дендрохронологічним датуванням – друга чверть ХІ ст.32
Польська наука свого часу шалено атакувала фрагменти ПВЛ та повiдомлення Длугоша про цю
вiйну33. Була навiть спроба довести, що Перемишль сплутаний із Перемилем на Стирi, але розкопки
О. Ратича у 1963-64 рр. спростували цю версiю: Перемиль виник не ранiше ХI ст.34
Схоже, що результати походу 981 р. були закріплені угодою, бо серед дружин Володимира Святославича з’явилася “чехиня другая” Адель, мати Мстислава, Судислава та Станіслава, ймовірно, дочка
перемишльського князя35. Олександр Назаренко пробував доводити можливість одруження Володимира з
чеською княжною наприкінці 970-х років, пов’язуючи такий шлюб пошуком протидії Ярополку, який шукав
союзу з німцями36. Йому справедливо заперечив Юрій Карпов, вказуючи на неприродність династичного
зв’язку чеського князя-християнина з руським князем-язичником37. На думку Ігоря Мицька та Юрія Диби,
похід 981 р. був вигаданий при корегуванні літописів Мстиславом Володимировичем, а у цьому році
Володимир Святославич просто одружився з дочкою князя Славніка з бічної гілки чеських Пшемислідів38.
Дослідники повністю обійшли проблему хорватського князівства з центром у Перемишлі, висловили сумнів
у тотожності Червена у ПВЛ з Червеном у Галицько-Волинському літописі, голослівно покритикували
Володимира Королюка і не попробували відшукати аргументи для заперечення слушного зауваження Юрія
Карпова. Залишається також незрозумілим, для чого було потрібно “фальшування відповідного фрагменту
літопису… прошведськи настроєного князя Мстислава-Гаральда Володимировича у 1118 році”39. Одних
міркувань авторів явно недостатньо, щоби заперечити літописне свідчення і довести як міг відбутися шлюб
князя-язичника Володимира з християнською принцесою, та ще й за ситуації, коли володінням її батька
Русь не загрожувала.
Доводиться констатувати, що кампанiя 981 р. закiнчилася приєднанням до Києва земель у Побужжі,
включаючи т. зв. „Червенські гради” та Посанні40, тобто племiнних волинських князiвств i хорватського
Перемишльського князiвства, а також, може, і хорватських князiвств у Верхньому Приднiстров’ї, столиця
одного з яких Стольсько була зруйнована київськими вiйськами41. Захiдний кордон у цьому регiонi спiвпав
з малозаселеною смугою лiсiв, яка служила роздiлом мiж лехiтськими i волинськими та хорватськими
племенами42. Для закрiплення Волинi тут була заложена фортеця Володимир, яка у 988 р. згадана як новий
центр краю43. У 981-82 рр. Володимир повернув до залежностi землi вятичiв, що, напевно, скористались
ослабленням Києва та знову стали незалежними.
У 983 р. київський князь почав вiйну з ятвягами. Окраїнна пруська земля Ятвягiя (Судовiя) займала
простiр мiж середньою течiєю р. Нiман i верхiв’ям р. Нарев. У Х ст. її пiвденнi межi доходили до витокiв
Прип’ятi й Берестейського Побужжя, де перехрещувалися зі слов’янською колонiзацiєю. Ятвягiя у Х ст. була
торговельним партнером Русi i, напевно, через Прип’ять пов’язувалась з днiпровською торгiвлею. В 944 р. у
складi посольства Русi був Ятвяг – посол Гуннара, одного з ленних володарiв. Вiйна Володимира з ятвягами
стала вiйною за закрiплення у Бузько-Нiманському межирiччi й витоках Нареви. Ятвяги були розбитi, i
частина їх була змушена до сплати данини. Результатом цiєї вiйни виявилася поява фортецi Берестя, яка вже
у ХI ст. стала мiстом i центром волостi44. Перемога над ятвягами була пишно вiдсвяткована в Києвi i
закiнчилась язичницькою оргiєю з людськими жертвами. Війна з ятвягами стала також одним із ключових
епізодів нової політики київської влади – розширення західних кордонів і закріплення на нових землях.
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Досягнувши певних успіхів на Заході, київський уряд (що, після того, як Добриня залишився намісником у Хольмгарді, фактично очолював сам великий князь) зосередився на східних проблемах. У 984 р.
Володимир послав вiйсько проти радимичiв. На р. Пiщанi воєвода Вовчий Хвiст розбив вiйсько радимичiв.
Племiнне князiвство радимичiв було лiквiдоване. У подальшому земля радимичiв як окрема політична
одиниця вже не виступає.
У 985 р. Володимир Святославич виступив проти Волзької Булгарiї. Це була потужна держава, через
яку проходили основні торговельні шляхи з мусульманським світом та Далеким Сходом45. Схоже, що
Володимир пробував виправити помилку батька, який не скористався нагодою закріпитися у ключових
пунктах, що контролювали східну торгівлю. Вiйна тривала з перемiнним успiхом, i скоро обидвi сторони
погодились на мир. Умови його влаштовували більше Булгар, бо булгари клялися, що „тогда не буди межди
нами мира, егіда камень начнет по воде плавати, а хмель погрузнути”46. Мир із Булгарiєю був скрiплений
черговим шлюбом Володимира Святославича. Волзька Булгарія, для якої транзитна торгівля між Сходом та
Заходом стала одним із найважливіших компонентів економіки, старалася ці стосунки укріпляти. Через рік
із Булгара прибуло посольство з пропозицією обговорити можливість прийняття Київською Руссю мусульманства47. Однак певні непорозуміння, очевидно торговельні, між обома сторонами продовжували існувати,
про що свідчать збережені Никонівським літописом повідомлення про військові походи у 994 та 997 рр. 48,
а також інформація В. Татищева про укладення у 1006 р. нової угоди, яка регламентувала булгарсько-руську
торгівлю, захищаючи від конкуренції інтереси руських купців та забороняючи болгарським купцям
роздрібну торгівлю на селах безпосередньо з тіунами, вірниками, огнищанами та смердами49. При цьому,
як практикувалося у Візантії, купці обох сторін повинні були мати особливі грамоти з печатками, де вказувалися міста, в яких їм дозволялося торгувати50.
Після завершення війни з болгарами у 985 р., спустившись вниз по Волзi, Володимир довершив
розгром залишкiв Хазарського каганату. Але у гирлi Волги розпоряджався вже намiсник хорезмшаха Абу
Абдаллах Мухаммад, поволзькi хазари перейшли в мусульманство. Союзники Володимира огузи розорили
частину хорезмiйських факторiй. Ітіль було повністю зруйновано, Семендер та інші міста спалено. Позицiї
хазарiв на Донi перейшли до Тмутараканi51, але у гирлі Волги та на берегах Каспія закріпитися не вдалося.
Завершуючи полiтичне об’єднання схiднослов’янських племен, Володимир Святославич не мiг не
бачити невдачi спроби створення загальноруського пантеону язичницьких богiв, який був покликаний
служити iдеї духовного об’єднання. Культ Перуна-Одина, нав’язаний вiйськовою партiєю як верховне
божество пантеону, напевно, скорiше нагадував приєднаним до Києва племенам про поразку їх божеств.
Тому київський князь все більше схилявся до прийняття однiєї зі свiтових релiгiй.
Християнство з часiв Аскольда пустило глибокi коренi у рiзних верствах київського населення. Прийняттям християнства Володимир вводив Київську Русь в орбiту цивiлiзованих країн i вирiшував проблеми
стратегічно важливого союзу з Вiзантiєю. Пiдготовка до цiєї реформи тривала у 986-987 рр. Язичники у Києвi
зберiгали сильнi позицiї. Свого часу спроби запровадження християнства закiнчились втратою влади для
Аскольда, Ольги та Ярополка. Жорстокi репресiї проти християн у першi роки правлiння Володимира тiльки
укрiпили язичницьку партiю. Володимиру потрiбен був вагомий зовнiшньополiтичний успiх – рiноправний
союз із Вiзантiєю, якого так добивалися його попередники. Вiн послав на допомогу iмператору Василю II 6тисячний корпус, котрий в 988 р. у битвi пiд Хрисополем допомiг розбити узурпатора Варда Фоку. Зволікання
iмперiї у виконаннi домовленостi змусили Володимира до походу проти Херсонеса – головного опорного
пункту Вiзантiї у Криму. Здобуття сильно укріпленого Херсонеса влiтку 988 р. при допомозі священика
Анастаса (який, можливо, брав участь у попередніх переговорах, де йшла мова про прийняття християнства),
котрий пустив стрілу із запискою, у якій вказувалося розташування міського водогону, завершилось союзною
угодою, шлюбом Володимира з Анною, сестрою iмператорiв Василя II та Костянтина VIII52.
За новою мирною угодою стосунки між обома сторонами стали не тільки рівноправними, але й
союзними. З того часу взаємини між обома землями, особливо у культурній та духовній сферах, були тісними
аж до падіння самої Візантії. Можна стверджувати, що Русь із цього часу стала частиною Візантійської
православної цивілізації53. Вiзантiя отримала постiйний 6-тисячний руський корпус, котрий у 991-995 рр.
супроводжував Василя II у всiх походах. У 999 р. корпус особливо вiдзначився при взяттi Шейзара, Рафанеї й
Едесси, що було вiдмiчено арабським хронiстом із Антiохiї iбн Яхья. Вiдзначився корпус i при завершеннi
завоювання Болгарiї. Головним же результатом Херсонеської вiйни було прийняття християнства на Русi54.
Досі триває дискусiя щодо першого митрополита Русi. На мій погляд найбiльш аргументованою
виглядає версiя М. Брайчевського, що митрополити Михайло Сiрiн та Леон, якi вiдкривають усi вiдомi списки,
були поставленi за часiв Аскольда. З того перiоду Вiзантiя постiйно висвячувала київських митрополитiв. В
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часи Ярополка цей престол займав Феофілакт Севастiйський. Десь близько 990– 992 рр. митрополитом був
поставлений Iоанн, при якому i ввели Церковний устав Володимира55. Схоже, що у 988-989 рр. Феофiлакта
вже не було i київська кафедра залишалась пустою. Iнакше митрополит неминуче брав би участь у хрещеннi
країни. Здається, що тодi управляв справами церкви пресвiтер Анастас Корсунянин, якому довiрили i
Богородичну (Десятинну) церкву. Можна погодитися і з іншою здогадкою М. Брайчевського щодо існування
на Русі до реформи Володимира кількох єпископських кафедр, зокрема у столиці (чи Переяславі), Новгороді
(Хольмгарді), Ростові, а також, можливо, і у Білгороді, Чернігові та Володимирі-Волинському56. Щодо реальності існування новгородського (хольмгардського) єпископа Іоакима (Якима Корсунянина), який згадується
у списках новгородських єпископів57 і смерть якого ці літописи датують 1030 р., сумнівів немає. Він міг бути
і автором літопису, частина якого збереглася у пізнішому фальсифікаті. Фрагмент розповіді, писаний від
першої особи („Мы же стояхом на Торговом стране, ходихом по торжисчам и улицам, учахом люди, елико
можахом…”58), яка містить живі і детальні подробиці насильного хрещення Хольмгарда намісником Добринею та київським тисяцьким Путятою, який привів ростовську дружину, очевидно, після попереднього походу
в цю землю (про що також зберігся відгомін у пізніших джерелах), з іменами посадника Воробея Стояновича,
Угоняя та інших досить образний („Путята хрестив мечем, а Добриня вогнем”) і вірогідний. Якщо ця
розповідь не належала самому єпископу Іоакиму, то її автором був священик з його оточення. Певною мірою
підтверджує її і Никонівське зведення в розповіді про дві спроби хрещення новгородців59. Під час першої
спроби, напевно, було поставлено церкву Преображенія, яку містичі знищили60. Поза сумнівами: утвердження
християнства, особливо серед різноетнічного населення окраїн Київської Русі, відбувалося не без насильства.
Разом з трофеями з Херсонесу вивезли мощi св. Климента i св. Фiва. Климент I був третiм римським
єпископом (88–97), якого заслали до Херсонесу, де вiн закiнчив свої днi бл. 103 р. (ніби-то був прив’язаний
до якоря і втоплений у морі). У IV ст. на його могилi була поставлена церква, яка в мiру наступу моря
опинилась на невеликому островi. З часом церква виявилась покинутою, а iм’я одного з перших римських
пап забулося. Лише приїзд св. Кирила-Костянтина у 861 р. привiв до урочистого перенесення останкiв св.
Климента в головний храм. Процесiю очолювали херсонiтський архiєпископ Георгiй i стратиг Никифор.
Саме завдяки творцю слов’янського алфавiту св. Кирилу i св. Климент став одним з найбiльш шанованих
святих у Києвi. Його мощi загинули пiд час розгрому Десятинної церкви в 1240 р. (легенда про перенесення
св.Кирилом останків Климента до Риму неправдоподібна)61. Св. Фiв був учнем св. Климента i одним з
подвижникiв раннього християнства, який помер у Херсонесi. Деякi вченi сумнiваються, що мощi св. Климента, якi зберiгалися у Десятиннiй церквi, справдi належали одному з перших римських пап. Вони вказують на можливiсть заслання св. Климента у Херсонес Фракiйський. Нам здається, що у більшості випадків, коли відсутні джерела, варто віддавати перевагу традицiї.
Повернувшись із Криму, Володимир провiв i реформу мiсцевого управлiння. Замiсть племiнних
князiв у бiльшостi земель були посадженi намiсниками його сини. Iз значних центрiв князiв-намiсникiв не
виявилося тiльки у Чернiговi та Перемишлi. Можливо, там на той час ще залишались князi з мiсцевих
племiнних династiй. Ця реформа Володимира була спрямована на лiквiдацiю мiсцевих династiй i перетворення Київської Русi на централiзовану державу, очолену каганом-iмператором із династії Рюриковичiв.
Тому нові адміністративні одиниці мали би не співпадати з кордонами колишніх племінних князівств, але
в кiнцевому результатi саме в цьому вона виявилася нерадикальною і по суті започаткувала роздроблення
країни на удiльнi князiвства на чолi з Рюриковичами62.
Прийняття християнства прискорило процес будiвництва. Візантійські майстри принесли найсучаснiшу для того часу технiку кам’яного зодчества, мистецтво мозаїки i фрески. Розпочався широкий культурний обмiн із Вiзантiєю, яка залишалась спадкоємницею античних традицiй. Значення цього обмiну важко переоцiнити. Крiм будiвництва Десятинної церкви, кам’яного княжого терему, встановлення на Подолi
квадриги коней i двох мiдних статуй, вивезених з Херсонесу, зводилися десятки храмiв i новобудов, про якi
потiм згадував Тiтмар Мерзебурзький.
Рівночасно почалося широке будівництво укріплень, перш за все для захисту столиці з півдня, де їй
могли загрожувати кочовики. Почала будуватися Стугненська лiнiя оборони, за нею – Пороська. Київ
прикрила сiтка укрiплених мiст. У 989 р. було заложено Василiв (назване на честь християнського патрона
князя Володимира), у 990 р. – Бiлгород. Для оборони пiвденних кордонiв була організована система застав.
Зберiгся цiлий епос про героїзм цих богатирських застав. В їх числi билини про Iллю Муромця, Олексiя
Поповича, Добриню Микитича (за яким можна бачити реального Добриню Марковича, дядька князя
Володимира). В числi таких богатирiв i Ян Усмошвець, який прославився при оборонi Переяслава від
печенігів у 992 р. За Никонiвським лiтописом Ян Усмошвець за свiй подвиг разом з Олексiєм Поповичем
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були взятi в княжу дружину. У 1001 та 1004 рр. Ян двічі розбив печенiгiв. Не виключено, що знамениті
Змiєвi вали, загадка яких не розкрита, почали споруджуватись при Володимирi.
Лише у зовнiшнiй полiтицi пiсля утвердження християнства не вiдбулося суттєвих змiн. У 992 р.
Володимир виступив проти хорватiв. Схоже, це були хорватськi князiвства на лiвому березi Днiстра з
центром в Теребовлi та на Верхньому Прутi. Цi територiї не хотiли визнавати зверхнiсть Києва i, як свiдчать
археологiчнi дослiдження Б. Тимощука, бiльшiсть їх градiв загинуло. Польськi вченi висували версiю нiби
мова йшла про повторний похiд на Перемишль. Але цiй версiї суперечить заповiт королеви Оди (992-996),
де сказано, що Польша межує з землею Прусiв, „usque in locum dicitur Russe et fines Russe extendente usque
in Cracoa et eb ipsa Cracoa usque od flumen Oddere” („до мiсця, яке зветься Русь I по кордонi Русi, що простягається до Кракова, i вiд самого Кракова до рiки Одри”). Так само малоймовiрнi версiї стосовно походу
Володимира у Закарпаття. Пiд час походу прийшло повiдомлення про напад печенiгiв на Київщину i князь
повернув вiйсько назад. Iз Закарпаття це було би нереально. Крiм того напад печенiгiв могли органiзувати
дністровські хорвати i дружнi їм тиверцi63.
Для економіки Київської Русі, після встановлення тісних зв’язків із Візантією, величезне значення мав
транзитний шлях з Булгару через Київ на Перемишль-Кракiв-Прагу-Регенсбург. Князь Володимир кинув
великi сили, щоб забезпечити безпеку цього шляху від розбійників. Проти них дiяв навiть билинний Iлля
Муромець, який знищив отамана розбійників, що, напевно, грабували купецькі каравани у муромських лісах
(„Соловей Розбійник”). Як свідчать джерела, ватаги розбiйникiв були розсiянi, а частина з них страчена.
Довго i вперто велась боротьба проти печенiгiв. Із 990 р. печенiги почали активно зачіпати руськi границi.
У 992 р. пiд Переяславом на Трубежi руська рать нанесла печенiгам поразку. Але у 996 р. сам князь Володимир
мало не потрапив в полон до печенiгiв i не роздiлив долю батька. У 997 р. печенiги взяли в облогу Бiлгород. У
1000 р. Олексiй Попович розбив печенiгiв, помилково названих Никонiвським лiтописом половцями. У 1001
р. вiйсько, яке очолювали Олексiй Попович i Ян Усмошвець, розбило печенiзького хана Радмана i взяло в
полон трьох його синiв. У 1004 р. княжа дружина прийшла на допомогу Бiлгороду. Печенiги вiдступили, у їх
таборi почалась усобиця, хан Темiр був вбитий родичами. У 1008 р. посланий польським королем Болеславом
Хоробрим монах-мiсiонер Бруно рiшився на проповiдь християнства серед печенiгiв. Щоб гарантувати його
безпеку, був здiйснений обмiн заложниками, причому з київської сторони головним заложником став князь
Святополк Володимирович. Однак вирiшити печенiзьку проблему до кiнця Володимир так i не змiг64.
У 995 р. в Норвегiї пiсля загибелi ярла Хакона до влади прийшов Олаф Трюггвасон, нащадок Харальда Прекрасноволосого, якого пов’язують з князем Володимиром („Сага про Олафа Трюггвасона”
монаха Одда сина Сноррi з Тiнгейрарського монастиря в Iсландiї (поч. ХIII ст.), „Огляд саг про конунгiв
Норвегiї” невiдомого клiрика з Тронхейма (бл. 1190), „Красивий пергамен” (бл. 1220). Саги розповiдають
романтичну iсторiю як юний принц був проданий в рабство розбiйниками, якi захопили його лодь. Потiм
вiн потрапив на Русь, був викуплений своїм дядьком Сiгурдом, який служив при дворi Володимира, коли
той княжив у Хольмгарді. Коли хлопчик на торзi напав на свого мучителя i вiдкрилося його походження,
Володимир взяв його до свого двору. Олаф довго служив у київському вiйську, а потiм брав участь у
походах вiкiнгiв у Данiю, Грецiю, Iрландiю, Уельс i Шотландiю, не раз вертав на Русь, де його приймали як
дома. Ставши норвезьким конунгом, Олаф I здiйснив спробу запровадити християнство. При ньому християнство прийняли i в Ісландії. Діяльність короля Олафа Трюгвасона (995-999), якому вдалося при допомозі
бондів Треннелагу скинути узурпатора ярла Хакона, знайшла відбиток і у інших норвезьких джерелах65.
Союз Володимира з Олафом отримав протидiю у Швецiї. Син ярла Хакона Ейрiк знайшов притулок
при шведському дворi. При пiдтримцi шведiв Ейрiк здiйснив наскок на Ладогу, котру йому вдалося взяти i
спалити „i робив вiн це з пiмсти i ненавистi до Олафа”. Стривожений Володимир виступив з вiйськом до
Хольмгарду, але Ейрiк вiдплив до о. Саарема, а далi поплив у напрямку до Данiї. Союз датчан з шведами,
який сформувався пiсля шлюбу Свейна Роздвоєна Борода з шведською королевою Сiгрiд Гордячкою, був
спрямований проти союзу Норвегiї й Київської iмперiї.
Можливо у Швецiї знайшлася особлива пiдстава для конфронтацiї з Володимиром. Збереглася
легенда про шведського принца, який допомiг Володимиру здобути столицю волинян Волинь. Пiд 1002 р.
Никонiвський лiтопис повiдомляє про смерть Малфрiда (Манфреда) Сильного66. Чому вiн потрапив у
лiтописи? Може, це був саме той шведський претендент, який служив у київському вiйську? Данськошведський союз вирiшив долю Олафа I. Вiн загинув у 1000 р. i ярли заволодiли Норвегiєю до 1016 р.
На початку ХI ст. стали нормалiзуватися вiдносини з Польщею. Сприяла цьому i місія проповідника
Бруно (бл. 970 – 1009), який у 1008 р. пробував навертати у християнство печенігів67. Схоже, що тодi
вдалося добитися угоди, скрiпленої шлюбом Святополка Володимировича з донькою Болеслава Хороброго.
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Цікаво, що саме Сятополк Володимирович став заложником у печенігів на час місії Бруно. З польською
принцесою у Турiв до двору Святополка прибув i колобжезький єпископ Рейберн. Деякi дослiдники
вiдносять цей шлюб до пiзнiшого часу, однак не пізніше 1012 р.68.
У 1013 р. Болеслав здiйснив невдалий похiд на Русь. Можливо, що це була реакцiя польського князя
на перемiни полiтики Володимира i його зближення з Германською iмперiєю пiсля 1012 р., що загрожувало
Польщi. Болеслав став пiдтримувати сепаратистськi настрої свого зятя. Тодi Володимир заарештував i
ув’язнив Рейберна, а Святополка перевiв у Вишгород, поближче до себе i подалi вiд Польщi. Пiсля цього
Болеслав вдався до союзу з конунгом Кнутом Сильним, який об’єднав пiд своєю владою Данiю, Англiю i
Норвегiю. В свою чергу Володимир вступив у союз з чеським князем Олдрiхом (1012-1033, 1034). У 1014 р.
Олдрiх рішуче вiдмовив Болеславу Хороброму в допомозi проти нiмцiв i навiть затримав главу його
посольства наслiдного принца Мєшка69. Дружнi вiдносини склались у Володимира i з угорським королем
Стефаном (1000-1038). Никонiвський лiтопис повiдомляє про угорське посольство в Київ у 1000 р. Цей союз
був скрiплений шлюбом дочки Володимира з двоюрiдним братом короля герцогом Ласло Саром70.
Проповідник Бруно, який прибув до Києва у 1008 р., став близьким ще й до двору германського iмператора. Окрiм мiсiї польського короля вiн мав доручення i вiд Оттона III, чиїм духiвником виступав довший
час. З того часу i почалося зближення у вiдносинах Володимира з Германською iмперiєю. У 1012 р.
овдовiлий Володимир Святославич одружився з дочкою графа Куно фон Енiнген. Її мати Рошлiта (Рихлінт)
була дочкою кайзера Оттона I71. Остання дружина Володимира померла пiсля 14.08.1018 р.72 Мовчання
лiтописiв про цей шлюб можна пояснити тим, що Зведення Володимира за початок ХI ст. залишилося
незакiнченим. Зближення Володимира з Германською iмперiєю і стало, напевно, причиною загострення
стосунків з Польщею. Ця версія була вперше висунена М. Баумгартеном73 і підтримана В. Королюком74,
В. Пашуто75, М. Свердловим76 та Л. Войтовичем77. О.Назаренко пробував спростувати цю версію, вважаючи, що дочка графа Куно, ототожненого зі швабським герцогом Конрадом, мала стати дружиною
Ярополка Святославина78. На вразливість його гіпотези вказали А. Карпов79 та Є. Пчолов80.
Володимир Святославич першим з київських князiв став карбувати власні монети. Златник Володимира важив 4,2 г i дорiвнював за вартістю вiзантiйськiй номiсмi та мусульманському динару. Це була високохудожня монета з гербом-тамгою тризубом, портретом князя i словесною легендою. На зворотнiй сторонi
знаходилося зображення Христа Спасителя. Такими ж були i раннi срiбники з легендою „Володимир на столi
- а се його срібло”. Пiзнiшi срiбники на зворотi замiсь зображення Христа Спасителя мали тiльки тризуб81.
Значнi проблеми мав Володимир з своїми синами. Вихованi рiзними матер’ями вони рiдко бачили i
не любили батька. Розiсланi по своїх дільницях ще дiтьми, вони потрапляли пiд вплив мiсцевих кiл i не дуже
оглядались на Київ. Святополк пiд впливом тестя готовий був з польською допомогою виступити проти
батька. Ярослав у Хольмгарді вiдмовлявся сплачувати данину на Київ. „Требите путь и мосты мостите” –
наказав Володимир, але хвороба змусила його вiдмовитись вiд походу. Зiбранi вiйська з ростовським князем
Борисом, якого батько викликав до Києва, були посланi проти печенiгiв.
Можливо, що Володимир вiдчуваючи близьку смерть, хотiв призначити своїм наступником Бориса i
сподiвався, що той перемогою над печенiгами завоює авторитет у дружини. 15 липня 1015 р. великий князь
Володимир-Василь Святославич помер у своїй примiськiй резиденції Берестовi82. Останки Володимира
були вночi таємно перевезенi до Києва i захороненi в мармуровому саркофазi у збудованiй ним Десятиннiй
церквi. Саркофаг, за свiдченням iнформатора Тiтмара Мерзебурзького встановили поруч з саркофагом
княгинi Анни. Гробницi Володимира i Анни були зруйновані у 1240 р. разом з цим храмом. Канонiзацiя
св. Володимира вiдбулася не пiзнiше ХIII ст.
До прийняття християнства Володимир утримував численнi гареми. 300 наложниць у нього було у
Вишгородi, 300 – у Бiлгородi, 200 – у Берестовi. Але дітей вiд них у розрахунок не брали. Лiтописцi фiксували лише „законнi шлюби” князя i нащадків вiд них. Навколо цих численних шлюбiв тривають дискусiї.
Першою дружиною, за свідченням джерел, була дочка одного з вождів шведських вікінгів Олова,
перший „шлюб” можна датувати зимою 978/979 рр. Від шлюбу народився найстарший син Володимира –
Вишеслав. „Сага про Олафа Трюгвассона” згадує Аллогію чи Аурлогію, язичницю, яка була дружиною
конунга Вальдамара-Володимира, тримала половину княжої дружини, а пізніше стала християнкою і
схилила до цього мужа83. Дослідники саг вважали, що Аллогіє – це поетичне поєднання образів св. Ольги
та Рогнеди, найбільш відомої з дружин Володимира дохристиянського періоду84. М. Баумгартен вважав, що
Аллогія – це Олова85, з чим, напевно, можна погодитися. Г. Глазиріна на підставі „Саги про Інгвара
Мандрівника” висунула гіпотезу, що першою дружиною Володимира була дочка шведського конунга Еріка
Переможця, батька Олафа Еріксона і діда Інгігерди, дружини Ярослава Володимировича86. За сагами дочка
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конунга Еріка була видана за „конунга фолька зі сходу з Гардаріки”, що умовно можна датувати періодом
між 975-995 рр. і загалом добре вписується у історію шлюбу з Оловою87.
Зимою 980 р. пiсля здобуття Полоцька Володимир взяв Рогнеду, дочку страченого полоцького князя
Рогволода, „узаконивши” в такий спосіб приєднання Полоцького князiвства. Етимологія імен „Рогволод –
Rongvaldr” та „Рогнеда - Ragnheidr”, без сумніву, скандинавська88. Подібні імена зустрічаються у оркнейських ярлів та норвезьких Інглінгів, нащадків Гаральда Прекрасноволосого89. Епічна розповідь про гордовиту
Рогнеду, що відкинула Володимира як бастарда, також може свідчити про знатність роду Рогволода.
Свідченням зв’язку Рогволода з оркнейськими ярлами також може бути його порозуміння з Блудом, котрий,
напевно походив з „англійських” вікінгів („blad” – англ. „кров”). Невідомо, як і коли з’явилася у Полоцьку
ця династія. Скоріше всього двинським (даугавським) відтинком шляху „з варяг у греки” і за умов схожих
на появу Рюрика у Ладозі. Спроби видати Рогволода за слов’янина безпорадні90. Володимир дав Рогнедi
слов’янське iм’я Горислава91. Зміст цього імені зовсім не відбиває гіркої долі княгині, його значення: „гори
(палай) славна”. Вiд неї у нього було кiлька дiтей (Ізяслав, Ярослав, Предслава, Всеволод, Прямислава, і,
можливо, ще одна незнана з імені дочка), що досить незвично для жонолюбивого Володимира. Очевидно,
що Володимир любив її більше за інших. Пiсля прийняття християнства Рогнеда вiдмовилась скористатись
своїм правом замiжжя. Вона жила під Києвом з дочкою Предславою у с. Предславині на Либеді92, а потім
виїхала з старшим сином Iзяславом в родинну Полоцьку землю, яку йому було надано, і стала там черницею
пiд iменем Анастасiї93. Померла Рогнеда-Горислава-Анастасія у 1000 р.94
З лiта 980 р. третьою дружиною Володимира стала вдова Ярополка Святославича. Причини цього зв’язку
неясні. Чи бастард Володимир у такий спосіб прагнув ще більше закріпити свої права, які після визнання його
батьком і так були вагомими, чи просто переможець не міг втриматися від спокуси, чи вдова Ярополка справді
була такою красивою? Коли вiд цього зв’язку народився Святополк, супротивники Володимира говорили, що
вiн „от двою отцю, от Ярополка и от Володимера”95. Подальша доля „грекинi” невiдома. В. Татищев подав її ім'я
як Предслава.96 Джерело цієї інформації незнане і не відомо наскільки можна йому довіряти.
В ходi кампанiї 981 р. серед жiнок Володимира з’явились двi „чехинi”: Малфрiда i Аделя. Успiх в
такий короткий термiн такої грандіозної кампанiї був би неможливим без союзiв з мiсцевими племiнними
князями. Не тiльки хорватськi, але й волинськi князiвства перебували пiд впливом Великоморавської
держави. У Перемишлi, можливо, i правила династія чеського походження. Малфрiда, судячи з її скандинавського імені, була дочкою турiвського князя, нащадком легендарного Тура. Сином Малфріди був,
схоже, Святослав. Малфрiда померла у 1002 р. Аделя, можливо, була донькою перемишльського князя. Ім’я
Адель досить ймовірне для перемишльської княжни, яка дiйсно могла бути моравського чи чеського походження. Синами Аделі були Мстислав, Станіслав та Судислав. Версії О. Назаренко, І. Мицька та Ю. Диби
щодо можливості одруження Володимира з чеською княжною у період коли він ще не був християнином,
як зазначалося вище, невірогідні.
У 985 р. Володимир Святославич черговий мир скріпив „шлюбом” з болгарською княжною. Від неї
народилися Борис та Гліб.
Союз із Візантією у 989 р. було скрiплено шлюбом із принцесою Анною97, дочкою iмператора Романа
II (959-963). Анна народилася у 1063 р. i померла у 1011 р.98. Правдоподібно від Анни народилася МаріяДобронега.
Останній ймовірний шлюб Володимира Святославича відбувся у 1012 р. із родичкою кайзера Оттона
І, дочкою графа Куно фон Енiнген.
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СОБОРНОСТІ – ЧИННИКА
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Анотація. У статті робиться спроба грунтовного аналізу історичних витоків соборності – чинника
українського державотворення, адже процеси розбудови Української держави, формування в ній
справедливого соціально-економічного ладу, громадянського суспільства продовжуються і сьогодні та
потребують в сучасних політичних умовах глибокого вивчення та переосмислення.
Ключові слова: трипільська культура, Русь, Україна, українець, держава, соборність.

Kondratіuk V. О.

THE HISTORICAL ROOTS OF UNITY AS A FACTOR OF THE
UKRAINIAN STATEHOOD FORMATION
Abstract. The article attempts to analyze the historical roots as a factor of the Ukrainian statehood, because
the processes of development of the Ukrainian State forming it equitable socio-economic order, civil society
continues today and need in the current political conditions, deep study and reinterpretation.
Keywords: trippillian culture, Rus, Ukraine, ukrainian, state, unity.
Постановка проблеми. Відзначивши нещодавно 20-річний ювілей незалежності України, український народ продовжує процес розбудови соборності Української держави, формування в ній справедливого
соціально-економічного ладу, громадянського суспільства.
Складний і суперечливий період розбудови України вимагає глибокого вивчення досвіду вітчизняного державотворення, соборизації українських земель, вікових традицій, духовних цінностей українського
народу. Ця тема, залишаючись надважливою в сучасних політичних умовах, потребує глибокого вивчення
і переосмислення складних процесів українського державотворення і соборності українських етнічних
територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для сучасної вітчизняної історичної науки характерним
залишається зростання великої зацікавленості до глибокого вивчення питань тисячолітнього українського
державотворення.
Вагомий внесок у висвітлення ідеї соборності як чинника українського державотворення зробили
видатні вітчизняні вчені В. Антонович, В. Винниченко, М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Липинський,
І. Лисяк-Рудницький та інші.
З-поміж сучасних дослідників зазначимо В. Верстюка, І. Гошуляка, Я. Грицака, Я. Калакуру, І. Кураса, К. Кондратюка, В. Смолія, В. Солдатенка, О. Реєнта, С. Макарчука, О. Сухого, В. Литвина, Я. Малика
та багатьох інших.
Постановка завдання. Метою дослідження є спроба аналізу історичних витоків соборності як
чинника українського державотворення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж лише останнього тисячоліття з території
сучасної України зникла низка народів та їхніх державних утворень (чорні клобуки, обри, печеніги, половці,
монголо-татари та ін.). Більшість із них розпорошились безслідно, деякі залишили ледь помітні сліди в
артефактах археології, в окремих писемних джерелах і народних переказах. З цього приводу літописець,
автор «Повісті врем'яних літ...» зазначає, що і досі серед нашого народу побутує вислів: «погибоша аки
обри» [10, с. 15]. Тобто без знаку і сліду.
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Новий виток геополітичного переоблаштування Європи знову виніс на історичний обрій автохтонів
(українців), які, здавалось би, давно мали зійти з політичної арени. Принаймні впродовж багатьох століть
численними загарбниками робилося все, щоб стерти з історичної пам’яті навіть згадку про такий народ, як
русь-українці. Однак вони не зникли, як безліч інших народів, а відродилися в нових історичних умовах на
тому самому географічному просторі, на якому проживали їхні предки ще в літописних і долітописних
часах.
Факт проголошення Україною незалежності особливо боляче сприймається тими сусідами, які за
рахунок Давньокиївської імперії, названої в пізніші часи з вченими державою Київська Русь, розбудували
власні держави. Не дивно, що вони роблять все, щоб затьмарити-скрити від української суспільності витоки
її соборності й державності, які губляться у глибині віків, і таким чином загальмувати сучасний процес
державотворення в Україні.
У таких суспільно-політичних обставинах важливим і необхідним чинником державотворення стає
історична наука. Бажає того хтось, чи не бажає. Це об'єктивна і умова, і вимога процесу державного будівництва. Саме історична наука має дати кожному українцеві правдиві знання про землю, на якій він живе,
допомогти йому пізнати й усвідомити себе у цьому світі в нерозривній єдності минулого, сучасного і майбутнього.
Щоб повніше і краще пізнати себе, треба пильно подивитися, де ми стоїмо, зазирнути в глибину
тисячоліть.
Старокам'яна доба (палеоліт) – 25-8 тис. років тому. На території нинішньої України (центральні й
східні області) виявлено і досліджено стоянки: Пушкарську, Чулатівську та Мізинську над Десною на Чернігівщині; Кирилівську (спідній шар) у Києві; Добранічівську над річкою Супоєм (Черкащина); Студеницьку над Дністром та Амвросійську на Донбасі [9, с. 34-35].
Отже, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Наддністрянщина, Донбас – колосальний
ареал (більшість території сучасної України) розселення людей доби палеоліту. Особливу увагу вчених
усього світу – істориків, антропологів, етнографів, фольклористів та ін. – привернула стоянка в селі Мізин,
відкрита у 1908 р. видатним українським археологом, антропологом і етнографом Федором Вовком (18471918). На схилі глибокого яру, на глибині 3-6 метрів тут було відкрито добре збережений культурний шар
із залишками кількох великих житлових споруд. «В них знайдені заглиблені вогнища, ями-сховища, скупчення різноманітних виробів з кременю, кості та рогу» [9, с. 36].
«Найбільший науковий інтерес становили видобуті з культурного шару мистецькі вироби із мамонтових ікол: дві пари браслетів, декілька фігурок тварин (пес, сова) і понад десять фігурок невиразного характеру – пташки, жіночі фігурки. Ці знахідки здебільшого прикрашені ритими меандрами» [5, с. 20]. Цей «мізинський меандр» – своєрідний лабіринт-безкінечник, упродовж століть використовувався жінками-вишивальницями в усіх регіонах, які справіку замешкували українці. Популярний він у вишивальниць і сьогодні.
Середньокам'яна доба (мезоліт). Ярослав Пастернак так характеризує цю прадавню добу: «Ця фаза
розвитку людської культури припадає геологічно на початок доби остаточного відступу льодовика з
Європи. Згідно з вичисленнями шведського геолога Де Снеч льодовик відступав тоді на північ із швидкістю
160 м річно, а з часу, коли він цілком залишив Європу, минуло вже 12 400 років.
Культурно-історичною знахідкою цього періоду в Україні є досліджувані в 1936-1938 рр. О. Бадером
петрогліфи Кам'яної Могили над р. Молошною біля с. Терпіння Мелітопольського р-ну Запорізької області.
Знахідка являє собою надзвичайно рідкісний для тих районів геологічний утвір з масивних плит, під якими
знаходиться кілька печер з настінними рисунками тварин (мамонт, бики, вовк, пес). Частина зображень була
пофарбована яскравочервоною охрою. Крім цих зображень, у Кам'яній Могилі є також багато лінійногеометричних рисунків у вигляді рядів насічок, по виступаючих краях скелі, круглих ямок та простих і
зігнутих, рівнобіжних і перехресних ліній. При цьому геометричні рисунки ніде не порушують зображень
тварин, і через це, треба думати, ті й ті являють собою одну композиційну ще не розгадану цілість» [9,
с. 94-101]. Зазначимо, що цими прадавніми майстрами первісного наскельного живопису були далекі-далекі
предки сучасних українців. Автохтонного населення Північного Причорномор'я і Подніпров'я.
Новокам'яна доба (неоліт) на території нашої Батьківщини – приблизно 8-3 тис. років до н. е. За
Я. Пастернаком: «Неолітична людина творить перші форми осілого громадського життя, гуртує свої
землянки або хати по кільканадцять і кількадесять разом у малі селища і закладає біля них перші погребища
з устійненим похоронним обрядом. На врожайних лісових теренах вона є хліборобом і скотарем, крім того,
займається полюванням, рибальством і збиранням овочів.
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Жили неолітичні люди великими родовими групами, об'єднаними особою жінки, матері, бабусі,
пращурки, бо діти через відсутність паристих шлюбів не знали батька. Матріархат знайшов своє віддзеркалення також в культі жінки-матері, доказом чого є багато жіночих фігур» [9, с. 107-110].
У процесі самопізнання і відродження своєї державності мусимо знати і пам’ятати, що трепетне
ставлення до жінки українці пронесли через тисячоліття. І цим відрізняються від багатьох народів, в тому
числі і від росіян. Жоден шануючий себе українець не назве рідну матір – «маханка», бабусю – «старая
ведьма», а незаміжню сестру – «телка». Слід також пам’ятати, що суспільство розвивається циклічно і по
спіралі. І повернення до матріархату на черговому витку цілком реальне.
Важлива риса неолітичної культури, що співзвучна українській душі, виокремлена, зокрема, в «Історії
Української РСР»: «Для розуміння культурно-економічного рівня і стану населення епохи неоліту
надзвичайно важливе значення має вивчення кераміки – особливостей форм посуду, його орнаменту, технології виготовлення. Якщо вдатися до порівняння, то можна сказати, що кераміка з її різноманітним розмалюванням і формами посуду має таке ж значення для розуміння етнічного складу неолітичного населення,
як національний одяг для вивчення-розпізнавання етнічних рис народів» [4, с. 50-53].
Особливо розвій мистецтва художньої кераміки на території України припадає хронологічно на
наступний період – мідний, або енеоліт (мідно-кам'яний вік) – 4-3 тис. р. до н. е. На цей період припадає
розквіт Трипільської культури. Відкриття її у 1890 р. поблизу Києва на території села Трипілля київським
археологом чехом Вікентієм Хвойкою стало епохальною подією, звучним завершальним акордом XIX ст.
Було відкрито нову високорозвинену цивілізацію, від якої сягав понад 6-ть тис. років. Значно старшу, ніж
культури давнього Єгипту, Дворіччя, Крито-Мікен і Палестини. Відкрито в самісінькому центрі українських етнічних земель, поряд із уславленою столицею українців – древнім Києвом.
Подальші дослідження показали, що ця прадавня культура покриває більшу частину етнічної
української території (вірніше, території далеких предків – українців). Міста трипільців досягали 10 і 20
тисяч населення, яке мешкало переважно у двоповерхових, досконалої інженерно-архітектурної конструкції
будівлях. Міста формувалися за відповідним містобудівним планом (у вигляді концентричних кіл, із
відповідними в’їздами і виїздами і низкою різних колективних вигод). Масиви викопних матеріалів подають
доволі широкий спектр різноманітних побутових виробів, що засвідчує наявність окремих ремесел і якісь
форми їх організації. Так само, аналізуючи побут трипільських поселень – міст, саму систему містобудування, можна зробити висновок, що тогочасне населення цієї культури мало якісь форми суспільної організації, форми якоїсь протодержави.
Прикметною ознакою Трипільської культури є багатоманіття її ліпленої (без гончарного кола) мальованої кераміки. «Багатство її форм і сміливість фантастичних узорів дають підставу вважати трипільську
кераміку блискучим мистецьким феноменом енеолітичної доби» [5, с. 33-34]. «Пишно розмальовану
трипільську кераміку вважали за предтечу грецьких мальованих ваз (Е. Штерн). Праісторичний Кріт, що вів
перед у культурному житті егейського світу, досягнув того рівня мистецької спроможності пізніше,
наприкінці ранньомінойської і на початку середньомінойської доби (близько 2000-1850 рр. до н. е.). Тому
можна припустити, що це сталося до деякої міри під впливом Трипільської культури» [5, с. 37].
Цікаві думки щодо нашої давньої історії висловив свого часу наш видатний поет і мислитель Євген
Маланюк, родом із Херсонщини: «Звернімось до мапи нашої Батьківщини. Бачимо на ній три виразні смуги:
ліс – на півночі, лісостеп (приблизно на широті Київщини) і степ, що тягнеться до нашого моря, яке становить природно-географічну підставу нашої Батьківщини.
Всі три геокультурні смуги нашої Батьківщини перетинає один з найстарших на землі водних шляхів
– Дніпро.
Цей шлях – «путь із варяг у греки» перерізав нашу Батьківщину на Право- і Лівобережну Україну. А
цей розподіл тягнув за собою значні політико-державні наслідки... З другого боку, дніпровський водний
шлях зв'язував «браму» Київської Держави – Новгород з тим світом, що відіграв таку історичну роль у
розвитку і збереженні цілості нашої культури: маю на думці середземноморський культурний ареал
античної Еллади...
Ми були північним сегментом цього культурного кола... Факт приналежності і нашої Батьківщини до
цього кола, довговікового перебування наших пращурів в нім (від VIII ст. до н. е.) дав, мусів був дати,
величезні наслідки, які жили, живуть і житимуть в нас, в нашій підсвідомості, нашому організмі, крові і
жилах, навіть в «інервації» (як писав покійний В. Антонович, до слова, - медик, як і історик з освіти)» [6,
с. 6-14].
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Якщо прадавні корені того етносу, який заселяє територію під назвою Україна, доволі ясно проглядаються крізь імлу тисячоліть, то з етимологією самих понять «Україна», «українець», «українка», «українці» далеко не все ясно. Польські й московські окупанти, кожний зі свого боку, з усіх сил намагалися переконати як самих окупованих, так і увесь світ, що це околичні («окраїнні») землі їхніх держав. Поляки їх
називали «кресами всходніми», московіти –«Малоросією» або «Юго-Западным краем». Це виглядає дещо
дивним, оскільки таке поняття, як «Україна» (і похідні від нього), з’явилося ще до появи польської й
російської держав.
Термін «Україна» виводиться ще з XII ст., з відомого запису літописця про те, що 1187 р., після передчасної смерті молодого князя Володимира Переяславського, «плакашася по немъ вси Переяславци...о немъ
же Украйна много постона» [11, с. 134]. Йдеться тут про граничний край Руської держави і під назвою
Україна розуміється сучасна Полтавщина [8, с. 248]. Двома роками пізніше, 1189 р., терміном «Україна»
означається в літописі інша прикордонна земля – південна Галичина: «Князь Ростислав прийшов в галицьку
Україну» [11, с. 138].
Історик В. Мороз вважає, що слово «Україна» за своїм походженням є народним і широко відобразилося в народних історичних піснях і думах. На думку науковця, термін «Україна», ймовірно, виник ще в
доновітню добу і в нашому історичному фольклорі слово «Україна» асоціюється з поняттям волі [7, с. 213].
Схожої думки тримався і Богдан Барвінський, який зазначав, що у фольклорі термін «Україна» «стає чимось
живим, що вміє плакати над своєю недолею. В наших літописах, народних піснях і інших творах письменства бачимо, як вона «стогне», «журиться», «сумує й оплакує», «лементує» [2].
Виступаючи проти ототожнення російською історіографією слів «окраїна» й «Україна», член Центральної Ради, міністр юстиції в уряді Директорії, пізніше – професор карного права Українського Вільного
Університету й Українського Педагогічного Інституту ім. Драгоманова в Празі Сергій Шелухин дав доволі
зрозуміле роз'яснення: «По-українськи «окраїна» і «Україна» – це цілком ріжні поняття і походять од ріжних
слів зовсім не одного, а ріжного змісту. Вони походять од слів «окраяти» і «украяти».
Слово «украяти» – значить одрізати од цілого шмат, який уявляє сам собою після цього окремий, самостійний предмет з своїми краями, межами, кінцями, з своїми окраїнами. Слово «Україна» – се спеціальне
поняття про шматок землі, який одрізано (вкраяно, украяно) з цілого і який після сього стає окремим цілим і
має самостійне значення, сам уявляє собою світ («Великий світ Україна та нігде прожити...»), окрему землю,
територію, з своїми межами, окраїнами, границями. Се поняття відноситься тільки до землі» [15, с. 6-8].
Є й інші міркування і версії походження назви і поняття «Україна». Доволі несподівану версію пропонує сучасний мовознавець В. Багринець: «Отже, археологічні, історичні, лінгвістичні, етнографічні дослідження доказують, що пра-Україна була колискою індоєвропейських народів. Поряд з тим вдалось
встановити, що наше національне ім'я, як і назва нашої держави, дуже давнього походження і сягають V
тис. до н. е. В їх основі лежить назва першої на нашій землі держави Троянь, що в свою чергу походить від
трояна, який в орійські віки став символом цієї землі, а в наш час – гербом України, котрий, однак, через
його малодослідженість називається тепер латинською калькою тризуб. Наші далекі предки носили назву
уктріяни, що значить укі, учені тріяни, яка протягом тисячоліть зазнала низки змін і набула форми українці...
Кінець XX століття став для української нації початком її відродження, недалекий той час, коли
сповняться пророчі слова знаного німецького філософа І. Гердера, сказані ним у 1769 році: «Україна стане
новою Грецією, чудовий клімат цієї землі, погідна вдача її народу і його музикальний хист, родюча земля розбудять різноманітні таланти. З багатьох племен, як колись у древній Греції, постане велика культура
нації, що простягнеться аж до Чорного моря» [3, с. 61-62].
Не всі погоджуються з точкою зору В. Багринця. Але вона існує як факт. І це нормально. Є привід і
простір для подальшої наукової дискусії.
Існує думка, що в часи революційних збурень масами рухають «магічні слова». Так, відомий українофоб Шульгін писав у білогвардійському денікінському журналі: «Добре відомо, що більшість революцій
було здійснено «магічними словами», яких маси не розуміли, одним із таким магічних слів виявилося в 1917
році назва «Україна» [17, с. 4].
Щодо українців, то вони, вочевидь, не знали етимології слова «Україна», але чуттєво, серцем
сприймали його як якусь особливу сутність, що єднає їхнє роздерте етнічне тіло в одне ціле в різних кінцях
світу: в Росії, в Австро-Угорщині, в Польщі, Румунії, Чехії, США, Канаді і т. д. Творить єдиний духовнокультурний світ під назвою Україна. Не випадково по обидва боки Збруча після розпаду Російської й
Австро-Угорської імперій наддніпрянцями було проголошено самостійну державу – Карпатську Україну.
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Борці за державну незалежність 40-50-х років минулого століття своє військово-політичне об'єднання
назвали Українською Повстанською Армією (УПА).
«Боротьба навколо назви «Україна» та її похідних («українець», «український», «українство», «українськість») була, та й залишається, такою гострою тому, що це не просто слово – це символ, у якому закодована
національна ідея і закладена потужна енергія прагнення народу вільно жити на своїй землі в соборній,
самостійній державі» [12, с. 25].
Слушно зазначає Сергій Шелухин: «немає такого національного імені, яке викликало б проти себе
стільки ненависті, злоби й нападів і пропаганди, як назва території й народу: «Україна», «українці»,
«український» [16].
Про магічний вплив слів «Україна» й «українець» писали й інші великодержавники й «неділимщики».
Так, Павло Мілюков – російський історик і публіцист, один із організаторів партії кадетів, перебуваючи в
еміграції, в своєму щоденнику записав, що вони (кадети) доклали великих зусиль, щоб Павло Скоропадський, особистий паж царя, став Гетьманом, і покладали на нього великі надії у порятунку імперії. А він,
рафінований російський аристократ, тільки-но взявши в руки гетьманську булаву, «сразу же стал «украинцэм».
На благодатній землі відбудовують свою державу українці, тобто громадяни держави Україна – люди
різних національностей, рас, віросповідань. Як заповідав нам великий наш мислитель-державник В’ячеслав
Липинський, модерну українську державу не можна «ні витанцювати, ні виспівати», її можна побудувати
тяжкою працею, соборною єдністю і спільними зусиллями «різноязикого населення», яке тісно згуртується
довкола корінного етносу (етнічних українців), прийме як свою його історію і культуру, на ґрунті
«територіального патріотизму». А такою територією для нас усіх є Україна.
Щоправда, нещодавні протесні виступи (з побиттям вітрин і підпалом автомобілів), переважно
вихідців із мусульманського світу, у Франції, а до того – в Німеччині, до певної міри в Англії й інших
європейських країнах, свідчать про те, що інтегрувати в європейські суспільства представників інших
культур – справа надзвичайно складна. Багато тут залежить від самих прибульців, більшість яких часто не
бажає інтегруватись з корінними народами, більше того, бажають, щоб ті підлаштовувалися під них. Що
становить пряму загрозу єдності тієї чи іншої держави. В таких реаліях сучасного, доволі глобалізованого,
світу постає нагальна потреба у виробленні під егідою ООН нових міжнародних норм еміграційних
законодавств.
Соборність.
Сучасний дослідник Петро Сергієнко цілком слушно зазначає: «ще зовсім недавно слово «соборність» було не просто відсутнє в нашому політичному лексиконі. На нього було накладене «довічне» табу...
Похідні від цього слова вживались хіба що у значеннях «соборна брама», «соборні фрески», «соборна
дзвіниця». І, боронь Боже, - Соборна Україна. Лише у зарубіжній україністиці та іноді у дисидентських
колах про соборність писалося й говорилося як про ідею, певну мету» [13, с. 3].
Практично у всіх радянських академічних українських і російських тлумачних словниках і різних
довідниках слова «собор» і «соборність» пояснюється як архаїчні, застарілі, що стосуються головно сфери
релігії. Чи не найвиразніше «соборність» окреслена в «Атеистическом словаре» 1984 року видання. Тут
найперше наголошено на чисто релігійному значенні цього слова, а далі сказано: «з точки зору марксизмуленінізму соборність є не що інше, як хибна, релігійно-містична інтерпретація колективістських відносин,
що формуються в практичній діяльності людей, спроба ідеалізувати удавано колективний характер
релігійного життя» [1, с. 413].
І все ж, ще на самому початку XX ст. в одній із фундаментальних праць видатного російського
лінгвіста І. Срезнєвського дається тверезе визначення цих понять: «собор» – «собрание», а «соборний» –
«имеющий отношение ко всем» [14, с. 647].
Саме з позиції «загального» («об’єднуючого») розглядає поняття «соборності» і філософ П. Сергієнко: «...якщо відійти від суто релігійного, заідеологізованого чи вузько партійного тлумачення соборності, то можна стверджувати, що соборність - це термін, який означає єднання людей на основі толерантності, свободи, демократії, віротерпимості і культури. При цьому слід підкреслити, що культуру ми розуміємо як синтетичне поняття, яке охоплює культуру політичну, моральну, правову, релігійну, атеїстичну,
культуру міжнаціональних відносин, демократії тощо» [13, с. 61].
І ще одна важлива думка вченого, з якою не можна не погодитися: «В наш складний і напружений
час «соборниками» мусять стати всі. Ми маємо різні погляди на життя, різні політичні, релігійні, нерелігійні
чи атеїстичні переконання. Напевне, більшість із нас не залишить, не відкине їх. Це правильно. На те й існує

23

в демократичному суспільстві плюралізм. Але якщо нам не байдуже майбутнє нашої країни, якщо ми
стурбовані власною долею і долею наших дітей та онуків, ми не можемо стати «соборниками» – людьми,
які відстоюють соборність нашої свідомості, народу, соборність України» [13, с. 61-62].
Якщо взяти до уваги, що поняття «Україна» поряд із іншою нашою назвою «Русь» згадується в
літописах вже у XII ст. і, вочевидь, вживалось і до цього, то, хочуть того наші опоненти чи ні, палкі заклики
авторів «Повісті врем’яних літ», «Слова о полку Ігоревім», та й авторів багатьох інших творів, до припинення князівських чвар і міжусобиць, до об'єднання всіх руських земель, згуртування їх довкола славного
Києва є нічим іншим, як закликом до соборності Русі-України. Отже, ідея соборності України корениться в
давній нашій історії, а саме, в ХІ-ХІІ століттях.
Українське державотворення: від давніх часів до наших днів.
Реалізація ідеї соборності земель ще в княжі часи вимагала централізованої влади, координації спільних дій і зусиль, а цього неможливо було досягнути без відповідних організаційних форм і певних інституцій і структур, тобто без держави. Хай і примітивної, недосконалої. Літописець у «Повісті врем'яних літ...»
так характеризує тогочасну ситуацію у східнослов'янському світі: «І була їх велика сила, слов’янських
племен, від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять сьогодні. За те й назвали їх греки «Велика скіф», або
«Велика скуф».
Всі ці племена мали свої звичаї і закони своїх батьків, кожен – свій норов і побут» [10, с. 14].
Якщо взяти до уваги походи велетенських, як на той час, флотів Олега й Ігоря під стіни Царгорода,
що вимагало колосальних зусиль і затрат, то дійдемо до однозначного висновку: жодне з східнослов'янських
племен такої масштабної військово-завойовницької операції самотужки здійснити не змогло б. Для цього,
мовою сучасного, потрібен був консенсус між племенами, кожне з яких «мало свої звичаї і закони». Усних
домовленостей тут було замало. Тут потрібна була тісніша єдність на основі родинно-племінних зв'язків,
спільних вірувань, звичаїв і традицій, економічних інтересів. І, вочевидь, присутність державницького
фактора, який гуртував ці племена у відносно тісну спільноту, здатну до колективних дій і здійснення
спільних завдань.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, уже в IX ст. ми
бачимо об'єднання східнослов'янських племен із деякими державницькими рисами. Згодом такі об’єднання
стали позначати терміном «конфедерація». За згаданим літописом, майже дві третини східнослов’янських
племен замешкували територію сучасної України. Причому племен найрозвиненіших з усіх поглядів. Це
дає підставу стверджувати, що українське державотворення розпочалось на наших землях у IX ст. і центром
його був Київ. Дана проблематика є, на нашу думку, перспективною та потребує подальших наукових досліджень.
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HISTIRICAL VIEWS OF MYKOLA MARKEVYCH
(1804-1860)
Adstract. The article analyzes the historical views of Ukrainian scientist of the nineteenth century
M. Markevych whose range of interests included history, local history, folklore, ethnography, music, statistics,
agriculture, archaeography. He became an active promoter of the historical and cultural heritage of Ukraine, the
author of various works mainly with local history topics. M. Markevich first in the Ukrainian historiography set a
goal to create and to publish a complete history of Ukraine from the ancient times to the late eighteenth century.
Keywords: Mykola Markevych, scholar, ancient history of Ukraine, etnography, archeography.
Formulation of the problem. The field of scientific and artistic interests Mykola Markevych includes
history, archeology, local history, folklore, ethnography, music, statistics and housewifery. He has always been an
ardent patriot of Ukraine, collecting and popularizing its historical and cultural heritage. M. Markevych was the
author of about 200 different works mainly Ukrainian studies and local history topics, of which only a portion was
published [1].
Analysis of studies and publications. Istorical views of M. Markievycz treated differently by researchers.
Thus, historian L. Kovalenko believed that M. Markievycz is a ukrainian nationalist historian [2], and the Ukrainian
Soviet Encyclopedia emphasized that the first two volumes of "Little Stories" M. Markiewycz has no scientific
value and indicate the crisis Ukrainian historiography nobility 40s of XIX century. [3].
M. Markievycz progressiveness views on the origin, meaning and role of the Cossacks in the history of
Ukraine said Mykhailo Marchenko . However, he believed that "The history of Little Russia" M. Markiewicz wasn't
somehow significant step forward in further case studies and the history of Ukraine has lost any value to modern
science. [4]
More objectively evaluated the work of M. E. Markevycz Kosachevska. She described him as a democratic
historical concept, but believed that democracy and moderate limited, due to the very era [5].
Formulation of the task. The aim of the publication is to highlight the historical views of Ukrainian
scientists of the nineteenth century. M. Markevycz based on an analysis of his multifaceted artistic heritage.
Presentation of the main material of research. Mykola Andriyovych Markevych was born in the village
Dunayets (now Sumy region), in the ancient and rich Ukrainian officer's family. He was initially educated and
brought up in the Prylutsk academy. The boy was interested in the Ukrainian poetry and history from the early
childhood. In 1817 M. Markevych entered the newly established St. Petersburg Pedagogical Institute. After he
moved to Moscow where he studied music. In 1830 M. Markevych moved to the permanent residence in the estate,
which he inherited from his father in the village Turivtsi of Prylutsk district in Poltava region and started working
as amateur in the field of history.
In the second volume of his work, as in the first, M. Markevych has submitted characteristics of individuals.
These characteristics are bright, though not always considerate and documented. So, the historian has described
Hetman Ivan Vyhovsky as a person “dedicated of soul neither Poland nor Russia, but one gold ”. The activity of
I. Mazepa is described in negative light. The historian argued that hetman transition on the side of Karl XII army
was made “with personal benefits, from the desire of personal independence, with the pursuit of Great Princedom crown
...”. These M. Markevych statements are not objective, they are discarded of modern Ukrainian historical science.
Justifying before reader for his preconceived estimates, later M. Markevych gives a lot of accurate facts,
denying above-mentioned. He described the disaster of Ukrainians with grief and pain of Russian troops and
officials who have invaded the country during the Northern War and ruthlessly plundered the defenseless civilians.
As emphasized by M. Markevych, terrible disaster for Ukrainian, was the fact that people were taken to the
construction of defense lines and channels, where “large thousands of them have died” of the hard work and very
poor food. Only in December 1720 12 thousand of Cossacks were sent “to work in Ladoga Channel and 2461 of
them have died...".

25

A vivid illustration which complemented the picture of Ukrainian people misfortune was the speech of
hetman Pavlo Polubotko before tsar Peter I, presented by the author of “Little Russia History” “... our people
strengthened and magnified thy kingdom of their voluntary unification..., but instead of gratitude gained an honor
... to be thrown in the slavery ... we pay unbearable taxes and we were compelled to dig a line and channels and to
drain impassable swamps, covering it all of our dead bodies, which by thousands have fallen under the burden of
hunger and climate ... Moscow officials ... can make all of us …”. M. Markevych exalts of Polubotko and thus in a
veiled form sympathizes with his autonomous intentions.
The last section of “Little Russia History” is dedicated to the uprising of 1768 on the Right Bank of Ukraine
under the leadership of M. Zalizniak and I. Honta. It should be emphasized that M. Markevych was the first historian
of Koliivshchyna, he has published about this event documentary materials, showed true courage including them in
“Little Russia History” after the book was censored.
He described Haidamak movement as a struggle of the popular masses against not only religious, but also
against of social oppression. He connected the beginning of the uprising with Chygyrynsky monastery and described
of its participants (Haidamaks) as fighters for the Orthodox faith, who acted with the blessing of Archimandrite
Melchizedek (“gave a gold charter to Zalizniak”).
The main cause of the uprising M. Markevych discerned in people oppression of Polish gentry and considered
Haydamak “people liberators of the magnates.” He also underlined great popularity of uprising leaders and its mass
character. “People met Zaliznyak with enthusiasm ... among those who joined them was the centurion of the guard
yard I. Honta, a native of peasant children, brave, intelligent, beautiful and eloquent. He climbed by faith and
homeland”.
M. Markevych has shown that successful siege of Uman and massacre that started after it, ruthlessness of
winners to oppressors (lords, tenants, Catholic clergy that imposed Unia and religious oppression) was a fair
punishment of oppressors. M. Markevych sympathizes with the insurgents and emphasizes the nationwide character
of the uprising.
The scope of movement that swept throughout the Right-Bank of Ukraine, concerned the royal government.
In the censored work of M. Markevych could not talk extensively about the involvement of the tsarist to crush of
1768 uprising. However, he notified of readers that Catherine II had sent the Russian troops to help the Polish gentry
against Zalizniak. In this the historian revealed the tsarist role in the suppression of uprising and blame in the death
of its leaders.
Further historical process M. Markevych considered contrary to Russian historiography of that time, which
regarded the history of Ukraine only as a part of the Russian-wide history. In Karamzin’s work "History of the
Russian State" and Russian historians of 19th century it is presented only as the episode of Cossacks fighting against
Poland and disappears under the scepter of Russian monarchy starting from the second half of the seventeenth
century. Meanwhile in M. Markevych works the whole history of Ukraine from ancient times, then as a part of
Lithuania and Poland, and later, from the middle of the seventeenth century within the Russian state is independent
continuous historical development of the Ukrainian people.
The second period in the history of Ukraine (1500-1592) M. Markevych connected with the beginnings of
Hetmancy and the appearance and activity of Ukrainian Cossacks. He argues against those historians who believed
that Cossacks originate from the Circassians and Kosogy tribes, and with those who identified the Ukrainians with
Cossacks. "Cossacks are the army, and Ukrainians are the people," stressed the historian. The formation of Cossacks
historian correctly refers to the end of the fifteenth century,and the creation of Zaporiz’ka Sich - the beginning of
the sixteenth century. M. Markevych strongly denied allegations of Polish historians that supposedly Zaporiz’ka
Sich and Cossacks were formed by Polish government. He argued that they (Cossacks and Zaporiz’ka Sich) existed
before, but remained "unknown and unsettled." In the first half of the sixteenth century "They neither appeared but
set up." By that time Zaporiz’ka Sich became the center of Ukrainian Cossacks. The first signs of Cossacks’ activity
M. Markevych dates at the beginning of the sixteenth century and linked it with koshovyi Yevstakhiy Dashkevych.
The history of Cossacks M. Markevych considered in organic connection with the history of Ukrainian
people. He was a consistent defender of Cossacks as "liberators of people" and showed their role in the struggle
against the Tatar-Turkish aggression and oppression of Polish gentry. M. Markevych condemned the views of
historians who did not see Cossacks as nothing but ramblers and robbers, and those who considered Cossacks’
movements in Ukraine as ruinous plebs riots. M. Markevych’ thoughts about Cossacks demonstrate his progressive
social and political position that allowed him to express a range of innovative and democratic provisions. At the
same time it is one of the first examples in Ukrainian historiography of establishment of scientific and critical
method.
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The period starting from Church Union till Bogdan Khmelnytsky (1592-1646) is accented in a separate
chapter in M. Markevych works. Here, in details and with great patriotism are described heroic and bloody battles
of cossacks under the leadership of S. Nalyvaiko. T. Tryasylo, P. Pavlyuk, Y. Ostrainyn and other Cossacks leaders.
This historian described the rebellion against aristocratic and gentry oppression as a fair and cherished cause of
Ukrainian people, first of all "Commonwealth and Cossacks."
There is very interesting story dedicated to Hetman Petro Konashevych Sagaidachnyy "brave, inflammatory,
taciturn, enemy of luxury, sometimes violent and frantic ... terrible to the enemies of Malorossiya'. He took mace
"from the hands of the people and the army ... and called himself the hetman of both sides of the Dnieper river, and
Zaporizki Forces".
M. Markevych was the first in historical literature described in details the heroic struggle of Ukrainian troops
headed by P. Sahaidachny against Turks and Tatars, these "subjugators of Rus’kyy people." At the end of story
about Sagaidachnyy M. Markevych describes him as "a Ruler of Malorossiya" who "corrected internal messes ...
restored the rights of the Orthodox Church, restored Kiev-Bratsk monastery and schools ...". The characteristic of
this leader is generally true and is still valid till nowadays.
M. Markevych gave central place in "The History of Malorossiya" to the national liberation struggle of
Ukrainian people led by B. Khmelnitsky, calling it the "Malorossiya from a mass rebellion to Khmelnytskyy death
(1648-1657)"
This title reflected the general direction of the progressive works of M. Markevych - show the national
struggle of Ukrainian people for liberation from Polish gentry domination.
M. Markevych described the role and significance of B. Khmelnytskyi, showed him as an outstanding figure,
organizer and leader of Ukrainian liberation struggle against the Polish nobility from the progressive positions. The
historian highlights the actions of Khmelnytskyi, not only as a military leader, but shows his vigorous actions to
streamline, the organization and armament of the army, the administrative organization of liberated territory of
Ukraine.
An important issue that has attracted the attention of historian, was the state, diplomatic and national policy
that B. Khmelnytskyi carried out on Ukrainian territory. The hetman restored the previous Rus government in the
liberated towns and villages, “ordered to return the rights, freedoms and customs.” However tradesmen and artisans,
including Poles and Jews, as M. Markevych said, “remained in places without any harassment”; the city of Brody
was saved as a shopping center, “only the moderate contribution was taken from the residents.” B. Khmelnytskyi
cast out the Poles, Polish rulers and governors from Volodimir, Ostrog and other cities. “Having taken from them
great tribute, he sent them out of Sluch ...”. Then entered in the saying, “Know Pole that Sluch is our.”
M. Markevych emphasized that Bohdan Khmelnytskyi led the struggle of the Ukrainian people against
Poland not with insult and personal gain. He was not tempted either by mace framed by turquoise or royal banner,
not a large amount of money that was offered him by the Polish commissioners headed by Kysil. The hetman
challenges the Polish magnates, openly stating that he wants to free the Ukrainian people “from Pole captivity.”
The author’s reflections cause the interest of “Stories of Ruthenia” about the progress of diplomatic
negotiations between B. Khmelnytskyi and Moskva on the issue of entering Ukraine into the part of Russia.
M. Markevych said: “The inaction of the king ... his slowness in joining Ukraine to the kingdom, may be caused by
a desire to weaken somewhat B. Khmelnytskyi power, so then easily cope with the Cossacks.”
M. Markevych adhered to the view that Ukraine joined Russia (as before to Lithuania and Poland) “as equal
to equal.” Certainly not everything told by the historian censored in the work, published in times of severe mykolai
reactions of the 40s of the XIX century we can now accept without demur. This is, particular, assertion of
M. Markevych that B. Khmelnytskyi stood the rest of his life at the position of allegiance to the Russian king, and
others. The second volume of “History of Ruthenia” is dedicated to two periods: the fifth, where hetmans are trying
to retreat from Russia, and the sixth when “the separateness of Ukraine is lost ...,” “Ukraine merges with Russia
without a fight.”
The merit of the author is that he gathered and for the first time publicized extensive documentary material
that actually characterizes the Russian Tsarism attack on national and socio-economic rights of the people of
Ukraine. However, historian doesn’t write about it himself, he does not discern in this, for example, guilt of Peter I.
However, Nijinsky, Kyiv and Chernigiv burghers and peasants complaints published by M. Markevych in “Stories
of Ruthenia” convincingly demonstrate the tragedy of Ukraine. So, in “petitions” nijinsky burgers wrote the king
about their hard life and great devastation from the Russian military garrison: “In Ruthenia cities, the cities were
empty from different and many violence.” The complainants ask for the permission to sell duty-free and note that
especially they are “destroying and ruining by the boyar P. V. Sheremetiev”.
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Describing the situation in Ukraine after the death of Bohdan Khmelnytskyi M. Markevich wrote that from
the hetman’s intestine wars and Russian boyars wilfulness on the Left Bank there were burnt and looted dozens of
towns and villages (Lubny, Pyriatyn, Myrhorod and many others.), and their residents were committed to “the Tatar
captivity.”
M. Markevych neatly defined the role of boyars – Moskva envoys: “...fate of Ruthenia had to undergo
repeatedly misfortune by the grace of the boyars, sent from Moskva to our hetmans.”
In the second volume of his work, as in the first, M. Markevych has submitted characteristics of individuals.
These characteristics are bright, though not always considerate and documented. So, the historian has described
Hetman Ivan Vyhovsky as a person “dedicated of soul neither Poland nor Russia, but one gold ”. The activity of
I. Mazepa is described in negative light. The historian argued that hetman transition on the side of Karl XII army
was made “with personal benefits, from the desire of personal independence, with the pursuit of Great Princedom crown
...”. These M. Markevych statements are not objective, they are discarded of modern Ukrainian historical science.
Justifying before reader for his preconceived estimates, later M. Markevych gives a lot of accurate facts,
denying above-mentioned. He described the disaster of Ukrainians with grief and pain of Russian troops and
officials who have invaded the country during the Northern War and ruthlessly plundered the defenseless civilians.
As emphasized by M. Markevych, terrible disaster for Ukrainian, was the fact that people were taken to the
construction of defense lines and channels, where “large thousands of them have died” of the hard work and very
poor food. Only in December 1720 12 thousand of Cossacks were sent “to work in Ladoga Channel and 2461 of
them have died...".
A vivid illustration which complemented the picture of Ukrainian people misfortune was the speech of
hetman Pavlo Polubotko before tsar Peter I, presented by the author of “Little Russia History” “... our people
strengthened and magnified thy kingdom of their voluntary unification..., but instead of gratitude gained an honor
... to be thrown in the slavery ... we pay unbearable taxes and we were compelled to dig a line and channels and to
drain impassable swamps, covering it all of our dead bodies, which by thousands have fallen under the burden of
hunger and climate ... Moscow officials ... can make all of us …”. M. Markevych exalts of Polubotko and thus in a
veiled form sympathizes with his autonomous intentions.
The last section of “Little Russia History” is dedicated to the uprising of 1768 on the Right Bank of Ukraine
under the leadership of M. Zalizniak and I. Honta. It should be emphasized that M. Markevych was the first historian
of Koliivshchyna, he has published about this event documentary materials, showed true courage including them in
“Little Russia History” after the book was censored.
He described Haidamak movement as a struggle of the popular masses against not only religious, but also
against of social oppression. He connected the beginning of the uprising with Chigirinsky monastery and described
of its participants (Haidamaks) as fighters for the Orthodox faith, who acted with the blessing of Archimandrite
Melchizedek (“gave a gold charter to Zalizniak”).
The main cause of the uprising M. Markevych discerned in people oppression of Polish gentry and considered
Haydamak “people liberators of the magnates.” He also underlined great popularity of uprising leaders and its mass
character. “People met Zaliznyak with enthusiasm ... among those who joined them was the centurion of the guard
yard I. Honta, a native of peasant children, brave, intelligent, beautiful and eloquent. He climbed by faith and
homeland”.
M. Markevych has shown that successful siege of Uman and massacre that started after it, ruthlessness of
winners to oppressors (lords, tenants, Catholic clergy that imposed Unia and religious oppression) was a fair
punishment of oppressors. M. Markevych sympathizes with the insurgents and emphasizes the nationwide character
of the uprising.
The scope of movement that swept throughout the Right-Bank of Ukraine, concerned the royal government.
In the censored work of M. Markevych could not talk extensively about the involvement of the tsarist to crush of
1768 uprising. However, he notified of readers that Catherine II had sent the Russian troops to help the Polish gentry
against Zalizniak. In this the historian revealed the tsarist role in the suppression of uprising and blame in the death
of its leaders.
Presentation of “The History of Little Russia” M. Markevich finished in 1793, that is, the second division of
Poland. “Both Ukraine and Zaporizhzhska Sich merged together again, but not under the scepter of Sygismund.
This was the end of Little Russia.
Thus, we have one of the first works on the history of Ukraine, the paphos of which measured the coverage
of relevant issues, namely the national liberation struggle of Ukrainian people against their oppressors in different
times and periods. However, the author‘s autonomist conviction were not official imperial ideology, as he described

28

the history of Ukraine from Hetman I. Mazepa, and justified the abolition of Ukrainian autonomy by the imperial
government. The contradictory position of Markevych is explained in censorship and in the dual nature of social
and ethnic identity of the historian, who belonged to the elite of society. Therefore, Markevych’s work is full of
conflicting estimates, but on the other hand we see a historian as a true patriot, who deeply sympathized with the
struggle of Ukrainians for freedom and independence. M. Markevych is committed to reproduce the mass popular
movement as fully as possible, to show the talented Cossack leaders, their courage, heroism, valour in their struggle
against enemies by using many documentary sources. The History of” Little Russia” M. Markevych called the
interest of a wide circle of Ukrainian historians and readers. Many elements of historical scheme of M. Markevych
had developed in the future Ukrainian historiography, had contributed to the development of its important problems.
In the important Such M. Markevych’s historical works as “Hetman Barabash”, “About the first Hetmans of
Little Russia”, “Acts, explaining the history of Little Russia”, “About Cossacks”, etc.
Conclusions and prospects for further research in this topic. M. Markevych was a typical representative
of the romantic trend in Ukrainian historiography and literature [8]. His work is today still not well understood and
requires further research.
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ШКІЛЬНА ОСВІТА В ГАЛИЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ –
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Анотація. У статті розглянуто процес створення української національної школи в Галичині, висвітлено роль Греко-Католицького духовенства в цьому процесі, розкрито причини низької результативності
шкільної освіти, незадовільний фаховий рівень більшості учителів, відсутність підручників, показано шкоду,
яку приносили українізації шкільництва місцева польська влада та політичне і культурне москвофільство.
Ключові слова: шкільництво, учитель, освіта, духовенство, церква, навчальний процес.

Helej S. D.

SCHOOL EDUCATION IN GALYCHYNA IN THE SECOND HALF OF
XIX-BEGINNING OF XX CENTURY
Abstract. This article examines the process of creation of the Ukrainian national school in Galychyna,
highlights the role of the Greek-Catholic clergy in the process, reveals the reasons of low effectiveness of school
education, unsatisfactory professional level most teachers, lack of textbooks, showing damage that brought the
ukrainization limited local Polish authorities and political and cultural russophilia.
Keywords: school education, teacher, education, clergy, Church, educational process.
Постановка проблеми. Ідея створення української національної школи сягає своїм корінням в далеке
минуле і має багату історію.
Аналіз досліджень і публікацій. У другій половині ХІХ ст. цю проблему активно вивчали українські
вчені Галичини. Про це свідчить хроніка історико-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка, складена Іваном Крип'якевичем в 1938-1939 роках1.
Наукові реферати на тему: "Заходи коло просвіти в львівській дієцезії 1784-1792 р." (22, 190)2; "Бібліографічний опис трьох рукописних підручників з поч. ХІХ в." (22, 192); "Перше просвітнє товариство в
Галичині з р. 1816" (22, 194); "Справа зміни руської азбуки в р. 1859" (38, 469) належать Івану Франку.
Збирати матеріали йому допомагали священики Михайло Зубрицький та Юрій Кміт. Перший надав матеріал
на тему: "Причинки до історії народного шкільництва в Галичині" (21, 169) та "Деканальні і парахіяльні
бібліотеки перемиської єпархії" (34, 395); другий – "Народна сільська школа в Галичині 1810-1824" (33, 376),
"Підручник методики Івана Лаврівського 1837 р." (33, 381) та "Матеріали до народного шкільництва в Перемиській єпархії 1801-1821 рр. з поглядом на розвиток шкільництва в Галичині у 1772-1800 рр." (22, 189).
Низку розвідок про українське шкільництво в Галичині здійснили Іван Кривецький, Степан
Томашівський, Іларіон Свєнціцький та Іван Созанський.
І. Кривецький опублікував "Матеріали до історії українського народного шкільництва в Галичині в
1830-50 рр." (33, 378); С. Томашівський охарактеризував "Стан парохіяльних шкіл в Кізлівськім деканаті
львівської єпаріхї в рр. 1819-1827" (33, 379) та "Стан парохіяльних шкіл в Бережанськім деканаті 1843-1849"
(33, 380); І. Свєнціцький виголосив реферат на тему: "Шкільна освіта духовних кандидатів в рр. 1756-1788"
(33, 377), а І. Созанський – на тему: "До історії участи галицьких Русинів в Слов'янськім конгресі в Празі
1848 р." (28, 292).
Постановка завдання. Мета дослідження – розглянути процеси створення української національної
школи в Галичині, висвітлити роль Греко-Католицького духовенства в цьому процесі, розкрити причини
низької результативності шкільної освіти, незадовільний фаховий рівень більшості учителів, відсутність
підручників, показати шкоду, яку приносили українізації шкільництва місцева польська влада та політичне
і культурне москвофільство.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 1898 року історично-філософська секція Наукового
товариства імені Шевченка перейняла від Олександра Барвінського видання "Руської історичної бібліотеки", у якій друкувалися цінні монографії суспільно-політичної історії України. 10 серпня 1903 року
М. Грушевський вніс пропозицію поділити "Історичну бібліотеку" на дві серії: у першій пропонував давати
систематичні передруки або переклади рідких історичних досліджень; у другій – публікувати оригінальні
праці і матеріали. 18 квітня 1906 року було засновано нове видавництво "Українсько-руський архів", з серії
якого вийшло 10 томів. У 1909 році у ІV томі за редакцією С. Томашівського були опубліковані "Матеріали
до історії шкільництва в Галичині ХVІІІ – ХІХ в.". У вступі до "Матеріалів" С. Томашівський писав: "Обі
мої збірки про стан парохіяльних шкіл в Бережанськім окрузі (в кізлівськім і бережанськім деканатах)
малюють нам незвичайно сумні відносини в тій части краю (зазначимо, що до Бережанського округу
відносився й Рогатинський деканат – С. Г.). Недбалість духовенства, бідність і темнота селян і – що дуже
важне – систематична опозиція доміній, обов'язаних до певних престацій шкільних, не дають не то розвинутися в школі, а то й народитися. Сумно стає прочитувати з року на рік, з десятка на десяток ті самі
скарги візитаторів, про брак поступу, а навіть просто упадок шкільництва"3.
Історик зауважив, що не слід дивуватися з того, що "весна" українського народу 1848 року застала
його в такому занедбаному стані, коли він розпоряджався такими мізерними культурними засобами. Ще в
60-их роках ХІХ ст. в Галичині нараховувалося стільки народних шкіл і дітей, що навчалося в них, як у Чехії
у 80-х роках ХVІІІ ст., а на початку ХХ ст. неписьменних серед української людності було біля 80 %4.
Отже, в період "Весни народів" справа шкільництва стала як ніколи актуальною. На вимогу Головної
Руської Ради австрійський уряд прийняв рішення, згідно з яким в усіх народних школах, де переважало
українське населення, навчання мало відбуватися українською мовою, а в Львівському університеті було
вирішено заснувати кафедру української мови і літератури. Українська мова як предмет ставала обов'язковою для вивчення учнями в усіх типах шкіл Галичини. На жаль, як зазначав Мирослав Семчишин,
українські діячі не скористалися з цієї нагоди. Політичне і культурне москвофільство поляки використали
для того, щоб не допустити українізації шкільництва. Польський граф Агенор Ґолуховський зробив навіть
спробу запровадити для українців латинський правопис. Правда, "Азбучна комісія" у Відні заперечила цей
проект і у 1859 році австрійський уряд розпорядився друкувати всі книжки кирилицею. Русофіли вважали
основою правопису церковнослов'янську мову й етимологічний правопис, народовці – народну розмовну
мову і фонетичну орфографію. Кожна сторона мотивувала свою позицію інтересами Церкви: збереженням
традицій або ж зрозумілістю для народу.
Правописна комісія у відповідь на протест Якова Головацького ("Рутенська мова і правописне
питання в Галичині") рекомендувала уряду відмінити розпорядження міністерства освіти щодо запровадження в народній освіті кирилиці. В результаті уряд залишив галичанам право самим вирішити це питання.
Проте москвофільські видання продовжували зберігати т. зв. язичіє, що було основою російського правопису, народовецькі ж видання користувалися етимологічним правописом. У 1893 році уряд затвердив фонетичний правопис у шкільництві, який використовувався дедалі частіше.
Місце, яке займали в Галичині суперечки про мову і правопис, визначив Михайло Грушевський у
статті "Про українську мову й українську справу". Ці непорозуміння, на його думку, руйнували і без того
слабкі сили інтелігенції, деморалізували місцеве населення і були справжнім національним лихом. "П'ятдесяті
і шістдесяті роки, – за оцінками історика, – найглухіші часи, коли галицьке громадянство в пітьмах реакції
зовсім збилося на бездоріжжя, навіки стративши безцінний для політичного і культурного свого розвою час,
– сі найтемніші часи були, власне, наповнені суперечками про мову й правопис. І коли живіші елементи громадянства, що стали провідниками руху народного, демократичного, українського, скоро обтрусили з себе
сі схоластичні суперечки, то реакційна, так звана староруська, або як тепер її звуть звичайно – москвофільська частина галицького громадянства, зосталася й по теперішній день з памороками, забитими тими
мовними й правописними суперечками... А за тими суперечками про мову і правопис лишають облогом, з
своєї сторони, поле просвітньої й культурної роботи. Бо на тім полі працювали й працюють головне ті, що
обминають сі мовні суперечки надалі, пізнішим поколінням, зоставляючи відбирати кукіль від зерна, а
пильнують того, щоб на тій мові, яка виробилася вже і виробляється далі, дати якнайбільше реального
знання, освітнього, культурного й політичного матеріалу своєму громадянству, своєму народові".5
На захист української школи в Галичині виступив Іван Франко. В журналі "Народ" за 1892 рік (Ч. 7-8)
вперше було надруковано його статтю "Наші народні школи і їх потреби (Реферат на вічі Снятинськім)". В
ній він зазначив, що школами окремо ніколи не займався, "учителем, богу дякувати, ніколи не був", проте
проблема шкільної освіти для нього не чужа. За словами письменника, "школа-то так, як і політика: тільки
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деякі, вибрані та покликані, її роблять, нею кермують, але всі люди чують їх роботу на своїй шкірі, платять
за неї то грішми, то кров'ю"6. Школа – важлива і свята справа, але вона, на його думку, для людей, а не люди
для школи.
Важко повірити твердженню І. Франка про те, що він школами окремо ніколи не займався. Аналіз
стану справ української народної освіти в Галичині, зроблений ним, спростовує це твердження. Навпаки,
зміст названої та інших статей і матеріалів переконують у тому, що глибше, ніж І. Франко, шкільної справи
на той час не знав ніхто. За його даними, у 1891 році в Галичині нараховувалося 3 854 початкові школи (так
звані етатові7, філіальні, дяківки, тривіальні8, школи при учительських семінаріях). Однак, якщо враховувати, що в краї числилося 6 230громад, то це означало, що 2 377 із них не мали своїх шкіл. Крім цього,
256 шкіл були закритими через відсутність учителів, а 200 шкіл знаходилися в більших 36 містах, у яких
нараховувалося по декілька шкіл (наприклад, у Львові – 28, у Кракові – 15). В результаті 3 000 галицьких
громад були позбавлені шкільної освіти9.
Наступна проблема шкільної освіти, яку розглянув автор статті, – наповнення шкіл учнями. Населення
краю на той час становило 6 600 000 осіб. Отже, на одну школу припадало 1 713 осіб, 300 родин, 200-250 дітей.
Якщо відкинути 43 школи великих міст, у яких навчалося 202 536 учнів, і ще 256 шкіл, які не працювали, то
на одну школу припадало 1 774 особи, або 300 дітей. Правда, дітей віком від 6 до 12 років, які повинні були
відвідувати звичайні школи, нараховувалося 766 416, а дітей віком від 12 до 15 років, що відвідували недільні
школи, – 205 271. Зауважимо, що обліковано лише тих дітей, що проживали в громадах, у яких були школи.
Таким чином, на одну школу припадало 270 дітей. Це не було би багато, якби школи були 2-5 класні. Нажаль
таких в Галичині було всього 602. 2 985 шкіл були однокласними, "у котрих, – за висловом І. Франка, – діти
душаться, як селедці, не мають чим дихати і не стільки учаться, скільки мучаться"10.
Таких дітей, що ходили до звичайної школи, налічувалося 481 863; до недільної – 105 549, разом –
587 412, або ледь більше як 60х100 дітей. В середньому на одну школу припадало 163 дитини. Для
порівняння, одну народну школу у Франції відвідувало 66 дітей.
І. Франко намагався також з'ясувати вартість навчання. За його словами, на утримання шкіл громади
платили подвійний додаток: "Один вимірює уряд податковий, по 9 кр[ейцерів] від кождого ринського
податків безпосередніх на громаду а по 3 кр[ейцери] на двір, а другий накладає рада повітова яко повітовий
додаток на школи; або ті податки стягуються разом, і гроші з них ідуть до окружного фонду шкільного.
Коли цих грошей не стане на платню для учителів і на інші шкільні потреби, то решту додає каса крайова"11.
У 1883 році витрати на одну школу в Галичині становили в середньому 545 ринських. Шкільні
будинки, як правило, будувалися коштом громад. Для порівняння, у 1891 році видатки на одну школу у
Франції становили 1870 ринських. Це – державні кошти. У два-три рази більше коштів на школу витрачала
громада. "Як бачите, – писав І. Франко, – по інших краях люди не жалують видатків на школу, та зато ті
інші краї зовуться освіченими краями, а нас величають краєм темним... багатші краї можуть собі класти
муровані палаци, держати для 60 дітей по двох або й трьох учителів, справляти бібліотеки і коштовні
прибори, а нам аби що то, аби трохи, як-то кажуть, очі отворити"12.
Особливу увагу І. Франко звертав на якість освіти. За даними статистики в Галичині на той час
налічувалося 4 876 614 неписьменних. Тільки 1 731 202 осіб вміли читати, а з них 939 122 – читати і писати.
У порівнянні з минулими часами число письменних зросло всього на 66 978 осіб, щорічно на 6 700. Це в
той час, коли в школах навчалося щонайменше півтора мільйона дітей. Якщо такими темпами зростало
число письменних, то для того, щоб усе населення стало письменним, потрібно було ще 80 років. На жаль,
кожна школа, що навчала 100 і більше дітей, випускала лише двох учнів, що вміли читати.
І. Франко визначив три основних причини низької результативності шкільної освіти:
1. Учителя потрібно поставити в такі умови, у яких би він хотів і міг добре працювати: "Як його буде
десять різних властей і невластей надзорувати: і війт, і священик, і члени ради шкільної місцевої, і інспектор,
і рада шкільна окружна, і дідич, і орендатор, і жандарми, як-от кажуть, і баба і ціла громада, то хоч би він
був найспосібніший і найщиріший, то до ладу не дійде і буде мусив плюнути на таку роботу"13.
2. Доброму учителю потрібно добре платити. (І. Франко навів два випадки, коли учитель на роботі
помер з голоду): "Учитель у нас бере менше, ніж перший-ліпший возний при суді або стражник при
криміналі. Ну, то не дивно, що на таку благодать ніхто без крайньої нужди не хоче йти, і учитель, як тільки
може, покидає своє місце, іде до стражі фінансової або деінде. З того виходить для школи така біда, що
замість учителів спосібних, напрактикованих, таких, що люблять науку і дітей, чимраз частіше приходять
учителі неспосібні, такі, що вже не мають чого іншого хопитися, ну, і, розуміється, марнують дітям час, а
громаді гроші"14.
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3. Дитині потрібно давати стільки матеріалу, скільки вона може засвоїти: "Тепер в народній однокласній школі вчать багато всякої всячини, – зазначав І. Франко. – і граматику, і географію, і зоологію, і ботаніку,
і астрономію, і історію – речі, о котрих давніше сільські школярі і слихом не слихали. Наші пани в раді
шкільній захотіли, щоби школа народна була якимось маленьким університетом, щоби давала дітям усього
потрошки. А що ж із того виходить? А виходить те, що сільський хлопчина кілька літ ходить до школи, не
раз о голоді, а холоді, душиться в ній і тратить здоров'я, час і силу, слухає викладів про історію, астрономію,
географію і т.д., а, вийшовши зі школи, не тільки зараз забуває всю ту премудрість, але за два-три роки
забуває зовсім читати. Легко зрозуміти, чому се так: з усіх тих мудростей подає вчитель дитині лиш хвостики. Обрізки, а не раз попросту тільки лушпину"15.
Виховання дітей І. Франко вважав одним з найважливіших завдань усякого подружжя, одну з
головних основ родинного щастя. В листі до Ольги Рошкевич від 20 вересня 1878 року він писав: "Діти
повинні швидше вчитеся читати, рахувати, мислити, ніж молитися. Але наука мусить іти в парі з розвиненням тіла, до того служить не безплідна гімнастика, а праця фізична. Розуміється, о виховуванні в якихнебудь пересудах релігійних, моральних, суспільних не повинно бути й бесіди. Ті добутки, ті правди і
засади, котрі нам приходиться добувати тяжким трудом, кривавою боротьбою цілого життя, для них повинні статися чимось нормальним, конечним, таким, що розуміється само собою, о чім ніщо й розправляти.
Тільки таким способом мож виховати правдиво поступове і сильне покоління"16.
У статті "К истории просвещения в Галиции", вперше надрукованій в 1893 році в журналі "Киевская
старина", письменник писав: "Среди галицкой интеллигенции, особенно же шляхетской, очень в ходу следующий силлогизм: мужик груб и необразован, ему слишком рано дали конституцию, слишком рано взяли
его из опеки "сполечной ерархии", и вот почему он пропадает. Но вместе с тем эта самая шляхетская интеллигенция делает все возможное, чтобы мужик всегда был груб и необразован: она враждебно или недружелюбно относится к крестьянским школам, к читальням, к мужикам, выписывающим книги и газеты".17
Галицька влада усякими засобами намагалася не допустити дітей українських селян до освітніх
закладів. Дуже часто організовувала масові обшуки у читальнях, в окремих селян, конфісковувала цілком
легальні книги і брошури, головним чином лише тому, що були написані українською мовою. Це принизливе і вороже ставлення польської інтелігенції до освіти народу почалося дуже давно і залишилося в тогочасній традиції Польші. "Не удивительно, – писав І. Франко, – що там, где мужик был не более, как рабочий
скот, самая мысль о его просвещении должна была казаться дикой и ни с чем не сообразной. Более удивительным должно казаться то, что почти такою же оставалась мысль эта и тогда, когда сама шляхта считала
нужным выдавать себя за друзей просвещения, когда понятие о мужике как о быдле ушло безвозвратно в
область истории и когда, главным образом, сам этот мужик, хотя еще стонущий в ярме панщины, начал
чувствовать себя человеком, начал рваться к просвещению, добиваться школ... Помещики должны были
тоже заявлять открыто свои симпатии делу просвещения, хотя и чувствовали, что просвещение мужика
угрожает им руиной, потому что просвещенный мужик не станет покорно и безответно гнуть шею в ярмо."18
Характеризуючи стан народної освіти в Галичині в середині ХІХ ст., І. Франко навів меморіал графа
Казимира Красицького в справах селянських, в якому останній пропонував галицькому шляхетському
становому сейму варіант селянської реформи і, зокрема, народної освіти: "Основываемые школы не оказывают хорошего влияния на массу. Пусть бы особенно талантливые пользовались ими и приспособлялись к
высшим занятиям; для массы довольно будет приходских школ религиозных, где святой обязанностью
духовных будет сызмала прививать народу понятие религии, морали, обязанностей всякого человека с
точки зрения общества, повинностей, какие налагает на него его сословие, любов к труду и порядочности.
Таким образом, при меньших издержках будет более сделано для народа в стране, чем теперь, когда
сельськие дети, услышав в школе немножко (cos niewiele) науки, наполняются только ненавистю к своему
сословию, считая себя способными к чему-то высшему, но не имея достаточно рассудка, чтобы испытать
свои силы, бросаются на разные занятия, в которых, всякий раз наталкиваясь на новые препятствия, ищут
причины своих неудач в существующих общественных отношениях. Отсюда идет неудовольствие, новые
вздорные теории, тайные и гласные общества, волнения и т.п. Счастлив тот, кто в пору опомнится, отбросит
самолюбие и возвратится к прежнему своему состоянию".19
Щоби зрозуміти весь трагізм цієї тиради, І. Франко нагадав, що тогочасна австрійська сільська школа,
незважаючи на мізерні знання, які вона давала мужику, все ж була для нього єдиним легальним виходом із
цього жалюгідного становища. Школа відкривала йому доступ до ремесл, до вищих, так званих нормальних
шкіл, а згодом і до гімназій. Все це робило мужика вільним, давало йому можливість бути священиком,
учителем, лікарем.
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Ідеалом же галицької шляхти була школа, яка не давала би ніяких знань, лише була би закладом для
дисциплінування строптивих селянських умів і почуттів, "внушала би "мужичкам" любов к "канчуку" и
прочим благодеяниям панщины и приучивала б их к отречению от всякого самолюбия, конечно, только
затем, чтобы "освещенный веками" панщизняный порядок никоим образом не был нарушен".20
Навіть здавалось би високоосвічений посол Галицького сейму, польський історик і поет, ректор Краківського Ягеллонського університету Йосиф Шуйський, виступаючи в 1880 році на засіданні сейму,
заявив: "Наповняючи голову (селянської) дитини різнородними відомостями, викликало б у неї аспірації до
вищих шкіл. Отже, ціль навчання помилкова, бо замість дати їй корисну науку, яку вона могла б використати на ріллі, наука викликає аспірації, які не відповідають її селянському станові, але заохочує пнятися по
драбині до вищих шкіл".21 Й. Шуйський вважав, що учительські семінарії дають відносно зависокі знання
кандидатам на учителів сільських шкіл, які останні не потребують. Тому він закликав відповідальні чинники
"схаменутися й перевірити програми для кваліфікацій учителів народних шкіл". Василь Верига, як і інші
дослідники, стверджує, що думки Й. Шуйського не були поодиноким явищем, вони виражали переконання
певного кола людей. Це були погляди відносно навчання селянських дітей взагалі, польських й українських,
але для українців обмеження були ще більші й адміністрація робила всякі перешкоди у ширенні просвіти
серед народу.22
В 1905 році під впливом революції в Росії, "коли тріскала крига абсолютизму та деспотизму, коли
народні сили серед страшних катастроф шука[ли] собі нових доріг і нових форм діяльності...", І. Франко
звернувся до української галицької молоді з відкритим листом, у якому висловив свої сподівання на те, що
революція відіграє важливу роль в розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.
Письменник розмірковував над тим, чим би галичани в цей критичний момент могли допомогти наддніпрянським українцям. І приходив до сумного висновку: похвалитися нічим. "Подумає дехто, – зазначав
І. Франко, – що бодай нашими шкільними книжками, що обіймають уже повний курс народної і середньої
школи, можемо послужитися українцям. На жаль, треба сказати, що й ся надія марна. Наші шкільні
підручники, знов-таки в значній мірі завдяки пануючому в Галичині режимові, переважно неоригінальні,
основані на перестарілих педагогічних принципах, а деякі надто такі далекі від рівня сучасної науки..., що
про безпосереднє користування ними в українських школах у Росії не може бути ані бесіди..."23.
Проте навіть за несприятливих умов іноземного панування в Україні виникали школи грамоти. Відомо,
що школи на Волині існували ще в ХІІІ ст., у Києві – в ХІV ст. перша українська школа у Львові виникла в
1546 році. Відомою була також школа грамоти у м. Красноставі в Галичині. Школи відкривали переважно при
церквах і монастирях, де викладачами були церковнослужителі. У початкових школах навчалися діти різного
віку – і малі, й підлітки. Навчали дітей письма, читання, початків арифметики, молитов, співу.
Культурному піднесенню в Україні наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст., зокрема розвиткові освіти,
сприяли братства – громадські православні організації міщан. Першим і достатньо впливовим було Львівське братство, яке виникло в 1439 році. Його коштом утримували школу, шпиталь, друкарню, бібліотеку. На
початку ХVІІ ст. виникли Острозьке, Галицьке, Камянець-Подільське, Самбірське, Київське, Луцьке та інші
братства. При кожному з них було засновано братські школи. Першим ректором Львівської братської школи
став відомий учений Іов Борецький, а викладачами – брати Стефан і Лаврентій Зизаній, Кирило Ставровецький, Памва Беринда. Навчання в братських школах регламентувалося статутом – "Порядком шкільним". У цих школах навчалися діти заможних міщан, козаків, нижчого духовенства, дрібної шляхти, старшин, а також діти-сироти.
Братські школи були значним спротивом католицьким і уніатським школам, ополячуванню української молоді, виховуючи в неї патріотизм, повагу до всього народу, його минулого, мови, культури.
Простий сільський люд, прикований до землі як робочий інвентар, був неписьменним. Його освіта
починалася й закінчувалася катехізаційними науками в церкві і то лише в тому випадку, якщо парохи до
такої науки були здібні і мали добру волю. З усних переказів відомо, що справжньої школи на той час не
було, а якщо й була, то не мала певної організації, засобів до стабільного існування. Як зазначав Іван
Левицький, "шкілки повставали лише там, де був парох охочий до просвіти, або дяк з замилуванням
відданий свойому званю, який у своїй хаті вчив з букваря, а ще частіше з писаних табличок азбуки та троха
писати й числити, а ціла шкільна наука кінчилась не читанню псалтирів й апостола. Не стало аматора
вчителя-дяка, не стало й шкілки, бо про неї не було кому більше дбати в громаді"24.
Названу проблему розглянемо на конкретних прикладах, пов'язаних, зокрема, з розвитком шкільництва
в опільському селі Бабухові Рогатинського повіту. Шкільна освіта мала там місце ще у ХVІІІ ст. і була пов'язана з греко-католицькою церквою. Так, у Рогатині школи при міських церквах були вже відомі з 1745 року.25
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Перша згадка про майбутню школу в Бабухові датується 20 квітнем 1760 року. Саме тоді була проведена візитація Церкви Воскресіння Христового. В акті візитації зазначено, що братства і школи в селі
немає, а тому "Вельмишановний і найпреподобніший Його милості священик Миколай Шадурський,
протонотарій апостольський, суддя єпископського суду, делегат і генеральний візитатор Львівської
єпархії... рекомендував школу при церкві, де би дяк мешкав і дітей науки християнської навчав, з допомогою
і підтримкою як самого Преподобного отця пароха, так і самого дяка збудувати. Цю свою пораду з амвону
людям, що збираються до церкви на відправу, у наступну неділю оголосити й до відома подати, що залишив
у письмовому вигляді".26
Ми не знаємо, коли конкретно була реалізована рекомендація М. Шадурського, тобто коли в Бабухові
була відкрита перша школа, чи як її ще називали, дяківня. Однак точно знаємо, що у 1784 році вона уже
функціонувала.
13 грудня 1784 року витяг із акта генеральної візитації парафії в селі Бабухів від 20 квітня 1760 року
було звірено з оригіналом та підтверджено адміністрацією Бережанського циркулу.27 4 жовтня 1786 року
урядник Гавронський вніс цей документ до книг релігійного фонду.28 У переліку нерухомого майна і прав,
що належали до Церкви Воскресіння Христового у селі Бабухів Рогатинського деканату Бережанського
циркулу, значиться: "Помешкання пароха, тобто окрема хатина, сильно знищена під солом'яним дахом
оцінена разом із школою дяка (виділення наше) у 5 злотих 15 грошів".29
У документі також зазначено, що "школа, де мешкає дяк, на громадському грунті з домінікального
дерева коштом громади збудована"30 і дальше: "дяка сама громада утримує, якому щороку за угодою
сплачує скільки можна".31
Ширшого розповсюдження народна освіта в Галичині набула у першій половині ХІХ ст. У 1850 року
тут уже нараховувалося понад 1500 народних шкіл з українською мовою навчання.32 Значні зрушення в
цьому напрямку відбулися й на Рогатинщині. Якщо у 1832 р. тут було всього п'ять шкіл (у Рогатині,
Букачівцях, Вишневі, Журові і Колоколині), у 1841 р. – 23, у 1846 р. – 31, то у 1850 р. – 38 шкіл. Вчителями
у цих школах були дяки. Учнями шкіл були переважно хлопчики, їх навчали читати, рахувати, церковному
співу, а інколи і писати. Підручниками служили богослужебні книги: Біблія, Псалтир. Дяківні проіснували
до 1869 р.33 Новий шкільний закон від 14 травня 1869 року зобов'язував всіх дітей віком від 6 до 14 років
відвідувати школу. Початкову освіту здобували протягом шести років. Школярі вивчали рідну і німецьку
мови, арифметику з елементами алгебри і геометрії, історію, географію, малювання, співи. Основним
навчальним предметом був Закон Божий.
24 січня 1861 року Львівське намісництво заснувало народну школу в Бабухові. 19 березня 1861 року
повітовий уряд в Рогатині направив в Бабухів копію рішення Намісництва № 997 такого змісту: "Гміна в
Бабухові. Особисто війту. Високоповажне Львівське намісництво, зваживши, що рішення Бабухівської
гміни щодо дотації парафіяльної школи, врегульована спільними зусиллями, оскільки гміна зобов'язалася:
1. Новозбудований шкільний будинок разом з помешканням для вчителя, шкільне приладдя, яке також є в
доброму стані, утримувати за власний рахунок. 2. Опалювання для школи завозити за власний кошт.
3. 8 шкільних послуг прийняти на себе. 4. Щороку кожному вчителю виплачувати готівкою по 100 зл. Крім
того для кращого забезпечення вчителя – кожного року виділяти по 16 корців жита і по 4 корців пшениці.
Своїм рішенням від 24 січня 1861 року виділити біля школи 500 сажнів землі. На заснування цієї школи
посеред села Бабухова було дано дозвіл і отримано згоду на її утримання, що сприяло поширенню освіти
серед місцевого люду. Більше того. Повітовий уряд разом з правлінням гміни в своїх повідомленнях повинні
детально інформувати про старанне дотримання всіх пунктів укладеної угоди і не давати підстав для
нарікань. І нарешті, гміну повідомлено, що ця школа підпорядковується превелебному консистору грекокатолицького обряду у Львові. Право представлення кожного нового вчителя, згідно умови належить
превелебному пароху греко-католицького обряду у Вербилівцях і повітовому уряду.
Рогатин. 19 березня 1861 р.
/підпис/ І. Міхальчевський".34
Першим учителем в заснованій намісництвом Бабухівській школі був, очевидно, дяк Церкви Воскресіння Хрестового Григорій Сас. В однокласній школі навчалося 40 учнів, переважно хлопців.35 Більше
інформації про тогочасну школу і її вчителя, на жаль, не маємо. В наступні роки учителями Бабухівської
школи працювали поляки: Лев Малявський, Мартин Посацький, Ян Зборовський,Степан Кашубінський,
Северин Кривда, Юліан Лаврів, Юзеф Качмар та Францішек Лукасевич.
У шематизмі народних шкіл і вчителів у Львівській архієпархії, підпорядкованих Львівській грекокатолицькій митрополичій консисторії на 1866 рік, значиться, що в Бабухівській парафіяльній нормальній
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школі "нижчо-реальним вчителем" зі стажем роботи 5 років працює Лев Малявський, за національністю –
поляк. Його платня становить 100 рублів і 20 мецов збіжжя. Школа забезпечена опаленням і городом в 500
сажнів. Дітей шкільного віку 73 (35 – хлопців і 38 – дівчат). Школу відвідують 33 хлопці і 29 дівчат.
Кандидати на повторне навчання – 29 дітей; відвідують повторне навчання – 4 учні.36
В наступному 1867 році в Бабухівській школі ніяких змін не відбулося, за виключенням того, що на
повторне навчання записалося уже 10 дітей.37
У 1868 році учителем Бабухівської школи став дяко-учитель без досвіду (стаж роботи – 1 рік), за
національністю поляк Мартин Посацький.38 Кількість дітей, що навчаються в школі, не змінилася.
В шематизмі на 1867 рік зазначено, що в Рогатинському шкільному повіті нараховується 33 школи:
1 – головна, 28 – тривіальні і 4 – тимчасових. Дотація для названих шкіл становить 3 835 австрійських
гульденів і 86 крейцерів. На 33 народних школи в Рогатинському повіті працювало 26 учителів: 13 таких,
що здали відповідні іспити, і 13 – які іспитів ще не здали. Верховним наглядом народних шкіл відав
Михайло Малиновський – радник і референт Митрополичої консисторії, прихожанин архікафедрального
собору, член Галицько-руської матиці та інших організацій.39
З 1867 по 1868 рік кількість народних шкіл, що належали до Львівської архієпархії, зросла з 33 до 89.
Куратором шкільництва став Феофіл Павликов – почесний крилошанин Львівської митрополичої капітули,
радник і референт митрополичої церкви Успіння пресвятої Богородиці у Львові, член Галицько-руської
матиці та Крайового сейму.40
28 листопада 1871 року рада гмінна на пленарному засіданні розглянула питання щодо підвищення
платні учителю школи, яка на той час становила 100 зл. р., 10 корців жита і город розміром 40 сажнів. З
1 січня 1872 року платня вчителя повинна бути збільшена до 200 зл. р.
Відповідно до рішень ради гмінної в Бабухові передбачені наступні заходи:
1. З 1872 року платня вчителя становитиме 125 зл. і 10 корців жита.
2. Гміна видає платню учителю поквартально, а зерно кожного півроку.
3. Гміна опалюватиме шкільне приміщення, виділивши для цього 5 сажнів дров, тобто 4 фіри, які
мають бути доставлені в школу.
4. Гміна додає 1 173 сажнів городу вартістю 15 зл. р., не враховуючи городець біля школи, який має
40 сажнів. Цей город, який гміна подарувала школі, не врахований в метриці урбаріальній 1820 року. Колись
на цьому місці була громадська дорога до Рогатина. З 1846 року цісарський гостинець до Рогатина було
побудовано на іншому напрямку. Стара дорога була перетворена на громадське пасовисько.
5. Гміна зобов'язується забезпечити школу необхідним приладдям.
6. З метою належного утримання шкільного приміщення гміна зобов'язується забезпечити сторожа.
7. Свої права та інтереси гміна буде відстоювати разом з місцевим парохом.
8. Гміна зобов'язується на вічні часи оплачувати шкільні витрати.
У випадку ухилення від добровільно взятого на себе підвищеного зобов'язання гміна Бабухів буде
піддана примусовому їх виконанню відповідними державними органами.
Бабухів, дня 28 листопада 1871 року.
Онуфрій Балацький – війт,
Павло Данилишин – заступник війта
Дмитро Височанський – радник
Василь Височанський – радник
Данило Романків – радник
Ясько Мазурик – радник
Дмитро Забігач – радник
За неписьменних підписали:
Ян Зборовський – учитель
Ян Мазоловський – свідок
Антоній Кінашевський – свідок41
На той час обов'язки народного вчителя в Бабухові виконував Ян Зборовський. Його анкетні дані
наступні:
"1. Ім'я і прізвище учителя – Ян Зборовський.
2. Місце і дата народження – Баня Калушська в Галичині, 6 червня 1847 року.
3. Чи жонатий і яку має родину – жонатий.
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4. Коли і в якій школі почав виконувати обов'язки учителя – 1 вересня 1860 року в народній школі в
Мельнику повіту Журавно.
5. Яким був подальший процес служби і чи були перериви – жодних.
6. Коли затверджений в статусі учителя – в статусі тимчасового учителя затверджений 1 вересня 1860 року.
7. Як поводиться на службі – старанний і працьовитий.
8. Які має здібності – добрі.
9. Як поводиться в школі і поза нею з моральної і політичної точки зору – бездоганно.
10. Які отримав похвали або стягнення? – отримав подяку письмово 21 жовтня 1868 року і 1 травня
1870 року; 18 вересня 1872 року за старанність був премійований у розмірі 25 зл. 29 грудня 1873 року
окружна шкільна рада в Бережанах нагородила Я. Зборовського грошовою премією в розмірі 100 зл. р.
Анкету підписав окружний інспектор".42
2 травня 1873 року Цісарсько-королівська крайова шкільна рада прийняла постанову щодо
реорганізації народної школи в Бабухові. Вивчивши всі подробиці щодо діяльності школи і вислухавши
пропозиції окружної шкільної ради, крайова шкільна рада ухвалила наступне:
І. Загальну народну школу в Бабухові вважати штатною.
ІІ. Гміна Бабухів і двірська територія творять одне ціле і зобов'язані утримувати спільну школу.
Їх обов'язком буде:
1. Утримувати шкільний будинок, помешкання учителя, внутрішнє устаткування школи в доброму
стані згідно приписів шкільної влади.
2. Доставляти засоби для опалення школи в такій кількості, щоби на кожних 6 сажнів кубічних
шкільної кімнати припадало 4/5 сажнів букового дерева, відповідна кількість м'якого дерева або вугілля чи
околотів соломи.
3. Забезпечити освітлення та інші послуги школи відповідно до вимог місцевої та вищої шкільної влади.
Вищеназвані заходи гміна і двірська територія здійснюють відповідно до оплачених податків у
такому співвідношенні:
а) територія двірська – 10 зл. р. 42 кр.
б) гміна – 89 зл. р. 58 кр.
ІІІ. Учитель школи забезпечений окремим помешканням. Його загальний дохід становитиме 300 зл. р.
На покриття цієї суми передбачені такі надходження:
– доходи з шкільного городу – 6 зл.
– кошти, які виплачує гміна – 185 зл.
– кошти від території двірської – 11 зл. 51 кр.
– виплати окружного шкільного фонду – 97 зл. 49 кр.
ІV. Шкільне приладдя забезпечує окружна шкільна рада. З цього ж фонду передбачені витрати на
придбання крейди, губки, паперу, чорнила та на інші шкільні потреби – 10 зл. р.
V. На підставі статті 2 закону від 2 травня 1873 року інтереси учителя буде представляти місцева
шкільна рада.43
9 березня 1874 року відбулося засідання ради гмінної в Бабухові, на якому розглядалося питання
щодо заміни збіжжя, в кількості 10 корців жита в якості платні учителя на готівку.
Із загальної кількості радних (12 осіб) на засіданні присутні 9:
1. Онуфрій Балацький – начальник гміни
2. Павло Данилишин – заступник
3. Петро Чапранський – радник
4. Федір Сало – радник
5. Іван Ольшевський – радник
6. Дмитро Забігач – радник
7. Гринько Романків – радник
8. Михайло Наконечний – радник
9. Павло Пилипів – радник
Після обговорення питання порядку дня було прийнято наступне рішення: Гміна в Бабухові зобов'язується щоквартально виплачувати учителеві платню замість 10 корців жита 60 зл. р. в рік. Засідання
зобов'язує заключити раду гмінну відповідний договір з Окружною шкільною радою в Бережанах.
Протокол підписали усі учасники засідання і Теодор Сас – член гмінної ради.
Бабухів, 9 березня 1874 року.44
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Того ж дня між гмінною радою в Бабухові Рогатинського повіту і Окружною шкільною радою в
Бережанах було підписано договір такого змісту:
"1. Гміна Бабухів відповідно до акту заходів від 28 листопада 1871 року виділяє для утримання
учителя 10 корців жита. 9 березня 1874 року рада гмінна вирішила замінити 10 корців жита, які виділялися
на оплату учителя на грошову оплату в сумі 60 зл. ринських, які потрібно виплачувати щоквартально.
2. Окружна шкільна рада в Бережанах затверджує акт заміни натуральної оплати місцевому учителеві
в розмірі 10 корців жита на грошову оплату в сумі 60 зл. р.
Діялося в Бабухові 9 березня 1874 року".
Договір підписали:
Онуфрій Балацький – начальник гміни
Павло Данилишин – заступник начальника
Гринько Романків – радник
Іван Ольшевський – радник
Петро Чапранський – радник
Михайло Гелемей – радник
Тимко Поперека – радник
Іван Богда – радник
Свідки:
Антоній Медвецький – парох
Теодор Сас – член гмінної Ради45
Для мешканців Бабухова надзвичайно важливе значення мало збереження самостійного статусу
школи. На засіданні ради гмінної за участю присяжних довірених – пароха Вербилівської парафії, пароха
Бабухова і декана Рогатинського деканату о. Антонія Медвецького та члена ради гмінної Теодора Саса, була
прийнята наступна ухвала:
І. До народної школи в Бабухові не може бути приєднана жодна інша школа. Не дивлячись на невелику відстань до села Лучинців, об'єднати школи обох сіл в одну не було можливим. Причина заключалася в тому "що в часи виливу ріки (Гнилої Липи – С.Г.) був би припинений доступ дітям до школи...
адже діти погано вдягнені і не мають взуття, в дні слотисті і зимні при частих заметах снігових відвідування
сусідньої школи було б неможливим. В разі такого сполучення мусіли би виникнути ті шкідливі наслідки,
в результаті яких більша частина сільської молоді була би позбавлена шкільної науки. Щоби полегшити
умови навчання дітям гміна взяла на себе видатки школи, а в 1871 році покращила умови праці вчителям".
ІІ. Маєток школи становив:
1. Будинок шкільний вартістю 300 зл. р.
2. Стаєнка – 60 зл. р.
3. Город під № 1 465 площею 1 173 сажні – 100 зл. р.
4. Маленький городець (питомник садівничий) площею 40 сажнів – 20 зл. р.
ІV. Право представлення учителя гміна обговорила разом з місцевим душпастирем.
V. Учитель не займає жодних інших посад, а тому немає інших доходів.
VІ. Податок оплачує:
1. Гміна Бабухів – 632 зл. 83 центи
2. Двір – 287 зл. 77 центів
VІІ. Маєток гміни:
1. Пасовисько площею 45 моргів 810 сажнів вартістю 900 зл.
2. Борг в сумі 600 зл. з річними відсотками – 25 зл. 20 центів.
Видатки гміни становлять 99 зл. 98 центів.
Крім тих покращень, які гміна зробила учителеві в 1871 році, інших зробити не могла. Гміна
зобов'язувалася школу в Бабухові до інших шкіл не приєднувати.
VІІІ. В протоколі зафіксовано, що на двірській території іншої окремої школи не існує.
ІХ. Народну школу в Бабухові відвідувало:
в 1870-1871 навчальному році 30 хлопців, 32 дівчини
в 1871-1872 навчальному році 30 хлопців, 30 дівчат
в 1872-1873 навчальному році 32 хлопці, 30 дівчат
Х. В шкільному будинку учитель мав нове помешкання. Гмінна рада запропонувала учителеві школи
одночасно виконувати обов'язки гмінного писаря.
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Протокол складений в Бабухові 9 березня 1874 року.
Підписали
Свідки:
Антоній Медвецький – парох
Теодор Сас – член гмінної ради
Старшина громадська:
Онуфрій Балацький – начальник громади
Павло Данилишин – заступник нач. громади
Гринько Романків – радник
Дмитро Забігач – радник
Петро Чапранський – радник
Іван Ольшевський – радник
Тимко Поперека – радник
Михайло Гелемий – радник
18 березня 1874 року повітовий відділ підтвердив той факт, що гміна Бабухів не має можливості
збільшити платню учителеві до встановленої норми. Різницю повинен доплачувати окружний шкільний
фонд.46
ХІ. На той час в Бабухові проживала 691 особа.47
З квітня 1874 року ксьонз Ян Корчинський інформував окружну шкільну раду в Бережанах про
наступне:
"1. Населення гміни Бабухів становить 692 особи, кількість дітей шкільного віку – 62, із них навчаються в школі 60. Відвідування школи учнями регулярне, школа відноситься до найкращих в повіті і
заслуговує на те, щоб мати статус штатної.
2. Відстань від Бабухова до сусіднього села Лучинці пів-милі, однак часті виливи ріки Гнила Липа,
що розділяє названі гміни, не дають можливості створити спільну школу. В іншому випадку діти не мали
би змоги регулярно відвідувати заняття. Саме такої точки зору дотримуються мешканці Бабухова.
Платня учителя становить:
1. Готівкою – 125 зл.
2. Замість 10 корців жита – 60 зл.
3. Вартість городу оцінено гміною – 15 зл.;
оцінена повітовим відділом – 6 зл.
Так як в 1871 році гміна встановила платню вчителеві 200 зл., то 6 зл., яких не вистачає до цієї суми
гміна повинна доплачувати.
Вношу наступні пропозиції:
1. Окружна шкільна рада вважає народну школу в Бабухові штатною з одним учителем.
2. Затвердити договір з гміною щодо заміни 10 корців жита на утримання учителя на готівку в сумі
60 зл.
3. Визнати оцінений повітовим відділом дохід з городу 3/4 морга у сумі 6 зл.; зобов'язати гміну
доплачувати 9 зл. до встановленої норми – 200 зл.
4. Вважати, що відповідно до рішення повітової ради від 18 березня 1874 року у зв'язку з невисокими
статками мешканців села, для утримання школи встановити допомогу Окружного шкільного фонду.
5. Так як в гміні Бабухів посада учителя є тимчасовою, оголосити конкурс на штатну посаду.
3 квітня 1874 року
Ксьонз Ян Корчинський – член Окружної шкільної ради".48
о. Ян Корчинський повідомив також про загальну народну школу в Бабухові наступні дані:
В школі працює один учитель. Маєток школи складається:
1. Будинок школи вартістю 300 зл.
2. Стаєнки нової вартістю 60 зл.
3. Городу площею 1 173 сажні вартістю 100 зл.
4. Городу маленького площею 40 сажнів (передбаченого на садівничу шкілку)
вартістю 20 зл.
5. Вуликів, інвентаря.
Згідно рішення гміни від 28 листопада 1871 року учитель отримає річну платню в сумі 125 зл.,
10 корців жита, замінені на 60 зл. і право використання городу.
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Учителя представляє гміна спільно з місцевим душпастирем.
В інформації вказана також передбачена сума податків (див. Податкова відомість, табл. 1).
Маєток гміни становить:
1. Пасовисьа топ. № 1 335, 1 336 площею 45 моргів, 810 сажнів вартістю 900 зл.
2. Борг в сумі 600 зл., з річними відсотками – 25 зл. 20 центів.
Діти шкільного року – від 6 до 12 років.
У 1970-1971 навчальному році школу відвідувало 30 хлопців
32 дівчини
1971-1972 навч. році 30 хлопців
30 дівчат
1972-1973 навч. році 30 хлопців
30 дівчат
На той час в Бабухові проживало 692 мешканці.
Обов'язки катехита виконував місцевий душпастир. Він навчав дітей релігії 17 годин в тиждень.
Таблиця 1
Податкова відомість
народної школи в Бабухові
(11 лютого 1874 року)49
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Ян Корчинський підтвердив раніше висловлену пропозицію про те, що народна школа в Бабухові має
бути штатною.50

40

З 1874 по 1882 року вчителем в Бабухівській школі працював поляк Степан Кашубінський.51 На жаль,
жодних відомостей про його діяльність не збереглося. 1-го жовтня 1888 року С. Кашубінського на цій посаді
замінив Северин Кривда. Останній відносився до числа тих учителів-поляків, які, незважаючи на те, що вся
система навчання і виховання дітей велася виключно на кошти місцевої громади, намагалися накинути
українським школам польський виховний ідеал. Водночас українським педагогам влаштуватися на роботу
вчителем було майже неможливо.
Відомий український педагог, літературний та суспільно-культурний діяч Галичини Павло Кирчів у
листі до редактора часопису "Діло" Івана Белея від 23 травня 1887 року писав: "Якось погано не сходяться
мої кінці до купи; от у марці сего року зложив я іспит кваліфікаційний, думав стало осісти в Вишневі (тепер
с. Луковець Вишнівської сільради Рогатинського району), меж добрими трудящими, а навіть у високій мірі
інтелігентними, люблячими просвіту людьми – селянами, для їх добра працювати. Вони й полюбили мене,
прилягли до мене, просили Окружну раду шкільну, щоб виставила їх школу на кокурс. Та й я вже туй-туй
досягнув берега обома руками. Аж от нечайно Рада окружна під позорами будь-то би я виїжджав ночами
кудись в цілі якихось пропаганд [...] під позорами, що я занимаюсь річами не приносячими школі жодного
хісна, а через те й занедбую школу, і Бог знає якими там, усунули мене з посади, ба навіть з цілої округи
рогатинської".52
Замість високоосвіченого вчителя-українця влада направила в школу зовсім молоду вчительку-польку,
яка навіть не знала української мови. Те, що громада с. Вишнева полюбила вчителя П. Кирчіва, пішла назустріч його просвітницькій роботі, почала передплачувати українські газети та купувати українські книжки, якраз
і було головною причиною усунення його з посади. Польські функціонери потрактували громадську
діяльність учителя як протиправну "московську інтригу", як таку, що "бунтує люд". І хоч в судовому процесі
з Окружною шкільною радою в Рогатині вдалося добитися виправдання, вчителя все ж таки відправили на
посаду позаштатного учителя у село Свірж (нині Перемишлянського району Львівської області). В січні 1888
року П. Кирчів змушений був залишити школу і переїхати до Чернівців, де редагував газету "Буковина".
Наведемо інший випадок, що характеризує ставлення польської влади до проблем українського
шкільництва. Інформацію черпаємо з матеріалу часопису "Діло", опублікованого 16 липня 1892 року. Подаємо її в оригіналі:
"Відносини на полі шкільництва в Рогатинському повіті дуже не відрадні, а на доказ сказаного наведемо деякі факти. Щороку повітова рада призначає 100 зл. на закупівлю премійних книжечок для дітей шкіл в
повіті. Отже цього року відділ повітової ради закупив ці книжечки для премій виключно з „Ludowego wydawnictwa” немов не було відповідних книжечок в товаристві „Просвіта” та в Руському педагогічному товаристві.
А які ж це книжечки роздавали в руських селах, в школах з руською мовою викладання? Це в основному польські і то ось які: „Король хлопців”, „Флоріанка” Юзефа Хопцаса, „Історичні картинки з „Потопу” Генріха Сенкевича, „Ядвіга – королева польська”, „Тадеуш Костюшко”, а також красиво оформлені і
дорогі „Modlitowiki” (молитовники) польські. Всі польські книжечки мають характер патріотичний, польський, навіть агітаційний. Тільки про людське око закуплено трохи руських книжечок, таких як: „Визначні
угодники Божі, Святі Мученики” Бобровича, „Подорож Войтовича по світу”, маленькі та погано оформлені
руські молитовники. Окрім книжечок також закуплено образки, а які? Ото: „Matka Boska z różańcem” - (”Матір
Божа з немовлям” – С. Г.), „Sw. Alojzy” (”Св. Алоїзій” – С. Г.) і такі інші. Чи це образки для руських дітей?
І хто ж не побачить в таких поступках безголового колонізаційного змагання? Не досить того, що
напихають в руських школах в дитячі голови польську історію, то на додаток на іспитах розпихають між
руських дітей польські патріотичні та агітаційні книжечки...
Між вчителями, правда, суть люди, які мають своє культурне значення і далекі від шовінізму, не
бавляться в полонізаційну агітацію, але суть і така, що позволяють собі в тому напрямку дуже багато. Це
бувають цього типу вчителі, які мають за собою плече т.зв. moralnого rządу".53
Подібний випадок трапився в селі Бабухові. Місцевий катехит щотижня проводив науку релігії. Та
"коли наблизився кінець року, місцевий вчитель С. Кривда подав йому каталог, щоб позаписував класи.
Катехит це зробив і – як у нас практикується – написав ноти по руськи. Не здогадуючись ніпрощо, приходить за кілька днів на іспит, відкриває каталог, дивиться, і очам своїм не вірить: ноти, які він повписував,
витерті, а замість них вписані по-польськи, а в декількох місцях ноти витерті, і ніщо не вписано, залишено
порожнє місце, хоча діти покласифіковано. Засмучений катехит звернувся до вчителя з запитанням: як він
смів допуститись до такого вчинку, до такого зловживання? На це з вуст вчителя вийшли такі слова до
катехита руського: „Як вам це не до вподоби, оскаржіть мене до вищих властей!” (Звідкіля така впевненість,
що вища влада візьме таке зловживання в оборону?). Але цьому ще не кінець. Вчитель пішов дальше в своїй
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затятості і проявив свою політичну мудрість такими словами: „Я вам ласку роблю, що до вас говорю по
руськи, а ви повинні мені зробити уступку і в щоденнику писати по-польськи!” А треба знати, що мова
викладання в школах – руська! Отже в руській школі почути катехитові руському від вчителя в розмові
слово руське – то має бути: ласка! Отже треба з ним входити в договір!
Характерна пригода представлена вже в ц.к. шкільній окружній раді і слід було б сподіватись, що
окружна рада з усією строгістю, розгляне справу, повчить п. Кривду, що не слід допускати такі зловживання, і взагалі втримати, вчителів, налаштованих шовіністично-польсько, від такого роду замахів. Тільки в
такий спосіб дастся ввести в шкільництво нормальні відносини, а не протегованим, незаслуженим. Напр.,
той сам п. Кривда хоч самі власті нераз ганили його за неодноразові проступки, внаслідок якоїсь ласки
дістав підвищення пенсії adpersonum. Цієї нагороди ніхто не може зрозуміти: від чого вона залежить?
Над такими проявами слід зупинитись руським послам і запобігати, щоб совістливі вчителі, особливо
русини, не були переслідувані, щоб справа була якось виправлена, щоб вчитель не залежав від чиєїсь „widzi
mi się” (так мені хочеться – С.Г.)".54
Проте нема нічого незрозумілого у тому, знищення поневоленого народу завойовник свідомо та й
інстинктивно завжди починав із знищення його мови. І це страшне лихоліття, національно-духовну руїну
та нищення український народ спізнав на собі протягом сотень років його поневолення. За словами знаного
вченого-філософа Андрія Пашука, "кожний анексіоніст, загарбник українського народу ставив своєю метою
насамперед знищити український народ духовно, національно, підірвати його етнічне коріння за допомогою
денаціоналізації, намагаючись реалізувати ці наміри шляхом ліквідації української мови та нав'язування
мови панівної нації – поневолювача. Так здійснювалися полонізація, мадяризація і, річ ясна, жорстока
русифікація. Ця остання більше спричинилася до національно-духовної руїни українського народу, витворюючи такий звироднілий елемент, як хахлацтво та малоросійство – важливий етап на шляху нищення
української духовности, національного менталітету, національної мови, історичної пам'яти."55
В результаті дискримінаційної політики влади кількість шкіл з українською мовою навчання в
Галичині постійно зменшувалася. За даними Василя Вериги, у 1875 році в Галичині було 1 093 польських,
1 340 – українських і 260 – утраквістичних (двомовних) шкіл. Проте така статистика не була точною. Так, в
1894-1895 навчальному році 171 – польська і 286 – українських шкіл не працювали. У 1897-1898 навчальному
році не функціонували 155 польських і 321 українська школи. У 1900 році статистика фіксує 2 136 українських шкіл (насправді частина з них були двомовними) і 2 099 польських шкіл. І в цьому році фактично
працювало 1894 – українських (2 368 класів) і 200 польських шкіл, що нараховували 5 671 клас (майже
вдвічі більше від українських).
Така ж картина спостерігалася й у співвідношенні учителів за національною ознакою. Так, у 1900 році
в галицькому шкільництві працювало 5 449 учителів-поляків і лише 2 284 – українців. Траплялися випадки,
коли у сільських чотирикласних школах один учитель навчав два класи зранку, а два – пополудні. Як
приклад, у селі Біла Чортківського повіту в 1904 році два учителі навчали 681 учня.56
Саме тому боротьба за українське шкільництво у другій половині ХІХ ст. була в центрі уваги
відродженого українства. Йшлося передовсім про право навчання дітей рідною українською мовою.
27 грудня 1866 року сесія галицького сейму розглянула законопроект щодо створення Краєвої шкільної ради з осідком у Львові. 31 грудня розглядався проект закону про мову викладання в народних і середніх
школах Галичини. Обидва закони віддавали галицьку школу виключно в руки поляків. Протести послів
сейму, священиків Івана Наумовича, Теофіля Павликова та Степана Качали не дали жодного результату57.
"Українських послів, які хотіли вийти перед голосуванням із салі нарад, не випустили із сойму а в часі крику
й насильного здержування їх, маршалок сойму піддав цілий закон en bloe під голосування в другому й
третьому читанні без читання та проголосив, що шкільний закон прийнятий. Закон дістав цісарський підпис
без огляду на українські протести та став правосильним у Галичині"58.
Згідно з ухвалою Крайової шкільної ради від 1867 року питання щодо мови навчання в школі вирішувала місцева громадська рада. Якщо частина учнів користувалася однією мовою, друга – іншою, тоді мова,
на якій велося навчання, вивчалася як обов'язковий предмет.
Зазначимо, що в Крайовій шкільній раді тільки п'ята частина членів були українцями, зусилля іншої
частини були спрямовані на полонізацію української молоді. В усіх українських школах, починаючи з
другого класу, учні вивчали польську мову, а з третього – німецьку. Переважна більшість українського
населення своїх дітей навчало в одно- або двохкласних школах. Існувало декілька чотирикласних, але жодної семикласної школи. Якщо українські діти бажали навчатися в старших класах, вони змушені були вступати в польські школи, у яких навчально-виховний процес мав шовіністичне забарвлення.59
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В 90-х роках ХІХ ст. освітній рух у Галичині набрав певної динаміки. Галицька інтелігенція вживала
всіх доступних засобів, щоб розбудити злиденне галицьке село, поширити в ньому грамоту, зробити його
здатним до господарської та політичної самоорганізації. До організації українського шкільництва в Галичині долучилося Руське (Українське) педагогічне товариство, що виникло у Львові в 1881 році. Товариство
утримувало приватні школи, згодом гімназії та бурси-гуртожитки, у яких виховувалася українська молодь.
Група ідейних народних учителів Рогатинщини заснували в Рогатині філію товариства. В умовах, коли в
Рогатині було мало національно свідомої інтелігенції, а частина духовенства займало москвофільські позиції, це мало надзвичайно важливе значення.
За словами Миколи Угрина-Безгрішного, "польонізація наших шкіл поступала дуже скоро. Вчителівукраїнців призначали тільки з "тимчасовою рангою". Та й ту "тимчасовість" втрачав кожний, хто не бажав
записатися до Польського Педагогічного Товариства. Одначе, всяке насильство ніколи не приносить
бажаних успіхів, – малий гурток "непохитних" глибоко вірив у свою остаточну перемогу. На місце царефільського духовенства приходять у Рогатинщину вірні учні змагань та ідей Маркіяна Шашкевича. У проводі їх стають священики: о. Іван Маркевич, о. Йосип Яворський і о. Степан Городецький".60
Греко-католицьке парафіяльне духовенство мало безпосередній вплив на виховання української
молоді через викладання в початковій школі основ християнського вчення. Перед священиками ставилося
завдання прищеплювати молоді не лише релігійні, а й патріотичні почуття. Вони популяризували рідну
мову, культуру, традиції. Саме вони допомагали вчительству заснувати філію УПТ. 8 грудня 1896 року в
Бурштині було підписано статут цієї організації. Його підписали: о. Іван Маркевич, парох Юнашкова, Леопольд Балицький, учитель з Бурштина, Данило Грицан, учитель з Сернок Середніх, Петро Корольчук, учитель з Юнашкова, Йосип Коцан, учитель з Настащина, Остап Коцан, учитель з Тенетник, Прокіп Коцан,
учитель з Лучинець, Микола Ромах, учитель з Бабухова, Прокіп Трач, учитель з Конюшок, Яків Цап, учитель з Яблонова, о. Йосип Яворський, парох з Путятинець, Іван Яновський, учитель з Хохонева й Андрій
Ґурґула, учитель з Рогатина.
Перші Загальні Збори філії У.П.Т. відбулися 7 червня 1897 року в Рогатині, в залі Повітової Ради з
участю 35 членів. Крім тих, хто підписав статут, до товариства вступили: о. Лев Залужний, о. Гавриїл Боднар, богослов Панько Городецький, о. Степан Городецький, о. Теодор Ковальський, о. Павло Кудрик,
о. Дмитро Розлуцький, о. Йосип Макогонський та інші.
До Товариства приєдналися також учителі: Аркадія Порубальська-Ґурґулова, Осип Микитка,
Михайло Рихвицький, Іван Гайдучок, Роман Зобків, Степан Підляшецький, Лука Гайдучок, Михайло
Целевич, Антін Чубатий, Ілля Стебельський, Ілля Шалаута та інші.
Керувала Товариством управа у складі: Йосип Макогонський – голова, Андрій Гургула – заст. голови,
Прокіп Трач, Аркадія Порубальська-Гургулова та о. Іван Маркевич. Уже на перших загальних зборах було
вирішено заснувати бурсу для селянських дітей, які навчалися у шестикласній народній школі в Рогатині.
М. Угрин-Безгрішний дав високу оцінку голові товариства, рогатинському декану, народовцю
Йосипу Макогонському. На думку письменника, останній був людиною кришталевого характеру, активним
громадським діячем, членом усіх товариств в Рогатині.
Після смерті Й. Макогонського (1904 рік) головою філії УПТ було обрано о. Йосипа Яворського, з
1907 року цю посаду обіймав Андрій Гургула, з 1921 року – о. Степан Городецький, з 1929 року – радник
суду Петро Когут, а з 1930 року – о. Іван Щербанюк.61
Особливу увагу освітньому становищу українців Галичини приділив Михайло Галущинський у
доповіді на першому загальному з'їзді українського студентства Австро-Угорщини, який відбувся 13 липня
1899 року у Львові. На конкретних прикладах він відзначив, що українське населення не має потрібної кількості середніх шкіл, а народні школи перебувають у занепаді. Звідси – неможливість всебічного розвитку
рідної мови, літератури, історії, культури загалом.62
До того ж, не всі діти мали можливість відвідувати школу. Так, в 1890-1891 навчальному році школу
відвідувало лише 62,21 % всіх дітей. Наприкінці ХІХ ст. ситуація з відвідуванням школи дещо покращилася.
Наприклад, в 1895-1896 навчальному році у 69 однокласних, 5 двокласних, 1-й трикласній, 1-й чотирикласній,
1-й п'ятикласній і 1-й шестикласній школах навчалося 12 060 дітей, а поза школою перебувало 4 367 хлопчиків
і дівчаток (26,6 %).
З 78 шкіл були мішаними, тобто такими, до яких ходили хлопці і дівчата, одна з них числилася
жіночою, а друга – чоловічою. Однокласні школи працювали, як правило, в одну зміну. Так, тоді з 69 однокласних тільки 3 вели навчання у дві зміни. Решта були однозмінними
У більшості шкіл (59) навчання велося рідною мовою, а у 19 польською.
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У 1900 році однокласні школи функціонували в Бабухові, Беньківцях, Васючині, Вербилівцях, Виспі,
Вишневі, Воскресінцях, Григорові, Дичках, Журавеньках, Журові, Загір'ї, Заланові, Залип'ю, Залужжі, Кліщівній, Лопушній, Лучинцях, Любші, Мельній, Нижній Липинці, Нижніх Сарниках, Обельниці, Підбір'ю,
Підгороддю, Підмихайлівцях, Помонятах, Посвіржі, Потоці, Пукові, Руді, Свістільниках, Середніх Сарниках, Уїзді, Фразі, Юнашкові, Явному та Яглуші; двокласні – в Бабинцях, Верхній Липиці, Верхніх Сарниках, Долинянах, Дубреві (Добриневі), Жовчеві, Княгиничах, Конюшках, Козарах, Підкамені, Псарах, Путятинцях, Стратині, Чагрові, Черчому, Чесниках і Ферлієві; трьохкласні – в Колоколині та Чернієві, а шестикласні – у Букачівцях й Рогатині.63
23 січня 1895 року на подання Окружної шкільної ради в Рогатині Цісарсько-Королівська шкільна
крайова рада у Львові прийняла постанову щодо реоганізації народної школи в Бабухові і видала постанову
такого змісту: "На підставі закону від 24 квітня 1894 року № 49 Ц.К. крайова шкільна рада змінила свої
рішення від 17.05.1875 р. Л. 5 000 і 27.04.1892 р. Л. 7 508, які стосуються народної школи в Бабухові і
приймає наступні розпорядження:
І. В Бабухові існує однокласна народна державна школа, до сфери якої належить гміна Бабухів і
місцевість Бабухів.
ІІ. Обов'язком цієї гміни є покривати усі видатки на потреби школи, зокрема:
1. На будівництво і внутрішнє устаткування школи, на будівництво помешкань для учителів, на
закупівлю грунту під будинок, гімнастичний зал, шкільний город тощо;
2. На оренду шкільного будинку, помешкання для учителів;
3. На утримання шкільного будинку і внутрішнього устаткування, опалювання, освітлення і обслуговування навчальних класів (ст. 7,8 названого закону).
У вищенаведених випадках, згідно статті 6 у названих заходах участь беруть гміна і двірська територія.
Названі інституції сплачують податки безпосередньо з державними додатками у співвідношенні,
згідно якого на кожні 100 зл. витрат: а) двірська територія в Бабухові сплачує – 26 зл. 19 гр., б) гміна Бабухів
– 73 зл. 87 гр.
На покриття видатків згідно ст. 3 мають бути використані давніші зобов'язання сторін, зокрема: від
гміни Бабухів 5 сажнів опалювального дерева на потреби школи.
ІІІ. Згідно ст. 11 закону від 15 червня 1892 року (Dz. Ust. Kr. № 40) вчитель школи належить до V
розряду заробітної платні.
а) На покриття видатків використовуються доходи з шкільного майна: 3 зл. 05 гр. як чистий дохід з
шкільного грунту, парц. 1 465/2 і 1 465/3/0.
Квота в готівці: грошові додатки в розмірі 14 % безпосередніх податків разом з існуючими
державними додатками від гміни Бабухів.
На підставі ст. 16 закону 1894 року щорічні грошові додатки двірської території в Бабухові в розмірі
6% разом з існуючими державними додатками.
б) Недобір буде покриватися з крайового шкільного фонду.
ІV. Шкільне приладдя буде постачати Ц.К. крайова шкільна рада з крайового шкільного фонду, зокрема, на крейду, губки, папір, чорнило і на інші шкільні потреби. На це виділяється урядом 10 зл. щорічно.
V. Постанова вступає в силу з 1 січня 1895 року.
Львів, 23.01.1895 р."64
Початок ХХ століття в Галичині – це, в першу чергу, період національного відродження. На цей час
українці створили свою політичну організацію, заснували товариство "Руська бесіда" (1861), Руський народний театр (1864), товариство "Просвіта" (1868), студентське товариство "Січ" (1867, Відень), Академічний кружок (1870), "Дружний лихвар" (1871) (переіменований у 1881 році на "Академічне братство"), літературне товариство ім. Шевченка (1873) (переіменоване в 1893 році в Наукове товариство ім. Шевченка),
низку часописів та видавництв.
Найважливішою проблемою галицького суспільства залишалося створення національної школи. В
українській педагогічній думці вже були сформовані концепції розбудови національного шкільництва,
чимало теоретичних положень перевірено на практиці українських навчально-виховних закладів, зокрема
приватних. Як відзначав С. Томашівський, перше десятиліття ХХ ст. було хвилею панування шкільного питання над національними справами.65 У матеріалах тогочасної преси підкреслювалося, що українці не мають
доступу до шкіл, а існуючі "на нашій – не своїй – землі" стались вони кублами ворожої нам політики, стались оруддям колонізації нашого народу, розсадниками гнилі, деправації характерів одиниць, а через них і
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мас – средством наживи наших ворогів".66 Українська інтелігенція розуміла, що школа "мусить бути перенята національним духом, мусить опиратися на національних основах як щодо форми, так і щодо змісту".67
За даними Михайла Добрянського у 1900 році українське шкільництво в Австро-Угорській державі
виглядало наступним чином:
на 160 польських 5- і 6-класних шкіл не було жодної української;
на 191 польських 4-класних шкіл було всього п'ять українських;
на 30 польських 3-класних шкіл було двадцять українських.
Більшість українських шкіл були дво- і однокласні.68
Спираючись на офіційну статистику, автор стверджував, що на дві тисячі польських шкіл було 5 680
класів, а на 1 894 українських – всього 2 299. Таким чином перевага польських шкіл над українськими –
двократна.
Першим кроком дискримінації українських шкіл стало збільшення кількості польських шкіл. Так, якщо в
1911-1912 роках на території Галичини знаходилося 2 420 українських народних шкіл, то до 1920 року їх
число збільшилося лише на сім. Водночас кількість польських шкіл з 1 590 (станом на 1911-1912 роки)
збільшилася в 1921-1922 роках до 2 247.69
Незважаючи на польський шовінізм, українці наполегиво й активно добивалися від центральної та
місцевої влади створення власних національних освітніх закладів. Однак офіційний Відень не завжди мав
можливість та бажання допомагати українцям й захищати їх від польського свавілля. Польська панівна
меншість Галичини чинила шалений спротив розвиткові української освіти, гальмувала розвиток українських початкових та середніх шкіл, порушувала елементарні права українців й серед них одне з головних
конституційних прав громадян – права на освіту. Разом з галицьким сеймом, крайова шкільна рада була
однією з провідних управлінських структур, від яких залежав розвиток освіти в краї. Незважаючи на підпорядкованість віденському міністерству віросповідань та освіти, галицька шкільна рада, на відміну від таких
же інституцій в інших провінціях Австро-Угорщини, користувалася значною самостійністю, мала власну і
багато в чому незалежну від центру законодавчу базу. Впливи представників українського суспільства на
роботу крайової шкільної ради були вкрай обмеженими, що справляло негативний вплив на розвиток
української освіти. Крайовій шкільній раді підпорядковувалися нижчі освітні управлінські структури краю
– окружні та місцеві шкільні ради. Діяльність нижчих ланок крайової шкільної адміністрації абсолютно не
відповідала потребам української національної освіти. Вони функціонували не як самостійні органи, а були
підпорядковані крайовій шкільній раді, залежали від бюджетного фінансування центру і краю, а також від
освітньої політики, в якій домінували тенденції до тотальної полонізації галицького шкільництва.
Українське шкільництво на рівні початкових (народних) шкіл повністю залежало від галицької влади,
її фінансової спроможності та політичних амбіцій галицького сейму. У порівнянні з шкільними закладами
в інших провінціях Австро-Угорщини, стан українських початкових шкіл Галичини був на дуже низькому
рівні. Розвиткові українських початкових шкіл краю шкільні ради різних рівнів приділяли найменше уваги,
віддаючи всю перевагу розбудові аналогічних польських навчальних закладів.
Незважаючи на прийнятий 1873 році закон про обов'язкову початкову освіту, в першому десятилітті
XX ст. в Галичині існувала чимала кількість українських громад, повністю позбавлених можливості отримати навіть початкову освіту через відсутність шкіл. У 1907 році в Галичині було 1 689 громад, які не мали
початкової школи.70 Катастрофічно не вистачало вчителів-українців. Часопис «Діло» наводив таку статистику: у 1900 р. в Галичині загалом було 4 124 учителів, з них українців тільки 1 316, поляків – 2 773, інших
– 35, учительок було 4 010, з них українок лише 387, а полячок аж 3 424, інших 99.71
Більшість учителів в українських повітах були некваліфікованими. В Східній Галичині було втричі
більше некваліфікованих учителів, ніж у західній, польській. Польська влада була переконана, що некваліфікований учитель легше піддається полонізаційним впливам. Крім того, згідно з законом українська народна школа мала дати учням повне знання польської мови, в той час, коли поляки не зобов'язані були
вивчати українську.
Відповідно до австрійського шкільного закону від 14 травня 1869 року були відкриті перші спеціальні
навчальні заклади – учительські семінарії. Ними опікувалися Крайова шкільна рада, як зазначалося, пропольська як за своїм складом (80 % поляків), так і за характером діяльності. Це відобразилося на організаційних та змістових засадах їхнього функціонування. У 1903-1904 навчальному році у краї налічувалося 14
державних учительських семінарій, з них 11 чоловічих (шість – у Східній Галичині і п'ять – у західній) та
три жіночі (дві – у Східній і одна – у Західній Галичині). Бажання навчатися в семінаріях Східної Галичини
виявили 2 189 учнів і учениць, причому до шести чоловічих семінарій учнів римо-католицького обряду –
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808, або 69,1 %, греко-католицького – 692, або 28,69 %. До двох жіночих семінарій відповідно 381, або
84,5 % і 105, або 14,8 %72.
В 1903 році згідно з постановою Міністерства віросповідань і освіти від 14 вересня у Львові відкрилася перша українська приватна жіноча вчительська семінарія, а в Перемишлі Товариство "Український
інститут для дівчат" заснувало Український дівочий ліцей73.
Ні державне, ні галицьке крайове законодавство не передбачало відкриття українських учительських
семінарій, зате повністю забезпечувався розвиток польських учительських закладів. Професію вчителя
українцям можна було здобути лише у двомовних польсько-українських учительських семінаріях. Українські
депутати в галицькому сеймі неодноразово піднімали питання про потребу відкриття українських навчальних закладів для підготовки вчителів. Однак польська більшість у галицькому парламенті цілеспрямовано і методично блокувала всі спроби відкрити навіть утраквістичні (двомовні) учительські семінарії,
не кажучи вже про суто українські, хоча їх фінансування здійснювалося центральною владою АвстроУгорщини, яка виявляла готовність виділити певні бюджетні кошти на створення українських учительських
семінарій. За кількістю учительських семінарій на душу населення Галичина перебувала на одному з
останніх місць серед інших провінцій імперії. Всі ці заходи були складовою частиною програми польської
шовіністичної політики, яка, вже починаючи від народних шкіл, поборювала "руську небезпеку".
Наприкінці ХІХ ст. учительська преса розгорнула систематичну пропаганду ідеї національної школи і
взяла на озброєння відповідні ідеї класичної педагогіки, користуючись авторитетними у науковому світі іменами. Зокрема, Роман Заклинський, аналізуючи педагогічні ідеї Яна Коменського, зауважив, що якби останній
не зробив більше нічого, тільки вказав на те, що початкові школи потрібні для всіх станів і розробив їх статут,
то вже це було б його надзвичайно великою заслугою, але йому ще належить "та велика заслуга, що він привернув матерній мові єї права в школі, він доказав, яка то невдала робота викладати всі предмети в латинськом
язиці, а се значить по нашому, що вся наука в народних школах наших повинна відбуватися по руски"74.
Аналізуючи стан освіти у початкових та середніх школах Галичини, свідома інтелігенція приходила
до висновку, що навчально-виховний процес в галицькій школі є "антипедагогічним", що більшість ідей
Я. Коменського, Йоганна Генріха Песталоцці не мають умов для реалізації і школа в цілому не виконує
свого головного призначення – виховання і навчання дитини, її підготовки до реального життя"75.
Відомий педагог та громадський діяч Іван Юрчишин підготував Проект змін державного шкільного
закону від 14 травня 1869 року, який опубліковано 1913 року. Це був фактично перший український проект
закону про реформу освіти. Серед педагогічної спільноти він отримав високу оцінку. Дехто називав його
явищем в педагогічній науці і прирівнював за значенням до Конституції Пилипа Орлика.
Загалом "Проект" зводився до того, що нова українська школа має бути національною, європейською
і будуватися на засадах гуманізму та демократії76.
Проблемам змісту освіти у народних школах і розробці методичних рекомендацій щодо викладання
навчальних предметів приділяли увагу також О. Барвінський, П. Кирчів, С. Ковалів, Я. Миколаєвич, Д. Чеховський, Н. Лучанська, В. Кобаровський77. Так, Яків Миколаєвич схвально оцінив запровадження роздільного
навчання класів, розмежування таких предметів, як письмо і читання, критично висловився про суттєву
відмінність між навчальним планом для німецькомовних та україномовних шкіл. Наприклад, та кількість
годин, яка у австрійській школі відводилася на дисципліни природничо-математичного циклу, в українській
– призначалася для вивчення другої крайової (тобто польської) мови. Крім того, в Австрії обов'язкова
початкова освіта була розрахована на 8 років навчання, в Галичині – на 678.
Павло Кирчів у статті "До братів учителів" звернув увагу на те, що важке матеріальне становище,
незахищеність у суспільстві не повинні стати перепоною до чесного виконання учителями своїх обов'язків79. Про соціальну роль молодого вчительства писав інший відомий галицький педагог Стефан Ковалів
у статті "Одвічність учителя – педагога"80.
З 1909 року центром культурно-освітнього життя на Рогатинщині стала українська приватна гімназія
товариства "Рідна школа в Рогатині". З ініціативи її викладачів по всьому повіту створювалися читальні,
гуртки "Молодої Січі", організовувалися народні читальні. Учительський колектив гімназії намагався
втілювати у життя концепцію національного виховання, беручи за основу західноєвропейський педагогічний досвід та найкращі національно-освітні традиції, що складалися в навчальних закладах Галичини. На
думку директора гімназії Михайла Галущинського, рідна мова, історія, географія, література та мистецтво
були тим виховним матеріалом, який, за умов розумного використання, ставав основою національного
виховання. Без виховання національно свідомого громадянина неможливо було вирішити найважливішу
проблему нації – проблему державної незалежності.81 Саме державність мала стати найвищим імперативом
у національному вихованні.82
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Застосовуючи нові підходи у системі освіти, рогатинські педагоги використовували, в першу чергу,
принципи гуманізму, пройняті турботою про учнів, повагою до їхньої гідності. Рогатинська гімназія прославилася своїми викладацькими кадрами, котрі були значною мірою причетними до зміцнення культурногромадського життя та господарського піднесення не лише Рогатинщини, а й сусідніх з нею повітів.
Починаючи з 1912-1913 навчального року, гімназія розгорнула роботу з позашкільного виховання не
тільки учнів, а й батьків. Було вирішено організувати для них інформаційні конференції, вечори, а
наприкінці навчального року – батьківське віче.83 В Пукові, Дібринові, Бабухові, Стратині та інших селах
викладачами гімназії читалися лекції на освітньовиховні теми. Згодом адміністрація гімназії з цією метою
організувала в селах самоврядні товариства.
Названі заходи формували в учнів високий рівень національної свідомості, виховували з них
справжню еліту українського народу. Духовний і моральний потенціал Рогатинської гімназії суттєво
впливав на навчально-виховний процес в народних школах навколишніх сіл.
Новий поштовх до розвитку освіти на західноукраїнських землях дала Українська національнодемократична революція 1918 року, в ході якої була створена Західно-Українська Народна Республіка. 9
листопада 1918 року Українська національна Рада сформувала уряд – Раду державних секретарів (Державний секретаріат). Справами освіти в уряді ЗУНР займався Державний секретаріат освіти. Передбачалося,
що його мав очолити Степан Смаль-Стоцький, проте головою секретаріату став Олександр Барвінський. Довголітня педагогічна діяльність, авторство шкільних підручників, праця в українських педагогічних товариствах та Крайовій шкільній раді зробили його загальновизнаним авторитетом в українському шкільництві.
Новоутворений державний орган вбачав своє головне завдання в українізації школи й вирішенні
пов'язаних з цим проблем: розробці й виданні підручників відповідного змісту, підготовці свідомих учителів та згуртуванні їх у професійні спілки, сприянні українським культурним товариствам тощо. Особлива
увага зверталася на забезпечення нормального функціонування навчальних закладів, на підготовку реформи
шкільництва, охоплення молоді навчанням у народних, середніх і фахових школах, покращення матеріального становища вчителів.
Наприкінці листопада 1918 року у зв'язку з переїздом до Станіславова вищий виконавчий орган ЗУНР
– Державний Секретаріат – зазнав персональних і структурних змін. Спершу він складався з голови (президента) і 14 галузевих державних секретаріатів. Після реорганізації число секретарств було скорочено до
десяти. Державний секретаріат освіти був об'єднаний з секретаріатом віросповідань і отримав назву Державний секретаріат освіти і віросповідань. Його державним секретарем був призначений визначний
український вчений-мовознавець, освітянин Агенор Артимович, який до цього працював директором
української гімназії в Кіцмані.
Секретаріат поділявся на чотири відділи: спеціальних (професійних) шкіл, народного шкільництва,
середніх шкіл і гімназій, віросповідних справ. Передбачалося створити також відділ видавництва шкільних
підручників. Цьому секретаріату підпорядковувалися повітові шкільні комісаріати, а через них – адміністрація всіх шкіл. Він видавав свій друкований орган: "Вістник державного секретаріату освіти і віросповідання", в якому друкувалися розпорядження секретаріату, призначення на роботу та переміщення по
службі, проекти передбачуваних змін в системі освіти тощо.
Державні закони та розпорядження щодо освіти враховували рішення вчительських з'їздів, нарад,
конференцій у краю. Так, 3 лютого 1919 року в Станіславові розпочав роботу з'їзд представників народного
вчительства Західної України. Серед ухвалених з'їздом резолюцій була й така: "Народна школа стала, силою
факту, державною інституцією Ук.[раїнської] Нар.[одної] Респ. [убліки], а внаслідок цього нар.[одні]
учителі і учительки в дієвій службі зістали з днем 1 січня 1919 року державними урядниками... Народ[ний]
учит.[ель] жадає признання народної школи самостійною державною інституцією. Народ.[ний] учит.[ель] в
наслідок цього жадає відлучення від політичних властей, скасування місцевих шкільних і окружних рад, а
їх обов'язки мають виконувати шкільні уряди й повітові шкільні комісаріати (...)".84
Згідно з розпорядженням державного секретаріату освіти і віросповідань від 12 лютого 1919 року "В
справі тимчасових змін научних планів" передбачалося перевести обов'язкове вивчення у школах німецької
та польської мов на українську мову. Секретаріатом були також створені комісії для кваліфікаційних іспитів
учителів, полегшені вимоги для вступників до учительських семінарій. На виконання резолюції Української
Національної ради від 15 лютого 1919 року влаштовано курси українознавства для вчителів.85
13 лютого 1919 року Українська Національна рада прийняла Закон "Про основні уладження шкільництва на Західній области Української народної Республіки", згідно з яким всі школи – громадські, середні,
гімназії, реальні, дільничі та інші – оголошувалися державними, а вчителі, що працювали в них, визнавалися
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державними службовцями. Урядовою та навчальною мовою в усіх державних школах вважалася українська
(це ж положення було підтверджене законом про українську мову від 15 лютого 1919 р.).86 За бажанням
учнів в школі вивчалися польська, німецька та інші мови.
Національним меншинам законодавчо визнавалося право створювати свої школи та проводити
заняття рідною мовою. Для неукраїнських шкіл обов'язковими предметами були історія, географія України
та українська мова. Всі педагоги державних шкіл згідно з розпорядком державного секретаря А. Артимовича від 22 лютого 1919 року складали службову присягу на вірність Українській державі і народові такого
змісту: "Я ... іменований (полишений) на становищі Української Народної Республіки прирікаю, що мої з
тим урядом (з цією службою) получені обов'язки сповнятиму по моєму найкращому знанню і згідно з моєю
совістю. Всі мої сили присвячу для добра Української Народної Республіки, її інтересів і скарбових докорів
берегтиму у всяких відносинах. Приказам моїх зверхників буду все послушний".87
Дозволялося відкривати приватні школи за погодженням з Державним секретаріатом та наявністю
документів, у яких вказувались засновники, фаховість вчителів, кількість учнів і тип школи. Найважливішим було те, щоб засновник та вчителі були громадянами Української Народної Республіки та виконували
вказівки шкільних властей.
З відкриттям нових шкіл відчувалася нестача учительських кадрів, нерідко на роботу приймали
вчителів, що не мали закінченої вищої освіти. Вчителів середніх шкіл рішенням Державного секретаріату
освіти допускали до складання додаткових іспитів, учителі народних шкіл проходили своєрідну атестацію
через екзаменаційну кваліфікацію у Станіславові; для педагогів військового рангу, професорів гімназій
оголошувався конкурс.
Учителям народних (початкових) і виділових (7-річних шкіл) як державним службовцям виплачувалася заробітна плата. Згідно з розпорядженням Державного секретаріату ЗУНР від 16 лютого 1919 року
всім учителям підвищили зарплату, вчителям-пенсіонерам, вчительським вдовам і сиротам встановлено
пенсії. Розміри заробітної плати й пенсій встановлювалися в залежності від кваліфікації, стажу роботи і
кількості членів сім'ї-утриманців. Ухвалою УНРади від 19 листопада 1919 року збільшено платню учителям
середніх шкіл, а також виплату за позаурочні години. Крім того, учителям, пенсіонерам, вдовам і сиротам
декілька разів надавалася одноразова надзвичайна допомога, що було пов'язано із зростанням цін на товари
першої необхідності та продукти харчування. А 7 квітня 1919 року УНРада ухвалила закон "Про підвищення
і регулювання платні вчителів".
Незважаючи на прийняті заходи, відчувалася гостра необхідність в проведенні реформи шкільництва.
За словами А. Артимовича, "Наше шкільництво вимагає далекойдучих реформ. Злука з Україною поставила
перед нами велике завдання, а саме уодностайнення нашої культури і шкільництва".88
Державний секретаріат освіти і віросповідань створив спеціальну комісію з досвідчених фахівців і
представників громадськості, яка розробила детальну анкету з метою вивчення пропозицій щодо реформування шкільництва. Розпочато роботу над підготовкою нових шкільних програм і підручників. 7 квітня 1919 року
утворено державне видавництво шкільних підручників, якими повинні були користуватися школи.
Перші кроки реформи освіти підсумував з'їзд учителів шкіл, що відбувся 21-23 березня 1919 року у
Станіславові. У його резолюції, зокрема, зазначено: "Школа має бути національна і має не тільки приготовляти до студій на університеті, а до життя і праці. Вона має бути вільна від всяких односторонніх впливів
держави, церкви, політичних партій і суспільних кляс".89 Передбачалося створити школу загальнодоступну,
обов'язкову для всіх дітей шкільного віку, безплатну. Статут єдиної школи, розроблений Міністерством
освіти УНР, ґрунтувався на таких засадах як: автономія школи, активна участь громадськості в освітніх
справах, утвердження правового статусу учителя.
У жовтні 1920 року польські війська окупували західноукраїнські землі, внаслідок чого понад сім
мільйонів українців потрапили в ярмо. Досить яскраво з цього приводу говорилося на сторінках польських
часописів 20-х років. У одному з них читаємо: "Про мілітаристичні напади не думаємо, не маємо наміру
атакувати наших сусідів із зброєю в руках, одначе культурний цивілізаційний наїзд є дозволений кожному.
Такій ідейній праці нічого не можна закинути... Коли в кожній громаді на "кресах", міській чи сільській,
найдеться вчитель поляк-ідейник, який зуміє в кресову дітвору вщепити від наймолодших літ переконання,
чим вона є і чим повинна почуватися, тоді вплив нових віток на окруження видасть просто необчислені
овочі. Учителя-поляка жде апостольська місія, він же повинен стати місіонером, пропагатором польської
думки на східних окраїнах"90.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, у другій половині ХІХ
– на початку ХХ ст. українська інтелігенція спрямовувала свої зусилля на створення в Галичині національної школи. Шкільна освіта була пов'язана з Греко-Католицькою церквою, школи відкривали при церквах і
монастирях, де викладачами були переважно дяки. Навчали дітей письма, читання, початків арифметики.
Початкове шкільництво повністю залежало від галицької місцевої влади, яка намагалася його полонізувати,
позбавити права дітей навчатися рідною мовою. Новий поштовх щодо розвитку освіти на західноукраїнських землях дала Українська національно-демократична революція 1918 року.
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УДК 94(477)/051“18:14 Драгоманов М.
Леськів М. М.

ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
Анотація. Стаття присвячена аналізу історичних поглядів Михайла Драгоманова – видатного
українського мислителя і політичного діяча. М. Драгоманов брав активну участь у громадівському русі,
займався науковою роботою з фольклору, етнографії та історії української культури, викладав на кафедрі
всесвітньої історії у Київському університеті, де написав свої перші дослідження з історії Римської
імперії. Як науковець працював у Німеччині, Австрії, Чехії, Італії, Польщі, Швейцарії та інших країнах.
Праці М. Драгоманова засвідчують, що він дотримувався думки про еволюційний розвиток суспільного
життя, був прибічником порівняльного методу в історії. Цей видатний українець посів важливе місце у
вітчизняній історіографії.
Ключові слова: М. Драгоманов, В. Антонович, О. Пріцак, Київський університет, громадівський рух.

Leskiv M. М.

HISTORICAL VIEWS OF MYKHAILO DRAGOMANOV
Abstract. The article is dedicated to the analysis of the his.torical views of the outstanding Ukrainian thinker
as well as politician Mykhailo Drahomanov. M. Drahomanov took an active part in the «gromadìvskyj» movement,
engaged in scientific work with folklore, ethnography and history of Ukrainian culture, taught at the Chair of world
history at the Kyiv University where wrote his first research on the history of the Roman Empire. As a scholar he
worked in Germany, Austria, Czech, Italy, Poland, Switzerland and others countries. Labor М. Drahomanov certify
that he's thought of evolutionary development of social life, was vocal about the comparative method in history.
This outstanding Ukrainian took an important place in Ukrainian historiography.
Keywords: M. Drahomanov, V. Antonovych, O. Pritsak, Kyiv University, «gromadìvskуj» movement .
Постановка проблеми. Михайло Драгоманов (1841-1895) увійшов в історію насамперед як видатний
український мислитель і політичний діяч. Одночасно він був непересічним істориком, який залишив
помітний слід у вітчизняній історіографії.
Постановка завдання. Мета статті – аналіз історичних поглядів М. Драгоманова.
Виклад основного матеріалу дослідження. М. Драгоманов народився у м. Гадячі на Полтавщині в
сім’ї збіднілого поміщика, котрий походив із козацької старшини.
Спочатку М. Драгоманов навчався в Гадяцькому повітовому училищі, а потім у Полтавській гімназії.
Після закінчення гімназії, з 1859 по 1863 рр., навчався на історико-філологічному факультеті Київського
університету. В ці роки виявилася радикально-опозиційна діяльність юнака щодо реакційної національної
політики царизму.
Гострою критикою самодержавства відзначилася промова М. Драгоманова біля труни Т. Шевченка у
травні 1861 р., коли тіло покійного поета провозили з Петербурга через Київ. Цей та інші виступи зробили
М. Драгоманова широко популярним серед прогресивно настроєного студентства. У той час він брав активну участь у громадівському русі, займався науковою роботою з фольклору, етнографії та історії української
культури.
З 1864 р. М. Драгоманов займав посаду приват-доцента кафедри всесвітньої історії в Київському
університеті. При кафедрі Київського університету написав перші свої дослідження з історії Римської
імперії (“Імператор Тіберій” (1864), “Державні реформи Діоклетіана і Костянтина Великого”, “Про становище жінки в І ст. Римської імперії” (1865), одне з яких “Питання про історичне значення Римської імперії
і Таціт” (1869) захистив у 1870 р. як магістерську дисертацію.
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Восени 1870 р. М. Драгоманов одержав відрядження за кордон для розширення своїх наукових знань.
У ті часи це було звичайне явище для науковців університету. Він знаходився два з половиною роки в
Німеччині, Італії, Австрії, Чехії, Польщі.
Наслідком тривалої копіткої спільної праці М. Драгоманова і професора університету В. Антоновича,
розпочатої ще в 1869 р., стали універсальні два томи “Исторические песни малорусского народа” (1874 –
1875) з ґрунтовними історико-філологічними коментарями фольклорної спадщини від Х до ХVII століття –
від епосу дружинного й князівського періодів до козацьких часів Б. Хмельницького включно.
Восени 1875 р. в атмосфері урядової реакції, що посилювалася перед Емським указом царя, який
забороняв українську мову і культуру, М. Драгоманова звільнили з університету “по 3 пункту”, тобто без
зазначення мотивів звільнення, і взяли під нагляд поліції. Уникаючи переслідувань, у 1876 р. він залишив
Київ і назавжди емігрував за кордон. Київська “Громада” доручає М. Драгоманову заснувати на її кошти у
Львові чи Відні видання збірника або журналу, який пропагував би ідеї українофільства. Однак через
переслідування заснувати вільну українську пресу не вдалося ні у Львові, ні у Відні.
М. Драгоманов знаходить притулок у республіканській Швейцарії. У Женеві з 1878 р. він видає прогресивний суспільно-політичний збірник “Громада”, а з 1880 р. разом із Подолинським і Павликом – журнал
“Громада”. У цих виданнях М. Драгоманов опублікував цілий ряд історичних праць, брошур, блискучих
памфлетів.
Гострі політичні виступи та програми М. Драгоманова, його прагнення підштовхнути українофілів
вліво викликали у них невдоволення. Між старою київською громадою і М. Драгомановим визрів конфлікт.
Він перестає діставати кошти на утримання друкарні в Женеві.
Останні роки життя М. Драгоманов прожив у Софії, де став професором загальної історії щойно
створеної Вищої школи. Та сили вченого через важку хворобу танули. 20 червня 1895 року М. Драгоманова
не стало.
Творчість і політична діяльність М. Драгоманова завжди привертали найпильнішу увагу дослідників.
Із сучасних істориків зважену об’єктивну оцінку політичних поглядів вченого дав професор
О. Пріцак, який зазначає, що М. Драгоманов створив плюралістичний світогляд, складовими якого були
лібералізм, еволюціонізм та конституціоналізм англійського типу, охорона індивідуальності перед
державою (типу Прудона), культура як база функціонування ідеальної республіканської системи, відмінної
від радикалізму та клерикалізму, та етичний (неполітичний) соціалізм [1].
Справді, праці М. Драгоманова засвідчують, що він дотримувався думки про еволюційний розвиток
суспільного життя (“Порядки ростуть, а не робляться”). Той же еволюціонізм давав драгоманівській історіософії змогу відчувати постійну мінливість історичного процесу, відсутність у ньому чогось постійного,
застиглого, нерухомого. Критерієм оцінки історичних явищ для М. Драгоманова була Герберівська ідея
поступу. В магістерській дисертації “Питання про історичне значення Римської імперії і Таціт” та інших
своїх працях він не раз висловлює гарячі тиради про поступи в історії і висловлює віру в той поступ.
В залежності від свого соціологічного розуміння історичного процесу М. Драгоманов будує свою
історичну методологію, що була новим словом у тогочасній українській історичній літературі.
М. Драгоманов дотримувався у своїх історичних творах порівняльного методу і не раз критикував
тогочасних українських істориків саме за відсутність у їх дослідженнях цього універсального прийому.
М. Драгоманов, наприклад, тонко підмітив хиби в історичних працях П. Куліша і рекомендував для
їх усунення використати метод порівняльних студій. «Куліш, – писав М. Драгоманов, – один з найбільших
наших національників і козаколюбців, став дуже гостро нападати на наше козацтво, називаючи його чистим
розбишацтвом, похваляти польських панів, які не хотіли терпіти козацтва та Петра І та Катерину ІІ, що
зруйнували Січ й т. ін. Розбишаками вийшли козаки в П. Куліша, між іншим, через те, що він, як звичайно
наші вчені, оглядав історію без порівняння з історією других народів. Тим часом в історії західньоєвропейських народів можна знайти факти, з котрих методом П. Куліша можна довести, що всі корпорації
й класи – рицарі, міщани, студенти, навіть монахи, а нарешті й інституція королів – були розбишаки і всі
революційні рухи, як і державні війни, були розбоями».
Досить високо оцінював М. Драгоманов В. Антоновича, про якого писав: «Між теперішніми істориками України перше місце займає В. Антонович. Праці його дають дорогий матеріал для історії України,
але, – додавав М. Драгоманов, – коло того матеріалу треба ще багато заходу, щоб він став історією, тобто
викладом, освіченим ідеєю» [2].
Зазначаючи хиби сучасних йому істориків, М. Драгоманов давав також і поради, як саме треба організувати план наукового дослідження. В «Чудацьких думках» він пише, що завдання українського історика
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є «звернути увагу на зріст чи упадок людностей, господарства, порядків і думок громадських і державних,
пряму чи косу участь українців усяких класів чи культур в історії й культурі європейській». Але «зложити
правдивий суд над усіма ваганнями сил всіх справ у нашій історії можна тільки, рівняючи її з історією
других народів Європи. Тільки таким самим способом можна вчинити правдивий суд і почасти над нашим
козацтвом – над його вартістю і хибами, над причинами його смерти, (посередніми, як і побіжними) і над
тим, що воно залишило по собі цінного в нашому народі, котре може ще дати свій плід, а що в ньому є
такого, котре треба просто здати в архів і признати навіть шкідливим для поступу» [3].
Так М. Драгоманов, прибічник порівняльного методу в історії, ставив перед істориками вимоги, які,
на його думку мали би допомогти українській історіографії стати справжньою наукою, зрівнятися з науковими досягненнями науки західноєвропейської.
Важливо підкреслити, що вчений нерідко виривався за рамки позитивістського вчення, його приваблює аналіз не тільки співвідношення соціальних сил, а й весь соціальний світ людини. Тут ще нема,
зрозуміло, детального розгляду суспільства як цілісного організму, де постійно взаємодіють економіка,
політика, соціальні відносини, духовна культура, де кожен елемент виступає як частина системного цілого,
але в багатьох працях Драгоманова помітне прагнення до комплексного аналізу.
Один із дослідників спадщини М. Драгоманова – І. Романченко – справедливо вбачав силу його історичного методу в тому, що вчений і публіцист «умів бачити загальне і осібне, національне і загальнолюдське,
індивідуальне і суспільне у їх тісному взаємозв’язку, в єдності конкретного історичного процесу» [4].
М. Драгоманов порівняно мало працював над темами суто історичними, але, незважаючи на це,
майже у всіх своїх численних публіцистичних, літературних та етнографічних працях він висловлює той чи
інший погляд на минуле в цілому або на певну епоху, окреме історичне явище.
Яким же склалося у М. Драгоманова розуміння історичного розвитку України?
Насамперед скажемо, що М. Драгоманов виробив власну періодизацію історії України. Він її поділяв
на княжо-городський період, феодально-литовський, пансько-польський, козацький і царсько-російський з окремим, як М. Драгоманов висловлюється, «виділом періоду цісарського й конституційно австрійського» [5].
Торкаючись у своїх працях того чи іншого періоду української історії, М. Драгоманов завжди
порівнює його з історією інших країн та народів, а також оцінює історичні події зі своїх позитивістських
принципів та світоглядних засад.
Так, у популярному дослідженні «Про українських козаків, татар та турків» він коротко зупиняється
на давній історії України, зазначаючи при цьому, що руські багато горя терпіли спочатку від хозар, пізніше
від печенігів і половців. Але найбільше постраждала Русь від нападу великої татаро-монгольської орди, яка
під проводом Батия руйнувала міста і села, вбивала людей. Та років за 200 татарська орда розділилася й
ослабла. Але не встигла Україна міцно встати на ноги, а «вже новий народ насунувся на неї з другого боку,
від моря Балтійського, з тих країв, де город Вільно».
Литовський період в українській історії (період федерації трьох народів: литовців, білорусів, українців) дістає у М. Драгоманова цілком позитивну оцінку. М. Драгоманов вважав цю державу федеративною,
яка утворилася на основі вільного союзу і що такий союз відкривав великі колонізаційні можливості, так
потрібні для людської цивілізації та прогресу.
Зовсім інакше значення для цивілізації й прогресу, на думку М. Драгоманова, мав польський період
в українській історії. Він вніс у життя Східної Європи цілу низку непоправних помилок. Однією з
найбільших серед них було об’єднання українських та білоруських земель із Польщею.
«Унія Білорусії і України з Польщею, – і то виключно політична, могла б утриматись тільки тоді,
коли б ця унія була дійсно федеральною, – настільки можлива була федерація уже шляхетської Польщі з ще
різношерстими – феодальними Литвою і Білорусією і досить демократичною Україною, але польські політики хотіли не федерації, а асиміляції, а тому приготували розпад унії, який повинен був потягнути до
загибелі і саму Польщу, вже досить притягнуту до східних областей і відтягнуту від більш природніх їй
союзів з Сілезією, Чехією і Угорщиною, де тим часом встиг пустити коріння німецький елемент, який
повинен був відновити наступ і нову Польщу» [6]. Оцінюючи критично приєднання українських земель до
Польщі, М. Драгоманов, одначе, припускав і певні резони. «З’єднання (України з Польщею), – писав
М. Драгоманов, – носило в собі зародок розпаду. Хоча з кінця XV ст. воно означало ще один резон існування: необхідність для України відбиватися від нового Drang nach Osten, – від турецького руху від гирла
Дунаю на північний схід, що нахилив українців до закріплення унії з Польщею в 1569 році» [7].
Новий період української історії, коли Україна переходить під зверхність Москви, викликає у М. Драгоманова найбільше критичне ставлення. Історик називає цей період «пропащим часом» для української
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культури, оцінюючи розвиток її з погляду ідеї прогресу. На думку М. Драгоманова, польський тиск на
Україну, збільшений агресією з боку турків і татар, робив «сумнівною можливість самостійного існування
України» і кінець-кінцем привів її до об’єднання з Москвою.
Але Москва не зуміла свідомо направити свою політику по лінії прогресу, а навпаки, робила всякі
перешкоди для прогресивного розвитку України.
Москва виявила до України не меншу невмілість, ніж перед тим виявляла її Польща. «Польські політики прикладали до Білорусії і України мірку шляхетської республіки і католицької адміністративної
нетерпимості; московські стали застосувати до них аршин боярської монархії і нетерпимості православнообрядової» [8].
Почавши мову про Москву, М. Драгоманов присвячує цьому багато місця у своїх статтях і в своїй
великій історико-публіцистичній роботі «Україна і центри». Його ставлення до Росії неприховано критичне
і негативне. «Трошечки тільки пригляньтеся, – пише історик, – з лупою, коли не з мікроскопом, до хуторів
та сел, то й побачите, що уся державна історія Росії єсть ніщо друге, як тілько спустовання країв, рабування
й задурування їх, а зовсім не «собирание», для того мов би, щоб потім освітити їх європейською наукою і
ощасливити усякими благами» [9].
Трагізм російської історії, на думку М. Драгоманова, полягав в тому, що Росія не могла утворити
федеративного союзу. В державній ідеології московських давніх і нових публіцистів це особливо проявлялося, і М. Драгоманов уїдливо картає московський централізм, що нищив прогрес, і в його практичному
здійсненні, і в ідеологічному виявленні.
Власне, єдина вартість російських центрів (Москви і Петербурга), на думку історика, полягає в тому,
що вряди-годи через них приходить західноєвропейське «високоуміє», але українцям нема чого дякувати
«центрам» і за це, бо на Україні задовго до того, як центри установили над нею опіку, були тривкі й міцні
зв’язки з Західною Європою, з її ідейним життям та соціальним поступом. Петровське «вікно в Європу» не
так уже цінне для України, бо й до того «без дубинки Петра І наш Петро Могила вчивсь в Парижі, посилав
в Європу вчитись молодих людей… за 40 років до Петра І був в Голландії наш Немирич вкріпив там свої
федеральні і вільні думки, з котрими написано гадяцькі комісії 1658 р., та й сам Петро мусив брати в
Петербург нашого Прокоповича, котрий і без нього бував в Європі. Для нас Петербург став справді вікном
в Європу тілько з кінця XVIII ст., коли вже до останку заїла нас централізація» [10].
Критикуючи російський централізм, М. Драгоманов вважав, що в українському історичному процесі
більше схожого з історичним процесом Західної Європи, аніж Європи Східної. Вдумуючись глибше в
еволюцію суспільного життя на Україні, історик старався знайти там те, що здавалося йому на підставі
спостережень над життям Західної Європи цінним і важливим для поступу і для наближення до «безначального ідеалу» суспільної організації.
Велике культурне значення, яке мала в Західній Європі реформація, примушувало М. Драгоманова
торкатися питань реформаторського руху в Україні. Правда, з цього приводу він висловив лише окремі, але
дуже важливі думки. «У нас, – писав учений, – недооцінюють і до кінця не розуміють навіть літературного
руху, що одбувався в XVI-XVII ст. З печатної діяльности цієї доби роблять надто одноманітний вибір. На
неї дивляться тільки, як на православну реакцію пропаганди католицизму. Тим часом, літературний рух
Литви і Волощини в XVI ст., правда, концентрувався коло релігійних справ, але був відбиткою літературного руху епохи відродин наук і реформації, спільного усім тодішнім європейським країнам, в число
котрих входила і тодішня Україна, хоть, звісно, відбитком найслабшим» [11]
Інтерес викликають погляди М. Драгоманова на козаччину. Він рішуче заперечує погляд на козаків,
який визнає їх розбишаками. В козаччині М. Драгоманов вбачає два позитивні моменти: 1) протест проти
тяжких для народу суспільних порядків і 2) колонізаторський та оборони Руської землі від чужинців. На
думку історика, українське козацтво у свою кращу пору прийняло в свої ряди не лише простих селян та
міщан, але й освічені й культурні верстви українського народу і тим самим розширило свідомість національно-визвольних змагань. У свідомості їм допомогло і те, що боротися українським козакам, на відміну
від російських, довелося проти чужої, а не своєї держави. Отже, боротьба українського козацтва з Польською державою була «боротьбою принципів», тоді як бунти й виступи великоруського козацтва залишалися
виключно «боротьбою інстинктів». В боротьбі з Туреччиною українські козаки, на думку вченого, виступали представниками самостійної народної політики.
М. Драгоманов високо оцінював політичний устрій, який виробило українське козацтво. «Козацькі
республіки старої України були набагато ближчими до ідеального політичного устрою, ніж та російська
імперія, в якій благоденствує Україна в даний час. Ці республіки мали свої недоліки і в минулому, – але все
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таки вони були республіками, все таки, наприклад, Запоріжжя являло вповні демократичну общину і при
цьому зовсім не виключно військову і навіть розбійницьку, зовсім не дику, як завгодно стверджувати
офіційним історикам польським (Шуйський) і московським (Соловйов), все таки в Гетьманщині сотня була
по крайній мірі в принципі, самоврядною волостю, полк таким же повітом, а вся Гетьманщина такою ж
областю, в якій поступово вироблялися форми загальнонародного представництва» [12].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Історичний розвиток українського народу, на думку М. Драгоманова, мав би зовсім інші результати, коли б цей розвиток не був штучно
перерваний російською владою. Нормальний розвиток України мав би піти в напрямку зміцнення народної
самоуправи та демократичного самовизначення, тобто тими дорогами, що вони накреслювалися в період
боротьби українських мас за свої права, своє вільне існування. А раз так, то, на думку М. Драгоманова, слід
шукати тих способів, щоби історичну помилку чи історичний злочин, заподіяний українському народові,
так би мовити, виправити.
А виправити помилки минулого можна тільки в тому разі, коли національно-свідома і демократична
українська інтелігенція здолає «ухопити кінець нитки, що ввірвалась в нашій історії XVIII ст.», здолає до
тої перерваної нитки додати культурні та соціальні надбання, багатства ідей і планів соціальної реорганізації
суспільства, вироблених європейськими народами. Виходячи зі свого розуміння української історії, тісно
поєднуючи європейську думку із здоровими традиціями українських мас, будував М. Драгоманов і свою
суспільну ідеологію, і свою політичну роботу.
Дана тема, є, на наш погляд, перспективною і потребує подальших досліджень.
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ВОЄННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРОЇСТОГО СОЮЗУ І АНТАНТИ
НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Анотація. Розглядаються зміст та головні складові воєнного потенціалу держав Троїстого союзу і
Антанти, які визначили характер та особливості майбутньої світової війни. З’ясовано вплив політики на
сферу військової економіки. Підготовка до війни вимагала виготовлення величезної кількості предметів
озброєння, щоб забезпечити ними масові армії. Це стало можливим лише за умови стабільного
економічного розвитку на рубежі ХІХ-ХХ ст. основних учасників майбутньої війни – держав Троїстого
союзу і Антанти. Розкрито військово-промисловий потенціал ворогуючих блоків, який був складовою частиною всього комплексу народного господарства кожного з учасників Першої світової війни.
Ключові слова: Троїстий союз, Антанта, воєнний потенціал, військова економіка, запаси сировини,
військово-промисловий комплекс, види озброєння, армія.
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MILITARY POTENTIAL OF THE TRIPLE ALLIANCE AND THE
ENTENTE BEFORE THE FIRST WORLD WAR
Abstract. The content and the main components of the military potential of the Triple Alliance and the
Entente, which determined the nature and characteristics of the future World War are considered. The political
influence on the military economy sphere is studied. Preparation for war required the manufacture of a great
number of items of armament to provide them a massive army. This is possible only under conditions of sustainable
economic development at the turn of the ХІХ and ХХ centuries. the main participants of the future war-powers of
the tripartite alliance with the allied powers. The rival blocs’ military-industrial potential, which was part of the
whole economy complex of the each member of the First World War was revealed.
Keywords: Triple Alliance, Entente, military potential, military economy, raw materials stocks, the militaryindustrial complex, types of weapons, the army.
Постановка проблеми. Для характеристики військового потенціалу воюючих сторін важливо
оцінити всю сукупність засобів, які мала кожна держава, що прийняла активну участь у Першій світовій
війні, до моменту її виникнення в серпні 1914 р. Підготовка до війни вимагала виготовлення величезної
кількості предметів озброєння, щоб забезпечити ними масові армії. Це стало можливим лише за умови
стабільного економічного розвитку на рубежі ХІХ-ХХ ст. основних учасників майбутньої війни – держав
Троїстого союзу і Антанти, зростанню їхнього промислового виробництва і розвитку техніки. Вперше в
історії людства вирішальним фактором у війні став військово-промисловий потенціал, який був складовою
частиною всього господарського комплексу кожного з її учасників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження теорії військової економіки
був зроблений в різний час відомими європейськими мислителями А. де Монкретьєном, Ф. Лістом,
Ф. Енгельсом та ін. [1], ідеї яких здобули загальносвітове визнання. В Україні ці проблеми досліджували
такі вчені як О. Грішнова, І. Жалоба, Е. Лібанова, В. Мандибура, С. Пирожков, Л. Синявська, А. Чухно та
ін. [2]. Окремі аспекти становлення і розвитку військово-промислового комплексу воюючих держав знайшли висвітлення у працях зарубіжних істориків К. Віноградова, А. Дікса, В. Дойчмана, Т. Ісламова, А. Зайончковского, Р. Кана, А. Моссера, Ю. Пісарєва, В. Полікарпова, О. Регеля, Л. Смітча, А. Тейлора та ін. [3].
Але на сьогодні в Україні, за виключенням окремих праць [14], відсутні ґрунтовні спеціальні і
узагальнюючі дослідження присвячені аналізу воєнного та економічного потенціалу військово-політичних
блоків, які визначали зміст і характер майбутньої світової війни. Отже, метою запропонованої статті є
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поглиблений аналіз військово-промислового потенціалу Троїстого союзу і Антанти напередодні Першої
світової війни.
Постановка завдання. Метою публікації є розгляд змісту й головних складових воєнного потенціалу
держав Троїстого союзу і Антанти, які визначили характер та особливості майбутньої світової війни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що військова економіка як частина
господарського комплексу включає сферу виробництва різноманітних видів військової продукції, їх розподіл, обмін і споживання. Перехід економіки воюючих держав на військові рейки здійснювався в надзвичайних умовах. На сферу військової економіки значний вплив мали закони політики та війни:
- закон залежності війни від її політичних цілей;
- закон залежності ходу війни від співвідношення економічних потенціалів;
- закон ходу війни в залежності від співвідношення військових потенціалів воюючих держав;
- закон залежності ходу війни від морально-політичного потенціалу [6].
Було ясно, що у разі війни між окремими державами або коаліціями держав перевагу може мати
сторона з вищим рівнем розвитку промисловості, розвиненішою технікою виробництва і з достатніми
запасами сировини, необхідної для виробництва зброї і військового спорядження.
Зокрема, про це свідчить становлення і розвиток військово-промислового потенціалу Німеччини. На
початку ХХ ст. економічний розвиток Німеччини відбувався прискореними темпами і країна за основними
показниками почала випереджати Великобританію. Зросло виробництво заліза, сталі, збільшився видобуток
вугілля. У 1913 р. Німеччина ввозила сировини на майже 11 млрд. марок для переробних галузей. При створенні великої машинобудівної індустрії в Німеччині використовувався досвід інших економічно розвинутих
держав світу. Особливо швидкими темпами відбувався розвиток провідних на той час галузей виробництва
– електротехнічної й хімічної. Оскільки Німеччина не мала колоніальних володінь, її капітали в значній мірі
вкладалися в національну економіку. Німецька промисловість мала передову організацію й сучасну на той
час структуру. Їй також сприяли військові замовлення від держави, яка розпочала гонку озброєнь. За 18701914 рр. щорічний приріст промислового виробництва в Німеччині складав – 4,1 % [27].
Німецький військово-промисловий комплекс напередодні Першої світової війни став могутньою
галуззю індустрії, що включав до 30 державних і приватних заводів з числом робітників понад 180 тис. осіб.
З приватних підприємств можна виділити заводи промислової родини Круппа з м. Ессена, які вже у той час
стали одними з головних постачальників зброї. Фрідріх Карл Крупп (1787-1826 рр., засновник фірми
«Krupp») та його син і онуки Альфред (1812-1887 рр., винахідник), Фрідріх Альфред (1854-1902 рр., політичний діяч), Густав (1870-1950 рр., фінансовий магнат) були широко відомі як промисловці, власники сталеливарного і військового виробництва. Для прискорення мілітаризації господарства весною 1914 р.
прийнято закон про надзвичайні повноваження уряду, що давав державним органам право контролю над
сировиною і паливом, його використанням для військових потреб та контролю над розподілом і виконанням
урядових військових замовлень. Переорієнтувавши металургійні, машинобудівні, хімічні та інші підприємства на виробництво зброї і військового спорядження, Німеччина досить швидко збільшила випуск гармат для важкої артилерії. Зокрема, у 1914 р. німецька армія мала на озброєнні 575 гармат, російська – 240,
а французька – тільки 180 [21, c. 160].
Разом із зростанням промисловості, відбувалося нарощування військового потенціалу Німеччини. У
1912 р. уряд прийняв рішення про збільшення в найближчі півтора роки німецької армії до 800 тис. осіб.
Також Берлін вирішив посилено розвивати свій військово-морський флот. Німці прагнули не тільки
зрівнятися з Великобританією по кількості кораблів, але й не поступатися їй в їх якості, щоб у разі конфлікту
німецький військово-морський флот за бойовою потужністю дорівнював флоту супротивників. Програма,
прийнята у травні 1912 р. рейхстагом, передбачала довести чисельність німецького військового флоту до 41
лінійного корабля, 20 крейсерів броненосців, 40 легких крейсерів, 144 міноносців і 72 підводних човнів.
Особливу увагу Німеччина приділяла будівництву підводних човнів, оперативно налагодивши їх виробництво до вступу у війну [7]. У 1913-1914 рр. німецький уряд вклав у військово-морське будівництво понад
23 млн. фунтів [26, c. 77]. Напередодні Першої світової війни німецький військово-морський флот займав
друге місце серед військових флотів найбільших морських держав світу.
Австро-Угорщина (головний союзник Німеччини у Троїстому союзі) на рубежі ХІХ-ХХ ст. стала
третьою у Європі державою, після Росії та Німеччини, за кількістю населення. Однак, на озброєння Відень
витрачав менше коштів ніж інші великі держави – четверту частину витрат Росії та Німеччини, третю
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частину витрат Великобританії і Франції та навіть менше, ніж Італія [24]. Все це свідчило, що монархія
Габсбурґів фактично була найменш мілітаризованою державою у Європі. Тому влітку 1914 р. австрійський
уряд робить радикальні зміни в економічній сфері. Зокрема, військово-промислове регулювання почали
здійснювати т. зв. військово-економічні централі, якими керували власники великих фінансових структур.
Разом з військовим міністерством та міністерством торгівлі ці органи вишукували і розподіляли промислову
та продовольчу сировину для армії.
Найбільше військово-промислове підприємство Австро-Угорщини складали заводи в Пльзені (Моравія) відомі як фірма “Шкода” («Škoda»). У 80-х роках ХІХ ст. вони переорієнтовуються на військові потреби.
З 1886 р. фірма приступила до виготовлення броньованих плит для фортечних укріплень. Через два роки
почала виготовляти перші гаубичні установки й отримала патент на виготовлення кулеметів. З 1889 р.
“Шкода” розпочала виробництво польової артилерії, а 1896 р. приступила до виготовлення морської артилерії [14, c. 99]. У 1909 р. “Шкода” отримала державне замовлення на суму близько 7 млн. крон. У 1913 р.
Уклала з угорським урядом угоду про будівництво гарматного заводу в Гіорі, і відповідно до угоди з
“Австрійським товариством моторів Даймлера” почала встановлювати на військові автомобілі гаубиці (28 см)
власного виробництва [24, с. 434].
Другим великим військово-промисловим підприємством була “Кам’яновугільна і металургійна
компанія Вітковіце” у Моравії (входила до складу англійського акціонерного товариства “Нікельний синдикат сталезаводів”). Вона виготовляла броню, гарматні стволи й установки, бойові снаряди та ін. Ще одним
потужним військовим підприємством стало “Австрійське зброярське фабричне товариство Йозефа Верндля” (Штирія), яке спеціалізувалося на виробництві піхотної гвинтівки Манліхера. Промислова продукція
складала майже 500 тис. гвинтівок на рік. Серед інших австрійських підприємств, що працювали на військові потреби були динамітний завод у Празі і торпедний в Фіуме.
Хоч Австро-Угорщина й не належала до традиційно морських держав, однак вона, на основі власних
ресурсів, інтенсивно розбудовувала свій військово-морський флот. Для цього були наявні всі умови:
відповідні порти, судноверфі, будівельний матеріал, кваліфіковані інженери і конструктори-будівельники.
У воєнному плані австрійський військовий флот орієнтувався на оборонну тактику, оскільки базувався і
діяв на обмежених просторах. Його головні функції полягали в обороні водних кордонів багатонаціональної
монархії [16].
На початку ХХ ст. військово-морський флот Габсбургів докорінно змінився за технічними параметрами, кількісними та якісними показниками. Зокрема, поповнився сучасними на той час кораблями, отримав
нове озброєння, кваліфіковані військові кадри та ін. На озброєння почали поступати торпедоносці, великі
крейсери і міноносці. 30 вересня 1908 р. на воду спущено броненосець “Радецький” – військовий корабель
нового типу, оснащений потужною артилерію. Ця дата вважалася днем відродження австро-угорського
військово-морського флоту. Найновішим здобутком стало формування флотилії підводних човнів.
Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина стала авіаційною державою. У 1912 р. Відень
почав формувати військово-повітряний флот. На початку 1914 р. у його складі нараховувалося близько 40
учбових та військових літаків, майже 50 цивільних літаків, 85 аеродромів. Армія мала на озброєнні різні
види літаків: винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні. Вся військова авіація ділилася на загін пілотів
і льотні роти (по 106 осіб), одну роту і 12 повітроплавних загонів [15, c.16]. Однак, загалом, напередодні
Першої світової війни Австро-Угорщина за військово-промисловим потенціалом посідала одне з останніх
місць серед держав Троїстого союзу і Антанти [11].
Формально до початку війни залишалася у складі Троїстого союзу Італія. На початку ХХ ст.
італійський уряд значно збільшив військові витрати, які щорічно становили 18 % державного бюджету [19,
с.27]. Серед усіх видів й родів збройних сил в Італії досить потужно розвивався військово-морський флот.
Італійські лінкори мали хороші тактико-технічні показники. Характерною особливістю лінійних кораблів
стала перевага в швидкості ходу при тому ж бронюванні. Італійському військово-морському командуванню
крім флотських з’єднань повністю підпорядковувалася і берегова оборона країни, зокрема, морські фортеці,
військово-морські бази, військові порти з гарнізонами, що позитивно позначалося на організації і веденні
оборони узбережжя країни.
Великобританія (майбутній основний союзник в Антанті) на рубежі ХІХ-ХХ ст. перебувала на
порозі великих змін у військово-промисловому комплексі. Головний військовий потенціал держави складав
найбільший у світі військово-морський флот. Значний внесок у розвиток військово-промислового комплексу Великобританії напередодні Першої світової війни вніс перший лорд Адміралтейства (управляючий
Королівським флотом у 1911-1915 рр.) Вінстон Черчилль (1874-1965 рр., державний діяч, найбільше
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відомий як прем’єр-міністр Великобританії у роки Другої світової війни) – ініціатор військової реформи,
зокрема, переоснащення артилерії і танків, морської авіації та переходу військово-морського флоту від
використання вугілля до нафти. В. Черчилль зазначав, що “на британських військових кораблях плавають
міць, велич і сила Британської імперії. На протязі всієї нашої історії життєзабезпечення та безпека нашого
вірного, працелюбного й активного населення залежали від військово-морського флоту” [20].
У значній мірі зміцненню військово-промислового потенціалу Великобританії сприяли наявність багатих економічних ресурсів і сировини. Зокрема, на початку ХХ ст. англійці добували 30 % обсягу світового
вугілля, виплавляли 20 % світового виробництва чавуну та ін. П’ять найбільших англійських банків контролювали фінанси усього світу. Збереженню міцних економічних позицій сприяли й величезні колоніальні
володіння загальною площею понад 33 млн. кв. км. з населенням більше 400 млн. осіб [28].
Підвищений інтерес британський уряд приділяв літакобудуванню, як важливому знаряддю ведення
війни. У 1911 р. В. Черчилль вручив чек на 10 тис. фунтів двом військовим пілотам, які піднялися в небо у
Ньюфаундленді й приземлилися в Ірландії. З його ініціативи створено військово-морську авіацію. Настирливість В. Черчилля зробила Великобританію першою країною в світі, що озброїла літак кулеметом. Він
домігся того, щоб англійські військові літаки могли слугувати не тільки в якості розвідників, але й кидати
бомби. У 1913 р. Великобританія сконструювала перший у світі авіаносець – “Гермес”. До початку Першої
світової війни Королівські військово-морські сили мали майже сотню літаків, значно випереджуючи інші
держави світу та інші роди військ [18, c. 80].
Стабільно розвивалася промисловість Франції. До початку Першої світової війни вона займала друге
місце в світі за обсягом виробництва автомобілів, мала значні успіхи в авіаційній, хімічній та електротехнічній галузях, які сприяли зміцненню її військового потенціалу [13]. Прагнення реваншу й боротьба з
Німеччиною за світові ринки збуту товарів і сировини змусили Париж особливо відповідально поставитися до функціонування своїх збройних сил, зрівнявши їх, по можливості, зі східним сусідом.
Однак, в цілому, французьку армію на початку ХХ ст. не можна було назвати забезпеченою
всіма технічними засобами. Перш за все, в порівнянні з Німеччиною та Австро-Угорщиною, була майже
відсутня важка артилерія, а в порівнянні з Росією – легкі гаубиці. Артилерія слабо забезпечувалася засобами
зв’язку, кавалерія не мала кулеметів, авіація лише формувалася. Зокрема, у 1910 р. генерал Фердинанд Фош
(1851-1929 рр., маршал, під час Першої світової війни командир корпусу, начальник Генерального штабу,
голова Військового комітету союзників) говорив французьким офіцерам, що “немає нічого більш сміховинного, ніж ідея використання літаків у військовій час: авіація на війні не більш, ніж спорт” [23].
Незважаючи на багато недоліків, Париж спромігся до початку Першої світової війни оснастити свої
збройні сили багатоманітним озброєнням. За різними підрахунками, це: 162 літаки, 3 лінійні кораблі, 9 крейсерів 2-го класу, 11 крейсерів 3-го класу, 3 легких швидкісних крейсери, 54 кораблі винищувачі, 35 підводних човнів, артилерійські установки, велика кількість боєприпасів та іншого озброєння [10, с. 230].
Значні сподівання країн Антанти у майбутній війні пов’язувалися з розвитком військово-промислового
потенціалу Російської імперії. Зміцнення російського військового потенціалу стало можливим лише завдяки
загальному піднесенню економіки держави. Як зазначав генерал Алєксєй Маніковскій (1865-1920 рр.)
“російські промисловці зовсім не пручалися перекладу своїх підприємств на військове виробництво. Навпаки, власники всіх підприємств, від паровозозбиральних заводів до шорних майстерень, хоробро бралися за
виготовлення гармат і снарядів. Щоб самому отримати замовлення, а разом із тим і гроші, треба було лише
мати зв’язок в одній з урядових установ” [17, с. 155]. Річ у тім, що військові замовлення стали дуже
вигідними. Навіть за приблизними підрахунками чистий річний прибуток металургійних заводів становив
50 % , а металообробних – 80 %.
Основу військово-промислового комплексу Російської імперії складали українські підприємства
Наддніпрянщини та Донбасу. Наприкінці 1913 р. царський уряд приймає “Велику програму по посиленню
армії”, в ході виконання якої планувалося збільшити випуск всіх видів озброєння, модернізувати артилерію,
посилити інженерні війська, створити військову авіацію і автомобільний транспорт та ін. [9].
Вразливим місцем збройних сил Російської імперії стала недостатня укомплектація військ вогнепальною зброєю. Зокрема, артилерійський комітет міністерства оборони поставив питання, щодо організації
виробництва кулеметів на військових заводах. На початку ХХ ст., у результаті укладеного контракту з
англійською фірмою “Віккерс”, Росія отримала право на виготовлення кулеметів “Максим”. За кожну виготовлену одиницю російський уряд зобов’язувався виплачувати фірмі “Віккерс” 80 фунтів стерлінгів (756
карбованців золотом) комісійної винагороди на протязі 10 років. Станковий кулемет “Максим” розробив
британський зброяр американського походження Ґайрем Стівенс Максим (1840-1916 рр.) у 1883 р. Він став
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першою серійною автоматичною зброєю у світі, широко використовувався під час Першої світової війни, а
також у багатьох війнах і збройних конфліктах XX ст. Весною 1904 р. на Тульському збройовому заводі
почалося серійне виробництво цих кулеметів. За різними підрахунками, станом на 1914 р., вироблено 447
таких кулеметів [8; 22].
Основою озброєння російської артилерії стали гармати розробки німецької фірми «Крупп» (з горизонтальним клиновим затвором) та французької фірми «Шнейдер» (з поршневим затвором), які виготовлялися на Путіловському заводі у Петербурзі. Ці гармати перебували на озброєнні гірської та кінно-гірської
артилерії, а також заміняли польові гармати у сухопутних військах. Гармати розроблені фірмами «Крупп»
і «Шнейдер» вироблялися в Росії за ліцензіями з 1909 і 1910 рр. відповідно. Зокрема, у 1912 р. в російській
армії знаходилося на озброєнні понад 40 гармат від фірми «Шнейдер» [5].
Перед початком Першої світової війни в Російській імперії успішно розвивалася транспортна промисловість. Зокрема, на Путіловському заводі проводили експерименти з військовими автомашинами – бронювання вантажних автомобілів, які підходили за параметрами під воєнні цілі. Росія не мала власної автомобільної промисловості, і тому імпортувала шасі, в основному від англійської компанії «Остін» (Austin Motor
Company), проводячи у себе озброєння цих машин. Крім цього в Російській імперії, здебільшого в Україні,
функціонували 18 залізничних батальйонів (10 з широкою колією і 8 з вузькою). Напередодні війни у складі
збройних сил перебувало близько десяти бронепоїздів [4]. Більшу частину парку російської авіації складали
аероплани, виготовлені у Франції та Великобританії – “Ньюпори”, “Морани”, “Фармани”, “Дьюпердюсени”. Всього понад 200 військових літаків [12, c.66].
Царський уряд, що втратив у російсько-японській війні 1904-1905 рр. майже всю ескадру Тихоокеанського та Балтійського флотів, спрямовував свої зусилля для відновлення і розвитку військово-морського флоту. З цією метою у 1905-1914 рр. розроблено декілька суднобудівельних програм, які передбачали
добудову раніше закладених та будівництво нових військових кораблів. Зокрема, згідно “Програми
суднобудування Балтійського флоту” (1912 р.) Росія напередодні війни мала на озброєнні два крейсери 2го класу, шість крейсерів 3-го класу, два легкі швидкісні крейсери, понад 30 кораблів винищувачів, три
підводних човни та ін. [25].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Підсумовуючи можна зазначити, що до початку Першої світової війни основні індустріально розвинені держави намагалися збільшити
технічне переоснащення своїх збройних сил, як найважливіший засіб для насильницького перерозподілу
світу. Армії і флоти переозброювалися за новітніми зразками бойової техніки. Однак, військово-промисловий потенціал країн Антанти, з урахуванням національного доходу та вартості валової продукції, значно
перевищував потенціал їх противників з Троїстого союзу. Щодо армії Німеччини, то вона у порівнянні з
іншими, була найкраще в світі оснащена, на той час, новітньою зброєю та військовою технікою. Наведені
аргументи можуть давати підставу стверджувати, що військово-промисловий потенціал держав Антанти
дещо переважав свого супротивника. У свою чергу країни Троїстого союзу, напередодні війни, мали
невелику перевагу, щодо використання мобілізаційних ресурсів.
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УДК 94 (477) “1918-1920”
Павлишин О. Й.

СОБОРНИЦЬКИЙ КОНТЕКСТ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ (1918-1920)
Анотація. У статті проаналізовано боротьбу українців Закарпаття за національне самовизначення
після краху Австро-Угорської імперії. Простежується прагнення українського населення краю та його
політичного проводу до об’єднання в соборну самостійну українську державу разом з Буковиною, Галичиною та Наддніпрянщиною. Однак доля Закарпаття вирішилася міжнародними чинниками – ініціативу
перехопила діаспора, й край за підтримки Антанти увійшов до Чехословаччини. Приїзд до Закарпаття
галицьких емігрантів пожвавив національний рух, який у міжвоєнний період досяг значних успіхів.
Ключові слова: Закарпаття, Українська Народна Республіка, Західно-Українська Народна Республіка, українська революція, соборницька ідея.

Pavlyshyn O. Y.

CONSOLIDATION’S CONTEXT OF THE NATIONAL LIBERATION
STRUGGLE IN UKRAINIAN TRANSCARPATHIA (1918-1920)
Abstract. The article analyzes the Ukrainian Transcarpathia struggle for national self-determination after
the collapse of the Austro-Hungarian Empire. There has aspirations of Ukrainian population of the province and
its political leadership to unite in an independent unified Ukrainian state with Bukovyna, Galychyna and Dnipro
region. However, the fate of Transcarpathia resolved international factors – initiative intercepted diaspora, and
edge, with the support of the Allied forces entered Czechoslovakia. Arrival to Transcarpathia the Galician
emigrants given national movement in the interwar period has achieved considerable success.
Keywords: Transcarpathia, Ukrainian People's Republic, Western Ukrainian People's Republic, the Ukrainian revolution, consolidation’s idea.
Постановка проблеми. Закарпаття, як і інші частини української території, не змогло вибороти самостійність у роки української національної революції 1917-1920 рр., але продемонструвало виразні соборницькі прагнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика частково розкрита у працях М. Мушинки, В. Тимчука, Р. Якимчука, І. Гранчака, П. Чучка, М. Настюка, В. Кульчицького та інших авторів.
Постановка завдання. Мета дослідження – аналіз боротьби українців Закарпаття за національне
самовизначення після розпаду Австро-Угорської імперії. У цій статті спробуємо висвітлити, яким чином
стремління місцевих українських активістів приєднати край до соборної Української держави виявлялося в
національно-визвольній боротьбі.
Виклад основного матеріалу дослідження. 19 жовтня 1918 р. Українська Національна Рада (далі –
УНРада) у Львові проголосила утворення самостійної держави на українських етнічних землях АвстроУгорської імперії (Східній Галичині, Буковині та Закарпатті). Депутатами УНРади стали українські
галицькі та буковинські посли до Державної Ради, краєвих соймів та партійні діячі. Українські активісти
Закарпаття надіслали до Конституанти листа, в якому висловили солідарність з національними аспіраціями
галицьких і буковинських українців та прохали про приєднання їхнього краю до новостворюваної української держави. Закарпатці обіцяли також направити до Львова своїх делегатів1.
Частини колишніх угорських комітатів з більшістю українського населення: Спиш, Шариш, Земляни,
Уг. Берег, Угоча і Мармарош – фігурували в границях території Західно-Української Народної Республіки
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(ЗУНР), окресленої в «Тимчасовому основному законі про державну самостійність українських земель
бувшої австро-угорської монархії»2. Відповідна пропорційна квота для депутатів від комітатів та міст
Закарпаття була зазначена й в Законі про доповнення УНРади від 15 листопада 1918 р.3 Втім, декларуючи
єдність із Закарпаттям, галицьке керівництво не мало чіткого плану інтеграції цього краю в ЗУНР.
Відомо, що о. Августин Волошин та професор Бокшай ще 15 жовтня 1918 р. відправили до Відня
професора Штефана з метою дізнатися у керівника Української Парламентарної Репрезентації (далі – УПР)
Євгена Петрушевича, як їм діяти в ситуації розпаду Австро-Угорщини. Закарпатським українцям порадили
передусім творити Народні Ради й національну міліцію, але не провокувати місцевих угорців, щоб вони не
виступили проти українського руху. Одночасно домовилися, що 2 листопада 1918 р. до Будапешту має
прибути посланець УПР Степан Смаль-Стоцький із роз’ясненнями щодо подальших спільних дій4. Депутат
УНРади Кирило Трильовський пізніше пригадував, що запланована у Будапешті зустріч, в якій він також
мав брати участь, не відбулася через тимчасове припинення залізничного сполучення з угорською столицею5.
Якщо в організації національної державності у Галичині та Буковині українські провідники могли
опиратися на розгалужену систему місцевих осередків політичних партій, громадських та економічних
організацій, то в Закарпатті справи виявилися інакші. Національний рух був тут дуже слабкий, але й у його
середовищі панували переважно москвофільські орієнтації6. Один із кращих знавців Закарпаття Володимир
Гнатюк перед війною описав національне життя місцевих українців так: «є воно на тім ступені, на якім
стояли галицькі українці на початку ХІХ століття»7. Контакти галицьких українців із Закарпаттям на
початку ХХ ст. були мінімальними та спорадичними.
Наступ мадяризації продовжувався і в роки Першої світової війни. За наполяганням угорської влади
1916 р. григоріанський календар прийняли до церковного вжитку українці Закарпаття (греко-католицькі
дієцезії Мукачева, Пряшева і Гайду Дорог). Впроваджуючи новий календар, уряд наказав священикам
доглядати, щоб у свята за новим календарем ніхто не працював. Одночасно у навчальний процес народних
шкіл двох перших єпархій введено латинську абетку замість кирилиці (рішення угорського Міністерства
освіти від 1 вересня 1916 р.)8. Цісар оцінив здійснені реформи як вияв лояльності та патріотизму. Згідно з
повідомленням газети «Діло» він надіслав угорському кардиналу-примасу листа «з признанєм», а єпископам Антонові Паппу (Мукачів), Стефанові Новаку (Пряшів) та Стефанові Мікльошому (Гайду Дорог)
«висловив найвисше признанє ізза успішної дїяльности в названих дієцезіях»9.
Наприкінці Першої світової війни закарпатські емігранти у США під впливом проголошених президентом Вудро Вільсоном 14 пунктів, в яких йшлося про перебудову післявоєнної Європи, почали обговорювати долю свого краю. 23 липня 1918 р. на з’їзді закарпатських українців у Гомстеді було ухвалено: якщо
Закарпаттю не вдасться здобути самостійність, край має об’єднатися з Галичиною або принаймні дістати
автономний статус.
Тим часом чеський лідер Томаш Масарик почав пропагувати ідею приєднання Закарпаття до
майбутньої Чехословацької держави. Таким чином він зумів вплинути на рішення Конгресу «Руської Народної Ради», який відбувся в Скрентоні 19 листопада 1918 р. 732 делегати Конгресу проголосували за включення їхнього краю до Чехо-Словаччини, 310 – за злуку з Наддніпрянською Україною, 27 – за самостійну
державу, 10 – за об’єднання з Росією, 9 – з Угорщиною; лише один делегат прагнув об’єднання з Галичиною10. Це волевиявлення стало незабаром серйозним аргументом для чеського керівництва перед країнами
Антанти.
В той же час у Галичині спостерігається все більше усвідомлення історичної спільності українських
етнографічних земель Австро-Угорщини й вживається нове поняття – «Прикарпатська Україна». Наприкінці серпня 1918 р. часопис «Діло» оцінив наступ на українство в Закарпатті як загрозу національно-культурного сепаратизму. Відтак, щоб відвернути цю небезпеку часопис запропонував здійснити низку невідкладних кроків у напрямку національної єдності з Наддніпрянщиною, де вже тоді існувала Українська
Держава:
«1) Зрівняти Прикарпатську Україну з Державною під оглядом літературної мови і правописі,
вводячи мову і правопись Державної України у видавництва, школи, церкву, приватні й офіціяльні інституції України Прикарпатської.
Початок під сим оглядом зробила Вп. Редакція «Діла», якій належиться за се повне признання.
2) Нав’язати найтіснійші зв’язки між Прикарпатською і Державною Україною – національнокультурні, економічні і т. д.
Інформувати якнайдокладніше загал Прикарпатської України про життя України Державної»11.
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Вічевий рух. Звістка про розпад Австро-Угорщини й створення на її теренах самостійних держав
розбудила національні почуття закарпатських українців. Колишній офіцер австро-угорської армії 23-річний
Степан Клочурак, повернувшись із Праги, де був свідком проголошення Чехо-Словацької Республіки 8
листопада 1918 р., скликав у м. Ясінь народне віче. Велелюдні збори обрали 12-осібний «Головний заряд
Руської (Української) Народної Ради», який незабаром став урядом Гуцульської республіки12. Віче ухвалило
об’єднуватися з Україною, а контакти з ЗУНР підтримувати через відомого в Ясіні галицького адвоката
Кирила Трильовського13. Однак 22 грудня відправлений Будапештом угорський воєнний загін роззброїв
народну міліцію та скасував владу Народної Ради, діячі якої перейшли в підпілля14.
18 грудня 1918 р. відбулося велелюдне віче в Сиготі, яке також засвідчило об’єднавчі прагнення15.
Свалявська Рада, окрім соборницьких аспірацій, наголосина на соціальному аспекті. У маніфесті Народної
Ради, зокрема, йшлося: «Ми хочемо об’єднатися з Радами на Україні, бо ці Ради дають панську і кінчтарську
(державну – О. П.) землю селянам… Хочемо об’єднатися з цілою Україною-Руссю, де наша руська мова і
де бідний народ одержує землю і волю»16. Селяни Лохови на Мукачівщині на зборах 22 грудня 1918 р.
заявили: «Ми хочемо до України»17.
Галицька Армія, утворена на початку українсько-польської війни, не намагалася відвоювати інші
задекларовані частини ЗУНР – Буковину та Закарпаття. 30 грудня 1918 р. Є. Петрушевич при переїзді з
Відня через Будапешт перемовляв із тодішнім президентом Угорщини графом М. Каролі. Обговорювалося
питання поставки боєприпасів для Галицької Армії та питання державної приналежності Закарпаття.
Проголосивши цей край складовою частиною ЗУНР, українське керівництво не мало достатніх сил для встановлення й утримання там своєї влади. Угорський лідер не задовольнявся фактичним контролем над Закарпаттям, а добивався, щоб ЗУНР офіційно відмовилася від цієї території. Угорці, у такому разі могли б
використати такий аргумент на Мировій Конференції в Парижі18. Врешті Каролі визнав право самовизначення націй, а галицький лідер, зі свого боку, погодився не встрявати у справи Закарпаття до рішення
Мирової Конференції19. Є. Петрушевичові йшлося про те, щоб в умовах українсько-польського збройного
конфлікту не закривати єдиного шляху до західного світу й уникнути нового фронту в запіллі20.
У грудні 1918 р. новий угорський уряд проголосив автономію Закарпаття. З комітатів Мармарош,
Угоча, Берег і Уг мала творитися автономна губернія під назвою «Руська Країна» з осідком губернатора в
Мукачеві. Губернатором краю призначили Августина Штефана, міністром – Ореста Сабова, віце-міністром
освіти – Гіядора Стрипського. Проте таке вирішення українського питання викликало негативну реакцію
серед українського населення краю та національно свідомої інтелігенції на чолі з Михайлом Бращайком і
священиком Долинаєм21.
Юрко Гарасимів згадував, як на початку січня 1919 р. восьмеро галицьких активістів виїхали зі Стрия
через Лавочне до Мукачева та Хуста з метою національно-освідомлюючої та агітаційної праці серед
місцевих українців. Свою розмову з господарем у селі Лалава він описав так: «Тоді я став пояснювати
йому, що ми прислані з України, щоби вивідати волю народу, куди він хоче: чи назад до мадярів, чи до
України. – Дав я йому прочитати одну відозву. Прочитавши її він покивав головою та й каже: «Ми вже мали
ріжні письма, а ще такого щирого в нас не було. Ми всі за Україною. Ми вже висилали послів туди до вас,
щоби ви змилувалися над нами тай не дали нам тут далі в тім мадярськім ярмі пропадати. Нас пани наші
страшуть, що Україна про нас і знати нет хоче; писали в газетах, що з Густу пішли два посли до Станиславова, тай звідтам вернули голі й босі, що їх там ограбили й набили. Писали, що як хто має богато грошей,
то най їде до Київа, а хто має ще цілі ребра, най їде до Галичини. Але ми того не боїмося, бо знаємо, що
вони нас хотять тільки настрашити. Але ми бачимо, що вони самі бояться, бо знають, що про мадярів та їх
«Руску Країну» ми й чути не хочемо. Ми їм кажемо, що ми вже волимо, аби нас наші били, ніж вони мають
нас гладити…»22.
25 грудня 1918 р. повітовий комісар Станіславова Лев Бачинський надіслав авокатові Михайлові
Бращайку до Рахова листа, в якому повідомляв про початок скликання до Станіславова УНРади й запросив
до неї делегатів із Закарпаття23. Відтак, у січні 1919 р. Мармарошська та Ясінська Народні Ради спорядили
до тимчасової столиці ЗУНР делегатів Степана Клочурака та Івана Климпуша. 3 січня 1919 р. на засіданні
УНРади в Станіславові представник Закарпаття виголосив таке: «Нам браття, дали автономію, але ми її не
хочемо! Перебирайте нас під свою власть, щоб ми стали громадянами великої України! Та без Вас ми не
можемо організуватися. Наша інтеліґенція тягне за Мадярами, але увесь народ за Україною! Дайте нам
офицерів, а ми всі від старого до молодого, жінки і діти повстанемо до бою злучитися з Вами. Є одна на
світі Україна, нехай живе вона!»24.
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Посланці зустрілися з керівниками ЗУНР й проінформували їх про ситуацію в Закарпатті та попросили військової підтримки25. Рада Державних Секретарів на засіданні 12 січня 1919 р. ухвалила вислати
ноту до угорського уряду, в якій йшлося, що «виконуючи право само означення висилаємо війська в ціли
обсадження не узнаємо се за крок ворожий і порішення лишаємо Мировому Конгресу»26. Подібні листи
мали надіслати й іншим сторонам, які претендували на територію Закарпаття: «Нотифікувати ЧехоСловакам, евент. Румунам, що ми не хочемо переступати границі етнографічної, а Комісия має означити»27.
У січні 1919 р. збройні сили ЗУНР тричі намагалися підтримати державотворчі прагнення українців
Закарпаття військовими експедиціями. Першу експедицію спорядила Коломийська група 7 січня 1919 р.
Вночі того ж дня група дісталася Ясеня, де роззброїла близько 250 угорців із національної гвардії28. 14 січня
українські вояки, розбивши угорців під Раховом, зайняли Мараморош Сигіт29. Однак 17 січня об’єднані
сили румунів і угорців витіснили галицьких українців із Закарпаття. Друга, станіславівська група дійшла
під Мукачів, але під сильним натиском угорців також була змушена відступити30.
Дмитро Донцов, який прямував потягом до Відня, занотував 20 січня 1919 р. у своєму щоденнику
таке: «В Стрию бачив Рожанковського і багато інших знайомих. Рожанковський приймав тоді якраз делегацію угорську, яка приїхала заявити протест проти вступлення українських відділів на Закарпаття. Деякі
наші військові прийшли до нашого переділу. Говорили про те, як триматися з мадярами. Я питався їх, чи
мають досить сил, щоб утримати Закарпаття. Мабуть цих сил не вистарчило б»31.
17 січня 1919 р. РДС знову розглядала «справу обсадженя Угорської України». Стислий протокол
засідання зафіксував це питання так: «справозданє ст[аршин]. Рожанковського і Маєра. Д-р Голубович:
Адміністрацію впровадити нашу і делегацію вислати до Будапешту»32. Через порушення попередніх
домовленостей щодо невтручання в справи Закарпаття уряд ЗУНР вимушено надіслав до Будапешту
спеціальну місію, із запевненнями у відсутності ворожих намірів щодо угорців33.
19 січня 1919 р розпочалася третя експедиція збройних сил ЗУНР, на цей раз – зі Самбора на Ужгород.
Проте й черговий наступ не дав можливість галицьким українцям закріпитися у Закарпатті. За спогадами
Івана Молєщого, на станції Волосянка їх спинили чеські озброєні відділи. Офіцери пояснили, що ужгородський комітат окупований чехами за згодою з командуванням Антанти. Незадовго до того, 17 січня
1919 р., в Ужгороді побувала делегація ЗУНР, яка обговорювала з чеським комендантом питання кордону,
господарських відносин і транзиту. Щоб прискорити вирішення цих питань, делегація попрямувала до
Праги. У цьому випадку спостерігалося неузгодження дій між урядом та військовим керівництвом ЗУНР.
Після тривалих переговорів з чеськими військовиками І. Молєщий вирішив повернути свій відділ додому.
20 січня вояки повернулися до Самбора34.
У підсумку військові експедиції ЗУНР в Закарпаття не тільки завершилися невдало, але виявили
розбіжність військових акцій із дипломатичними заходами35. Така неузгоджена політика спричинила зрив
постачання військового спорядження з Угорщини для потреб українського війська36.
Кульмінацією волевиявлення українців Закарпаття стали велелюдні збори українців у м. Хуст, які
відбулися 21 січня 1919 р. за участі 420 делегатів від 8 комітатів краю37. Окрім делегатів, повноваження
яких підтверджували відповідні документи, на збори прибули близько тисячі гостей – мешканців сусідніх
сил. Таким чином зібралося близько 1500 людей38. Напередодні Д. Донцов, який прямував до Відня
занотував у щоденнику: «По дорозі через Закарпаття до нашого потягу, що йшов з Києва, і яким їхали ріжні
дипломатичні місії, на станціях виходили депутації закарпатських земляків з жовтоблакитними прапорами
і промовами»39. Таку ж картину побачив у Хусті Юрко Гарасимів: «Дня 20 січня вийшли ми на місто, а тут
такий рух неначе би який відпуст. Цілий ринок загачений селянськими фірами. Селяни одягнені по святочному проходжуються з повагою питомою нашому господареві, коли він відчуває вагу якогось великого діла.
Все це делєґати від громад, а з ними й инші селяни та жіноцтво. Більша частина учасників вже поприходила
з дому зі синьо-жовтими стрічками, а деякі гурти зі синьо-жовтими хоругвами, навіть коні й вози повбирані
цими биндами. Коли було глянути на те все, то мимоволі з радости й зворушення проходила дрож по тілі.
Але дарма нема способу, щоб бодай в части описати це захоплення, цей настрій»40.
Один із делегатів о. Омелян Новицький виступав на вічі з такими словами: «Сильно віримо в силу
принципів Вудрова Вильсона щодо національного самовизначення… Коли народ хоче свободи, демократії,
миру, тому ми бажаємо злучитись з Україною, державою наших братів»41.
Резолюція, ухвалена зборами, згідно з протоколом звучала так:
«1. Всенародні збори угорських русинів-українців з дня 21 януара 1919 висказують з’єднання всіх
русинів-українців з комітатів: Мармарош, Угоча, Берег, Унґ, Земплін, Шариш, Спиш і Абауй-Торна і
прилучення русинами-українцями заселених земель до соборної України просячи, щоби нова Держава при
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викорнуванню сей злуки узгляднила особливе, окремішнє положення угорських русинів-українців. Для того
всенародні збори заявляють, що руський народ Угорщини Х-й закон про Руську Країну, даний в Будапешті
з року 1918 не признає законом, бо постав без заступництва народа.
2. З огляду на повисше рішення постановляють збори, що руський народ не пішле послів своїх до
угорського парламенту.
3. Всенародні збори просять, щоби українські війська засіли землі, заселені русинами-українцями на
Угорщині, і щоби заосмотріли населення живуче серед тяжких харчевих відносин поживою.
4. Всенародні збори вітають всі визволені народи Австро-угорської монархії: чехословаків, югослав’ян, румунів, поляків і німців.
5. Дальше вітають збори мадярське народне правительство, щоб, стоячи на демократичних основах,
признало право самовизначення (саморозпоряження) народів і не уживало ніяких насильств проти політичного організування руського народа і проти висказання його правдивої волі.
6. Дальше висказують збори подяку всім державам антанти і їх союзникам, що боронили демократичний дух і вибороли пригнобленим народам свободу і просять, щоби помогли здійснити ухвалу (постанову) всенародних зборів.
7. Народні збори вибирають для ведення справ русько-українського народа Центральну Народну Раду
із сто членів і уповномочнюють її заступати русинів на Угорщині все і всюди де сього потрібно проти всіх
інших народів і зробити все, що каждого часу в інтересі русько-українського народу уважає за потрібне»42.
Делегати одноголосно обрали Центральну Народну Раду, головою якої став Михайло Бращайко, його
заступниками: Еміліян Новицький – священик з Уяку (Шариш), Євген Пуза – сотник із Ізи та Іван Волощук
– господар із Нанкова43. Юлій Бращайко отримав мандат делегата Закарпаття на Мирову Конференцію в
Парижі44.
Два делегати Хустського з’їзду Степан Клочурак та Євген Пуза прибули до Станиславова й вручили
протокол та резолюції з’їзду урядові ЗУНР. Керівництво останньої створило в своїй тимчасовій столиці
окреме представництво Угорської України, яке мало інформувати Раду Державних Секретаріатів про події
на Закарпатті та підтримувати його зв’язок з Українською Центральною Радою в Хусті на чолі з М. Бращайком та його заступниками45.
І. Гранчак відзначив, що з’їзд у Хусті не мав «всезакарпатського» характеру, а став форумом переважно центральної та східної частини краю. Хоча більше 250 населених пунктів Закарпаття не були представлені на форумі, цей факт не применшує ролі з’їзду. Окупований тоді чехословацькими військами Ужгород представляли п’ятеро делегатів. Загальною оцінкою є констатація факту, що збори у Хусті представляли
частину населення краю46.
Міжнародна спільнота не відреагувала на волевиявлення українців Закарпаття. Наприкінці січня
1919 р. збройні сили Чехословаччини зайняли Ужгород і західні частини краю, а румунські війська – його
східну частину й продовжували наступ назустріч. Після провалу проекту проугорської «Руської Народної
Ради» Угорщина поспішно інсценізувала в Мукачеві вибори до Сойму Руської Країни, які нібито підтвердили волю українців Закарпаття залишитися в складі Угорщини. Ухвали цього зібрання й фальсифікацію
виборів до нього опротестували Руська Центральна рада в Хусті та Народна Рада в Ясіню, а в поширеній
листівці закликала об’єднатися з Соборною Україною47.
Наприкінці березня 1919 р. влада на території Угорщини перейшла до рук пробільшовицько налаштованих рад48. У Закарпатті радянська влада панувала з 21 березня по 16 квітня 1919 р.49 На початку квітня
1919 р., коли частину Закарпаття зайняли чехословацькі війська, С. Клочурак та Є. Пуза за дорученням
Хустської Ради просили в Сидора Голубовича та Дмитра Вітовського військової підтримки з боку ЗУНР, на
що їм відмовили50.
Українські активісти краю, не маючи змоги організувати представницький з’їзд в Закарпатті, скликали його в Станиславові при допомозі уряду ЗУНР. Відтак 29 квітня – 1 травня 1919 р. 162 делегати, які
представляли 62 громади, висловили волю українців Закарпаття з’єднатися з Українською Народною Республікою51.
М. Бращайко вручив Євгенові Петрушевичу резолюцію з’їзду з проханням передати цей документ
Симонові Петлюрі. Просив на підставі цієї резолюції добиватися на Мировій Конференції у Парижі
приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки52.
Наприкінці квітня 1919 р., коли війська чехів і румунів розпочали наступ на Закарпаття, угорське
командування попросило збройні сили ЗУНР про підтримку53. У травні 1919 р. румунські війська зуміли
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прогнати більшовиків, які захопили владу в Угорщині. Врешті Закарпаття зайняли чехи, окрім Мармарощини, яка залишилася в руках румунів.
Тоді Пряшівська, Ужгородська, Хустська народні ради об’єдналися у Центральну Руську Раду (ЦРР)
в Ужгороді, яка проголосила 8 травня 1919 р. злуку Закарпаття з Чехо-Словаччиною. Спеціальна делегація
повідомила про це президента Масарика в Празі, а представник американської Руської Народної Ради
адвокат Григорій Жаткович і голова ЦРР в Ужгороді Антін Бескид – Мирову Конференцію в Парижі54.
Тим часом влада ЗУНР під тиском польського і румунського війська була змушена залишити
Галичину й перейти за Збруч. Надії закарпатців на злуку з Галичиною не сповнилися.
Сен-Жерменським договором 10 вересня 1919 р. Мирова Конференція включила Закарпаття, окрім
Мармарощини, до Чехословаччини, з умовою надання краю широкої автономії. Протести української
делегації на Мировій Конференції не були взяті до уваги55.
Питання автономії Закарпаття мало свою генезу. У Законі від 29 лютого 1920 р. про Устаночу грамоту
Чехословацької республіки говорилося, що Карпатській Україні буде надана згідна з цілісністю Чехословацької республіки самоуправа з власним соймом. «До сойму Карпацької України належить законодавство
в справах мови, навчання, віри, місцевої управи як також в інших справах, які були б на нього перенесені
законами Чеськословацької республіки. Закони ухвалені соймом Карпацької України, оскільки президент
своїм підписом заявить на них згоду, оповіщуються в окремому збірнику, та підписує їх також губернатор»56.
Однак незабаром заселені українцями території в Земплинській, Шарижській, Спижській, Ужгородській жупах віддано Словаччині57. Українці не отримали автономії через те, що такої автономії прагнули
насамперед словаки58. 16 березня 1921 р. губернатор Г. Жаткович звернувся до президента Чехословаччини
з протестом, заявивши, що досі не скликано сойму Підкарпатської Русі, не проведено виборів до Палати
Послів і Сенату та незаконно передано словакам землі, заселені українцями. Врешті Г. Жаткович подав у
відставку59.
Військові поразки українців у Східній Галичині та Наддніпрянщині спричинили еміграцію галицьких
активістів до Закарпаття. Ще восени 1919 р. до Кам’янця на Поділлі приїхав професор Кравчук й повідомив
біженців-галичан, що чехо-словацький уряд приймає українських службовців із Галичини на роботу в
державних установах. Виявилося багато охочих переїхати й вступити на державну службу в Чехословацькій
державі60.
У червні 1920 р. було створено «Комітет допомоги українським збігцям в Ужгороді», який очолили
галичани – інженер Микола Творидло та гімназійний вчитель з Дрогобича Володимир Бирчак61. Андрій
Алиськевич, колишній директор української гімназії у Перемишлі, а в часи ЗУНР – директор Дрогобицької
гімназії, заснував 1919 р. у Берегово українську гімназію62.
До літа 1921 р. в Закарпатті приступили до праці близько сотні вчителів-галичан63. Серед них:
А. Дідик, О. Вахнянин, Л. Бачинський, О. Приходько, В. Пачовський, К. Заклинський, М. Демчук, В. Палятинський, І. Кульчицький, М. Домбровська (Марійка Підгірянка) та ін., які доклали багато зусиль до розвитку української середньої школи в краї64.
9 травня 1920 р. в Ужгороді було створено товариство «Просвіта», яке очолив Юлій Бращайко. Товариство заснувало свої філії в Ясіню та Хусті. Понад 1200 томів бібліотеки до централі надіслала львівська
«Просвіта»65.
На початку 1920-х рр. на Закарпатті розпочало активно розвиватися українське партійне життя.
Найбільш виразним захисником українських інтересів у краю була Руська Хліборобська (Земледільська),
згодом Християнсько-Народна Партія, провідником якої став Августин Волошин. Незважаючи на лояльність цієї політичної сили до чехословацької влади, її вимоги щодо реалізації автономних прав українців
базувалися на постулаті єдності українського народу по обидва боки Карпат66. У 1923-1924 рр. Антін
Крушельницький, який переїхав до Закарпаття, в листах писав, що в Закарпатті з’являється все більше
людей, які підкреслюють свою приналежність до української нації67.
У період революції не було затверджено офіційної назви Закарпаття. Богдан Барвінський зауважив
плутанину назв давньої «Угорської України», у різних виданнях і документах того часу вона звучала порізному: «Карпатська», «Закарпатська», «Підкарпатська», «Прикарпатська»68. Вчений зауважив, що, на підставі постулату соборності назва має базуватися на точці зору на цей край з Києва, а отже – «Закарпатська
Україна»69. Чехословацька держава для отриманих українських територій використала назву Підкарпатська
Русь (Podkarpatská Rus)70.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Розпад Австро-Угорщини
активізував український національний рух у Закарпатті. Незважаючи на слабкість українських інституцій в
передвоєнний період, масове волевиявлення закарпатських українців на зборах і вічах засвідчило ріст їх
національної самосвідомості. Соборницькі прагнення закарпатців мали двоякий характер – об’єднання з
Наддніпрянщиною та приєднання до Галичини (ЗУНР). Керівництво останньої через слабкість військових
сил не могло надати Закарпаттю дієвої допомоги в організації національної державності. Натомість
галичани вели перемовини з Чехословаччиною та Угорщиною, які претендували на територію Закарпаття,
з метою налагодження добросусідських стосунків. Доля краю вирішилася міжнародними чинниками –
ініціативу перехопила діаспора, й край, за підтримки Антанти увійшов до Чехословацької держави. Приїзд
до Закарпаття галицьких емігрантів пожвавив національний рух, який у міжвоєнний період досяг значних
успіхів і результатом якого був державний феномен 1938 р. – Карпатська Україна.
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ВІДНОСИНИ М. ГРУШЕВСЬКОГО З ВЛАДОЮ У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.
Анотація. Висвітлено становище в історичній секції ВУАН, якою керував М. Грушевський, та його
особисте становище в умовах загострення відносин із партійними та державними чинниками. Але,
незважаючи на непрості відносини з владою, розкрито успіхи історичної науки його керівництвом.
Ключові слова: Грушевський Михайло, ВУАН, історична наука, ДПУ, історичні комісії, порайонні
дослідження.

Malyk J. J.

M. HRUSHEVSKYJ RELATIONSHIP WITH THE AUTORITIES IN
THE SECOND HALF OF THE 20-IES XX CENTURY
Abstract. Covered position in the historical section of the ACADEMY of SCIENCES, which ruled the city,
and his personal position in the face of worsening relations with the party and state variables. But despite the
difficult relations with the authorities, revealed the success of the historical science of his leadership.
Keywords: Mykhailo Hrushevskyj, ACADEMY of SCIENCES, historical science, DPU, historical
Commission, regional study.
Постановка проблеми. Грушевський Михайло Сергійович – історик, організатор української науки,
літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, політичний і громадський діяч – усе своє життя
присвятив розвитку української історичної науки, творенню української національної держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні періоди й аспекти життя і діяльності М. Грушевського, зокрема й ІІ половини 20-х років ХХ століття, проаналізовано в працях Я. Дашкевича, І. Гириги,
С. Білоконя, Г. Боряка, С. Кіржаєва, І. Матяш, Р. Пирога, В. Сергійчука, П. Соханя, В. Ульяновського та
багатьох інших дослідників. У діаспорі успішно розвинув специфічну сферу міждисциплінарних знань –
грушевськознавство, що об’єднує істориків, філологів, архівістів, літературознавців із усіх куточків планети, Любомир Винар. Багато зробили для популяризації М. Грушевського у світі О. Пріцак, Франк Сисин,
А. Жуковський та ряд інших.
Але, на жаль, життя та діяльність М. Грушевського у другій половині 20-х років ХХ ст. висвітлені
неповно через недоступність до закритих архівних фондів.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення наукової та організаційної діяльності М. Грушевського, його відносин з владними структурами у другій половині 20-х років ХХ століття, показ успіхів
історичних установ під його керівництвом в умовах загострення відносин із партійними та державними
структурами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Після вимушеної еміграції (1919-1924) М. Грушевський
повернувся до Києва, де розгорнув велику науково-організаторську роботу. Працюючи у Всеукраїнській
академії наук (ВУАН), він очолив історичну секцію та заснував науково-дослідну кафедру історії України,
при яких прагнув згуртувати представників різних шкіл українських істориків, створюючи для них єдиний
координаційний центр. З цією метою став головою археографічної комісії, сформував і очолив низку
науково-історичних комісій ВУАН, серед них історії Києва і Правобережної України, історії Полудневої
України, історії козаччини та ін.
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У Києві М. Грушевський здійснював велику видавничу роботу – редагував відновлений ним журнал
«Україна», який став загальноукраїнським часописом наукового українознавства; заснував низку видань
історичної секції ВУАН, а саме: «Наукові збірники», «За сто літ», «Студії з історії України», «Первісне
громадянство та його пережитки на Україні» тощо.
На базі науково-дослідної кафедри історії України М. Грушевський створив київську історичну
школу, до якої входили О. Баранович, К. Грушевська, М. Ткаченко, С. Шамрай, В. Юркевич. Учений надавав великої ваги історично-соціологічним дослідженням. Працював над «Історією України-Руси» та «Історією української літератури».
Перші ознаки кардинального перегляду офіційною владою свого ставлення до М. Грушевського
виявилися відразу після ювілею. У листопаді 1926 р. ДПУ встановило за ним таємний нагляд [1]. Зміна
ставлення до історика знайшла втілення в доповіді О. Шумського на зборах партосередку Наркомату освіти
того ж місяця. Однак вона була висловлена не публічно, а на закритих партійних зборах, а опублікована
лише в лютому 1927 р., коли М. Шумського звинуватили в націоналізмі [2].
Приводом стала реакція урядових кіл на статтю М. Грушевського "Ганебній пам'яті" з нагоди 50річчя Емського указу 1876 р. [3], хоча в доповіді йшлося про ідеологічну боротьбу на культурному фронті.
М. Шумський заявив, що український націоналістичний табір, до якого належать представники інтелігенції,
проводить свою "отруйну роботу", виявляє своє "зоологічне нутро" в прийнятті різних петицій, ухвал та у
листах. При цьому велику увагу в промові М. Шумський приділив критиці поглядів М. Грушевського,
головний кримінал якого містився у статті з приводу Емського указу, де вчений писав про новітні прояви
"великоруської великодержавності". На думку М. Шумського, стаття історика була спрямована на протиставлення Радянської України союзним центрам, зокрема Москві – столиці СРСР та центру світового пролетаріату. Стаття оцінювалася як "неприпустимий наклеп на радянську владу, скеровану на дискредитацію
Союзу й на розрив братерства народів". М. Шумський прямо висловив сумнів у тому, що М. Грушевський
співпрацюватиме з радянською владою і діятиме на користь соціалістичного будівництва.
Ситуація істотно погіршувалася. Різко загострилися відносини Грушевського з керівництвом ВУАН,
особливо з С. Єфремовим, який характеризував історика не інакше, як "інтриган", "старий лис", "брехун" і
"наклепник". Протистояння виявилося навіть у тому, що С. Єфремов відмовився святкувати своє 50-річчя,
яке минало 20 жовтня 1926 р. Частина інтелігенції, котра негативно ставилася до М. Грушевського, порушила питання про організацію ювілею С. Єфремова. Ініціатива в підготовці належала Одесі, де прихильник
С. Єфремова Є. Чикаленко здійснив значну роботу з його популяризації, а керівництво підготовкою до
ювілею взяв на себе професор М. Слабченко. Проте С. Єфремов категорично не погодився з цим, заявивши,
що його праці не є марними і гідно оцінені, а в зовнішньому ефекті немає потреби. Водночас С. Єфремова
привітали ті, хто не вітав М. Грушевського. Це підтвердило висновок, що ювілей Грушевського істотно
поглибив розкол у науковому середовищі, розподіливши його на прихильників М. Грушевського і на
прихильників Єфремова-Кримського [4].
У цей час в історичній секції ВУАН почастішали скорочення та нерегулярність виплат, дедалі більше
турбувала відсутність коштів, книг, матеріалів і приміщень. Держвидав України підвищив ціну на часопис
"Україна", а це, своєю чергою, призвело до зменшення кількості передплатників на 20 % [5]. Окрім того, у
1927 р. мали бути видані два збірники: "Київ та його околиці" і "Чернігів та його околиці". Перший вийшов
друком вчасно, другий Держвидав України відмовився друкувати, бо не вистачало 3 тис. крб, хоча збірник
був готовий до друку. "Це дуже хвилює Грушевського, – йшлося в листі з Київського окружного відділу
ДПУ до голови ДПУ УСРР В. Балицького від 6 січня 1927 р. – А цінність цього збірника колосальна.
Матеріали чекали публікації 18 років. У Чернігові є палеонтологічні стоянки, єдині у світі, і їх дослідження
дуже цінні, а збірник не виходить" [6]. Окрім цього, у листі було зазначено, що М. Грушевський – людина
вперта і людина науки; до нього не можна підходити із загальною міркою, як підходять до всіх, і в цьому
нерозумінні або небажанні більшовиків підійти до нього як не до всіх, можливо, і полягає помилка у
відносинах із М. Грушевським. Його "штовхають" на виступи з похвалою радянської влади, але не приділяють йому жодної уваги. Наприклад, історик не має квартири. Він мешкає у двох кімнатах, одна з яких
холодна, а в іншій тече зі стелі. І так уже два роки. Тому робився висновок, що якби були усунуті недоліки
у відносинах із М. Грушевським, то питання про його приближення постало б інакше [7].
У листі стверджувалося, що основні причини пригніченого стану М. Грушевського усунуть, зокрема
буде виділено 3 тис. крб на видання збірника "Чернігів та його околиці" та буде надано йому квартиру [8].
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Захищаючи наукові цінності, М. Грушевському довелося неодноразово в цей час вступати в боротьбу
з керівництвом ВУАН. Наприклад, 25 жовтня 1926 р. він висловив протест із приводу довільних необґрунтованих виправлень мови видань науковим коректором П. Іванцем. Зокрема, йшлося про заміну
слова "єврей" на "жид" і написання займенника та частки "ся" з дієсловом. Виправлення робилися на вказівку Кримського, який мотивував їх наказом із Харкова про дотримання єдиних правил для академічних
видань. Однак в археографічних виданнях слід дотримуватися правопису відповідної епохи, тож, вони не
підлягали наказу Наркомату освіти. З огляду на це 8 листопада 1926 р. М. Грушевський підготував до
протоколу загальних зборів ВУАН у справі непорозумінь із друкуванням праць історичних установ у
друкарні ВУАН осібну гадку.
М. Грушевський принципово поставив питання про археографічну комісію як "єдино компетентну
інстанцію в правилах видання археографічних текстів", ніхто не вправі скасовувати вироблені нею норми –
ні загальні збори, ні історико-філологічний відділ, ні тим паче неодмінний секретар. Академік вимагав
встановити порядок оскарження порушень інтересів наукової праці. Він заявив про "шкідливий характер
уряду" неодмінного секретаря, який продовжує систему старої Російської академії і надав собі надто багато
прав, - тому історик вимагав скасувати це єдиновладдя, ліквідувавши посаду.
Проте, як завжди, більшість присутніх на загальних зборах підтримала А. Кримського. С. Єфремов
різко виступив проти автономії та непідпорядкованості нікому археографічної комісії [9].
Тим часом тривав нагляд ДПУ за М. Грушевським. Перлюструвалися листи до історика, збиралися
факти постійних спостережень за ним, записувалися його розмови та висловлювання, зокрема про інших
осіб. Наприклад, у повідомленні про М. Грушевського від 2 лютого 1927 р. співробітник ДПУ писав, що
особи, які приїхали з-за кордону, між ними і М. Грушевський, думають, що "стали жертвами більшовиків,
але його товариші – студенти з'ясували йому, що, виїздивши до СРСР, вони знали, на що йдуть, але приїхали
для того, щоб загальними силами хоч трохи стримати знищення суто української культури, що його
проводять більшовики. І як факт навів те, що тільки заходами і авторитетом Грушевського утрималась в
Києві Академія нарівні з академіями інших країн" [10].
Проаналізувавши документи ДПУ, можна зробити висновок, що деякі повідомлення і матеріали про
ВУАН, М. Грушевського, С. Єфремова, А. Кримського та інших учених містять багато неперевіреної,
суперечливої, тенденційної інформації. Однак чекісти загалом досить добре знали про все, що діялося в
Академії. Це підтверджують результати аналізу багатьох узагальнюючих документів ДПУ щодо ВУАН.
Саме в цей час загострило внутрішньо академічну боротьбу прийняте 24 березня 1927 р. рішення
політбюро ЦК КП(б)У про реорганізацію ВУАН упродовж наступних трьох місяців. Знову постало питання
про президента. І знову було ухвалено рішення підтримати кандидатуру М. Грушевського [11]. Її підтримав,
зокрема, Л. Каганович, який вважав "зміновіхівську ідеологію" Грушевського меншим злом, ніж ворожа
ідеологія групи С. Єфремова [12].
Новопризначений нарком освіти М. Скрипник стосовно Академії мав конкретну мету – "приручити
її якнайшвидше". С. Єфремов у своєму щоденнику 29 березня 1927 р. записав: «Викликав Скрипник зранку
А. Є. Кримського до себе на розмову, а вчора ввечері розмовляв з Грушевським: старий лис таки не кинув
свого звичаю до кожного начальства підсипатися і вижебрав аудієнцію у "високого гостя". Про що вони там
розмовляли – можна догадуватися! Кримський оповідає, що Скрипник з того й почав, що виложив йому
цілу купу пліток, брехень, наклепів, зачерпнутих, очевидно, з того каламутного джерела. Питав про "партію
Єфремова", цікавився, що я друкую за кордоном і що російською мовою…» [13].
31 березня відбулися загальні збори ВУАН, на яких був присутній М. Скрипник. Ось як про них записав у своєму щоденнику С. Єфремов: «Спільне засідання з Скрипником. На диво, прибув він, не дуже
спізнившись. Як було умовлено, почали секретарі робити наукові звідомлення… Виступив і Скрипник, де
дуже високо оцінив роботу ВУАН. Але це вражіння зіпсував Грушевський. Попросивши слова, він, своїм
звичаєм, загальну справу розміняв на ряд особистих дрібничок. Наскаржився на Держвидав, що мляво
друкує його праці (а разом підніс комісарові з найчутливішим надписом якусь свою книгу – цього ніхто
більш не зробив), прохав, щоб дозволено було приїхати до Києва Харламповичеві (перебував на засланні з
1924 р. – Я. М.] та закликати на штатного академіка Студинського, а кінчив тим, що попросив добавити
платню директорам Тимченкові та "моєму братові" О. Грушевському. Особливо в цьому безтактному і
безглуздому виступі обурили мене справи зі Студинським: без згоди Відділу чоловік на власноруч береться
вирішувати загальні справи. Я мало був не зробив заяву, що це лиш думка Грушевського, і Відділ, певна
річ, проти всяких призначенців, а надто такої непевної особи, як Студинський. Але Скрипник сам одповів
– надзвичайно різко, може, не так у словах, як у тоні. "Я, – мовив він, – як ви всі бачите, жодним словом не
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торкався політичних справ, хоча прийшов, звісно, як політичний діяч. Я вважав, що тут я повинен держатись
наукових справ. Але коли мене викликають на політичне поле, то мушу на нього ступити. Я не знаю справи
Харламповича, але за щось же його покарано, були, певно, якісь для того підстави. А взагалі скажу ось що:
я обіцяв, що зроблю все, щоб полегшити роботу академікам, але тільки наукову роботу. Коли ж би вони
робили змови проти радянської влади або друкували пашквілі за кордоном, то, звичайно, ні на які пільги чи
сприяння сподіватись вони не можуть. З ворогами ми поводимось як з ворогами" [14].
Перше знайомство наркома з академіками на загальних зборах переконало його, що "приручити"
Академію буде дуже важко, а серед визнаних вчених лише М. Грушевського можна розглядати як кандидата
на посаду президента ВУАН. Переконався М. Скрипник також у тому, що рішучі супротивники комунізації
гуртувалися навколо С. Єфремова.
Однак негативне ставлення радянської влади до Грушевського, викликане ювілейними урочистостями, долалося повільно. Хоча політбюро ЦК КП(б)У розглядало кандидатуру як бажану на посаді президента
ВУАН, відділ друку ЦК КП(б)У спочатку не зарахував його до авторів матеріалів з історії України для
"Большой советской энциклопедии". Лише у травні, коли підготовка статей затрималася, до цієї групи ввели
М. Грушевського та М. Слабченка [15].
Весна 1927 р. позначилася подальшим загостренням стосунків М. Грушевського з С. Єфремовим та
А. Кримським. Протоколи загальних зборів академіків тієї пори рясніють протестами М. Грушевського,
його заявами про осібну думку з багатьох питань. Підтримку вченому на засіданнях історико-філологічного
відділу надавали директори постійних комісій О. Грушевський та Є. Тимченко. У квітні-травні 1927 р. на
засіданнях відділу М. Грушевський виступав із протестами з приводу некоректності звинувачень його в
справі надання пенсії В. Святославському, поданні за кордон інформації про хід вирішення питання з призначенням І. Раковського співробітником ВУАН, а також щодо порядку ведення С. Єфремовим протоколів
засідань відділу.
Зокрема, коли президія Академії добивалася передачі будинку на вул. Володимирській, 35 всьому
історико-філологічному відділу ВУАН, Грушевський хотів, щоб там були розміщені лише історичні установи. Однак А. Кримський і С. Єфремов заперечували, аргументуючи тим, що історична секція не є юридичною особою і входить до складу відділу. Це питання стало предметом обговорення на загальних зборах
академіків. Під час виступу А. Кримського М. Грушевський кинув репліку: "Брешіть далі", як наслідок,
президія, протестуючи проти дій ученого, залишила приміщення [16]. Розгляд питання продовжувався
влітку та восени 1927 р. і досяг найбільшого загострення в листопаді. Тоді М. Грушевський звернувся до
наркома освіти М. Скрипника. У листі від 11 листопада він писав: "Я дуже Вам дякую за пам'ять про мої
клопотання і Ваші заходи в справі передачі істор[ичній] секції будинку. Завдяки їм будинок нам дійсно
передано, і тепер справа за всякими коштами на ремонт і улаштуванє…
Дуже жалко мені, що справа Інституту примітивної культури (чи Народознавства) не посунулася за
сей час. Се вже четвертий рік я клопочусь в сій справі, і дуже мені сумно, що час минає, минає. Єсть у тім
для мене неприємний присмак маловаження справи студіювання укр[аїнського] народу, такої, здавалось би
мені, важної для УСРР, і мого голосу як ученого спеціаліста в сій справі" [17].
Слід зазначити, що загострювалася ситуація не лише у ВУАН, а й у всій Україні. Розпочалися арешти
кооперативних діячів, яких звинувачували в саботуванні політики влади на селі. Це підвищувало увагу ДПУ
до особи М. Грушевського, який неодноразово відверто заявляв, що він спирається на селянство. Саме тоді
з'явилися відкриті доноси на М. Грушевського. Як приклад – заява одного з аспірантів науково-дослідної
кафедри історії України, котру очолював історик. Вона була скерована до Укрголовнауки в листопаді 1926 р.,
а звідти її надіслали заступнику голови ДПУ К. Карлсону. Автор заяви писав, що "М. Грушевський як голова
кафедри не дбає про пролетаризацію кафедри, а навпаки, заповнює її правими ворожими пролетарській
справі елементами", називав працівників "не лише ворожих, а й науково бездарних", яких висуває керівництво кафедри [18].
Хоча підозри та доноси супроводжували М. Грушевського протягом усіх років після повернення з
еміграції, особливо вони посилилися після ювілею. В січні 1927 р. у ДПУ надійшов "сигнал" про те, що в
історичній секції ВУАН М. Грушевський створив "ворожу політичну організацію". Автор "сигналу", аспірант Харківської науково-дослідної кафедри, зазначав, що "добір працівників і організація наукової роботи
(порайонно) викликали у мене підозру про існування за лаштунками Історичної секції ворожої нам політичної організації" [19].
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У середині 1927 р. через іноземний відділ ОГПУ СРСР у ДПУ УСРР надійшла інформація про те, що
Грушевський "приїхав на Україну з відома й дозволу Польщі і що в УССР він здійснює роботу за польськими завданнями… Кінцева мета – створення самостійної української держави в складі УСРР і Галичини
під протекторатом Польщі"[20].
М. Грушевський добре усвідомлював, який особливий інтерес викликає його особа, але і не думав
змінювати свій світогляд, застосовувати марксистську методологію у своїх наукових дослідженнях та й
взагалі бути кон'юнктурщиком. Він інколи йшов на компроміси, але завжди залишався при своїй думці.
М. Грушевський відмовився від зустрічі з Л. Кагановичем, який на ту пору очолював ЦК КП(б)У, бо під час
попередньої зустрічі з ним Л. Каганович наобіцяв дуже багато, але нічого не виконав. Історик разом із
іншими вченими підписав листа до редакції газети "Пролетарська правда" з вимогою здійснити громадське
та кримінальне розслідування з приводу самогубства археолога, етнографа і мистецтвознавця Д. Щербаківського. Окрім цього, М. Грушевський підготував та опублікував у журналі "Україна" некролог про вченого, в якому висловив своє бачення самогубства як форми протесту проти обставин, які склалися, хоч
наражався на неприємності і не міг не розуміти, що це вплине на його репутацію в очах можновладців [21].
Тим часом відбувалася форсована підготовка статуту Академії наук, як передбачалося постановою
політбюро ЦК КП(б)У від 24 березня 1927 р. Академіки відхилили ідею створення п’яти відділів замість
трьох, а також виступили проти головної новації – розширення загальних зборів за рахунок Наркомату
освіти, громадських організацій тощо.
Умови, в яких працював М. Грушевський, відображає перлюстрований лист до академіка К. Харламповича від 24 серпня 1927 р., що перебував на засланні в м. Тургай Актюбинської губернії. М. Грушевський
писав: «Щоб посунути вперед свою "Історію України", я все відкладаю, навіть газет не читаю, – стільки
часу забирає різна канцелярщина і всяка "організаційна робота" – то значить виймання палок з коліс. Уже
не знаю, коли буде легше. Я дуже за сей рік знервувавсь, переутомивсь, не маючи спочинку, – як білка в
колесі» [22].
Неспокою М. Грушевському додала також ситуація, в якій він опинився у ніч із 14 на 15 червня 1927 р.
Тоді Київське ДПУ здійснило низку обшуків й арештів у Л. Старицької-Черняхівської, В. Шемета, Ю. Черкаського. Заходили й на вул. Паньківську до М. Грушевського, але це трапилося випадково. Ордер на арешт
був виписаний на ім'я колишнього білого офіцера Ф. Бурдиги, який мешкав у будинку № 14 на вул.
Микільсько-Ботанічній. Будинок розташовувався на розі вулиць Паньківської та Микільсько-Ботанічної і з
боку першої значився під № 9. Чекіст, якому було доручено арештувати Бурдигу, зайшов у квартиру в
присутності двірника та племінника М. Грушевського С. Шамрая, але нікого стороннього не виявив і покинув приміщення [23]. Р. Пиріг висловив думку, що, мабуть, історик показав охоронну грамоту за підписом
Балицького. Наступного дня М. Грушевський написав скаргу начальнику ДПУ Балицькому, і довелося
давати пояснення. Спочатку начальник Київського окружного відділу ДПУ будь-яке відвідування помешкання М. Грушевського заперечував. Лише 24 червня, після повторної вимоги В. Балицького, повідомили,
що чекісти в квартиру заходили помилково, але обшуку не здійснювали.
До М. Грушевського прибув співробітник ДПУ, який пояснив, що помешкання академіка відвідали
через непорозуміння. Було також доведено, що Ф. Бурдига ніколи в будинку за адресою Паньківська, 9 не
жив [24]. Співробітник ДПУ вибачився перед М. Грушевським за завдані йому незручності, але академік
цілком зрозумів вартість охоронних грамот, виданих у 1924 р., перед поверненням в Україну. М. Грушевському весь час нагадували про його політичне минуле, а тепер ще й порушили пункт, за яким він не підлягає
обшукам, арештам і переслідуванням.
Окрім цього, з оточення А. Кримського постійно поширювалися щодо М. Грушевського різні чутки
– то ніби він разом із своїм секретарем Ф. Савченком сформував в Одесі якийсь уряд, то наче академік
збирається залишити УСРР [25].
Тим часом у СРСР розпочиналася індустріалізація, у здійсненні якої дедалі більшу роль відігравали
наукові установи ВУАН. Тому необхідно було не лише реорганізувати Академію, а й зміцнити її матеріально-технічну базу. Для цього в системі ВУАН було створено комісію з вивчення продуктивних сил України,
розширено штати Академії на 65 одиниць, а бюджет ВУАН за останні роки збільшився втричі [26]. Проте
історичній секції М. Грушевського не було виділено нічого. Однак він і не сподівався чогось від
С. Єфремова та А. Кримського, а намагався роздобути кошти в інших інстанціях. Зокрема, вдалося добитися
виділення коштів на тривалі відрядження співробітників археографічної комісії в архіви Москви й Ленінграда.
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Проте плани М. Грушевського були набагато більшими від реальних можливостей: він задумав
опублікувати документальну спадщину українського народу. Водночас історик добивався повернення в
Україну вивезених рукописів та архівних документів. М. Грушевський звернувся в цій справі до завідувача
Центрального архівного управління М. Рубача, однак її вирішення той постійно відкладав, урешті-решт
пустивши її на самоплив [27].
Вирішення проблеми розширення штатів й отримання нових асигнувань із середини 1927 р. стало
неможливим через запровадження виділення коштів лише через загальноакадемічний бюджет. Така політика призвела до протистояння між М. Грушевським й академічною корпорацією, оскільки розширення історичної секції відбувалося коштом академічного бюджету, що викликало незадоволення. Як наслідок, 17
жовтня 1927 р. на загальних зборах ВУАН за відсутності М. Грушевського С. Єфремов заявив, що матеріальне становище Академії ускладнюють постійні посланці до Харкова від деяких академічних установ,
які добиваються додаткових коштів для себе. На вимогу присутніх оголосити конкретних осіб А. Кримський
назвав Ф. Савченка й історичні установи. Було ухвалено резолюцію про абсолютну неприпустимість подібних звернень без відома президії та керівництва ВУАН [28].
Невдовзі, 7 листопада 1927 р., М. Грушевський висловив осібну гадку до протоколу зазначених зборів
ВУАН, зачитаного 31 жовтня на засіданні у справі непорозумінь з президією та правлінням ВУАН. У ній
було висвітлено результати розгляду стану справ і завдань академічного українознавства, погляд М. Грушевського на його взаємостосунки з керівництвом Академії. Він також висловив бажання відокремити історичну секцію від ВУАН, вивести з підпорядкування президії та управи Академії, здобути для неї окреме
фінансування. М. Грушевський твердив, що завжди з повагою ставився до Академії та її завдань. Однак
президія і управа ВУАН часто самостійно, без відома загальних зборів розподіляють штати та кошти. Наприклад, в історичній секції було ліквідовано комісію історичної пісенності, змінено назву культурноісторичної комісії та ліквідовано три посади. "Се то й привело мене до переконання про необхідність час
від часу персонально удаватись до Президії Укрнауки, щоб передати їй свої клопотання і одержати необхідні для праці інформації".
М. Грушевський рішуче відкидав звинувачення в нібито привілейованому становищі історичних установ, у штучному створенні комісій і висуванні великих претензій. Він накреслив яскраву картину роботи
керованих ним інституцій, у яких працювало близько 200 позаштатних постійних співробітників.
М. Грушевський наголошував, що й інші кафедри мають нагальні проблеми, як і Академія загалом,
але й вони повинні добиватися їх вирішення. Як президія, так і управа не докладають достатньо зусиль у
боротьбі за збільшення штатів і коштів ВУАН, обмежуючись відписками, мінімумом асигнувань та їх
розподілом між установами, яким симпатизують.
М. Грушевський вимагав відкритості і демократичності в діяльності ВУАН, а не кулуарності, бо
методи роботи президії та управи не зміцнювали авторитет Академії загалом [29].
Окрім цього, історик не погодився на загальних зборах із рішенням звертатися до центральних
установ лише з дозволу управи ВУАН. Як стверджують дослідники, таке право М. Грушевський, імовірно,
одержав від наркома освіти М. Скрипника, бо його секретар Ф. Савченко вже після ухвалення зазначеного
рішення неодноразово їздив до М. Скрипника з листами-клопотаннями від Грушевського [30].
Тим часом конфлікт у ВУАН досяг апогею. Були звинувачення М. Грушевського з боку С. Єфремова
та А. Кримського в її руйнації, обговорення на загальних зборах окремих гадок М. Грушевського, роботи
комісії тощо. Одним словом – війна, насичена емоціями. У ній переможців не було. Однак програв
М. Грушевський. У тривалому та гострому конфлікті його підтримав лише академік П. Тутківський. Проте
нікому не спало на думку, що така ситуація у ВУАН вигідна партійним чинникам. Це стало зрозумілим
лише з ухваленням 31 грудня 1927 р. постанови політбюро ЦК КП(б)У, яке підтвердило правильність курсу
на видимий авторитет щодо боротьби, "яка твориться поміж двома групами в Академії, і не слід оказувати
монопольної підтримки якій-будь з них, і конкретно визнати неприпустимим панування в Академії групи
С. Єфремова - А. Кримського". Було запропоновано усунути С. Єфремова з керівних органів ВУАН, ввести
до складу президії М. Грушевського, залишити в ній А. Кримського, але звільнити від обов’язків неодмінного секретаря, а також розширити склад президії новими членами академіками, що не були пов’язані з
антирадянською діяльністю в минулому. Наркомату освіти було доручено створити спеціальну комісію з
розгляду скарг та звернень ворогуючих груп у ВУАН [31].
Так закінчувався 1927 рік. Рік напруженої праці, рік боротьби за розвиток історичної науки. Майже
весь свій час М. Грушевський проводив у будинку № 35 на вул. Володимирській, де тоді розміщувалися
науково-дослідна кафедра історії України та історична секція ВУАН. М. Грушевський радів, що ці осередки
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історичної думки поєднали сотні дослідників, молоді аспіранти готувалися стати дослідниками. Михайло
Сергійович проводив тут весь день – від ранку до вечора. Його власна наукова праця поєднувалася з великою організаційною роботою. Зранку, між прийманнями відвідувачів, його можна було застати за читанням
статей і переглядом коректур, а вдень і ввечері – на численних засіданнях, де він безпосередньо керував
процесом роботи тієї чи іншої комісії [32].
В основу діяльності історичної секції М. Грушевський поклав порайонні дослідження історії України.
Так виникли комісії історії Києва і Правобережжя, Лівобережжя і Слобожанщини, Західної, Південної
України. Крім цього, у складі історичної секції діяло ще п’ять комісій, які вивчали історико-економічні
відносини в Україні, історію культури, історичну пісенність та документальну спадщину минулих віків.
У 1926-1927 рр. було засновано ще три комісії: старої України, для дослідження нової української
історіографії, новітньої історії України [33].
Друкованими органами цих комісій були численні збірники. Особливо радів М. Грушевський виходу
в 1927 р. збірника "За сто літ" з ретельно відібраним матеріалом із історії українського національного питання ХІХ ст. Серед опублікованих у збірнику матеріалів знаходимо автобіографії та спогади І. Франка,
М. Кропивницького, О. Русова, В. Дебагорія-Мокрієвича; листування І. Котляревського, О. Марковича,
М. Кропивницького, М. Драгоманова з В. Навроцьким, В. Доманицького; документи політичних процесів і
спогади про них О. Марковича, О. Русова, В. Навроцького, київської й одеської громад; заборонені цензурою й з інших причин неопубліковані твори М. Кропивницького, І. Тобілевича, О. Русова, І Франка,
М. Коцюбинського [34].
Написав М. Грушевський для збірника також "Переднє слово". Він зазначив: "Історія нашого останнього відродження, його літературної творчості й політичних змагань трактувалась, свідомо й несвідомо,
не стільки як об’єкт наукового досліду, стільки як одна з стратегічних ділянок сеї боротьби, як один з відділів бойового національного арсеналу, звідки вибиралось і виносилось на світ те головно, що могло послужити успіхові сих іще не закінчених операцій, могло оправдати домагання скріпити енергію боротьби"
[35]. Перед збірником Грушевський ставив таку мету: "Висвітлити економічні й соціальні підстави сього
процесу. Прослідити перетворення в ідеологічні формули сих реально даних передумов розвою рухової
сили мас. Вияснити взаємовідносини ріжних соціальних верств і течій. Не тільки тяжкий і повільний процес
виковування командних гасел сього походу, але і всякання їх в обивательстві верстви й народні маси, і ті
економічні й соціальні обставини, що сьому процесові сприяли або його гальмували" [36].
Особливу увагу М. Грушевський приділяв журналу "Україна", який набув великої популярності не
лише в наукових колах, а й серед широкого загалу. Виходили друком шість випусків на рік, інколи через
нестачу коштів – спарені номери. Намагався Михайло Сергійович присвятити їх видатним особистостям чи
подіям в історії України. Зокрема, у 1926 р. окремі випуски були присвячені І. Франку та М. Драгоманову,
а в 1927 р. – П. Кулішу, 25-річчю з дня смерті О. Лазаревського та 100-річчю "Малороссийских песен"
М. Максимовича.
Радів М. Грушевський науковим досягненням усіх порайонних комісій із вивчення історії України, а,
може, найбільше успіхам Комісії Західної України. Адже Західній Україні він віддав 20 років наполегливої
праці, тут виховав свою історичну школу, очолював НТШ – своєрідну Українську академію наук. Він
завжди мріяв про возз’єднання двох частин України в єдину державу. "Тільки в тіснім єднанню обох частин
єдиної України, – говорив він під час виступу на урочистому засіданні комісії Західної України 7 жовтня
1927 р., – що обопільно доповнюють і скріплюють себе, можуть бути обезпечені інтереси працюючого
народу України і повнота його економічного і культурного розвитку. І тепер, коли так недавно ми стояли
коло здійснення одної з найважливіших умов сього єднання: державного об'єднання обох частин, але акт
сполучення Західньої Української Республіки з Народньою Українською Республікою, проголошений тут у
Києві 22 січня 1919 року, лишився нездійсненним, ми в сподіванню нової сприятливої хвилі повинні з
подвоєними силами працювати над культурним і економічним єднанням обох земель, а наша спільна
наукова праця мусить бути дороговказом туди – в кращу будучність єдиної об’єднаної України" [37].
М. Грушевський ставив перед комісією Західної України набагато більші, ніж перед іншими комісіями, завдання – окрім досліджень, вона мала підтримувати зв'язок із західноукраїнськими землями. Науково-дослідна робота цієї комісії була зосереджена здебільшого в Галичині, у НТШ, і здійснювалася так
інтенсивно, що в Києві не могли до неї щось додати. Перед комісією постала широка і вдячна, але нелегка
робота, яка була ускладнена політичними кордонами та іншими перешкодами у відносинах Радянської
України із Західною Україною.
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Проте, незважаючи на це, використовувалися різні наукові заходи для налагодження особистих
контактів: ювілеї, правописні конференції тощо. Комісія намагалася забезпечити якомога частіші приїзди
до Києва західноукраїнських вчених, організовувала спеціальні засідання з їх доповідями, намагалася
пожвавити безпосередні особисті зв’язки київського академічного осередку із західноукраїнськими
вченими. Зокрема, навесні 1927 р. були організовані з великим успіхом публічні доповіді К. Студинського
про наукове життя в Галичині, І. Свєнціцького про старе галицьке мистецтво, В. Симовича про життя Буковини [38]. Окрім цього, з нагоди 100-річчя виходу першої збірки українських пісень М. Максимовича
вдалося провести галицько-український науковий міні-з'їзд, в рамках якого, крім публічних доповідей,
відбулися організаційні заходи з різних наукових питань [39].
Одержала комісія Західної України допомогу від НТШ й особисто його керівника – академіка
К. Студинського, що був співголовою комісії разом із М. Грушевським. Завдяки цій допомозі в 1927 р.
вдалося закласти солідні підвалини для формування колекції галицьких періодичних видань, серед них:
"Вечорниці", "Мета", "Нива", "Правда", "Світ", "Діло", "Руслан" тощо за кілька років [40]. М. Грушевський
сподівався, що ця колекція буде й надалі комплектуватись і створиться науково-дослідна база для всіх, хто
досліджуватиме соціальні та культурні питання життя на західноукраїнських землях.
Усе було в 1927 р. Були трагічні моменти – вдома М. Грушевського помер І. Коссак, який із родиною
приїхав до історика на різдвяні свята і захворів. Мав учений великі неприємності у ВУАН, "котрою, – як
писав він у листі до Е. Фариняка у США, – керують люди, мені ворожі, які не тільки не допомагають в
роботі, а, навпаки, лише пильнують, аби в чімсь мені перешкодити, пакість зробити. І так я замість того,
щоб своє знаннє і досвід і останок сил міг віддати на користь свому народові, мушу витрачати час і сили на
отаку дрібну боротьбу, яка у мене відбирає і охоту, і настрій до роботи" [41].
Були в М. Грушевського також щасливі хвилини, хоч і небагато. "Одну потіху маю – в своїй доньці,
котра дуже гарно працює науково і в декотрих галузях наукової праці починає мене зовсім добре заступати",
– писав він у тому ж листі [42].
Одержав учений привітання з 61-ю річницею від дня народження від НТШ із ініціативи К. Студинського. М. Грушевського товариство вітало як "великого будівничого наукового життя на галицькій
Україні" [43]. Привітали видатного історика також його прибічники з Праги.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, наукова та
організаційна діяльність Михайла Грушевського у другій половині 20-х років ХХ століття відбувалася під
постійним більшовицьким ідеологічним впливом. Особливого тиску зазнавали наукові історичні установи,
якими керував М. Грушевський. Почастішали скорочення співробітників, нерегулярність виплат, турбувала
відсутність коштів, книг, матеріалів і приміщень.
За М. Грушевським тривав нагляд ДПУ. Загострилася внутріполітична боротьба. Загострилися стосунки М. Грушевського з С. Єфремовим та А. Кримським. В умовах арештів в Україні з’явилися відкриті
доноси на М. Грушевського. Було в нього та інших вчених здійснено обшуки. Все це не давало можливості
реалізувати плани наукових досліджень.
Незважаючи на труднощі, М. Грушевський продовжував посилено працювати. Були створені ще три
комісії. Всі комісії видавали свої друковані збірники. Продовжував виходити журнал «Україна». Були
трагічні й радісні моменти в житті М. Грушевського. Але й були надії на кращі умови наукової праці.
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Футала В. П.

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ
У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС
Анотація. У статті проаналізовано історіографічні джерела, що розкривають діяльність українських молодіжних 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.
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Постановка проблеми. Важливою складовою суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній
Польщі являвся молодіжний рух, що динамічно розвивався. Цьому рухові була властива неоднорідність, що
випливала із завдань та ідеологічних орієнтирів його суб’єктів. Національно-демократичний табір представляли руханково-спортивні товариства “Сокіл-Батько”, “Луг”, “Пласт”, “Каменярі”, студентські організації. До цього середовища можна зарахувати і громадське товариство “Відродження”, бо найактивнішою
складовою руху тверезості виступала студентська і середньошкільна молодь. Велику популярність серед
західноукраїнського юнацтва завоювали праворадикальні молодіжні організації. Крім того, частина молоді
зазнала впливів радянофільства та перебувала в орбіті ліворадикального руху.
Постановка завдання. Ця сторінка недалекого історичного минулого вже тривалий час перебуває у
полі зору істориків та краєзнавців. Актуальність вивчення історії молодіжних організацій у наш час пов’язана з підвищенням політичної активності молодого покоління, про що засвідчили, зокрема, Революція
гідності та боротьба українців проти російської агресії. За цих умов особливої ваги набуває вивчення досвіду молодіжного руху минулих років, особливостей його історичного розвитку як для самоусвідомлення
свого покликання, так і для формування власного світогляду й активної громадянської позиції.
Опублікована від 1920-х років і дотепер історична література дає можливість виявити тенденції
розвитку теми, підбити підсумок її вивчення та визначити ті питання, які потребують детального аналізу.
Саме у цьому і полягає мета цієї статті. Необхідність такої роботи зумовлюється й тим, що на сьогоднішній
день відсутня узагальнююча аналітична розвідка, що висвітлює всю історію дослідження наукової проблеми. Поодинокі спеціальні публікації1 та історіографічні сюжети у кандидатських дисертаціях2 лише частково заповнюють прогалину.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перші спроби узагальнити історію легальних західноукраїнських молодіжних організацій були зроблені вже у міжвоєнне двадцятиліття. Так, на замовлення
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Верховної пластової команди у Львові один із її діячів П. Ісаїв наприкінці 1920-х рр. на основі опублікованих матеріалів і власного досвіду склав історію Пласту, яка, на жаль, не збереглася через репресивні
заходи польської влади супроти товариства у 1930 р. Проте зібрані П. Ісаєвим матеріали лягли в основу
нарису історії Пласту авторства С. Левицького (1934 р.), окремі частини якого публікував журнал “Вогні”.
Рукопис цієї праці пропав у 1939 р. при ліквідації більшовицькою владою видавничого кооперативу “Вогні”.
Лише після смерті С. Левицького, у 1967 р. побачила світ його робота “Український Пластовий Улад в роках
1911-1945 у спогадах автора”.
Варто відзначити написану до 10-літнього ювілею молодіжного руханково-спортивного товариства
“Луг” працю В. Федорчака “Лугова Організація в рр. 1925-1935. Історичний нарис”. Автор пояснив причини, які не дозволили відновити діяльність довоєнного молодіжного товариства “Січ”, показав процес
становлення нової організації, розглянув ідеологічні засади “Лугів” – “не лише плекати фізичну силу і
справність серед членів; організація, як цілість, має бути свідомою, карною, готовою до самопосвяти силою
української нації”3. Нарис містить чимало статистичних даних, які ілюструють динаміку організаційного
зростання Товариства. Так, якщо у 1925 р. воно мало понад 100 осередків, то у 1927 р. їх нараховувалося
вже 600 із 40 тис. членів4. В. Федорчак звернув увагу і на той факт, що великою перешкодою у діяльності
“Лугів” були не тільки дії польської адміністрації, а й втручання у роботу первинних організацій Української соціалістичної радикальної партії. Спроби радикальних соціалістів підпорядкувати собі “Луги” призвели лише до розколу Товариства, а відтак і до його послаблення.
Ще більш загальний і фрагментарний характер має робота організатора сокільського руху на західних
землях України до Першої світової війни І. Боберського. У невеликій за обсягом брошурі5 автор тільки на
декількох сторінках зробив поверховий огляд діяльності “Сокола-Батька” у міжвоєнний період. І це не
дивно, адже І. Боберський після 1919 р. проживав за кордоном, а тому слабо знав проблеми українського
сокільського руху. Незаперечним є й те, що праця мала пропагандистське призначення. Не випадково вона
з’явилася напередодні Другої світової війни.
В означений період було започатковано вивчення історії ліворадикального молодіжного руху. Короткі нариси про становище молоді у Польщі, зародження і перші кроки Комуністичної спілки молоді
Західної України (КСМЗУ) вийшли з-під пера галичан, які виїхали в Радянську Україну, а також партійних
і державних діячів УСРР6. Наприкінці 1920-х рр. висвітлення історії юнацького руху сильно політизується.
До звичного для публікацій радянських функціонерів класового аспекту додається інший – показ ідеологічної та організаційної боротьби із т. зв. “розламівцями”, тобто національно орієнтованою частиною Компартії Західної України (КПЗУ) та КСМЗУ. М. Якубович, керуючись рішеннями вищих партійних органів,
кваліфікував кризу в комсомолі Західної України як вплив “натиску на нього буржуазної і дрібноміщанської
стихії”7.
З непримиренно класових позицій написав працю і М. Борець8. У центрі його уваги – становище
робітничої та селянської молоді, національне і культурне пригнічення, боротьба за молодь як польських
державних установ, так і українських політичних партій та організацій. Про легальні молодіжні товариства
згадав побіжно, та й то у різко негативному плані. Автор спекулятивно стверджував, що через спортивні
організації “Сокіл”, “Луг” відбувалася мілітаризація молоді та ідеологічна підготовка мас до нападу на
СРСР. У книзі зроблено короткий екскурс в історію комсомолу Західної України. Показано, що наприкінці
1923 – на початку 1924 рр. Спілка переживала процес не тільки внутрішньої консолідації та централізації в
крайовому масштабі, а й остаточного утвердження на марксистських позиціях. Це був час, коли Організація
прийняла гасла: “самоокреслення окупованої Західної України та приєднання її до радянської” і “земля
селянам без викупу”9. М. Борець торкнувся питань внутрішнього розвитку КСМЗУ. За його даними, на
початку 1930-х рр. Спілка нараховувала близько 2 тис. членів (інших статистичних даних із конспіративних
міркувань не подано)10.
Отже, історія молодіжних громадських товариств створювалася в процесі їхнього розвитку. Початок
цьому поклали роботи безпосередніх учасників подій. З огляду на зміст і висвітлення подієвої історії такі
публікації мають мемуарний або напівмемуарний характер. Дослідники Радянської України розвивали жанр
пропагандистської публіцистики. Для більшості праць, що з’явилися до 1939 р., притаманні деталізація,
певна ідеалізація та однобічність висвітлення діяльності товариств, їх автори зазвичай обходили увагою
аспекти, пов’язані з прорахунками та невикористаними можливостями розвитку добровільних об’єднань.
Тим не менше напрацювання дослідників 1920-1930-х рр. стали основою наукових студій у наступний
історіографічний період.
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Після закінчення Другої світової війни аналізована проблема знайшла своє продовження у працях
представників зарубіжного українства. Насамперед відзначимо узагальнюючу статтю про західноукраїнські
молодіжні товариства, надруковану у тритомній “Енциклопедії українознавства” (за термінологією
В. Кубійовича – ЕУ-1)11. Проте у цій публікації найбільшу увагу звернено на Пласт, діяльність інших молодіжних організацій представлена слабо. Такий принцип збережено і в словниковій частині ЕУ-212.
Вище вже мовилося про вихід у світ 1967 р. у видавництві “Молоде життя” праці С. Левицького, яка
впродовж трьох десятиліть залишалася єдиним системним викладом історії Пласту. Незважаючи на те, що
автор писав нарис, за його ж словами, “далеко від батьківщини, не користуючись ніякими іншими матеріалами крім пам’яті власної та інших”, усе ж його працю слід розглядати як важливий історіографічний факт.
Для такого висновку є декілька підстав. Передовсім відзначимо, що С. Левицький довів помилковість
розуміння Пласту як тільки “виховної системи молоді” та показав його як самостійну організацію і широкий
рух молоді нової генерації з власною ідеологією. Не випадково різнополярні українські політичні сили
намагалися підпорядкувати собі цей рух. Якщо Верховній пластовій команді вдалося ізолювати від
Товариства “ліві комунізуючі кола”, то цього не було зроблено у стосунку до праворадикальних організацій.
Автор однозначно негативно висловився щодо дій останніх: “Серйозною проблемою стало ставлення
Пласту до УВО, пізніше до ОУН, яка, як тоталістична організація намагалася повести Пласт по свойому
шляху або довести його до ліквідації. … Гасла націоналізму, поширювані їхніми прихильниками у Пласті,
в деяких випадках різко суперечили основним пластовим ідеологічним засадам. Їхня тактика боротьби з
окупантами була відмінна від пластової тактики”13. Водночас дослідник віддав належне пластунамнаціоналістам, які відіграли особливу роль у розвитку ОУН, “виявили там великі провідницькі вартості й
моральну стійкість”14. До позитиву необхідно віднести й показ структури пластової організації. Автор подав
коротку інформацію про 25 куренів старших пластунів і 93 відділи (курені) Уладу юнацтва15. До того ж,
С. Левицький не обмежився висвітленням розвитку молодіжного руху в Галичині, він також торкнувся
діяльності Пласту на Волині, у Закарпатті й на еміграції.
Вагомим внеском у розвиток теорії українського Пласту стала книжка одного з його визначних
представників у Галичині Ю. Старосольського “Велика гра”, що перший раз на еміграції вийшла ще у 1948 р., а
потім перевидавалася у 1979-му та у 1995-му вже в Україні. Поштовхом до її написання стала, за словами
автора, “небезпека успіху швидкої появи пластових осередків у різних кутках повоєнного світу”, що могло
спричинити “відхід від класичної пластової ідеї”. За задумом Ю. Старосольського, “Велика гра” не мала на
меті “бути книгою знання практичного пластування і виховної роботи”. Вона мала дати “загальний погляд
на пластову ідею і методу, бути інспірацією для поглиблення їх розуміння, для відчування пластової “філософії життя” і місця пластування в особистому житті пластуна і в його громадській функції” 16. Відповідно
до поставленої мети автор виділив такі структурні елементи своєї праці: ідея, людина, метод, пластунський
стиль життя.
На окрему увагу заслуговує ювілейний збірник “Лісові Чорти”, присвячений одному з найвизначніших в українському Пласті куренів з однойменною назвою. Книга складається з двох частин – історичної
та мемуарної. У першій уміщено дві статті – В. Яніва про суспільну функцію “Лісових Чортів” (ЛЧ) у міжвоєнний період17 та Р. Рогожі, яка висвітлює діяльність куреня у таємному Пласті протягом 1930-1945 рр.18.
До мемуарної частини увійшли спогади колишніх пластунів Б. Кравціва, Я. Макарушки, Ю. Старосольського, В. Яніва, Т. Крушельницького та ін. Автори створили образ громадської активності куреня, наголошуючи на зростанні ідейного світогляду пластової молоді. Глибокі узагальнення щодо місця і ролі Пласту
характерні для публікації В. Яніва. Наприклад, аналізуючи причини і наслідки заборони польською владою
Пласту, автор зауважив, що цей тяжкий удар “не припинив динаміки життя, ані знеохотив пластунів”. Саме
“Лісові Чорти”, на його думку, тоді прискорили створення студентського центру, через який змогли посилити культурно-освітню працю, взяти дієву участь у протинікотиновій і протиалкогольній акціях, впливати
на масовість спорту тощо. На відміну від діячів УВО та ОУН, стверджував учений, керівництво Пласту
мало “трохи ширше розуміння революції: вона не сміла заперечувати конструктивної дії в лоні власного
суспільства”19.
Немало фактологічного матеріалу про регіональні особливості молодіжного руху містять історикомемуарні збірники, що вийшли друком стараннями Наукового товариства імені Шевченка і присвячені
минулому Станіславівщини, Дрогобиччини, Стрийщини, Золочівщини, Бучаччини й іншим теренам Галичини20. Цінною є публікація Я. Падоха, у якій зроблено узагальнення щодо усього розвитку пластового
руху21.
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У зарубіжних наукових центрах започатковано вивчення історії українського студентського руху
міжвоєнної Польщі. Це питання частково знайшло відображення в ґрунтовній праці С. Наріжного22, а також
у нарисі історії Центрального союзу українського студентства М. Антоновича23. Як важливий історіографічний факт слід розглядати спогади В. Мудрого про Український таємний університет24. Тут міститься не
тільки унікальний фактологічний матеріал (у т. ч. й про Український студентський союз, Крайову студентську раду, Галицько-руську студентську організацію), але й авторські візії стосовно проблем становлення української нації, серед яких, на його думку, проблема національних “високих шкіл” належить до
ключових.
Участь українського студентства в культурно-освітньому житті 1930-х рр. із соціологічного та історичного поглядів висвітлив В. Янів25. Автор почав статтю з показу конфлікту між студентством (що було
власне виховане “Просвітою”) і “Просвітою”, ілюструючи цим боротьбу між “батьками та дітьми”. В її основі лежало нерозуміння батьками прагнень дітей. Дослідник задокументував цікаву картину, як студентство Галичини “забирає голос” у громадських питаннях і як наслідок – зростає його роль як речника молодого покоління. У статті звернено увагу на заснування Союзу українських студентів під Польщею (СУСОП)
та діяльність його регіональних секцій, подано портрети керівників студентства – М. Дужого, Ю. Редька,
С. Мілянича. Показано як широко розгорнули студенти свою активність у ділянці освітньої праці, благодійних імпрез, організації читалень, хорів. На цьому тлі відзначено роль часопису “Студентський шлях”,
що об’єднував молодь і знайомив широкі кола громадянства з його завданнями та подвижницькою роботою
студентів. Заборона друкованого органу 1934 р. стала справжньою катастрофою для СУСОП; вона, за висловом В. Яніва, “була важчим ударом, ніж навіть виарештування студентського активу у червні 1934 р.”26.
Розвідка В. Яніва містить важливі статистичні дані про структуру студентського об’єднання і його
чисельність. З’ясовано, що після заборони у 1921 р. Українського студентського союзу секції шукали для
себе нових форм функціонування і здебільшого стали відділами при філіях “Просвіти”. Станом на 1931 р.
таку форму діяльності обрали 34 секції із 50-ти існуючих. Чотири секції працювали при гуртках “Рідної
школи”, три при кооперативах і лише дев’ять повітових “земляцтв” мали свої окремі статути. Число
українського студентства у Польщі на зламі 1930 і 1931 рр. становило 2850-2900 осіб (студенток було 365
або 13 %, з Галичини походило близько 2700, з Волині й північно-західних земель України – 200 осіб)27.
Дослідники українського зарубіжжя окремо не вивчали історію праворадикальних молодіжних організацій. Це питання принагідно висвітлювалося в контексті ширшої теми – історії зародження та розвитку
українського організованого націоналізму. В. Мартинець, П. Мірчук і З. Книш показали, що першою власне
націоналістичною молодіжною організацією в Західній Україні стала Група української державницької
молоді (ГУДМ). Вона була створена 1925 р. колишніми студентами Львівського (таємного) українського
університету для боротьби проти впливу комуністичної ідеології на українське суспільство. Протягом
першої половини 1920-х рр. у Львові, Тернополі, Станіславові, Дрогобичі та інших містах діяла Організація
вищих класів українських гімназій (ОВКУГ). Основними завданнями, які ставили перед собою її члени,
були: підготовка учнів до навчання у таємному університеті, сприяння молоді у вивченні українознавства
та зацікавлення гімназистів суспільно-політичними проблемами краю. У результаті об’єднання 1926 р.
ГУДМ, ОВКУГ і Української студентської громади виник Союз української незалежної молоді (СУНМ). В
основу ідеологічних засад підпільної організації, які базувалися на ідеалістичному світогляді, було покладено культ героїзму. Тактику СУНМ визначала концепція “перманентної революції”28.
Цінні матеріали з історії молодіжного націоналістичного руху містить збірник “Євген Коновалець та
його доба”. Зокрема, настрої молодого західноукраїнського покоління, процес його революціонізації точно
передала Д. Ребет, яка у 1930-х рр. була референтом юнацтва ОУН і провідником жіночих груп у Стрийській
окружній екзекутивні ОУН. Проаналізувавши організаційну побудову націоналістичних організацій у 19201930-х рр., їхні ідейні засади (особливо вплив на молодь ідеології “чинного націоналізму” Д. Донцова),
авторка зробила головний висновок: практично весь праворадикальний рух на західноукраїнських землях у
міжвоєнний період був передовсім рухом молоді. А це означало, що “наймолодші його учасники підростали
і з Юнацтва в організаційні кадри приносили з собою ще свіжий капітал своєї бравурної й оптимістичної
юности, бадьорого ідеалізму, впертої зачіпливости та одчайдушної готовності реалізувати намічену програму”29.
У повоєнній УРСР історія національних організацій західноукраїнської молоді через ідеологічні
заборони не вивчалася. Під пильним оком партійного керівництва дослідники були змушені “історично”
обґрунтовувати провідну роль КСМЗУ у молодіжному русі Західної України. Уже у 1950-х рр. з’явилися
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роботи І. Фольварочного, В. Маланчука, Н. Гурладі30. Автори зосередилися на висвітленні соціального становища української молоді, фрагментарно описали процес створення і діяльність перших комсомольських
організацій, найбільше уваги звернули на показ революційних методів боротьби ліворадикальної молоді
проти польської влади. Проте свої праці вони побудували переважно на спогадах безпосередніх учасників
подій, архівні матеріали були рідкістю. Після 1956 р. вищим партійним і комсомольським керівництвом
республіки ініціювалася публікація історико-мемуарної літератури31.
У 1960-1980-х рр. збільшилося число дослідників руху ліворадикальної молоді, дещо урізноманітнилася проблематика, багатшою стала джерельна база наукових робіт, проте основна канва досліджень залишалася незмінною. Зокрема, у полі зору Є. Новицького та І. Шумейка перебувало питання створення комуністичних організацій молоді у 1919-1923 рр.32. У праці З. Чуприни висвітлено засоби впливу КПЗУ на робітничу і селянську молодь у період загострення соціальних суперечностей у Польщі протягом 1929-1933 рр.,
показано діяльність нелегальної комуністичної організації “Червоний піонер Західної України”33. Комуністичний рух дітей у 1920-х – на початку 1930-х рр. став предметом аналізу і К. Ятлук34. Запропоновано і
такий напрям наукового пошуку, як участь КСМЗУ у русі на захист СРСР35.
1983 р. вийшла друком монографія В. Твердохліба36, у якій зроблено спробу подати цілісну картину
історії КСМЗУ, розкрити керівну роль КПЗУ в організації ліворадикальної молоді, вплив ЛКСМУ на західноукраїнський комсомол, участь молоді в русі за створення “єдиного антифашистського народного фронту”, показати роботу комсомольців у масових легальних організаціях. Автор торкнувся питання внутрішнього розвитку КСМЗУ у 1920-х рр., однак не з’ясував імена керівників окружних і місцевих осередків,
кількість первинних ланок, не простежив структурні зміни Спілки у наступне десятиліття. Викликає
недовір’я інформація про чисельний склад КСМЗУ (2600 членів у 1931 р.)37. І не тільки тому, що під цю
цифру не підведено серйозну джерельну базу, а й через відсутність методики підрахунків. В. Твердохліб
сильно перебільшив роль комсомолу у визвольній боротьбі західноукраїнців, висвітлив діяльність прокомуністичних молодіжних організацій відірвано від багатогранного суспільно-політичного життя краю,
навіть не згадав про репресії, яких зазнала молодь, котра перебралася у Радянську Україну.
Як бачимо, у другій половині ХХ ст. сталися суттєві зрушення у вивченні окресленої проблеми.
Дослідники української діаспори найбільшу увагу зосередили на історії Пласту. Хоча праці С. Левицького,
Ю. Старосольського та інших побудовані в основному на власних спогадах, тим не менше вони з великою
долею об’єктивності відображають історичні реалії. Стараннями В. Мудрого та В. Яніва розпочалося вивчення історії студентського руху. У поле зору дослідників потрапила й історія молодіжних націоналістичних організацій. У Радянській Україні дослідження діяльності національних українських товариств перебувало під забороною. Зусилля істориків було спрямовано на вивчення досвіду боротьби лівих сил за молодь.
У незалежній Українській державі одним із перших почав вивчати громадське життя західних
українців І. Андрухів. У невеликій за обсягом книзі38 він зробив спробу показати всю історію українських
молодіжних товариств “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” і “Луг” від часу їх виникнення наприкінці ХІХ – початку ХХ
ст. і до заборони у 1939 р. Важливим є те, що автор використав значну кількість історичних джерел, виявлених в архівосховищах переважно Львова та Івано-Франківська. Читач знайде у праці немало вибіркових
статистичних даних, зокрема про кількість сокільських і лугових товариств, число їх членів тощо. Дослідник правильно визначив мету діяльності молодіжних організацій. На його погляд, усі вони націлювали
свою роботу на виховання свідомого патріота-українця, сприяли захисту і розвитку української мови,
культури, історії. Не залишилися поза увагою автора й особливості цього суспільного феномену: на відміну
від інших молодіжних товариств, “Луг” намагався бути позапартійною, чисто культурницького характеру
організацією39.
Розвідка І. Андрухіва лише окреслила контури багатогранної проблеми і вказала на орієнтири для
подальших наукових пошуків. Невдовзі з’явилися ґрунтовніші дослідження. 1997 року Міністерство освіти
України видало навчальний посібник Б. Трофим’яка для студентів вищих навчальних закладів і вчителів
історії40. Наукова праця охоплює всі структурні ланки руханково-спортивних організацій західного регіону
України. Автору вдалося розкрити, на тлі генези фізичної культури і спорту в умовах польського окупаційного режиму, місце і роль товариств “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг”, “Каменярі”, “Орли”, спортивних
клубів не лише як чинника тілесного виховання, але й вагомого соціально-політичного фактора в процесі
націєтворення. Як наголошує дослідник, суттю діяльності руханково-спортивних товариств та клубів було
не виховання амбітних індивідуалістів, рекордсменів-прагматиків, інтернаціоналістів, а загартованих душею і тілом національно свідомих борців, готових віддати життя за визволення свого народу, щоб збудувати
Українську самостійну соборну державу. Викликають зацікавлення й ті розділи книги, де показано процес
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формування Українського лугового війська Романа Дашкевича, роль Греко-католицької церкви (ГКЦ) в
духовному та тілесному вдосконаленні галицької молоді.
Б. Трофим’як не зупинився на досягнутому. 2001 р. побачила світ модифікована праця41 як вислід
його докторської дисертації. Тут на основі великого масиву опублікованих й архівних джерел переконливішими є доводи про те, що масові молодіжні товариства та спортивні організації були вагомим чинником
суспільно-політичного життя українців у Другій Речі Посполитій. У монографії виділено основні етапи
створення спільно з ГКЦ національно-християнської ідеології товариств, спортивного руху у міжвоєнному
двадцятилітті. Автор цілком слушно розглядає руханково-спортивні організації як кадрову військову школу
національно-визвольних змагань галичан першої половини ХХ ст.
У праці вперше простежено процес становлення і розвитку Союзу української поступової молоді ім.
М. Драгоманова “Каменярі” – наймолодшої організації, що була причетна до фізичного, культурно-освітнього, національного та морального виховання української галицької молоді в останні довоєнні роки.
Автор показав, що Союз, як прибудівка Української соціалістичної радикальної партії, діяв спочатку на
соціалістичних, антиклерикальних засадах та виступав проти методів боротьби ОУН. Напередодні Другої
світової війни ця організація повністю перейшла на національну платформу.
До Б. Трофим’яка ніхто з істориків материкової України не досліджував місце і роль Греко-католицької церкви в духовному і фізичному вихованні української молоді. У книзі показано поширення в Галичині на початку 30-х рр. ХХ ст. християнсько-апостольського руху “Католицька акція української молоді”, проаналізовано ідейні засади, структуру і методи діяльності товариства “Орли”-КАУМ, доведено, що ГКЦ
також брала активну участь в організації українських спортивних робітничих товариств, клубів та секцій.
Водночас, незважаючи на великий обсяг праці, Б. Трофим’яку не вдалося висвітлити деякі важливі
аспекти теми. Так, у книзі є багато інформації про стан сокільського руху на Тернопільщині, проте мало
таких відомостей із Львівського і ще менше із Станіславівського воєводств. Автор добре охарактеризував
репресивну політику польської влади щодо сокільських, лугових та інших товариств, вплив на них українських праворадикальних організацій, але тільки принагідно згадав інші політичні фактори у діяльності молодіжних організацій, зокрема спроби лівих сил і центристських партій підпорядкувати їх своєму контролю.
У монографії незаслужено другорядні позиції посідає видавнича діяльність товариств. Та попри це, ми
розглядаємо працю Б. Трофим’яка як важливий історіографічний факт.
Досвід та ідейну спадщину молодіжних товариств “Сокіл”, “Січ”, “Луг” у контексті розвитку спортивно-гімнастичного руху в Західній Україні періоду кінця ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. вивчає також О. Вацеба42. Ці організації вона цілком слушно трактує, з одного боку, як важливий засіб фізичної культури та
спорту, а з іншого, – як стрижень національно-виховного процесу. Провідною ланкою українського спортивно-гімнастичного руху було українське сокільство – носій ідей всебічного тілесного й духовного виховання. Має рацію авторка, вважаючи теоретичну і практичну спадщину молодіжних товариств корисною
для формування сучасної моделі фізичної культури в Україні43.
Діяльність українських молодіжних організацій у міжвоєнній Польщі тривалий час досліджував
І. Шумський. Підсумком його наукової праці стали низка статей і монографія44. Автор розглянув молодіжний рух Західної України крізь призму дальшого розвитку і зміцнення ідеї української державності, прагнення західних українців до національного самовизначення. Вартий уваги погляд історика, що цей рух мав
яскраво виражену антипольську спрямованість. Аналіз культурно-освітньої роботи найбільш чисельних товариств “Луг”, “Сокіл-Батько”, “Пласт” дозволив йому дійти іншого важливого висновку: їх головною метою було виховання національно свідомих, фізично здорових патріотів для боротьби за державну самостійність України45. Відрадно, що ця думка суголосна тій, яку кількома роками раніше висловив Б. Трофим’як.
Заслугою І. Шумського є й те, що він розглянув діяльність не тільки легальних, а й нелегальних організацій
– ліворадикальної КСМЗУ і праворадикального СУНМ. Автор чітко визначив принципову відмінність між
ними у сфері ідеології, тактики і кінцевої мети. Оцінюючи з історичної ретроспективи ліворадикальний і
націоналістичний рухи, він ствердив, що перший пережив періоди піднесення, кризи і повного краху своїх
ідейно-світоглядних шукань, а другий перебував у стані постійного розвитку і зміцнення46.
Монографія І. Шумського не позбавлена деяких контроверсійних положень. Так, автор уважає, що
західноукраїнські молодіжні організації національно-демократичного спрямування не йшли далі вимог здобуття культурної незалежності й автономії у Польській державі47. Таке твердження є надто категоричним.
Адже треба розрізняти декларовані програмні засади і конкретні результати роботи. Вельми втішно, що у
кінці книги міститься зважена оцінка діяльності молодіжних товариств. Впадає в очі, що у процесі вивчення
діяльності радянофільських організацій дослідник остаточно не позбувся залежності від старого багажу
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знань і джерельної бази попереднього історіографічного періоду. Наприклад, подавши відомості про
існування ряду піонерських організацій у селах Снятинського і Дрогобицького повітів, а також у м. Броди
(загальної їх кількості не встановлено), історик дійшов висновку: “Протягом 1932-1934 років піонерські
організації діяли вже практично на всіх західноукраїнських землях”. Не підкріплена фактами й інша теза:
піонерські організації відіграли “досить важливу роль у вихованні підростаючого покоління, даючи йому
надію на перемогу соціалістичного ладу в Західній Україні”48.
Поза увагою І. Шумського залишився український студентський рух міжвоєнного періоду. Але цю
лакуну великою мірою заповнив Р. Ковалюк. Його монографія49 залишається на сьогодні єдиним комплексним дослідженням цієї проблеми. Широкі хронологічні рамки роботи дозволили вченому побачити
особливості національно-патріотичного руху молоді на різних етапах його розвитку. Слушною є думка
Р. Ковалюка, що до Першої світової війни не спостерігалося різкої поляризації суспільно-політичних
поглядів студентства; воно тоді було “національно-українським”. Однак після 1917 р. у його середовищі
помітним став вплив інтернаціональної ідеології. З часом світоглядні відмінності загострюються до такої
міри, що унеможливлюють співпрацю у спільних студентських організаціях50.
Не викликає застережень періодизація студентського руху: 1921-1929 і 1930-1939 рр. 1929 рік, як
вважає автор, був переломним у суспільному житті західноукраїнського студентства. Саме тоді покінчено
з радянофільськими настроями, відбувається поворот від чисто професійних організацій до “творення гуртів
з певним ідеологічним забарвленням”, завершується процес формування крайової студентської організації51.
У книзі показано динаміку чисельності студентських об’єднань. Так, якщо у другій половині 1920-х рр. у
Галичині було 36 секцій, то у 1930 р. їх стало 5052. Аналізуючи суспільну діяльність студентських спілок,
дослідник правильно зазначив, що основним її змістом була популяризація національної ідеї53.
На жаль, книга не позбавлена т. зв. “вузьких місць”. Зокрема є неточності у підрахунках числа студентських організацій Львова та визначенні їхнього правового статусу54. Р. Ковалюк не висвітлив культурно-освітню роботу Союзу українських студентів під Польщею у 1934–1939 рр., посилаючись на те, що
“відсутні дані для проведення підсумків та висновків”55. У монографії не показано вплив ОУН та легальних
українських партій на студентський рух, немає аналізу періодичних видань тощо.
1924 року у Львові було відновлене москвофільське студентське товариство “Друг”, яке діяло до 1939 р.
Ця ланка історії студентського руху стала предметом дослідження Л. Матюшко. У спеціальній розвідці56
вона показала культурно-просвітницьку, наукову, економічну та політичну діяльність Товариства, проаналізувала його програмні засади та політико-національні вподобання і дійшла таких висновків: товариство
“Друг” дотримувалося ідеї єдності всього руського народу, до якого зараховувалися і галичани; своїм основним політичним завданням воно вважало виховання галицької молоді в дусі москвофільської ідеології,
продукування нових кадрів, які в майбутньому мали б очолити національний рух в Галичині57. Однак
Л. Матюшко не з’ясувала кількісний склад Товариства, не показала його стосунків з іншими українськими
студентськими організаціями тощо.
В епіцентрі дослідницької уваги опинився феномен національної скаутської організації Пласт. У
змістовній праці Б. Савчука58 вперше комплексно аналізується теорія і практика цього молодіжного товариства, його історичний поступ на рідних землях. Головний поштовх до створення інституції, як правильно зазначив автор, дало виникнення та розвиток світового скаутського руху. Крім того, західні українці
у межах конституції і законодавства Другої Речі Посполитої розбудували потужні форпости свого культурно-освітнього життя. Витворилася свого роду “держава в державі”. У 1920-1930-х рр. в Галичині діяло
близько 70 різноманітних українських культурницьких, освітніх, фахових, професійних та інших установ.
До них належало близько 45 % молодих людей краю віком від 18 до 25 років. На чолі йшло студентство, 90 %
якого входило до громадських та політичних об’єднань. Усе це разом узяте створило сприятливі умови для
функціонування українського скаутингу59.
В актив дослідника належить віднести запропоновану ним періодизацію пластового руху міжвоєнної
доби: 1920-1923, 1924-1927, 1928-1930 і 1930-1939 рр. Кожен з етапів мав свої особливості. Найбурхливіше
Український пластовий улад (УПУ) розвивався від І Верховного з’їзду (1924 р.) до кінця 1927 р., коли число
куренів зросло з 35 до 78, а кількість членів відповідно з 1750 до 4083. Автор з’ясував також соціальний
склад членства. Якщо в 1924 р. шкільна молодь становила 60 %, реміснича і сільська – 7,2 %, а решта –
студентська та міщанська, то 1927 року робітничо-реміснича молодь становила всього 0,6 %, натомість
селянська вже 26 %. До Уладу українських пластунів-юнаків входили понад дві третини членів УПУ60.
У праці виділено й інші тенденції діяльності Пласту. Кількісний і водночас спорадичний його
розвиток призупинив ІІІ Пластовий з’їзд (грудень 1927 р.), який взяв курс на “поглиблення пластового
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виховання” та “внутрішню консолідацію організацій”61. Пласт діяв не ізольовано від суспільного життя
Західної України. На нього чинився тиск з боку різних, передовсім, нелегальних політичних організацій з
тим, щоб втягнути молодь в орбіту своєї політики. Історик не схильний перебільшувати вплив радикальних
націоналістів на пластунів. Полемізуючи з дослідником націоналістичного руху П. Мірчуком, Б. Савчук
слушно зауважив, що конкретну допомогу і підтримку у своїй діяльності Пласт отримував не від УВО-ОУН,
а від легальних українських інституцій та благодійної громадськості. Конструктивною видається нам інша
думка автора: “Найголовнішим наслідком підпільної діяльності пластунства у період легального існування
його організації стала участь практично у всіх найбільших молодіжних націоналістичних організаціях, що
були важливою частиною загальнонаціонального руху опору польській владі. Більше того, саме вони, а в
основному це були старші пластуни, – виступили їх організаторами та провідниками”62.
Ця проблема знайшла дальший розвиток у творчій лабораторії В. Окаринського. У численних статтях
і монографіях63 він акцентує увагу на тих аспектах, які частково або зовсім не відображені у дослідженні
Б. Савчука. В. Окаринський увів до наукового обігу низку нових джерел, насамперед архівних, розглянув
діяльність Пласту крізь призму націє- і державотворчих процесів в Україні, а також формування української
національної еліти, з’ясував ареал товариств, які можна зарахувати до українського скаутського руху.
Дослідник уточнив реєстраційні дані про скаутські частини у Галичині та в еміграції, зокрема у 1920-х рр.,
окремо узагальнив відомості про полеглих за незалежність України вихованців пластових організацій.
Заслугою історика є глибоке вивчення українського пластового руху на Тернопільщині64.
У В. Окаринського більш випукло простежується “роздвоєність” в оцінці взаємин Пласту і ОУН. З
одного боку, він вказує на негативну роль останньої у діяльності молодіжного товариства, що призвело до
його заборони у 1930 р., а з іншого – стверджує, що Пласту належала першість в організації Юнацтва ОУН.
Так, на його думку, під впливом скаутської ідеології було укладено “12 прикмет характеру українського
націоналіста” та “44 правила життя українського націоналіста”65. Не можна не погодитися з автором і в
тому, що саме пластове середовище виплекало найкращих провідників ОУН передвоєнного десятиліття66.
Регіональні особливості молодіжного руху вивчає Ю. Візітів. У кандидатській дисертації та монографії67 авторка дослідила передумови зародження пластового руху на Волині, розкрила етапи його організаційного та ідеологічного становлення, обґрунтувала форми і методи військово-патріотичного виховання
в пластових осередках, проаналізувала особливості культурно-просвітньої діяльності пластунів, їх участь у
громадських, освітніх товариствах та політичних партіях. Особливу увагу приділила висвітленню ролі
пластунів у боротьбі за українську державність, зв’язкам з УВО та ОУН. На переконання дослідниці,
скаутська організація “Пласт” на Волині у 20-30-ті роки XX століття значною мірою підготувала ґрунт для
національно-визвольних змагань в краї.
Помітним історіографічним фактом є колективна праця “Матеріали до пластового мартиролога”
(Львів, 2003), де представлено інформацію про українських героїв-вихованців легального і підпільного
Пласту, які полягли за волю України. Упорядниками мартирологу є В. Окаринський і наукові співробітники
Центру досліджень визвольного руху (Львів) – Т. Гривул, В. Мороз, В. Муравський (автор передмови –
О. Сич). У книзі містяться біографічні довідки про 481 особу68. Однак реєстр полеглих пластунів є більшим,
і це повинно спонукати молодих учених до продовження пошукової роботи.
Важливе значення у справі поширення ідей молодіжних товариств мала символіка – прапори, відзнаки, печатки, емблеми, однострої тощо. Цю проблему активно вивчає А. Сова, перу якого належить чимало
розвідок, присвячених печаткам окремих сокільських і пластових товариств, а також Українського спортивного союзу69. Львівський історик не оминув увагою й іншу атрибутику. Велике зацікавлення викликає
його стаття, у якій розглядається еволюція прапорництва українського пожежно-спортивного товариства
“Сокіл” від кінця ХІХ ст. до 1939 р.70. Заслуговують на увагу дослідження А. Сови про діяльність товариств
“Луг” і “Сокіл” на Дрогобиччині71. Цей напрям досліджень є для автора пріоритетним і після захисту ним
кандидатської дисертації (2009 р.).
Для широкого кола читачів, передовсім пластунів та представників інших скаутських організацій
адресована книжка О. Сича72. Автор свідомо обрав публіцистичний стиль та уникав перевантаження тексту
науковим апаратом. Водночас працю підготовлено на науковій основі, з дотриманням принципів історизму
та об’єктивності, із застосуванням проблемно-хронологічного методу викладу матеріалу. Найвагоміші
результати дослідження такі: показано витоки скаутського руху, його поширення у світовому масштабі та
всі етапи історії українського Пласту (заснування і розвиток у різних частинах України – в Галичині, Бу-
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ковині, Наддніпрянщині, на Волині, Поліссі і Закарпатті). У нарисі також ідеться про збереження української скаутської традиції на еміграції, її повернення в Україну після розпаду радянської імперії, становлення
і розвиток Пласту в незалежній Українській державі.
Упродовж 1921-1926 рр. на західноукраїнських землях діяла професійна організація українського
студентства “Профорус”, діяльність якої частково висвітлили О. Гуменюк, В. Виздрик, В. Тарабан73 та ін.
Проте найповніше цю тему дослідила О. Мазурок. У низці статей74 і кандидатській дисертації75 авторка
проаналізувала структуру студентської організації, виділивши функції її центральних і допоміжних органів,
висвітлила основні напрямки роботи інституції, простежила співпрацю “Профорусу” з українськими та зарубіжними студентськими організаціями та товариствами. На переконання дослідниці, діяльність “Профорусу” відігравала важливу роль, адже в умовах бездержавності та постійної боротьби з польською владою,
сприяла збереженню та поширенню української культури серед місцевого населення, розвитку українських
вищих шкіл та студентських організацій.
Специфічну функцію в західноукраїнському суспільстві виконувало молодіжне товариство “Відродження”. Процес його виникнення, становлення і розвитку відображено у спеціальній праці Б. Савчука76.
Автор показав, що ідеологія “Відродження” мала яскраво виражений національно-державницький характер.
У своїй діяльності Товариство зустрічалося з численними зовнішніми перешкодами, насамперед, опором з
боку польської влади. Водночас воно не змогло реалізувати весь організаційний потенціал саморозвитку,
особливо через формалізм у роботі багатьох його відділень. Учений правомірно наголошує, що “Відродження”, незважаючи на відносну масовість (наприкінці 1938 р. нараховувало 15 філій та 121 гурток із 3 770
членами), було “фатально” приречене на непопулярність та упереджене ставлення з боку частини української громадськості вже в силу своїх основоположних специфічних завдань, які вносили важливі зміни у деякі
елементи традиційного укладу життя народу. Крім того, його керівникам не вистачало толерантності та
почуття реалій у їх реалізації. І все ж історичне значення антиалкогольного і антинікотинового товариства
“Відродження” полягає в тому, що у складний період національного й соціального поневолення воно вказало на один із реальних шляхів поліпшення матеріального добробуту та збереження морального і
фізичного здоров’я українського народу77.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, аналіз історіографічних
джерел показав, що після 1991 р. вивчення історії молодіжного руху Західної України міжвоєнного
двадцятиліття вступило в якісно новий етап. До наукового обігу введено великий масив архівних матеріалів,
праці представників української діаспори. На монографічному рівні досліджується генеза і розвиток
громадських організацій “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг” (ідеологічні засади, організаційна структура, форми
і методи діяльності). Новими фактами збагатилася історія студентського руху. Сьогодні історична наука
володіє значно більшою інформацією про учасників національно-визвольної боротьби 20-30-х рр. ХХ ст. У
вивченні українського молодіжного руху непорушні позиції посідає національний канон історієписання.
Водночас вимагає детальної реконструкції культурно-освітня робота Союзу українських студентів
під Польщею. Історикам слід уточнити кількісні параметри молодіжних товариств. Окремим напрямом
наукового пошуку може стати їх видавнича діяльність. На первинному етапі нагромадження історичних
фактів перебуває проблема молодіжного руху москвофілів і радянофілів. Недостатньо уваги звернено на
діяльність Пласту протягом 1930-1939 рр. та долю його вихованців. Перспективним напрямом наукових
досліджень залишаються також регіональні особливості молодіжного руху та історичні портрети його
провідних діячів.
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО
КОМІТЕТУ В 1920-Х РОКАХ
Анотація. У публікації розглядається робота однієї з громадських організацій Галичини – Українського Горожанського Комітету, який взяв на себе місію захисту прав українського населення у початковий
період польської окупації краю. Головною метою товариства стало надання матеріальної, моральної,
медичної, освітньої та правової допомоги українському населенню. Український Горожанський Комітет
створювався передусім як позапартійна, гуманітарна інституція, до складу якої увійшли найповажніші
українські діячі різних політичних поглядів, що давало можливість заручатися підтримкою багатьох
українських політичних угруповань. Організаційно Український Горожанський Комітет поділявся на кілька
секцій. Важливе місце у його структурі займала освітня секція, що вирішувала питання заснування
українських приватних шкіл, організації гімназій та учительських інститутів, допомоги шкільній молоді,
матеріальної й моральної підтримки вчителів та освітніх товариств.
Ключові слова: освіта, громадські організації, польська окупація Галичини, українське шкільництво.

Prokip A. V.

EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE UKRAINIAN CITIZEN
COMMITTEE IN THE 1920-YEARS
Abstract. The article discusses the work of public organizations in Galychyna – Ukrainian Citizen
Committee, which took on the Mission of protection of rights of Ukrainian citizens in the initial period of the Polish
occupation of the region. His Association anment was to provide material, moral, medical, educational and legal
assistance to the Ukrainian population. Ukrainian Citizen Committee was created primarily as a humanities
іnstitute which includes reputable Ukrainian politicians the different political forces. Ukrainian Citizen Committee
divided into several sections. Important was the education section, that was the foundation of the Ukrainian private
schools, organization of gymnasiums and there was lack of institutions, through the school of youth, material and
moral support to teachers and educational societies.
Keywords: education, public organizations, Polish occupation of Galychyna, Ukrainian school.
Постановка проблеми. Польсько-українська війна 1918-1919 рр., та наступна окупація Галичини
Польщею поставили українське населення у дуже скрутне становище. Поляки, захопивши край, запровадили тут свої окупаційні порядки: тисячі українців, звинувачених у непослухові владі кинуто до концентраційних таборів, ліквідовано українські освітні та економічні товариства, заборонено видання українських
часописів та журналів, усунуто українську мову з усіх державних установ. Але населення Західної України
не хотіло миритися з владою іноземних поневолювачів, із соціальним та національним гнітом і продовжувало боротьбу за своє національне визволення.
Активну участь у цій боротьбі брала група українських громадських діячів, які у складних умовах
перших тижнів польської окупації вирішили створити таку організацію, яка б змогла обстоювати інтереси
українського населення перед владою, надавати допомогу потерпілим від воєнних дій, українським полоненим та в’язням, шкільній молоді та ін. Як наслідок, у грудні 1918 р. почав діяти Український Горожанський Комітет (далі УГК).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика частково розглянута у дослідженнях
Б. Ступарика, О. Бежук, Г. Білавич, Б. Савчука, В. Гориня, В. Іващука, Л. Давибіди та ін.
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Постановка завдання. Метою дослідження є визначення основних напрямків діяльності УГК в питаннях розвитку української освіти та шкільництва у складних умовах польської окупації Західної України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головою новоствореної організації став С. Федак –
відомий громадський діяч, директор асекураційного товариства “Дністер”. До керівництва УГК залучено
також таких громадських діячів, як К. Студинський, В. Целевич, М. Панчишин, єпископ Й. Боцян та ін.
Головною метою товариства стало надання матеріальної, моральної, медичної, освітньої та правової
допомоги українському населенню в умовах польської окупації [9, арк. 1]. УГК створювався передусім як
позапартійна, гуманітарна інституція, до складу якої увійшли найповажніші українські діячі різних політичних поглядів, що давало можливість заручатися підтримкою багатьох українських політичних угруповань [9, арк. 3].
Головне відділення УГК розташувалося у Львові в невеликому приміщенні по вул. Руській, 3 [9, арк. 1].
“Було це в часі ферій (різдвяних свят – авт.) 1919 р., єдине товариство, рухи котрого були вільніші, це
Український Горожанський Комітет. Діяльність інших культурно-освітніх товариств припинена”, – згадував один із співзасновників організації М. Галущинський [1, с. 12].
Протягом 1919 р. УГК зумів поширити діяльність на увесь край. У повітах та містах Галичини створювалися місцеві громадянські комітети, які на своєму, місцевому, рівні зайнялися наданням допомоги
українському населенню, а 3 березня 1920 р. було прийнято статут УГК [9, арк. 1].
Статут організації затверджено владою 21 червня 1920 р. [9, арк. 1]. Однак від самих початків утворення товариства його діяльність викликала вороже ставлення з боку Польщі. Члени УГК переслідувалися,
піддавалися арештам. У приміщеннях УГК проводилися безпідставні обшуки. Зокрема, 4 грудня 1919 р. під
час чергового обшуку в приміщенні УГК, поліція арештувала всіх співробітників Комітету, котрі в той час
знаходилися у будинку. Серед арештованих опинилися такі співробітники УГК як В. Целевич та М. Ільницький. Арештованих більше тижня утримували у в’язниці в одних камерах разом із кримінальними
злочинцями [9, арк. 63].
Організаційно Український Горожанський Комітет поділявся на кілька секцій. Серед них – “Запомогова секція” – займалася наданням допомоги голодуючому населенню Львова, у першу чергу родинам
загиблих українських солдат та інтернованих. “Секція полонених, інтернованих, арештованих і немічних”
опікувалася полоненими українськими військовими, які перебували в польських концентраційних таборах
і в’язницях, а також арештованими цивільними особами. “Самаритянська секція” організовувала медичну
допомогу. Активісти цієї секції відвідували табори, доставляли полоненим одяг і харчі. “Секція посередництва праці” вирішувала питання пошуку роботи для безробітного українського населення. “Секція
правової поради” під проводом українських юристів клопотала про звільнення полонених та інтернованих,
обороняла оскаржених українців перед польськими властями. “Уряднича секція” УГК займалася наданням
допомоги колишнім чиновникам Австрійської імперії та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР),
а “Секція надання допомоги гірським повітам” намагалася покращити становище горян Карпат, яким загрожували голод і пошесті.
Діяла також “Секція допомоги емігрантам з Наддніпрянської України”, що сприяла вихідцям зі
Східної України, полоненим армії Української Народної Республіки (УНР) [10, арк. 4].
Важливе місце в структурі УГК зайняла освітня “Шкільна секція”, яка розмістилася за адресою пл.
Ринок, 10. Її очолив громадський діяч Михайло Галущинський. В умовах польської окупації питання
української освіти та шкільництва, якими опікувалася “Шкільна секція” УГК, набувало особливої гостроти.
Поляки намагалися організувати освітню справу таким чином, щоби вона стала в їх руках знаряддям полонізації та колонізації західноукраїнських земель [7, арк. 1]. “... Голоси у Львові і на провінції про стан шкіл,
шкільництва доводять до розпуки... Покликаний Українським Горожанським Комітетом гурт людей прийняв на себе завдання подумати над способом порятунку. Зв’язав себе перш за все, як одну секцію УГК і
назвав “шкільною секцією”, – згадував її керівник [1, с. 12]. Основними завданнями, що ставилися перед
секцією, були: заснування українських приватних шкіл, організація гімназій та учительських інститутів,
допомога шкільній молоді, матеріальна і моральна підтримка вчителів та освітніх товариств. Допомога
сиротам та шкільній молоді здійснювалась у формі шкільних виплат, закупівлі шкільних підручників, а
також одягом, взуттям, білизною.
У питаннях допомоги сиротам та молоді “Шкільна секція” УГК тісно взаємодіяла з “Українським
Крайовим товариством охорони дітей та опіки над молоддю”, статут якого розроблявся за європейськими
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взірцями й охоплював всі питання, що торкалися опіки, виховання і навчання дітей та молоді, охорони
материнства [11, арк. 105].
Український Горожанський Комітет і “Українське Крайове товариство охорони дітей та опіки над
молоддю” в справі благочинної роботи підтримували тісні зв’язки з Греко-католицькою церквою та її
главою митрополитом А. Шептицьким. До прикладу, митрополит виділив для “Українського Крайового
товариства охорони дітей та опіки над молоддю” п’ять гектарів землі у селі Тобор під будівництво дитячого
притулку [11, арк. 128]. З товариством співдіяли благочинні організації, що знаходилися під патронатом
А. Шептицького, такі як “Український єпархіальний комітет опіки над воєнними сиротами”, товариство
“Захист ім. митрополита А. Шептицького для сиріт у Львові” та ін. Між “Українським Крайовим товариством охорони дітей та опіки над молоддю” і товариством “Захист ім. митрополита А. Шептицького для сиріт
у Львові” передбачалася співпраця у напрямках розвитку ідей охорони дітей та суспільної опіки над молоддю, утримання захистів, бурс, захоронок і фахових шкіл, внесення петицій до органів державної влади,
участі в конференціях, конгресах, присвячених справі опіки над дітьми та молоддю [12, арк. 5].
“Шкільна секція” УГК, керована М. Галущинським, допомагала й українській студентській молоді.
Тут вона співдіяла зі студентськими освітніми товариствами “Академічна поміч” та “Академічна громада”
[2, с. 23]. З приходом польських окупантів у Львівському університеті було скасовано вісім українських
кафедр та чотири доцентури, що існували ще з часів Австро-Угорщини.
У серпні 1919 р. ректорат Львівського університету прийняв рішення, згідно з яким навчатися в
університеті мали право лише громадяни Польщі. Українські студенти позбавлялися можливості здобуття
вищої освіти у Львівському університеті [9, арк. 2].
Товариство “Академічна поміч” під керівництвом М. Чубатого, згодом М. Матчака займалося збором
коштів для студентів, з метою використання їх на субвенції й позички [13, арк. 2]. “Шкільна секція” УГК зі
свого боку теж допомагала бідним студентам, надаючи їм допомогу книжками, харчуванням, безкоштовними обідами, грошовою підмогою [9, арк. 2-3]. При секції діяла спеціально для цього створена університетська комісія. Голова товариства “Академічна поміч” М. Матчак зазначав, що “... весь тягар старання про матеріальну підмогу українським студентам лежить на одинокім того роду академічнім товаристві “Українській
академічній помочі” у Львові. Виділ товариства “Академічна поміч” працює у тісному контакті з університетською комісією при “У.Г.К.” [4, арк. 1].
Керівник “Шкільної секції” УГК М. Галущинський часто відвідував збори студентських товариств,
виступаючи перед молоддю з доповідями. Наприклад, на одному із засідань “Академічної громади”, котре
відбулося 29 лютого 1920 р., він виступив із доповіддю “Педагогія у вищих школах в приміненню до нашого
народу”, у якій, зокрема, зупинився на тому, що українська молодь знаходиться в найгірших обставинах,
адже не має власного університету і змушена сама себе виховувати. Закликав молодь готуватися до ролі
народних провідників, не залишатися бездіяльними, спрямовувати всі зусилля на самоосвіту та здобуття
засобів до громадської діяльності, вміло поєднувати працю над собою з потребами нації. Гаслом у цій роботі
мають стати слова давньогрецького філософа Сократа: “Віддати все на добро громади, хоч би це загрожувало найгіршими наслідками”, – зазначив він [5, арк. 56].
“Шкільна секція” УГК активно підтримувала вимоги молоді й української громадськості щодо створення українського університету у Львові. М. Галущинському ця ідея виявилася особливо близькою, адже
на початках своєї громадсько-політичної діяльності став одним із організаторів боротьби за український
вищий навчальний заклад, тоді ще в умовах Австро-Угорщини. У новій політичній ситуації, українці
продовжували змагатися за своє природне право на освіту, в тому числі й вищу, за створення університету
й інших “високих шкіл у Львові” [14, арк. 16].
Розуміючи, що польська влада ніколи не дасть згоди на створення українського вищого навчального
закладу, в липні 1921 р. з ініціативи українських вчених, відомих громадських діячів та студентської молоді
з товариств “Академічна громада” і “Академічна поміч” було засновано таємний університет. Його ректором став відомий вчений-літературознавець В. Щурат.
Поряд із боротьбою за вищий навчальний заклад у Галичині, дуже важливою для діячів УГК, залишалася також проблема українських початкових (народних) шкіл та організація приватного шкільництва.
Характеризуючи стан українського початкового шкільництва, можна навести наступні статистичні дані:
“Якщо до війни у Східній Галичині нараховувалося 2.612 українських шкіл, то в 1920-1921 рр. тільки 1.930.
Супроти польських шкіл, яких перед війною було 1.537, а в 1920-1921 рр. стало вже 1.872... На 9.856 класів
припадало 7.211 польських і тільки 2.645 українських...” [7, арк. 2].
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З польською окупацією всіляко утруднювалося та обмежувалося функціонування не тільки початкових, а й українських середніх навчальних закладів. Наприклад, гімназія у Рогатині під час воєнних дій
1918-1919 рр. була розграбована польськими військами. В її будинку розміщувався каральний відділ
польської жандармерії [9, арк. 9]. Частково навчальний процес у гімназії вдалося відновити після дозволурескрипту польських властей за № 4479 від 22 травня 1919 р. [3, арк.1]. А 24 вересня 1930 р., у розпал т.зв.
“пацифікації”, поляки знову зачинили гімназію [3, арк. 31]. В польській освітній політиці по відношенню
до українського населення щораз виразніше вирисовувалась ідея денаціоналізації українців за допомогою
школи.
Серед численних завдань “шкільної секції” УГК були справи подальшого існування українських
приватних шкіл, створення нових, забезпечення їх матеріально. З цією метою при “Шкільній секції” УГК
створено окремий відділ, який поставив собі за мету працювати над організацією пожертвувань на цілі
українського приватного шкільництва [1, с. 12]. Цей відділ отримав назву – “Рідна Школа” [8, с. 2].
Заклики до пожертвувань з боку УГК знаходили широкий відгук серед українського населення. Задля
збільшення пожертвувань відділ УГК “Рідна Школа” видавав відповідні відозви, друкував заяви із
закликами надання щомісячних внесків на розвиток шкіл. З метою успішного продовження розпочатої праці
“шкільна секція” УГК звернулася до Українського педагогічного товариства (УПТ) із проханням включити
секційний відділ “Рідна Школа” до свого складу. В червні 1920 р. відбулася нарада представників осередків
УПТ в краю, яка прийняла важливе рішення про включення відділу “Рідна Школа” до складу УПТ на правах
окремої секції [1, арк. 13].
Після передачі відділу “Рідна Школа” до складу УПТ секції УГК не припиняли своєї діяльності,
навпаки, ще більше її розвинули. Це дратувало поляків. Влада очікувала тільки слушної нагоди, щоби ліквідувати УГК та розправитися з його членами. І така нагода трапилася наприкінці 1921 р. У цьому році
загострилася в цілому внутрішньополітична ситуація в Галичині. Визвольний рух, який перш за все
виявився у різноформній боротьбі українського громадянства проти окупаційної влади та її заходів, набирав
щораз більшого розмаху.
25 вересня 1921 р. студент, член новоствореної Української військової організації (УВО) С.-Я. Федак,
батько якого очолював УГК, здійснив замах на верховного “начальника” Польської держави Ю. Пілсудського та львівського воєводу К. Грабського [15, арк. 5]. Влада одразу ж відповіла репресіями, які не оминули
й членів УГК. Хоча серйозних доказів співпраці УГК із УВО поліція не мала, львівська влада розпорядженням від 19 жовтня 1921 р. № 4033 призупинила діяльність УГК [9, арк. 53].
У донесенні президії дирекції поліції, адресованому львівському окружному суду, зазначалося, що
“... рішенням дирекції поліції з дня 19 жовтня 1921 р. ... діяльність Українського Горожанського Комітету
призупинена. Виходячи з цього донесення члени проводу того ж товариства пп. Стефан Федак, Михайло
Галущинський і Володимир Целевич ув’язнені і знаходяться у слідчому ізоляторі місцевого окружного
суду...” [6, арк. 15]. Причина закриття товариства та арешту членів проводу УГК полягала у його нібито
“антидержавній діяльності” [6, арк. 24].
Поліція арештувала також низку діячів, задіяних в організації таємного університету (В. Щурата,
М. Струтинського, А. Лотоцького, В. Бачинського, та ін.). Арештованих членів проводу УГК піддали суду.
Вони проходили як співзвинувачені у кримінальній справі, порушеній проти студента таємного університету С.-Я. Федака (сина Степана Федака – авт.) [6, арк. 138]. Зокрема, М. Галущинського звинувачували в
організації нелегального шкільництва (малися на увазі його праця в УГК над розвитком шкільництва всіх
рівнів та участь у створенні й активна допомога українському таємному університету) [9, арк. 35]. Він провів
у в’язниці більше п’яти тижнів [16, арк. 2]. Документи поліції свідчать про те, що слідство проти членів
проводу УГК тривало ще й в січні 1922 р. Колишні члени УГК добивалися повернення приміщень
організації. У поліційному повідомленні від 3 січня 1922 р. говорилося: “З огляду на триваюче карно-судове
слідство проти президії УГК, а то С. Федака, М. Галущинського і В. Целевича дирекція поліції просить
подати відомості, чи немає перешкод проти передачі оперативного локалю до рук куратора М. Шухевича...”
[6, арк. 30].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, можна констатувати, що
хоча діяльність УГК зайняла відносно короткий проміжок часу, його члени встигли зробити чимало.
Найкращі представники української еліти об’єдналися в цьому товаристві заради порятунку нації. Дуже
багато зробили представники “Шкільної секції” УГК. Вони активно працювали над збереженням та розвитком української початкової, середньої та вищої освіти, українського приватного шкільництва, займалися
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наданням різнобічної допомоги українській шкільній молоді й дітям та ін. На основі “Шкільної секції” УГК
розвинулося таке потужне освітнє товариство, як “Рідна Школа”. Вважаємо, що дана проблематика є
перспективною й потребує майбутніх досліджень.
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РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
В II РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918-1939 РР.)
Анотація. У статті розглядається інституційне середовище міжнародного туризму в Західній
Україні та Західній Білорусі як частина єдиної правової системи II Речі Посполитої: розглядається
порядок перетинання державного кордону та перебування туристів в прикордонних районах, описується
паспортна система, що функціонувала в Західній Україні та Західній Білорусі в міжвоєнний період; розкривається сутність норми реєстрації туристів за місцем тимчасового перебування; наводиться специфіка візового режиму II Речі Посполитої з різними країнами Європи та світу; дається огляд міжнародних правових актів щодо регулювання міжнародних туристичних потоків.
Ключові слова: історія туризму, державний кордон, прикордонні території, прикордонний контроль,
закордонний паспорт, віза.

Ganskyj V. O.

THE REGULATION OF INTERNATIONAL TOURISM
IN SECOND POLISH REPUBLIC (1918-1939)
Abstract. The article discusses the institutional environment of international tourism in Western Ukraine and
Western Belarus as a part of legal system of Second Polish Republic: the arrangement of crossing the border and
staying in border areas, the passport system is analyzed, operated in Western Ukraine and Western Belarus in the
interwar period; the essence of the registration rules for tourists at the place of temporary stay. It also describes
the specifics of the visa regime of the Second Polish Republic with various European countries and the world;
provides an overview of the international legal acts regarding the regulation of international tourist flows.
Keywords: history of tourism, state border, border areas, border control, passport, visa.
Постановка проблеми. В історії туризму одним з переломних став період між двома світовими війнами.
Зростання рівня і якості життя, збільшення вільного від роботи часу, розвиток транспорту і зростання туристичної активності населення окреслили якісно новий етап у взаємовідносинах держави з суб’єктами туризму.
За допомогою сукупності норм, приписів і вимог держава регулювала, контролювала і упорядковувала процес
інституціоналізації міжнародного туризму. Тому вивчення історичного досвіду державного регулювання міжнародного туризму в 1920-1930 рр. в умовах формування ринкових інститутів на тлі несприятливих макроекономічних умов в сучасних реаліях набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання історії розвитку та регулювання туризму у
міжвоєнний період досліджували у своїх роботах як українські та білоруські (Т. Ковальчук, В. Дмитрук,
Я. Верменич, Л. Баженов, Н. Заставецька, О. Завадська та ін.), так і польські вчені (З. Кульчицький, Є. Гай,
М. Лазарек, Є. Хельмецький, Я. Крас та ін.).
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження методів, інструментів та особливостей реалізації державної політики регулювання міжнародного туризму, яка здійснювалася владою ІІ Речі Посполитої.
Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання міжнародних туристичних міграцій у
II Речі Посполитій здійснювалося за трьома напрямками: через регулювання порядку перетину державного
кордону, через встановлення і функціонування паспортно-візового режиму, а також шляхом укладення двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод, які визначали базові умови міжнародних туристичних
міграцій.
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Особа, яка хотіла перейти державний кордон у пункті пропуску, зобов’язувалася пред’явити контролюючим органам проїзний документ, яким у випадку туристичної поїздки був закордонний паспорт. Для
жителів прикордонних регіонів існував спеціальний порядок перетину кордону на підставі дозволів, що
замінювали закордонний паспорт [1].
Перетинати державний кордон дозволялося виключно в пунктах пропуску. Сухопутні пункти пропуску
поділялися на автодорожні та залізничні. Морські порти і аеропорти також володіли таким статусом.
Запобігати нелегальному перетину кордону повинна була створена 31 липня 1924 р. Митна служба [2].
Органом охорони кордону стала Прикордонна служба, утворена в грудні 1918 р. [3]. До її компетенції належав
контроль руху громадян через пункти пропуску. На невеликих пунктах пропуску функції прикордонної
служби могли виконувати працівники митниці.
Для розвитку туризму істотне значення мало встановлення відповідальності за порушення режиму
перебування на прикордонних територіях. Ширина прикордонної території становила 4 км. Вона ділилася
на дві частини – прикордонну зону і прикордонну смугу [4]. У прикордонній смузі дозволялося знаходитися
лише особам, які там постійно проживали, а також особам, що перебували в транспортних засобах на
дорогах за умови наявності документів для перетину кордону. У прикордонній зоні, яка була продовженням
прикордонної смуги вглиб території, розташованої на відстані від 2 до 4 км від кордону, заборонялося
перебувати поза присадибними територіями в нічний час з 22.00 до 4.00. За порушення цих правил передбачалася відповідальність аж до взяття під варту до трьох місяців.
На відстані від 4 до 30 км від лінії кордону територія мала статус прикордонного району. Перебування
там дозволялося без будь-яких умов, однак Міністерству внутрішніх справ надавалося право обмежувати
рух людей і транспорту в ситуаціях, що несли загрозу непорушності державного кордону. Статус прикордонного району поширювався на повіти, що перебували в 30-кілометровій зоні від кордону, а також на гміни
сусідніх повітів, які не мали безпосереднього контакту з кордоном, але розташовувалися в 30-кілометровій
зоні від неї.
З метою полегшення перебування учасників екскурсій в безпосередній близькості від державного
кордону Головна рада Польського краєзнавчого товариства звернулася до Міністерства внутрішніх справ з
пропозицією дозволити перебування як в прикордонних районах, так і в прикордонній зоні учасникам
екскурсій, організованих відділами товариства, за умови, що екскурсоводами у цих групах будуть члени
товариства [5, c. 141-142]. Звернення обумовлювалося тим, що велика частина об’єктів історико-культурної
спадщини залишилася в безпосередній близькості від державного кордону, що створювало значні незручності при їх відвідуванні. У 1937 р. воєводські адміністрації отримали право видавати дозволи на здійснення
туристичної діяльності на територіях зі спеціальним статусом. Крім того, воєводи могли тепер дозволити
перебування групи осіб на відстані 200 метрів від кордону за наявності дозволу відповідного органу
охорони кордону [6].
Кожен, хто тимчасово перебував на території прикордонного району та в прикордонній зоні, повинен
був мати посвідчення особи або закордонний паспорт, а також довідку про місце реєстрації або дозвіл на
право перебування на цій території. На прикордонній території заборонявся рух транспорту в нічний час
поза територією населених пунктів, за винятком руху поїздів і рейсових автобусів. Окрім того, в
прикордонних районах заборонялося робити будь-які фото- і кінозйомки. Заборона поширювалася також на
усі види пристроїв для прийому і передачі радіосигналів, за винятком звичайних побутових радіоприймачів.
У II Речі Посполитій митний контроль на пунктах пропуску виконували митні органи, організовані в
Митному управлінні. На автомобільних дорогах вони працювали з 07.00 до 12.00 та з 14.00 до 18.00. На
залізничному транспорті митні органи розташовувалися на кожній прикордонній станції. Існували
спеціальні структурні підрозділи по прикордонному і митному контролю в морських та повітряних гаванях.
Формально II Річ Посполита в цей час укладала зі своїми сусідами угоди про спільний прикордонний і
митний контроль, а також контроль під час руху поїздів, однак на практиці ці угоди майже не виконувалися.
З 1920 р. на туристів покладався обов’язок надання митникам докладного списку цінностей, які
переміщуються через кордон (у двох примірниках). Один примірник передавався в митницю, а другий з
відповідною відміткою повертався заявнику, на основі якого він міг вивезти перераховані в списку цінності
у зворотному напрямку [8].
Для туристів, що прибували на територію ІІ Речі Посполитої автомобілями або мотоциклами, створювалися спеціальні умови в’їзду. Члени іноземних туристичних клубів при в’їзді пред’являли спеціальні
посвідчення, які повинні були спростити міжнародний туристичний обмін. Власники таких посвідчень
звільнялися від обов’язкового внесення застави у розмірі митної вартості транспортного засобу (гарантія
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подальшого вивезення транспортного засобу за межі країни) на термін до 4 місяців. Гарантом виконання
туристами зобов’язань з вивезення транспортного засобу виступав Польський автомобільний клуб [9].
Обов’язок наявності закордонного паспорта у II Речі Посполитій був введений наказом Міністерства
внутрішніх справ у 1919 р. [10]. Паспорти видавалися поліцією або повітовою адміністрацією на підставі
заяви, у якій вказувалися мета поїздки і її напрямок. Термін дії позначався в паспорті, причому він не міг
перевищувати шести місяців. У шестимісячний період дії паспорта особа могла перетинати кордон в обох
напрямках необмежену кількість разів. Після закінчення шести місяців термін дії паспорта міг бути
продовжений на наступні шість місяців. Сім’я могла отримати спільний паспорт.
Польське законодавство передбачало також отримання громадянами колективних паспортів. Такий
паспорт могла отримати група з 10-50 осіб, які спільно виїжджали за кордон [11]. Колективний паспорт
видавався на строк не більше двох місяців, і термін його дії не міг бути продовжений. Рішення про видачу
колективного паспорта приймала адміністрація відповідного воєводства. Кожен учасник поїздки, згаданий
у колективному паспорті, повинен був мати при собі посвідчення особи. Однак отримання колективного
паспорта стало важкою справою. Адже воєводська адміністрація перед видачею колективного паспорта
повинна була ретельно з’ясувати, чи дійсно ця поїздка має значення для державних, економічних або
культурних інтересів [12].
У зв’язку з інфляцією в листопаді 1921 р. державне мито за видачу паспорта збільшилося з 600 до
6 тис. польських марок, а з 15 лютого 1923 р. – до 30 тис. Після проведення деномінації за видачу паспорта
встановлювалася досить висока оплата в розмірі 500 злотих [13], що робило його доступним лише для
заможних громадян. Навіть людина з середніми доходами не могла дозволити собі оформлення закордонного паспорта. Проте виїзд за кордон міг здійснюватися на підставі еміграційних паспортів (дійсні тільки на
виїзд), які звільнялися від мита. У 1931 р. вартість закордонного паспорта збільшилася у два рази. Підвищення пов’язувалося з економічною кризою, а один із способів її подолання уряд бачив в обмеженні виїзду
громадян за кордон та вивозу капіталів. З 1931 р. особи, які виїжджали за кордон у туристсько-екскурсійних
цілях, учасники паломництв, виставок і ярмарків могли отримати паспорт на пільгових умовах або зовсім
безкоштовно за умови надання відповідної довідки.
Високі розміри державного мита та бюрократичні процедури суттєво ускладнювали процес виїзду за
кордон. Однак для виїзду в окремі країни держава визначала пільгові тарифи і процедури. Такі умови діяли
стосовно Чехословаччини, Угорщини, Болгарії, Югославії та ін. Досить було, щоб особа, яка зверталася за
паспортом, придбала в одному з відділень Бюро подорожей «Орбіс» акредитив, номінований у валюті
країни призначення (туристичний чек): у разі індивідуальної подорожі – на суму від 550 до 750 злотих в
еквіваленті, а при груповому виїзді – від 400 до 500 злотих [14].
Новий закон у цій сфері набув чинності 22 серпня 1936 р. В ньому закріплювалося чотири види паспортів, причому для туристичних поїздок існувала можливість отримання як індивідуальних, так і групових
паспортів. Груповий паспорт призначався для колективних туристичних поїздок. Отримати його могли
учасники шкільних екскурсій, науково-дослідних колективів, морських круїзів, члени громадських організацій. Індивідуальний паспорт міг бути виданий на термін до трьох років з можливістю його продовження
до п’яти і не мав обмежень по кількості перетинів кордону. Груповий паспорт видавався не більше ніж на
три місяці і був дійсний для одноразового виїзду за кордон. Розмір мита за видачу паспортів визначався
спільним розпорядженням міністерств фінансів і внутрішніх справ. Звільнялися від мита діти до 13 років,
які були вписані в паспорт одного з батьків. Крім того, від державного мита звільнялися громадяни, які
прямували до країн, з якими були укладені відповідні угоди. Мито за індивідуальний паспорт складало
80 злотих за кожен місяць його дії. У разі групового паспорта кожна особа повинна була сплатити 25 злотих
за кожний місяць дії паспорта [15].
Держави, щодо яких не застосовувалися паспортні обмеження, розділялися на дві групи. До першої
групи належали ті, виїзд у які був можливий без валютних обмежень (Австрія, Чехословаччина, Фінляндія,
Латвія, Італія і Швеція). Друга група охоплювала держави, до яких кошти могли вивозитися тільки у формі
акредитивів або туристичних чеків (Болгарія, Югославія, Румунія і Угорщина). Щоб отримати паспорт для
виїзду в ці країни, необхідно було представити довідку від банку про наявність акредитива у встановленому
розмірі.
Державна політика 1930-х рр. у паспортній сфері призвела до того, що кількість виїздів за кордон з
туристичними цілями значно скоротилася. Проте збільшилася інтенсивність внутрішніх туристичних потоків.
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Іноземці могли перетинати кордон ІІ Речі Посполитої на основі національних паспортів і віз, виданих
польськими консульськими установами за кордоном. Іноземці, які хотіли проїхати транзитом через територію ІІ Речі Посполитої, повинні були отримати транзитну візу. З 1921 р. вартість транзитної візи становила 5% від розміру звичайного консульського збору. У відповідності з двосторонніми угодами до громадян
деяких країн застосовувалися інші ставки візових зборів [17].
1 травня 1928 р. запроваджувалися нові тарифи за видачу віз. За візу до 3 місяців потрібно було заплатити
17,5 злотих, за багаторазову візу до 1 року – 35 злотих, за видачу одноразової транзитної візи – 1,7 злотих,
а за дворазову транзитну – 3,4 злотих. При проставленні візи в груповий або сімейний паспорт оплата
стягувалася з усіх осіб, вписаних в паспорт, яким виповнилося 16 років [18]. Візу безкоштовно мали право
отримати іноземці, які прямували в ІІ Річ Посполиту з метою відпочинку [19]. Умовою отримання такої візи
стала наявність залізничного квитка до однієї з 99 станцій, розташованих в курортних місцевостях. Крім
того, окремі положення щодо оплати консульського збору стосувалися громадян США і Чехословаччини. З
громадян Бразилії, Болгарії, Великобританії, Данії, Фінляндії, Франції, Литви, Норвегії, Перу, Португалії,
Румунії, Туреччини, Угорщини, СРСР стягувався консульський збір із застосуванням підвищувального
коефіцієнта.
В той же час громадяни II Речі Посполитої, які бажали виїхати в туристичну поїздку за кордон,
повинні були незалежно від типу паспорта отримати візу держави, куди вони прямували. Терміни і тип візи,
необхідні документи та вартість визначалися законодавством країни призначення. Однак не всі держави
вимагали наявності у громадян ІІ Речі Посполитої візи для в’їзду. Наприклад, візовий режим для громадян
ІІ Речі Посполитої скасувала Швейцарія. Також, починаючи з 1931 р., Італія не вимагала віз від туристів з
усіх країн світу, за винятком Югославії, Болгарії, СРСР і осіб, які прибували з палестинських територій.
Деякий час громадяни II Речі Посполитої, які хотіли виїхати за кордон, повинні були проставляти в
закордонному паспорті виїзну візу, яка видавалася МЗС. Проте пізніше цю норму скасували.
Туристичні потоки іноземців контролювалися не тільки при в’їзді чи виїзді з країни, що уможливлювалося завдяки візам і прикордонному контролю, але також і всередині країни. Це було пов’язане з
вимогою реєстрації за місцем тимчасового перебування. Кожен іноземний турист зобов’язувався заповнювати картку реєстрації кожного разу в місці зупинки на нічліг. Керівник готелю повинен був протягом
24 годин з моменту прибуття туриста зареєструвати його в гміні [20]. Реєстрація паломників і екскурсій
відбувалася у спрощеному порядку, тобто на підставі завіреного списку учасників, а не на підставі персональних реєстраційних карт.
Однією з форм вирішення проблем у сфері міжнародного туризму стали туристичні конвенції. Першу
таку конвенцію розробили у квітні-травні 1924 р. представники ІІ Речі Посполитої та Чехословаччини.
Конвенція була покликана активізувати взаємний туристичний обмін, насамперед шляхом спрощення паспортно-візових формальностей, поліпшення транспортного сполучення та ін. Крім польсько-чехословацької туристичної конвенції подібні ініціативи не були реалізовані повною мірою з жодною з країн-сусідок,
причиною чого стали політичні і територіальні суперечки. В кінці 1920-х – початку 1930-х рр. на стадії
консультацій і розробки перебувала туристична конвенція з Королівством Румунія. Результатом консультацій стало укладення угоди про малий прикордонний рух [21].
Положення, які зобов’язували сторони спрощувати прикордонні формальності, а також декларації дій
щодо активізації міжнародного туризму також містилися в торгових угодах. Торгова конвенція між ІІ Річчю
Посполитою і Королівством Румунія, підписана у 1921 р. [22], містила положення про те, що сторони
зроблять всі можливі кроки щодо забезпечення вільного взаємного переміщення громадян. Крім того,
сторони визначили необхідність укладення конвенції про рух залізничного транспорту. В ході роботи над
торговельною угодою з Королівством сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. – Королівство Югославія) було
визначено, що сторони повинні вживати заходів щодо організації прямого залізничного зв’язку [23]. Залізничні адміністрації обох країн зобов’язувалися звернутися до залізничних адміністрацій країн, розташованих між Югославією та II Річчю Посполитою з пропозицією укладення спільної угоди.
Також і в торговельній угоді з Австрією 1922 р. містилося положення про організацію прямого
залізничного пасажирського сполучення [24]. Такі ж положення містилися і в торговельній угоді з
Туреччиною, підписаній у Лозанні в 1923 р. [25]. 30 травня 1924 р. у Варшаві була підписана польськоголландська торгова угода [26]. Сторони брали на себе зобов’язання з організації прямого пасажирського
сполучення між країнами морем і залізницею, що повинно було активізувати економічні та туристичні
контакти. Питання оптимізації залізничної комунікації містилися і в торгових угодах з Чехословаччиною
[27]. У статті 22 торговельної конвенції 1925 р. обидві держави зобов’язувалися застосовувати понижуючі
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коефіцієнти для залізничних пасажирських тарифів. Наступна стаття містила положення про організацію
прямого залізничного сполучення, а також про організацію транзитних пасажирських перевезень через її
територію в треті країни. Це підтверджувалося і торговою конвенцією, підписаною в 1934 р. [28].
В торгово-фінансовій угоді з Францією 1936 р. містилися окремі положення по взаємним розрахункам, а також витратам громадян, пов’язаним з міжнародним туризмом. Зокрема, містилися норми про уникнення подвійного оподаткування у сфері туризму [29]. У договорі з Литвою 1938 р. сторони брали на себе
зобов’язання при організації залізничної комунікації керуватися інтересами туристів і нормами міжнародного права у сфері туризму. У підсумковому протоколі також містилося положення про застосування преференційних тарифів на перевезення пасажирів [30].
Для розвитку міжнародного туризму істотне значення мала ратифікація в 1927 р. конвенції про міжнародне залізничне сполучення. Країни-підписанти брали зобов’язання щодо забезпечення безперешкодної комунікації та налагодження міжнародного співробітництва у сфері пасажирських перевезень залізничним
транспортом. Також міжнародному туристичному обміну сприяли залізничні конвенції з Німеччиною (1926 р.)
[31], Чехословаччиною (1927 р.) [32], Латвією (1929 р.) [33], Румунією (1929 р.) [34]. Наприклад, відповідно
до польсько-латвійського договору прикордонний і митний контроль повинен був здійснюватися під час руху
поїзда між прикордонними станціями. 25 травня 1938 р. у Варшаві підписано угоду з Литвою. Взаємний
пасажиропотік повинен був активізуватися через коригування розкладу руху поїздів та організацію зручних
стикувань, а також за рахунок лібералізації паспортно-візових і митних формальностей. Згідно з підписаною
у 1939 р. угодою з Угорщиною сторони зобов’язувалися здійснювати прикордонні формальності таким чином,
щоб сприяти активізації взаємного туристичного обміну.
Питання міжнародного туризму з використанням автотранспортних засобів регулювалися Конвенцією про автомобільний рух, прийнятою в 1909 р. у Парижі. Вона, серед іншого, вводила міжнародні посвідчення водія автотранспортного засобу. II Річ Посполита ратифікувала цю конвенцію в 1922 р. Для розвитку
міжнародного автотуризму важливе значення мало прийняття у 1926 р. двох міжнародних конвенцій: одна
стосувалася організації руху автотранспорту, а друга – правил дорожнього руху. Сейм висловив згоду на
ратифікацію обох 23 березня 1929 р. [35].
У листопаді 1923 р. в Женеві підписано міжнародну конвенцію, покликану прискорити виконання і
спростити процедуру митного оформлення. Країни висловлювали згоду здійснювати митний огляд багажу
під час руху поїзда або його стоянки на прикордонній станції [36].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, регулювання
міжнародного туризму в II Речі Посполитій мало досить суперечливий характер. З одного боку, були укладені різні міжнародні угоди, які мали активізувати туристичний обмін. З іншого боку, польське керівництво
всіляко прагнуло обмежити виїзд громадян за кордон, адже вважало це ефективним засобом боротьби з
економічною кризою. В’їзний туризм пов’язувався також з великою кількістю бюрократичних процедур та
оплат. Однак в цілому, навіть з урахуванням далекого від досконалості інституційного середовища, розвиток міжнародного туризму в Західній Україні і Західній Білорусі міжвоєнного часу можна оцінити як
позитивний, особливо з урахуванням ступеня його розвитку в СРСР у цей же період. Тому історія міжнародного туризму на цих землях є досить перспективним напрямком розвитку історичної науки, який дозволяє вивчити та застосувати на практиці минулий досвід регулювання міжнародного туризму.
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ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ
НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939 рр.)
Анотація. Пропоноване дослідження стосується того історичного періоду, коли частина західноукраїнських земель, у тому числі Західна Волинь, входили до складу Другої Речі Посполитої. Цей відносно
короткий у хронологічному відношенні період надзвичайно насичений різноманітними подіями в економічному, суспільно-політичному, культурному житті краю. Одним із таких явищ є становлення та функціонування на Волині інституту територіального самоврядування. У статті розглянуто шляхи та методи
здійснення фінансового забезпечення роботи самоуправ. Підкреслено значення досвіду самоврядних інституцій в цій сфері. Визначено основні помилки та прорахунки у їх фінансовій та економічній діяльності.
Ключові слова: самоврядування, інвестиції, податкова політика, економічна криза, фінанси.

Martynyuk Y. M.

THE FINANCING OF THE SELF-GOVERNING BODY’S ACTIVITY IN
VOLYN (1919-1939 YEARS)
Abstract. The proposed study relates to the historical period when some lands, including Western Volyn,
were part of Poland. This relatively short period of chronologically extremely rich variety of events in the economic,
social, political and cultural life of the region. One such aspect is the establishment and functioning of Volyn in a
designated historical period self-governing institute. The article describes the main stages of the self-governing
body’s foundation. The main directions and forms of the self-governing body’s activity, the fundamentals of their
financial policy are investigated. The results of their activities in the region are highlighted, and the achievements
and shortcoming of the job are defined also.
Keywords: self-governing, investment, financial policy, economic crisis, finance.
Постановка проблеми. Вивчення проблеми становлення та функціонування на Волині в міжвоєнний
період інституту самоврядування викликане цілою низкою причин. По-перше, територіальне самоуправління відігравало важливу роль у житті Волинського воєводства. У кожному повіті й гміні, сільській громаді
та місті краю існували виборні органи, котрі були покликані виконувати відповідні завдання в галузі господарчого, суспільно-політичного й культурного життя регіону. По-друге, у 1920-30-х роках українськопольські відносини були неоднозначними і суперечливими, що також позначилося на структурі й діяльності
органів місцевого самоврядування. По-третє, в час, коли формується нова система територіального управління нашої держави, налагоджуються і встановлюються шляхи та механізми вирішення найгостріших
проблем соціально-економічного та суспільно-політичного характеру, науковий аналіз історичного досвіду
окремих регіонів України стає особливо необхідним. Отже, окрім суто наукового інтересу, актуальність
порушеної проблеми зумовлена також практичними потребами сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відзначити, що найбільший внесок у вивчення
окремих питань, пов’язаних із історією створення та діяльності інституту самоврядування як на Волині, так
і загалом у Другій Речі Посполитій зробили польські вчені – історики та правознавці. В сучасній польській
історіографії є низка публікацій з окремих проблем історії нашого краю в період між двома світовими
війнами, а також статті, присвячені конкретно діяльності органів міського та територіального самоврядування в Польщі. Однак особливу цінність становлять монографічні дослідження [1-12].
Огляд наукової літератури дає підстави для висновку, що, незважаючи на наявність низки праць
польських науковців, у яких висвітлюються проблеми діяльності самоврядних інституцій на Волині у
міжвоєнний період, у вітчизняній історіографії на сьогоднішній день немає спеціальних комплексних досліджень, у яких би розглядалися ці питання.
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Постановка завдання. Автор поставив за мету розкрити шляхи та методи здійснення фінансування
діяльності органів територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період, висвітлити уроки та
прорахунки роботи самоврядних інституцій у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Самоврядування було позбавлене можливості серйозного впливу на політичне життя регіону, тому основну роль воно відігравало у його господарчій та соціальній
сферах. Виконання цих завдань стало можливим лише завдяки державним інвестиціям та кредитам, котрі
виділяв уряд. Політичний хаос, гіперінфляція, неврегульовані людські й майнові стосунки доводили, що без
планової інвестиційної діяльності відбудова знищеного війною господарства неможлива.
Фінансова та інвестиційна політика держави на Волині розпочалася ще в 1924 р. Проте глибока економічна криза кінця 1920-х рр. негативно відобразилася на виконанні самоуправами запланованої програми
праці. Жодна ділянка суспільного життя під час економічної кризи не втратила стільки можливостей для
свого розвитку, як територіальне самоуправління. Про це яскраво свідчить порівняння бюджетів повітових
союзів самоврядування періоду кризи з бюджетами другої половини 1930-х рр. (у 1928-1929 рр. загальна
сума бюджетів усіх самоуправ становила 1,262 млн. злотих, а в 1935-1936 рр. – 630 млн. злотих) [13, с. 27].
В міру поглиблення кризи розмір прибутків самоуправ набував сталої тенденції до зменшення.
Ситуація погіршилася ще й тому, що в цей важкий час державна влада покладала на самоврядування низку
нових обов’язків, що призводило до значних витрат. Наприклад, сільську гміну поступово було перетворено
в бюрократичну інституцію, яка виконувала незліченну кількість доручень, що тягло за собою збільшення
так званих адміністративних видатків, котрі поглинали більшу частину бюджетів через необхідність утримування цілої армії працівників. На інвестиційну діяльність, освіту та піднесення сільського господарства
гміна мала можливість виділяти з своїх прибутків лише невелику їх частину: від 10 до 15% [13, с. 28].
Особливості фінансування самоуправ та перелік можливих джерел їх доходів чітко окреслювалося
законодавством Другої Речі Посполитої. Наприклад, органи міського самоуправління мали право користуватися власним майном; міськими підприємствами, торговельними монополіями; позиками; одноразовими прибутками від продажу частини міського майна тощо [14, с. 252].
Одним із джерел прибутків міського самоврядування було встановлення монополії самоуправ на
купівлю та продаж деяких предметів торгівлі за винятком тих, що становили монополію держави. Міста
також мали право отримувати позики на покриття надзвичайних потреб, спричинених війною чи стихійним
лихом, а також для інвестування у міське господарство. Такого роду позики стали довгостроковими. На
коротший термін міською радою бралися позики з метою ліквідації тимчасової відсутності готівки в касі
міста та для утворення оборотного капіталу [14, с. 253].
Окрім переліченого вище, законодавство надавало органам міського самоврядування право на стягнення різноманітних оплат та податків. Податки органи міського самоврядування могли стягувати у формі
додатків до державних, а також у формі самостійних податків – безпосередніх та опосередкованих. Міські
самоуправи самостійно визначали їх розміри та форми. Однак рішення міських рад щодо встановлення чи
зміни оплат та податків (за винятком податку на торгівлю та промисли) вимагали дозволу державної
адміністрації.
Повітові самоуправи, виконуючи покладені на них державною адміністрацією завдання, користувалися тими ж основними джерелами фінансування, що й органи міського та гмінного самоврядування, а саме:
власним майном; прибутками з підприємств, які знаходились у їх підпорядкуванні; стягуваними з населення
на користь самоврядування спеціальними оплатами, податками та повинностями; а також отримуваними
від держави позиками та інвестиціями. На покриття надзвичайних потреб, зумовлених війною чи стихійним
лихом, повітові союзи самоврядування могли отримувати довгострокові та короткострокові урядові позики.
Як правило, повітовим самоуправам на Волині у спадок залишилося майно колишнього земського
самоврядування. Але лише в 1921 р. волинський воєвода окремим циркуляром видав розпорядження про
початок реєстрації даного майна [15, с. 16]. З цією метою працівниками самоврядування здійснювався опис
нерухомого та рухомого майна, що знаходилось на території того чи іншого повіту, наприклад, землі, промислових підприємств, цінних паперів, ґрунтових доріг, мостів, шкільних приміщень, телефону та телеграфу, машинного парку, тобто майна, котре становило власність колишніх губернських та повітових земств, а
також підпорядкованих їм шляхових, сільськогосподарських інституцій: тартаків, цегелень і т. п. [16, с. 16].
Повітові союзи самоврядування згідно із законодавством також могли стягувати з населення податки.
Наприклад, будинковий та земельний, дорожний та шинковий, торговельний та ветеринарний. Окремо збиралися податки за підписання угод, які торкались продажу лісу тощо [17, с. 382]. Розміри більшості податків

102

визначались представниками державної влади. Наприклад, земельний податок, що стягувався з власників
придатних для використання ґрунтів, встановлювався щорічним розпорядженням воєводи. Однак розміри
окремих податків, наприклад, ветеринарного, який стягувався органами самоврядування і використовувався
для створення й утримання санітарних та гігієнічних закладів, а також боротьби з епідеміями, визначались
самоуправами самостійно. Затверджувалось це, як правило, відповідними рішеннями повітових сеймиків
[18, арк. 43].
З метою впорядкування фінансів самоврядування і погодження цих фінансів з державною податковою системою в дію було впроваджено відповідні законодавчі акти [19, арк. 46]. Згідно з ними на користь
самоуправ стягувалися такі додатки до державних податків: звичайний додаток до державного ґрунтового
податку (сплачувався органам самоврядування в сумі 100% половини державного податку); надзвичайний
40%-ий додаток до державного ґрунтового податку; податок на нерухомість (стягувався у формі 25%-го
додатку до державного податку на нерухомість); податок на промислові свідоцтва – у розмірі 30% ціни на
промислові свідоцтва та реєстраційні картки; додаток до промислового податку – становив 50% обороту
будь-якого підприємства (при цьому на користь сільської гміни припадало 25% обороту підприємства);
прибутковий податок (стягувався повітовими самоуправами в розмірі 30% державного прибуткового податку); так званий спиртовий податок (стягувався в розмірі 1 злотого на кожний літр спирту); податок на акцизні патенти, що сплачувався підприємствами, котрі виготовляли чи продавали спиртні напої (комунальний
додаток до державного податку на акцизні патенти становив у першому випадку 100%, а на продаж алкогольних виробів – 200% державної оплати за патент); додаток до податку на спадщину та дарунки (становив
10% державного податку з тією ж назвою) [20, арк. 17].
Одночасно існували закріплені законодавством самостійні податки, які населення сплачувало
органам самоврядування: податок на міські ґрунти – становив 1% їх оціночної вартості; квартирний податок
– стягувався в розмірі 25% чиншової вартості житла; податок на надлишок житлової площі (залежав від
кількості проживаючих у квартирі осіб); податок на будівництво та ремонт доріг – становив головну частину доходів самоуправ (він стягувався з платників ґрунтового, будинкового і промислового податків і
залежав від розмірів останніх); податок на окремий вид товарів, які привозяться до певного міста; податок
на корисні копалини, у випадку їх існування на території органу самоврядування (він не міг перевищувати
1% вартості мінералу; податок на опротестовані векселі в розмірі 2% вексельної суми, стягуваний на
користь тих гмін, у межах яких було представлено опротестований вексель [20, арк. 17]. Окрім цього,
згадуваними вище законодавчими актами передбачались такі побори: готельний податок, податки на масові
видовища, вивіски і рекламу, газове і електричне освітлення, полювання і утримування домашніх тварин,
на транспортні засоби (автомобілі, карети, брички, верхових коней і т. п.).
І це далеко не повний перелік податків, котрі збирались на користь органів самоврядування. Всього
податковим законодавством передбачалося більше 28 комунальних оплат та повинностей [20, арк. 18]. Не
всі вони були справедливими і враховували реальний життєвий рівень населення воєводства як, наприклад,
податок на утримання домашньої худоби, котрий насамперед відчутно шкодив інтересам найбідніших
верств населення, для яких оподатковані кінь, корова чи коза були єдиним засобом для існування. Населенням сплачувались й так звані канцелярські оплати, а також за користування послугами комунальних закладів та установ, наприклад, за медичне обслуговування в лікарнях, утримання сиріт та інвалідів у притулках
і т.д.
Гмінні самоуправи зобов’язувалися надавати повітовим союзам самоврядування необхідні дані
стосовно оподаткування, а також виконувати всі розпорядження повітових органів самоуправління, зафіксовані у затверджених податкових статутах. Окрім цього, гмінному самоврядуванню належала половина
оплат від обороту нерухомості, зібраних на території сільської гміни відповідним повітовим союзом
самоуправління. Ця оплата називалася гербовим збором, і її розмір залежав від вартості нерухомості. На
користь повіту сплачувалось 4% вартості, а 2% належали гміні [16, с. 8].
Вирішальний голос стосовно податків, оплат та повинностей, сплачуваних на користь самоуправ,
належав міністерству внутрішніх справ в узгодженні із міністерством фінансів. Саме вони затверджували
всі податкові статути повітових союзів самоврядування. Оскільки ж міністерства при затвердженні
комунальних податків керувалися власними інтересами, то в дійсності ухвали сеймиків стосувались лише
тих самостійних податків, які могли розраховувати на дозвіл наглядової влади. Самостійність податкової
політики повітових сеймиків була досить відносною тому, що вона по суті проводилася не самоуправами, а
центральною державною адміністрацією.
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Вищезгаданими законодавчими актами основні джерела фінансування органів самоуправління (особливо сеймиків та сільських гмін) ставилися у залежність від державної податкової політики. Натомість передбачуваних законодавством коштів не вистачало на виконання найнеобхідніших завдань самоврядування,
тих, які належали до категорії його обов’язків: на будівництво шкіл, на створення та утримання лікувальних
закладів, притулків, на ремонт доріг, проведення самостійної підприємницької діяльності і т. д.
31 грудня 1935 р. президент Речі Посполитої видав декрет про зменшення та скасування деяких комунальних податків, що стало ще одним відчутним ударом по фінансовому становищу самоуправ [13, с. 27].
Одночасно зменшувалися тарифи деяких оплат, котрі стягувалися на користь самоуправ (особливо міських), що, у свою чергу, призвело до скорочення розмірів бюджетів як повітових союзів самоврядування
(наприклад, Луцький повіт у цей період втратив близько 120 тис. злотих), так і окремих міст воєводства [21,
арк. 5]. Отже, інфляція та швидкий ріст дорожнечі вимагали від працівників органів самоврядування підприємницької ініціативи, у той час, коли фінансове законодавство замкнуло немало різних джерел доходів
самоуправ.
Значно полегшило складне фінансове становище волинського самоврядування те, що у 1935-1936 рр.
зріс потік урядових інвестиційних вкладів для господарського та культурного піднесення краю. Як правило,
вони здійснювалися у формі кредитів, котрі виділяла держава самоврядним інституціям. Дуже швидко зростала сума вкладів: від 4 млн. злотих на початку 30-х рр. до 7 млн. в 1936 р. і 12 млн. злотих в 1937 р. [22, с. 36].
У грудні 1938 р. волинський воєвода у зв’язку з початком затвердження самоуправами бюджетів видає розпорядження органам територіального самоврядування приступити до вдосконалення інвестиційних
планів, ухвалених у попередній період та до їх продовження на наступні п’ять років, починаючи з 19391940 бюджетного року [23, с. 2]. Однак початок Другої світової війни перешкодив їх реалізації.
Чотирирічний інвестиційний план, розроблений Волинським економічним комітетом на 1937-1940 рр.,
передбачав такі середньорічні витрати на розбудову регіону: дороги – 14 млн. злотих (з цієї суми державні
кредити становили 8,7 млн. злотих); залізниці та водні транспортні шляхи – 5,5 млн. злот. (державні кредити
5,5 млн. злотих); меліорація – 1,7 млн. злотих (державні кредити – 1,3 млн. злотих); промисли та електрифікація – 3,3 (державні кредити – 1,1 млн. злотих); школи – 1 млн. злот. (державні кредити – 0,5 млн. злотих);
протипожежна охорона – 0,5 млн. злот. (державні кредити – 0,1 млн. злотих); культура – 0,5 млн. злотих
(державні кредити – 0,1 млн. злотих) [22, с. 36].
Одночасно із державною в 1930-х рр. знову пожвавлюється інвестиційна діяльність самих органів
самоуправління. У 1935-1936 бюджетному році сума загальних прибутків органів самоврядування Волинського воєводства становила 18,5 млн. злотих, а сума інвестиційних видатків при цьому досягла 16,4 млн.
злотих [24, с. 10]. Створений на основі загальнодержавного план інвестицій для Волині був розрахований
на 4 роки та передбачав 228 млн. злотих капіталовкладень для господарського піднесення краю. В тому
числі із місцевих бюджетів – лише 26 млн., а 202 млн. злотих кредитів воєводство передбачало отримати
від держави, Фонду праці і т.п. Частка окремих галузей економіки краю, згідно із планом, була такою:
засоби сполучення – 69%, сільське господарство – 11%, самоврядування та промисловість – 5% [25, с. 11].
Цифрові дані фінансових звітів самоуправ окресленого періоду свідчать також про ріст їх заборгованості державі, однак це не було негативним явищем, а одним із результатів широкомасштабної інвестиційної акції, котра активно проводилась самоврядуванням у 1930-х рр. Наприклад, у 1931-1932 рр. загальна сума його боргів становила 11 434 злотих, а в 1935-1936 рр. – вже 14 199 злотих. Особливо характерним
це стало для міських самоуправ (6 201 злотих у 1931-1932 рр. і 9 197 злотих у 1935-1936 рр.) [24, арк. 5-10].
Тому з метою поліпшення та впорядкування фінансового стану самоврядування спеціально створена при
воєводському управлінні комісія опрацювала план замороження чи скасування їх боргових зобов’язань,
реалізацію котрого було розраховано на 1935-1936 рр. Всього до кінця 1936 р. за пропозицією воєводської
комісії та рішенням Центральної ощадно-боргової комісії у Варшаві цією кампанією на Волині охоплювалися 5 повітових союзів самоврядування, а також 23 сільські гміни. Їх загальна заборгованість державі на
цей час становила 16 326 злотих (із цієї суми 5 080 злотих – короткотермінові боргові зобов’язання самоуправ, 11 246 злотих – довготермінові) [24, арк. 5-10].
Для пожвавлення підприємницької діяльності самоуправ міністерство громадських робіт виділяло
містам позички за посередництвом Банку крайового господарства. Велику роль відіграло введення в дію
повітових ощадних кас. Наприклад, у 1930-1931 рр. вони значно допомогли при проведенні акції створення
мережі зернових складів поблизу залізничних станцій (у Ковелі, Володимирі, Кременці, Дубно, Луцьку і
Горохові), котрі полегшили населенню та державі організацію закупівлі і стандартизування зерна [26, арк. 4].
Згідно із розпорядженням президента Другої Речі Посполитої від 13 квітня 1927 р. “Про комунальні
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ощадкаси”, ці фінансові інституції організовувалися повітовими союзами самоврядування і діяли в межах
затверджуваних ними статутів. Головним їх завданням стало “заощадження коштів, а також надання
населенню невеликих кредитів [27, арк. 38-39]”. Каси приймали вклади як від фізичних осіб та самоуправ,
так і від громадських організацій. Їх організаційна структура передбачала існування ради каси як
законодавчого органу та управління каси – виконавчого. Їх склад обирався на три роки серед осіб, котрі
згідно з польським законодавством володіли виборчим правом до гмінних самоуправ.
Скасування, замороження і зменшення боргових зобов’язань органів самоврядування, надання їм позичок і кредитів – ці складові частини загальнодержавної політики підтримки інституту самоуправління –
покликані були сприяти його економічному піднесенню, але одночасно обмежували можливості останнього, тому що основною умовою, за якою ця політика втілювалась в життя, стала відмова самоуправ від
самостійного інвестування власними засобами, тобто відмова від фінансової незалежності та самостійної
підприємницької діяльності.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Незважаючи на досить важке
фінансове становище, в якому опинилося волинське самоврядування з ряду об’єктивних причин, а саме:
глибока економічна криза кінця 1920-х рр., наростаюча інфляція, не сприятлива для самоуправ податкова
політика держави та невиправдано великі витрати на утримання штату працівників, – все це не завадило
органам територіального та міського самоврядування проводити на Волині власну активну інвестиційну
діяльність, здійснюючи капіталовкладення у ті галузі економіки та сфери культурно-освітнього життя регіону, котрі потребували їх фінансової підтримки. Це стосувалося сільського господарства та промисловості, ремесла і торгівлі, освіти та медицини, а також не в останню чергу, міського і шляхового будівництва.
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УДК [94(477):271.4-726.1:323.281] «1944/1951»
Клебан Л. О.

АРХІМАНДРИТ КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І РАДЯНСЬКА
ВЛАДА: ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ СМЕРТІ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ (НА
ОСНОВІ ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ)
Анотація. У статті на основі друкованих документів як радянських часів, так і в період незалежної
України показано діяльність архімандрита о. Климентія, який після арешту митрополита Йосипа Сліпого
та всього єпископату фактично очолив Українську греко-католицьку церкву. Він виступав проти так
званої Ініціативної групи та приєднання УГКЦ до РПЦ. Став на захист священиків, монахів, які зазнали
переслідувань від більшовицької влади. Різними способами намагався повідомити Захід, а особливо Ватикан
про наміри радянської влади щодо греко-католицької церкви, надіючись, мабуть, на широкий резонанс.
За свою непохитну позицію у 1947 році арештований і звинувачений у «зраді Батьківщини»і лише у
1991 році реабілітований. 1996 року отримав звання «Праведник народів світу» за порятунок євреїв в часи
Другої світової війни, а 27 червня 2001 року був беатифікований Папою Римським Іваном Павлом ІІ під час
перебування у Львові з офіційним візитом в Україні. 30 жовтня 2010 року в День пам’яті жертв політичних
репресій, що відзначається в Російській Федерації, у місті Володимир на Князьмі на Володимирському
кладовищі було відкрито меморіальну дошку архімандриту.
Ключові слова: Климентій Шептицький, монахи ордену «Студитів», архімандрит УГКЦ, західноукраїнські землі, радянські спецслужби.

Kleban L. O.

ARCHIMANDRITE KLYMENTIY SHEPTYTSKY AND SOVIET
POWER: A RELATIONSHIP AFTER THE DEATH OF METROPOLITAN
ANDREY (BASED ON PRINTED DOCUMENTS TO SOVIET
INTELLIGENCE)
Abstract. In the article on the basis of printed documents as the Soviet times and in the period of independent
Ukraine, showing the activity of the Archimandrite fr. All Saints, who, after the arrest of Metropolitan Joseph Slipyj,
and all the bishops, the actual led the Ukrainian Greek-Catholic Church. He opposed the so-called initiative group
and joining the UGCC to the ROC. Was to protect priests, monks, who have experienced persecution from the ROC.
Was to protect priests, monks, who have experienced persecution from the Bolsheviks. Different ways tried to tell
the West, and especially the Vatican about the intentions of the Soviet authorities regarding Greek Catholic
churches, with hope, perhaps, on a wide resonance. For his For his unwavering position in 1947, arrested and
accused of "betrayal of the Fatherland" and only in 1991, he was rehabilitated. in 1996 he received the title of
"righteous among the Nations" for the salvation of the Jews during the second world war, on 27 June 2001 was
beatifì. Pope John Paul II during an official visit to Lviv in Ukraine. October 30, 2010 the day of memory of victims
of political repressions, celebrated in the Russian Federation, in the town of Vladimir on the Klìazma on the
Vladimir cemetery was opened Memorial arhìmandrite Klymentiy Sheptytsky.
Keywords: Klymentiy Sheptytsky, monks of the order of "Studites, Archimandrite of the UGCC, WestUkrainian lands, the Soviet intelligence services.
Постановка проблеми. Однією з трагічних сторінок української історії ХХ ст. була доля УГКЦ, її
священиків та вірних. Зокрема, це стосується постаті архімандрита Климентія Шептицького, про якого до
кінця 80-х років минулого століття широкому загалу взагалі нічого не було відомо. Лише коли його було
реабілітовано на початку 1990-х років, це дало можливість дослідникам більш детально вивчити життєвий
та релігійний шлях архімандрита, показати його вклад у збереження греко-католицької церкви в Галичині,
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особливо після другої більшовицької окупації. Тема даної статті є на сьогодні актуальною, оскільки приклад
інтелігентності Климентія Шептицького, його авторитет у галицькому суспільстві, повага до людей – усі ці
чесноти можна використати для розвитку духовності українського народу, особливо молоді, в державотворчому та національно-творчому процесах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодення є лише кілька дослідників, зокрема це
В. Чорнописька, С. Гуркіна, В. В’ятрович [3, 4], які фактично детально займаються дослідженням життєвого
шляху Климентія Шептицького. В. Чорнописька [38, 39, 40, 41] вивчає малодосліджені періоди із життя
архімандрита, зокрема показала його діяльність у монастирі Студитського чину, які, завдяки саме ігумену
Климентію, почали розквітати. С. Гуркіна [6, 7] на основі документів, що знаходяться в Галузевому державному архіві Служби Безпеки України у Києві, зробила спробу проаналізувати діяльність архімандрита Климентія Шептицького, особливо останні роки його життя, а також показала як налагоджувався зв’язок між
Климентієм Шептицьким і Ватиканом в радянський період. Деякі моменти життя архімандрита, особливо в
останній період, містяться в публікаціях М. Марущака [33] та І. Паращака [22] .
Важливим джерелом до вивчення релігійної та громадської діяльності Климентія Шептицького є
звичайно ж документи, що знаходяться в архівах Служби Безпеки України і Росії й донедавна були під
грифом «таємно». Більшість з них, особливо ті, що знаходяться в архівах СБУ, зараз є доступними і опубліковані у різних збірниках. Серед них можна назвати «Літопис Голготи України»[17], «Митрополит А. Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.)» [19], «Ліквідація УГКЦ (1939
– 1946). Документи радянських органів державної безпеки» [14, 15], «Літопис нескореної України.
Документи, матеріали, спогади» [16], «Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної
безпеки (1939-1987)» [23]. Важливе значення для вивчення становища УКГЦ у післявоєнний час взагалі та
діяльність Климентія Шептицького зокрема, має серія збірок документів радянських спецслужб, що вийшли
у книгах «Реабілітовані історією» [27] і стосуються кожної області України.
Нас в даному випадку цікавить лише Львівська область. Своєрідним енциклопедичним виданням з
історії переслідування української церкви стала підготовка і видання вченими та церковними діячами
діаспори «Мартирології українських церков у чотирьох томах» [18]. На підставі зібраних матеріалів видавці
роблять висновки про те, що українська церква, не залежно від того, православна вона чи католицька, в
умовах радянського режиму була приречена на знищення.
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати роль о. Климентія Шептицького у духовнокультурному й політичному житті на західноукраїнських землях після Другої світової війни. Показати усі
зусилля, які архімандрит прикладав для збереження УГКЦ, яку радянський режим намагався ліквідувати.
Виклад основного матеріалу дослідження. Климентій (Казимир) Шептицький (1869-1951) – церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу, брат митрополита Андрея Шептицького. Маючи
хист політика і гарного оратора під час роботи в австрійському парламенті та Галицькому сеймі, відмовився
від блискучої політичної кар’єри і так само, як його старший брат, став монахом. Протягом усього свого
життя присвятив себе служінню Богові та допомозі людям. Приклав багато зусиль для розвитку монастирів,
які стали своєрідним індикатором суспільно-політичної та духовної ситуації в Україні. Брав активну участь
у боротьбі за збереження УГКЦ на західноукраїнських землях після Другої світової війни.
Вийшовши з війни переможницею, радянська влада на західноукраїнських землях активізувала роботу щодо запровадження в дію декрету РНК РСФРР «Про відокремлення церкви від держави і школи від
церкви» від 23 січня 1918 року [36, С. 95-97], а також положення ВЦВК і РНК СРСР «Про релігійні об’єднання» від 8 квітня 1929 року [25], які регулювали відносини між державою і церквою та діяльність релігійних об’єднань. Згідно з цими документами у школах заборонялося проведення уроків релігії, а, відповідно, священикам її викладання. Не дозволялася діяльність релігійно-просвітницьких товариств та об’єднань
[26, С. 20-24]. Окрім них, правове становище монастирів регулювали «Тимчасові положення про соціалізацію землі», ухвалені ІІ Всеукраїнським з’їздом рад у березні 1918 року, та декрети РНК УСРР «Про передачу
майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання Народного Комісаріату соціального
забезпечення» від 17 травня 1919 року [26, С. 212-213]. Згідно з цими документами все майно монастирів
оголошувалося народним надбанням і розпоряджатися ним мали ради народних депутатів на свій розсуд. А
це означало, що існування монастирів стало залежати від центральних і місцевих органів радянської влади,
а всі церковні землі на підставі аграрної декларації Народних Зборів було націоналізовано [27, С. 52-53].
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Перші ж спроби ліквідувати УГКЦ більшовики почали ще в роки першої окупації західноукраїнських
земель, напередодні німецько-радянської війни [19, С. 131-133]. Але тоді вони все ж таки не зважились на
остаточну ліквідацію УГКЦ, оскільки, мабуть, побоювались всенародного гніву й авторитету самого митрополита А. Шептицького [19, С. 233-236], що випливає із слів підполковника держбезпеки С. ДаниленкаКаріна: «вплив митрополита Шептицького й авторитет серед віруючих і духовенства уніатської церкви
в Західній Україні – величезні. Без перебільшення можна сказати, що такого безапеляційного авторитету
і впливу не має жоден глава церковної течії в СРСР» [19, С. 264].
Тепер же, після смерті митрополита УГКЦ А. Шептицького, радянське керівництво остаточно вирішило ліквідувати церкву, звинувативши її у співпраці й підтримці ОУН та УПА [35, С. 179-180]. Аби не
допустити остаточної ліквідації УГКЦ, у грудні 1944 року до Москви, за сприянням нового митрополита
Й. Сліпого, виїхала делегація греко-католицького духовенства, у складі ієромонаха Г. Будзиновського, священиків Г. Костельника та І. Котіва, а очолив її архімандрит К. Шептицький. Мета делегації – продемонструвати певну лояльність до радянської влади й одночасно з’ясувати питання подальшого існування грекокатолицької церкви [14, С. 285-296]. У Москві делегацію греко-католицьких священиків прийняли представник Ради у справах релігійних культів при Раді Народних Комісарів (РНК) СРСР І. Полянський та представники Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) П. Федотов, О. Леонтьєв і П. Судоплатов. На
зустрічі обидві сторони обговорили складне становище у Західній Україні [14, С. 277-285], водночас делегація намагалася переконати радянські органи влади про недоцільність репресій проти місцевого населення.
Разом з тим спецслужби запропонували о. Климентію: по-перше, виступити посередником у переговорах
між радянською владою і націоналістичним підпіллям [3], оскільки вважали, що архімандрит користувався
великим авторитетом після смерті митрополита Андрея серед віруючих західних областей УРСР [19, С.391392]; по-друге, погодитися на агентурну роль проти Ватикану [16, С.250-251]. Якщо першу пропозицію
о. Климентій намагався виконати й навіть після повернення делегації до Львова між представниками
підпілля та церкви і справді відбулася зустріч наприкінці січня 1945 року у соборі св. Юра, на якій повстанці
виступили проти переговорів із радянською владою, оскільки не вірили в її запевняння щодо припинення
репресій, то від другої пропозиції архімандрит відмовився одразу.
Інформуючи Й. Сталіна і В. Молотова про хід переговорів, І. Полянський повідомляв у доповідній
записці: «На прийомі керівник делегації Климентій Шептицький висловив привітання і вдячність Червоній
Армії і передавши їй допомоги у 100 тис. крб. [27, С. 210] та її Головнокомандуючому товаришу Сталіну.
… Посилаючись на те, що Західна Україна більше 300 років живе дещо відмінним життям від Східної
України та що внаслідок цього в неї відмінні звичаї, відмінне економічне життя, культура та релігія, архімандрит Шептицький заявив, що потрібно переміну робити обережно…» [35, С. 180-181]. Засвідчивши
лояльність до влади, тим самим провідники УГКЦ, в тому числі й о. Климентій Шептицький, усе ще сподівалися, що це дасть можливість існувати Церкві в Галичині. Ці сподівання начебто й отримали підтримку
в Москві, де на запитання про можливість вільного відправлення богослужінь греко-католицької церкви на
території СРСР І. Полянський дав позитивну відповідь [17, С. 101]. Після консультацій із В. Молотовим,
М. Хрущовим та головою Ради у справах релігії при уряді СРСР І. Полянським радянський уряд запевнив,
що УГКЦ не матиме перешкод у своїй діяльності [27, С. 222]. Очевидно, Й. Сталін та його найближче
оточення у зв’язку з війною, яка ще на той момент не закінчилася, не хотіли вступати у відкритий конфлікт
із УГКЦ, хоча паралельно таємно детально готували план її повної ліквідації. У зв’язку з цим конкретні
пропозиції щодо її ліквідації доручили розробити полковнику держбезпеки Г. Карпову. І вже на середину
березня 1945 року Й. Сталіну для ознайомлення була направлена таємна інструкція № 58 «Про заходи щодо
приєднання греко-католицьких парафій у СРСР до Руської православної церкви, використання старокатолицької церкви для створення опозиції Ватикану у західних республіках СРСР, зміцнення впливу Руської
православної церкви за кордоном та організації всесвітньої конференції християнських церков» [27, С. 203204]. Ознайомившись із нею, Й. Сталін дав згоду на проведення цих заходів [19, С. 362-363], зокрема в
документі пропонувалося організувати в Львові православну єпархію на чолі з єпископом, який би володів
значними правами і пільгами на теренах Західної України; організувати тут агентурну мережу, яка б
розгорнула широку пропаганду серед греко-католиків для їх переходу в православ’я [30, С. 239]. Також для
розколу єдності й розпалювання ворожнечі між різними конфесіями передбачалось «організувати всередині
греко-католицької церкви ініціативну групу, яка повинна буде декларативно заявити про розрив з
Ватиканом і закликати духовенство до переходу в православ’я» [37].
Проте запевняння Москви не заважати діяльності УГКЦ виявилися неправдивими. Водночас, уже на
початку 1945 року в газеті «Вільна Україна» вийшла стаття [29], яка фактично поклала початок наступу
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радянської влади на греко-католицьку церкву. Паралельно радянські спецслужби почали фабрикувати нову
справу «Ходячі» [перша така ж справа проти греко-католицького духовенства була сфабрикована радянськими спецслужбами ще у 1939 році [19, С. 43] – авт.], до списку якої входили митрополит Й. Сліпий, єпископ М. Чернецький, архімандрит ордену «Студитів» К. Шептицький, священик кафедрального собору св.
Юра Є. Горчинський та ін. – всього 15 чол. [14, С. 374-378]. Також були арештовані всі греко-католицькі
єпископи [14, С.298 – 300, С.382 – 386] на чолі з митрополитом Й.Сліпим [27, С. 205-209; 14, С. 391-394],
оскільки ніхто з них не погодився перейти в православ’я. Під час арешту Й.Сліпого, Климентія Шептицького, який на той час знаходився у митрополита, було наказано не обшукувати [14, С. 465]. Радянські органи
влади мабуть надіялись, що через авторитет архімандрита серед духовенства і вірних, будуть мати вплив на
останніх. Водночас розпочалися арешти священників [27, С. 234-238] і депортація їх до Сибіру, зокрема
протягом 1945 року в Львівській області арештовано понад 500 священиків, у Тернопільській – більше 150
осіб. [18, С. 72]. Усіх їх було звинувачено у співпраці з німецькою окупаційною владою [18, С. 68].
Климентій Шептицький, який очолив УГКЦ після арешту Й. Сліпого «розчарував» більшовиків, бо
виступив проти тиску і репресій на греко-католицьку церкву. Він закликав священиків утриматися від
приєднання до Ініціативної групи і не погоджуватися на перехід під юрисдикцію Російської православної
церкви. Оцінку його організаційній роботі дала сама радянська влада, наголошуючи на тому, що він продовжував підтримувати зв’язки з противниками православ’я і гуртував навколо себе реакційне духовенство
з метою спротиву переходу в православ’я [40, С. 58]. Негативним було відношення Климентія Шептицького
і до самого Г. Костельника за співпрацю з Російською православною церквою. «… Цими діями Костельник
поставив себе поза духовенством католицької церкви, згідно із правилами, що існують у церкві, він механічно відлучається від церкви і віднині ні один священик не може з ним співпрацювати» [14, С. 834-835, ], говорилося в постанові архімандрита. Разом з тим, о. Климентій заперечував терористичний акт проти
Г. Костельника, який вирішив здійснити провід ОУН за згоду «возз’єднання» греко-католицької церкви з
російською православною церквою. Про це архімандрита повідомили члени ОУН (Б. Прокопів (псевдо «Степан»), В. Ординець («Вуйко»), Й. Паньків («Гонта»)) [21, С. 400]. Незважаючи на непрості відносини між
УГКЦ та ОУН, все ж таки авторитет Климентія Шептицького, звичайно ж, врятував життя Г. Костельнику.
Влітку 1945 року Климентій Шептицький розпочинає посилену роботу серед духовенства з метою
його активізації у протистоянні «возз’єднанню». На адресу заступника голови Раднаркому СРСР В. Молотова [15, С. 79-81] він пише листа за підписами 61 греко-католицького священика, у якому просить радянське керівництво звільнити заарештованих єпископів і припинити переслідування греко-католиків [15, С. 59].
Поштовхом до написання цього листа стала публікація в обласних газетах двох документів «Звернення
ініціативної групи з возз’єднання Греко-Католицької Церкви з Православною Церквою до Ради Народних
Комісарів УРСР» [9] та урядової відповіді на нього, підписаної уповноваженим Ради у справах РПЦ при
РНК УРСР тов. П. Ходченком [6, С. 210].
Не забуває Климентій Шептицький заступитися і за чернечі ордени, які теж стали об’єктом особливої
уваги з боку православного церковного уряду, уповноваженої Ради у справах релігійних культів та у справах
Російської Православної Церкви, представників інших органів влади, зокрема НКВС [27, С. 240-242, С. 244245]. Під час зустрічей архімандрита з чернечими орденами було вирішено рішуче протистояти натискові
радянської влади: «… нехай нас усіх арештують, але ми ні за що і ніколи не перейдемо на православ’я [15,
С. 70] … тому що православна віра походить із Москви і керують нею більшовики…» [15, С. 104], розвивати
національно-релігійні пріоритети, а це суперечило релігійній політиці Радянського Союзу [1, С. 41]. Поширеним звинувачуванням проти чернецтва була їх активна робота проти переходу на православ’я, яка посилилася після відвідин архімандритом Климентієм. Це навіть визнавали самі спецслужби: «…після поїздки
Климентія Шептицького до монастирів …, монахи активізували пропаганду проти возз’єднання церков,
компрометують і переслідують священників, які виявили бажання приєднатися до православ’я» [15,
С. 311]. У зв’язку з тим радянські спецслужби сфабрикували справу «Монахи», по якій лише в одній
Львівській області проходило 78 осіб і всіх їх заарештували [15, С. 195]. Одночасно в одній із республіканських газет виходить чергова стаття, автор якої фактично виправдовує репресивні дії радянських спецслужб
[5], а сама ж влада фабрикує проти архімандрита та інших греко-католицьких священиків – всього 11 осіб
– нову справу «Ватиканці», звинувачуючи їх в «антирадянській агітації, що виступають проти возз’єднання
греко-католицької церкви з православною» [15, С. 57].
Приймаючи таке рішення, більшовики насамперед завдавали удару Климентію Шептицькому, з
одного боку – через репресії проти духовенства, а другого – проти монахів, якими архімандрит опікувався
протягом багатьох років. Усвідомлюючи складність ситуації, нарком держбезпеки СРСР Л. Берія вважав за
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доцільне сфабрикувати справи проти монахів, звинувачуючи їх у підпільній антирадянській діяльності й у
зв’язках із українськими націоналістами [15, С. 109-122], і лише у крайніх випадках інкримінувати їм
звинувачування релігійного плану [2, С. 168]. Це пояснювалося тим, що відкрита релігійна дискредитація
могла б привести до протестів, критики з боку європейського суспільства, а відтак негативно позначилася
би на розвиткові «об’єднавчого» руху.
Своєрідним сигналом початку масових репресій проти монахів стала сфабрикована радянськими
спецслужбами справа «Покровителі», по якій проходили керівники монастирів-студитів, зокрема було
арештовано у 1945 році новопризначеного ігумена Унівської лаври Й. Шестюка [15, С. 309] й ув’язнено
його на десять років виправно-трудових робіт. Підставою для засудження стали контакти студитів з ОУН
та УПА [2, С. 119]. Незабаром за «посібництво в антирадянській діяльності» заарештовано єромонаха
К. Шульгіна й ув’язнено на сім років виправно-трудових робіт, а також монаха Луку – на десять років
виправно-трудових робіт [24, С. 91]. Цього ж року за те, що «активно виступав проти возз’єднання уніатської церкви з православною», до відповідальності притягнуто священиків І. Гавришкевича, І. Яціва, П. Кручек та багатьох інших [15, С. 394-397]. Не раз радянські органи викликали на допити до Львівського облвиконкому монахів В. Матковського та настоятельку жіночого монастиря «Студитів» О. Вітер, єромонаха
Г. Будзинського, яких за відмову перейти на православ’я звинувачували у «зв’язках з оунівським підпіллям
і націоналістичною діяльністю» [15, С. 539] й зрештою арештували. Як бачимо, під звинувачування ченців
була підведена політична основа: антирадянська діяльність, вороже ставлення до СРСР, співпраця з
націоналістичними рухами: «станом на 1 лютого 1946 року на оперативному обліку було 403 монахів, з них
– 28 обвинувачених у співпраці з німецькою агентурою, 190 – оунівців, 93 – німецьких прихильників, 92 –
антирадянських елементи» [15, С. 526]. Відрапортувавши Москві про засудження вороже налаштованих
священиків та настоятелів монастирів, радянська влада остаточно розпочала акцію закриття монастирів [27,
С. 242-244], які, на її думку, були осередками антирадянської політики: «…керівництво УГКЦ та монастирів зайняло по відношенню до радянської влади ворожу позицію …» [15, С. 297]. Проте, незважаючи на
шалений тиск більшовиків на греко-католицьке духовенство та монахів, діяльність архімандрита Климентія
серед них все ж таки принесла позитивний результат. На православ’я погодилося перейти лише три особи
з 947 греко-католицьких ченців і черниць, узятих на облік станом на початок 1946 року [15, С. 538].
Тепер же першочерговим завданням для о. Климентія стало збереження кожного священнослужителя, який потрапляв до НКВС. Незважаючи на активні дії радянської влади, архімандрит шукав різні способи
звільнення священиків з-під арештів, а також намагався повідомити Ватикан про дії радянської влади щодо
греко-католицької церкви. Зв’язки з Ватиканом Климентій Шептицький відновив ще під час поїздки у
Москву, де, крім партійного керівництва, архімандрит таємно зустрічався з священиком американського
посольства о. Леопольдом Марі Брауном [6, С. 206], який проживаючи у Радянському Союзі, дуже добре
знав релігійну політику влади відносно греко-католиків. Саме через о. Брауна о. Климентій домовився
передавати повідомлення до Ватикану про становище греко-католицької церкви під радянською окупацією
[10]. В результаті цих домовленостей було зроблено навіть дві спроби надіслати повідомлення о. Брауну до
Москви зі Львова через місцевого посередника – викладача англійської мови Львівського університету [7]:
під час першої – о. Браун запропонував архімандриту схему звільнення з-під варти єпископа Будки через
англійське посольство, оскільки він мав англійське громадянство; у межах другої спроби о. Климентій
передавав інформацію у Ватикан про стан УГКЦ після арешту єпископату та про створення ініціативної
групи на чолі з о. Г. Костельником. Але обидві спроби виявилися невдалими, оскільки матеріали опинились
в руках радянських спецслужб [7].
Незважаючи на негативне відношення УГКЦ і особливо теперішнього її глави – Климентія Шептицького, до «возз’єднання з РПЦ», у березні 1946 року у Львові все ж таки було проведено Церковний собор за
сценарієм, розробленим радянськими спецслужбами у Москві [15, С. 610]. На цьому соборі о. Г. Костельник,
виголосив «Доповідь про мотиви возз’єднання Греко-католицької церкви з Руською православною церквою»,
яка завершилася висновками про фальшивість західного християнства, а також закликами до єднання з
«церквою всього нашого народу» – православ’ям [30, С. 13]. Підбиваючи підсумки роботи Собору, організатори оголосили про те, що більшість греко-католицьких священиків «навернулися» до православ’я. Хоча
насправді навіть ті, що перейшли в православ’я, не сповідували цієї віри. Ось як згадував співробітник НКВС
І. Богданов тодішні події: «спостерігаючи за кожним із присутніх на зборах, за їхніми репліками, запитаннями та зауваженнями, я дійшов до висновку, що, підписавши цю заяву, вони залишились тими самими
католиками, з тими ж політичними поглядами і релігійними переконаннями … А підписали заяву лише зі
страху, і, якщо б завтра їм запропонували те саме, то вони б відмовились від своїх підписів» [15, С. 100].
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Тепер УГКЦ оголошувалася поза законом, а духовенство, яке не підтримало положень собору і надалі
виконувало душпастирські обов’язки, з точки зору радянського судочинства, порушувало закон, оскільки
ці духовні особи вважалися служителями забороненої релігійної організації [2, С. 165] і їх було арештовано.
Побоючись за долю своїх родин, на православ’я перейшла більшість одруженого парафіяльного духовенства, на відміну від єпископів та ченців [18, С. 711]. Разом з тим, була розграбована церква св. Юра, «загальна
оцінка награбованого – 67 605 руб.» [15, С. 654]. Причину ліквідації УГКЦ радянська влада пояснювала так:
«з усіх релігійних організацій в Західній Україні була найбільш реакційною греко-католицька церква.
Протягом усієї історії вона була прихильницею колонізаторів західноукраїнських земель, в інтересах Ватикану допомагала душити прогресивні сили українського народу, який виступав проти іноземного панування.
Навколо церкви групувалися і групуються українські націоналісти … усе це вимагає від партійної влади
посилення пильності і боротьби з греко-католицьким підпіллям …» [27, С. 341].
Навіть після Церковного собору Климентій Шептицький не здавався, і після невдалої спроби
повідомити папський престол про ситуацію з УГКЦ у 1945 році знову намагався відіслати повідомлення у
Ватикан [22, С. 3], тепер через єврея Курта Левіна [6, С. 211; 17, С. 272] (його в роки німецької окупації
брати Шептицькі врятували від фашистів), у яких повідомляв про переслідування та арешти греко-католицького духовенства. К. Левін, за порадою ігумена Климентія, зустрівся у Римі з секретарем Конгрегації
Східних Церков Еудженіо Тіссеран, який лише вислухав звіт юнака [13, С.240 – 242], але жодних рішень не
було прийнято. Всі спроби Климентія Шептицького закінчувалися безрезультатно, бо ніхто не виявляв
особливого інтересу до питання ліквідації УГКЦ, хоча робилися спроби Ватикану протестувати. Наприклад,
у грудні 1945 року папа римський Пій ХІІ з нагоди святкування 350-річчя Берестейської унії у своїй промові
виступив на захист заарештованих в Україні українських владик, священиків і віруючих [18, С. 72]. Проте
далі тих розмов справа так і не пішла.
Активна діяльність Климентія Шептицького за збереження греко-католицької церкви викликала
невдоволення у радянського керівництва, яке видало наказ про арешт архімандрита [10], висунувши йому
звинувачення винятково політичного характеру, а саме: у ворожій діяльності проти радянської влади,
зустрічі німецьких окупантів, співпраці з Ватиканом, зв’язках із керівниками підпільних структур ОУН та
УПА. Навесні 1947 року о. Климентія арештували в Уневі, а вже на початку літа його перевезли до Києва.
Перший допит архімандрита відбувся у середині літа 1947 року в київській в’язниці МДБ УСРС,
куди його перевели згідно з розпорядженням заступника міністра держбезпеки УРСР Д. Єсипенка [41,
С. 49]. Саме в її стінах отець Климентій зазнав найбільших знущань, що проходили переважно вночі.
Енкаведисти різними способами намагалися зламати його, неодноразово пропонували зректися своєї віри,
перейти в юрисдикцію Московської патріархії, обіцяючи відпустити в монастир. Проте архімандрит залишався непохитним у своєму переконанні й вірним християнським ідеалам та греко-католицькій церкві. Хоча
під тиском допитів архімандрита змусили зізнатися, що в монастирі була криївка, а монахи допомагали
повстанцям.
Усі труднощі в’язничного життя – нічні допити, шантаж, залякування, переведення з одного місця на
інше – архімандрит переносив так, як вимагала цього церковна догматика: «Для мене тюремна камера – це
монаша келія. Живу так, як жив би в монастирі. Тішуся тим, що можу багато молитися, що можу все те
переносити та жертвувати себе Господу Богу» [11]. Ось як описує першу зустріч з о. Климентієм колишній в’язень І. Кривуцький: «… худорлявий, з довгою білою бородою, трохи сутулий, з палицею. Рухи повільні,
спокійний, обличчя і очі привітні … Відчувалося, що він утомлений і розстроєний ... Щодня вранці і перед
сном о. Климентій підходив до вікна на відстані більше одного метра (ближче не дозволялося), опершись
руками на палицю, схиляв голову і пошепки молився … у в’язниці архімандрит щедро ділився скромними
пакунками, які приходили від сестер-монахинь ...» [31]. Співв’язні архімандрита згадували, що його поведінка та ввічливе ставлення до в’язнів створювали атмосферу дисципліни в камері. «Спостерігаючи за
поведінкою о. Климентія, незаперечною відданістю вірі своїх предків, любов’ю до свого народу, я вже тоді
думав, що такі люди повинні бути зачислені у список багатьох мучеників, святих. …», - так згадував один
із співкамерників Климентія Шептицького [20, С. 78-79].
Слідство тривало більше півроку і на початку 1948 року висунули вирок – зрада Батьківщині, за що
його засудили до 8 років виправно-трудових таборів із конфіскацією майна [40, С. 62]. Після оголошеного
вироку архімандрита відправили до Москви, а пізніше – до Володимирської в’язниці [1, С. 41]. На початку
1950 року відділ «А» МДБ СРСР видав наказ про переведення Климентія Шептицького до в’язниці
м. Верхньоуральськ Челябінської області, але наказ так і не був виконаний [8].
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1 травня 1951 року у тюремній лікарні Володимирської в’язниці, де лікувався з діагнозом загальний
артеріосклероз, гіпертонія, порок серця, архімандрит Климентій Шептицький помер, де і похований.
«Померлого роздягли, обгорнули в простирадло, взяли на ноші і винесли на міське кладовище поряд в’язниці.
Тіло кинули в яму і засипали землею, не залишаючи жодних позначок» [32], - згадувала колишня працівниця
цієї в’язниці В. Ларіна. За словами цієї ж жінки до ями кинули пляшечку із запискою, де вказувалися
прізвище, дата народження і смерті, але до сих пір могилу поки що відшукати не вдалося.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, церковнорелігійна діяльність Климентія Шептицького була і залишається яскравим прикладом того, як УГКЦ стояла
й стоїть на засадах християнської моралі й національно-релігійних інтересах українського народу. о. Климентій доклав багато зусиль для піднесення українського духу, національної ідентичності й самобутності.
Після арешту єпископів і ліквідації УГКЦ, о. Климентій організував навколо себе духовенство, яке противилося переведенню на православ’я, і виступав його фактичним провідником. Під проводом архімандрита
Климентія церква виявилася готовою до будь-якого опору проти дій радянських органів влади. Незважаючи
на активний фізичний та моральний тиск, арешт, виснажливі допити, доноси, архімандрит Климентій
Шептицький відкрито заявив про свою непримиренну позицію щодо переходу в православ’я, відстоював не
лише власні релігійні переконання, але і греко-католицької церкви загалом, нехтуючи своїм здоров’ям і
навіть життям.
Життя Климентія Шептицького є прикладом справжнього служіння Церкві, патріотизму, відстоювання християнських цінностей.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ КЛУБІВ ВОЛИНІ
У 60-80-х рр. XX ст.
Анотація. В запропонованій статті автор на основі архівних матеріалів висвітлює діяльність
сільських клубів Волині у 1960-1980-ті роки. Простежує вплив держави на населення через культурні
осередки. Аналізує їх основні напрямки роботи: пропагандистську, ідейно-виховну, атеїстичну, правову та
профорієнтаційну. Акцентує увагу на розвитку народної художньої самодіяльності у Волинському селі в
період так званого розвинутого соціалізму. Зроблено висновки,що саме клуби були центрами спілкування
селян, ядром їх культурного життя. Проте через надмірну політико-ідеологічну спрямованість пересічний
сільський житель перетворювався із творця національних культурних цінностей на споживача масової
культури, низької за походженням, як правило, антинаціональної за характером.
Ключові слова: Волинь, культура, сільські клуби, ідеологія, художня самодіяльність.

Mayboroda O. L.

THE ACTIVITY OF VOLYN RURAL CLUBS
IN 60-80th XX CENTURY
Abstract. The author enucleates the activity of rural clubs in 1960-1980th on the base of archival materials
in this article. The influence of the state to the population through the cultural centres is traced. The author analyses
their main strategiesof work: propagandist, ideological and educational work, atheistical, legal and career
guidance. The special attention is payed to the development of folk amateur art in Volyn village in the period of so
called developed socialism. It is gathered that clubs, themselves were the centers of communication in the village,
and the center of their cultural life. But because of the excessivepolitical and ideological drifts the average peasant
recreates from the creator of national and cultural values into the user of total culture, with low level and as a rule
with untinational character.
Keywords: Volyn, culture, rural clubs, ideology, amateur art.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань держави в умовах сьогодення залишається
розбудова сучасного українського села. Концептуально важливою є культурно-освітня політика. Аналіз
проблемних аспектів та суперечливих явищ, врахування здобутків і прорахунків дозволить українському
селу повною мірою інтегрувати в культурно-освітній простір країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслена тема є однією з важливих напрямів вивчення
соціально-культурного становища українського селянства в період так званого розвинутого соціалізму,
тому фрагментарно знайшла відображення у працях вітчизняних науковців [1-6].
Постановка завдання. Слід зазначити, що питання культурного становища села вивчалися лише у
всеукраїнському контексті. З огляду на вказане, автор розвідки, на прикладі діяльності сільських клубів,
ставить за мету проаналізувати культурне життя волинського села у 1960-1980-х рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сільській місцевості єдиним місцем культурного відпочинку та дозвілля став клуб. Саме тому, командно-адміністративна система розглядала заклад як інструмент агітації і пропаганди, скерований на найширші кола громадськості. Характерною рисою діяльності
усіх закладів культури в умовах радянського тоталітаризму була їх надмірна політизованість та ідеологізованість. Тому клуби і будинки культури виконували не тільки просвітницькі функції, сприяючи піднесенню освітнього, загального культурного рівня мешканців села, але й численні політико-ідеологічні
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завдання, спрямовані на утвердження комуністичної свідомості і виконання накреслень партії та держави в
різних ділянках суспільного життя.
Першочерговим завданням культпрацівників стала пропаганда матеріалів партійних з’їздів. З цією
метою у всіх селах Волинської області клубні працівники проводили активну роботу. Так, у селах Козлиничі, Повурськ, Тойкут, Білин Ковельського району організовувалися усні журнали за матеріалами з’їздів
“Рубежі десятої п’ятирічки”, “Партія веде”. У селах Топільно, Сокіль, Доросині Рожищенського району
експонувалися фотовиставки “Програма миру в дії” і виставки матеріалів про хід виконання рішень ХХV
з’їзду КПРС і КП України. На тваринницьких фермах Любешівського району були обладнані кімнати
тваринників з метою проведення тематичних вечорів, виступів агітаційно-художніх бригад, оформлення
наочної агітації.
Клуби і будинки культури брали участь також в інших політичних заходах, зокрема у виборах до Рад
різних рівнів. Так, у 1985 р. розгорнуто агітаційно-пропагандистську роботу назустріч виборам до Верховної Ради УРСР та місцевих Рад народних депутатів. У 722 культосвітніх установах працював 701 агітпункт,
діяло 325 клубів виборців, 64 клуби молодого виборця [7, арк. 24-26].
На завершальному етапі кампанії культосвітні працівники проводили вечори-зустрічі кандидатів у
депутати з виборцями. У день виборів, 24 лютого, в клубах, будинках культури, на виборчих дільницях,
агітпунктах організовувалися тематичні концерти професійних митців і самодіяльних колективів. Усього в
цих заходах, за офіційною статистикою, брало участь 2 народних оркестри, 82 хори, 190 духових оркестрів,
554 концертні бригади, 386 вокальних груп і колективів художньої самодіяльності тощо [8, арк. 24-26].
Як бачимо, пріоритетним завданням сільських закладів культури Волині було здійснення комуністичної пропаганди, виконання суспільно-політичних завдань радянської системи. Одним з аспектів у
насадженні ідеології стала боротьба з “буржуазним націоналізмом”. Так, працівників клубів і будинків культури зобов’язували ширше пропагувати подібні ідеологічні матеріали серед односельчан, проводити відповідні масово-політичні заходи. Партійне керівництво відзначало, що “за останні роки помітно збільшилася
політична загостреність наших газет, журналів, такі журнальні матеріали, які систематично використовуються пропагандистами у роботі, надають велику допомогу у нашій ідеологічній справі. Велика увага
лекторів і пропагандистів звертається на статті, надруковані в журналі “Комуніст України” про українських
буржуазних націоналістів” [9, арк. 120].
Однак гостра політична пропаганда, що стосувалася “викриття українського буржуазного націоналізму”, не зустрічала бажаного відгуку в середовищі волинського селянства. Значна частина місцевого населення у свій час зазнала жорстоких репресій з боку сталінського режиму, а тому мовчазливо співчувала так
званим націоналістам. В багатьох випадках такі ідеологічні заходи проводилися формально, а подекуди –
лише фігурували у звітах, мали місце тільки на папері. Люди намагалися уникати навіть розмов на подібні
теми, щоб зайвий раз не наражатися на небезпеку, не сказати щось зайве, заборонене владою.
У 1960-х рр. в СРСР розгорнувся широкий рух зі створення агітбригад. Їх виступи поєднували в собі
концерт художньої самодіяльності та публіцистично-пропагандистський матеріал. В “Інформації про
обслуговування колгоспників під час збирання врожаю і здачі державі хліба станом на 1 серпня 1966 р.”,
поданій районним відділом культури Ковельського району до Волинського обласного відділення культури,
серед завдань агіткультбригад називалася також “пропаганда сільськогосподарських знань і передового
досвіду...” [10, арк. 1].
Агіткультбригади створювалися в усіх районах області. З метою організації культурно-освітньої роботи для працівників культури під час збирання врожаю складались графіки обмінних виступів, згідно з
якими кожен колектив під час жнив повинен був дати не менше 10 виступів не тільки серед колгоспників
свого господарства, а й у бригадах, ланках, на польових станах сусідніх колгоспів. Місцеві партійні і радянські органи ретельно контролювали зміст і тематику виступів. У рекомендованих сценаріях, як правило,
відображались знаменні події року, успіхи “ударників” праці, критикували тих, “хто заважав йти вперед”
[11, арк. 97].
Влада прагнула якнайширше залучити працівників клубів і будинків культури до агітаційної роботи.
Вважалося, що механізатори, зайняті збиранням врожаю, мали недостатньо часу на те, щоб ознайомитися з
періодикою вдома. Тому культпрацівникам доручали доставляти пресу в агітбесідки, на поля, на токи.
Майже в усіх колгоспах агітатори закріплювалися за збирально-транспортними загонами, де проводили
бесіди, стисло передавали зміст найважливіших подій. Вони повинні були пов’язувати свої виступи з
конкретними справами колгоспів, кожного виробничого підрозділу.
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У деяких районах працювали так звані агітпоїзди, куди входили агіткультбригада, автомашина побутового обслуговування, пересувний кіноклуб. У тих клубних установах, де не було агітбригад, в період жнив
створювались невеликі концертні колективи з обов’язковим тематичним репертуаром. У закладах культури
відбувалися тематичні вечори, зустрічі з передовиками виробництва і ветеранами праці, читацькі конференції і свята пробного виходу в поле, на яких вручались накази кращому механізатору колгоспу, радгоспу.
При цьому слід зазначити, що пропагандистська діяльність сільських закладів культури помітно пожвавлювалася під час відзначення ювілеїв радянської влади або проведення виборів: якщо у 1964 р. в області було
проведено дещо більше 2 тис. заходів, то у 1967 р. – в рік святкування 50-річчя радянської влади – майже
10 тис. [12, арк. 97].
На виконання постанови Ради обласного управління культури від 7 січня 1977 р. “Про проведення
постійно-діючого обласного огляду-конкурсу закладів культури Волинської області на кращу організацію
масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення” в усіх сільських закладах культури широко
впроваджувались масові види фізичної культури і спорту на основі Всесоюзного фізкультурного комплексу,
створювались та поліпшувались умови для активного відпочинку. Підсумки огляду-конкурсу підводились
за такими показниками: кількість відвідувачів, що займалися в секціях і командах; кількість населення, що
взяло участь у масових фізкультурно-оздоровчих заходах; будівництво спортивних споруд.
У 1985 р. в клубних установах Волинської області проведено 19,4 тис. масових заходів з безкоштовним демонструванням хронікально-документальних і науково-популярних кінофільмів, понад 25 тис. тематичних вечорів, на яких побувало більше 2 млн. присутніх, 342 театралізованих свята, 23,1 тис. концертів і
вистав самодіяльних колективів, прочитано понад 29 тис. лекцій різної тематики [13, арк. 46]. Слід зазначити, що всі ці заходи мали на меті перш за все пропаганду радянського способу життя та ідеології.
Одним із основних завдань культпрацівників стало забезпечення належного рівня роботи гуртків
художньої самодіяльності, особливо під час святкування знаменних дат, зокрема, ювілеїв Жовтневої
революції (1967, 1977, 1987), утворення СРСР (1962, 1972, 1982) тощо.
В ході святкування 50-річчя утворення СРСР, у грудні 1971 та січні 1972 рр. в усіх районах області
були запалені факели фестивалю самодіяльного мистецтва. Відкриття фестивалю, як правило, носило показовий характер. На запалення факелів запрошувалися секретарі партійних організацій, голови виконкомів
сільських Рад, культпрацівники. В більшості випадків були підготовлені змістовні програми виступів
колективів художньої самодіяльності, виставки робіт народного декоративно-прикладного мистецтва
(с. Бобли Турійського, с. Щурин Рожищенського, с. Березовичі Володимир-Волинського, с. Озеро Ківерцівського, с. Мизове Старовижівського районів). Разом з тим, під час відкриття фестивалю не в усіх районах
виступи художньої самодіяльності були організовані належним чином. Так, в Любомльському районі
декілька разів міняли строки запалення факелу фестивалю і село, в якому мав відбутися захід. Непоодинокими були випадки, коли в селах, де відбувалось відкриття, виступи колективів були непоказовими.
Наприклад, в с. Олеськ Любомльського району колективи художньої самодіяльності не були підготовлені
до виступу [14, арк. 19].
Оскільки основним завданням ювілейних заходів стало, перш за все, озвучення творів патріотичного
і громадянського змісту, особлива увага приділялася репертуару. Питання його формування ставилося на
районних семінарах культосвітніх працівників, де особлива увага зверталася на включення до репертуару
творів вітчизняної та зарубіжної класики. Художні колективи, що використовували „ліричні і ... слабкі в
ідейному і художньому відношенні твори”, підлягали суворій критиці. В репертуарі самодіяльних колективів всіх жанрів у 1964 р. твори радянських авторів складали 54%, в т. ч. самодіяльних авторів – 10%,
класичні твори – 15,5%, народні – 30,5% [15, арк. 4].
Окрім організації концертів до ювілейних дат, колективи художньої самодіяльності проводили заходи на правову, медичну і санітарно-гігієнічну та антиалкогольну тематику. Чимало заходів проводилося на
виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 7. 05. 1985 р. „Про заходи по подоланню пияцтва і алкоголізму, викоріненню самогоноваріння”. Відповідно до рішень облвиконкому від 31. 05. 1985 р. органами і
установами культури було проведено певну роботу по вдосконаленню антиалкогольної пропаганди. За районами закріплювались відповідальні працівники апарату управління та обласних методичних центрів, які
надавали методичну допомогу та здійснювали контроль за діяльністю культосвітніх закладів по організації
антиалкогольної програми і розсилали для агітаційно-художніх бригад спеціальні сценарії [16, арк. 86].
На виконання наказу від 26. 03. 1976 р. „Про роботу закладів культури Любомльського району по
правовому вихованню трудящих та зміцненню соціалістичної законності” культпрацівниками було розроблено заходи по правовому вихованню населення. Окрім проведення декади кінофільмів та лекцій на правову
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тематику, в репертуар гуртків художньої самодіяльності і сценарії агіткультбригада були включені твори, в
яких таврувались порушники норм „соціалістичної співдружності” [17, арк. 104].
Згідно вимог постанови Ради Міністрів УРСР від 15. 05. 1980 р. та наказу Міністерства культури
УРСР від 3. 08. 1983 р. щодо культурного обслуговування самотніх людей похилого віку, культпрацівники
області регулярно відвідували самотніх людей на дому, вітали їх у дні радянських свят та в особисті дати,
запрошували на концерти і вистави художньої самодіяльності та професійних колективів. В області нараховувалося чотири будинки-інтернати для людей похилого віку, де колективи художньої самодіяльності
організовували спеціальні вечори-виступи [18, арк. 29-30].
Значне місце в роботі клубних працівників займала атеїстична пропаганда, боротьба з вірою і
церквою. У селах, де фіксували високий рівень релігійності, працівники культури складали індивідуальні
плани читання: “Наука проти релігії”, “Вони порвали з релігією”. За окремими сім’ями закріплювалися так
звані бесідники-атеїсти. Але у такій боротьбі з “релігійними пережитками” серйозно підривалися підвалини
людської моралі – совість, милосердя, любов до ближнього. Навпаки, з’являлася байдужість, посилювався
національний нігілізм, зростали злочинність, пияцтво та алкоголізм. Таку ціну платив український народ за
дехристиянізацію, відлучення від національних джерел духовності.
Позитивним явищем, було те, що волинські селяни мали змогу демонструвати свої таланти, які проявлялися насамперед, у хоровому мистецтві. Так, високою виконавською майстерністю зарекомендували себе
хори сіл Любитів Ковельського, Скобелки і Вільхівки Горохівського, Кримне Ратівського районів, а також
хор медиків Володимир-Волинського району і хор Ківерцівського лісгоспзагу. Названі колективи, крім
виступів у своїх селах, часто виїжджали з концертами у сусідні села.
У колгоспі “Комсомолець” Володимир-Волинського району постійно працював хоровий колектив у
складі 100 осіб, духовий оркестр, гуртки: драматичний, танцювальний, літературний та ін. За офіційними
звітами, в колективах художньої самодіяльності тут налічувалось 200 колгоспників на чолі з головою колгоспу. Хоровий колектив цього колгоспу за майстерну участь в огляді художньої самодіяльності, присвяченому 150-річчю з дня народження Т. Шевченка, нагороджено ювілейною медаллю. Його керівника –
В. Герасимчука – нагороджено почесним знаком Міністерства культури СРСР “Відмінник культурноосвітньої роботи”.
Серед музичних колективів області здобули хорошу славу домровий оркестр с. Любитів Ковельського району, струнні оркестри сіл Скобелка, Жабче Горохівського району, Шацьк Любомльського району,
оркестр народних інструментів с. Заставне Володимир-Волинського району. Основними учасниками художньої самодіяльності була сільська молодь різних професій. Діяло чимало вокальних дуетів, тріо, квартетів тощо. Обласне управління культури звертало увагу на створення і розвиток сімейних художніх ансамблів. З метою популяризації цієї ідеї проводилися районні й обласні огляди, “паспортизація” сімейних ансамблів. Загалом за досліджуваний період у подібних оглядах взяло участь понад 200 сімейних колективів [19,
арк. 4].
Постійними в селах області стали тематичні вечори, театралізовані свята: “Говорять ветерани”,
“Фронтовики, надіньте ордени”, “Спасибі Вам, солдатські вдови”, “Серед героїв – ваші імена”, створення
вокально-хорових колективів ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці. Такі колективи існували в
Ківерцівському, Локачинському, Ратнівському, Рожищенському, Турійському, Маневицькому районах.
Учасниками хорів були люди різних професій та віку. Це сільська інтелігенція, передовики колгоспного
виробництва, інші працівники. В хорі колгоспу “Радянська Україна” Любешівського району брали участь
вчителі середньої школи, вихователі дитячого садка, медичні працівники [20, арк. 13].
Незважаючи на значні показники роботи сільських культосвітніх закладів, в їх роботі відзначались
певні труднощі і недоліки. Зокрема, в окреслені роки загострилася житлова проблема культпрацівників. Як
і сьогодні, важливою проблемою була низька заробітна плата культпрацівників, в результаті чого певна
частина спеціалістів відмовлялись від роботи в закладах культури. Роботу культпрацівників ускладнювала
слабка матеріально-технічна база. В низці населених пунктів з року в рік зволікалося будівництво клубів.
Так, більше п’яти років будувалися клубні установи сіл Наталин і Кутрів Горохівського, Новосілки,
Довжиця, Градиськ Маневицького, Оленівка, Лунів Рожищенського, Солов’ї Старовижівського районів, а
в селах Бортнів Іваничівського, Доротище Ковельського, Штунь Любомльського, Оленівка Рожищенського
районів будівництво взагалі припинилося через відсутність коштів та будівельних матеріалів [21, арк. 43].
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У багатьох волинських селах
клубна робота носила цілком формальний характер. Культосвітні працівники займалися переважно домашнім господарством, не приділяючи належної уваги основній діяльності. Певною мірою це пояснювалося
низьким рівнем їх матеріального забезпечення, в такий спосіб вони дбали про своє утримання, забезпечення
сім’ї. В цих випадках діяльність сільських клубів зводилася до демонстрації фільмів та організації танців, а
гурткова та інша робота фактично не проводилася. Сільські мешканці не мали реальних можливостей
регулярно відвідувати театри, концерти, музеї, виставки. Виїзні постановки українських професійних
театральних колективів відбувалися в селах області вкрай рідко. У подальших дослідженнях варто звернути
увагу на внутрішню організацію роботи сільських клубів Волині та матеріально-технічне забезпечення.
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УДК 94 (477): В. Щербицький
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ВОЛОДИМИР ЩЕРБИЦЬКИЙ – АНТИПОД АДЕПТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. З урахуванням досліджень попередників та на підставі архівних і опублікованих документів на засадах контроверсійності з’ясовується сімнадцятилітня діяльність першого секретаря ЦК КПУ
як самодостатнього господаря чи московського намісника України, його ставлення до зародження атрибутів громадянського суспільства, провадження політичних репресій, поведінка під час Чорнобильської
аварії і трагедія останніх днів життя.
Ключові слова: Україна, В. Щербицький, П. Шелест, Л. Брежнєв, громадянське суспільство, ЦК
КПУ, КДБ, репресії, Чорнобильська трагедія.

Zajtsev J. D.

VOLODYMYR SHCHERBYTSKYJ – THE ANTIPODE OF CIVIL
SOCIETY ADHERENTS
Abstract. Given the studies of predecessors and on the basis of archival and published documents, the author
reveals the controversial seventeen-year activities of the First Secretary of the Central Committee of the Communist
Party of Ukraine as a self-sufficient master or a Moscow’s governor of Ukraine, his attitude to the origin of civil
society attributes, conduction of political repressions, behaviour during the Chоrnobyl disaster, and the tragedy of
the last days of his life.
Keywords: Ukraine, V. Shcherbytsky P. Shelest, L. Brezhnev, civil society, Central Committee of the Communist Party of Ukraine, KGB, repressions, Chоrnobyl tragedy.
Постановка проблеми. Військова агресія Росії проти України загострила увагу суспільства до
історичних коренів та цивілізаційних засад взаємин двох сусідніх народів. Окупація Криму російською
армією та криваве шаленство сепаратистів на Донбасі вкупі з їхніми московськими ляльководами черговий
раз увиразнили правоту “українських буржуазних націоналістів”, образно висловлену гаслом Миколи Хвильового: “Геть від Москви!”. Двадцяте століття було позначене низкою спроб реалізації цього гасла. Однак
силою зброї, репресіями, облудною пропагандою, діяльністю продажної “п’ятої колони” та імперського
управлінського апарату тривалий час вдавалося придушувати визвольний рух українського народу. У цій
каїновій службі провідну роль відігравали кремлівські намісники в Україні в особі перших секретарів ЦК
КПУ. Понад чверть століття тому, 16 лютого 1990 р., скінчив свій земний шлях Володимир Щербицький,
який керував республікою за кремлівським мандатом понад 17 років.
Подібні ціхи слугують нині приводом для ретроспективної мандрівки сторінками призабутої минувшини. У тому числі й щодо ролі особи в історії нашої країни та її ставлення до зародження інститутів громадянського суспільства. Окрім економічного фундаменту у вигляді недержавної власності на засоби
виробництва, ці інститути зумовлюють функціонування певної політичної структури недержавного характеру, до якої входять політичні партії, громадські організації (професійні, жіночі, молодіжні) та об’єднання
(творчі, спортивні, конфесійні), суспільні рухи, засоби масової інформації. Громадянське суспільство передбачає наявність демократії, свободи слова, друку й сумління, вільних виборів, справедливої правової системи, які гарантують існування держави вільних індивідів. Розглянемо практичне втілення декларованих
Конституцією норм громадянського суспільства через призму життя й діяльності першої особи УРСР.
Щоправда, теперішня свобода слова ефектно прислужилася й ностальгійно стурбованим адептам тоталітарного минулого у справі реабілітації “зіпсованого” істориками та народною творчістю іміджу останнього компартійного правителя України. Так, з нагоди 85-річчя В. Щербицького (народився 17.02.1918 р.)
розпорядженням Кабміну в листопаді 2002 р. було створено оргкомітет у складі кількох міністрів, керівників відомств, політиків, діячів науки й культури, а також дружини ювіляра Ради Гаврилівни (вона все
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життя пропрацювала вчителем російської мови та літератури в київській СШ № 57, померла 11. 11. 2015 р.)
задля відзначення на державному рівні згаданого ювілею. З цією метою створили Фонд “Українська державність” імені В. Щербицького. З-поміж низки заходів передбачалося й спорудження в Києві погруддя ювіляра. На екрани телебачення вийшли три документальних фільми та окрема передача циклу “Я так думаю”,
опубліковано книжку спогадів сучасників Щербицького1, організовано виставку документів, проведено
“Круглий стіл”, урочисте засідання в Київській філармонії з доповіддю академіка НАН України Петра
Тронька “Володимир Щербицький і його епоха” та участю віце-прем’єр-міністра Дмитра Табачника. Останній спільно з Головою Верховної Ради Володимиром Литвином поклали квіти до могили ювіляра на Байковому цвинтарі. Відбулося перейменування вулиць на честь двічі Героя Соціалістичної Праці у Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Верхньодніпровську2.
Історик Олександр Зайцев відгукнувся на згадану ухвалу Кабміну саркастичною статтею “Державність імені Щербицького”, в якій перелічив його “заслуги”. Щодо пам’ятника, зокрема, зазначив: “Що ж,
ідея непогана. Я навіть знаю відповідне місце для такого пам’ятника. Є в Києві сквер, чомусь облюбований
бомжами і пияками, де вже стоїть погруддя Станіслава Косіора – першого секретаря ЦК КП(б)У часів
Голодомору і Великого Терору. Саме за його правління відбувся поворот від українізації до русифікації –
курс, гідно продовжений Щербицьким, тож і стояти їм пасувало б поруч. А третім у цій галереї вождів міг
би бути, скажімо, Лазар Каганович, який двічі стояв на чолі комуністів республіки. Правда, тут уже було б
певне протиріччя: єврей Каганович ледь не силоміць примушував партійних і радянських працівників вивчати українську мову, а щирий українець Щербицький і своєю політикою, і особистим прикладом заохочував русифікацію”3. Мабуть, не лише науковці відреагували подібним чином, бо пам’ятника не спорудили,
але все інше, як бачимо, реалізували.
Менш помпезно відзначили 90-ліття та 95-річчя Щербицького. На його малій батьківщині у Верхньодніпровську встановили бронзовий бюст ювіляра, відкрили велику експозицію у Народному історикокраєзнавчому музеї. У Дніпропетровську його ім’ям назвали ще й площу, на новому майдані з-поміж 15
барельєфів відомих особистостей відтворили й зображення В. Щербицького. 15 лютого 2013 р. у Києві на
вулиці Десятинній, 8, де він мешкав, відкрили меморіальну дошку. Того ж року з’явилася друком книга
архівних документів та фотографій “Щербицький у пам’яті народній”4. З нагоди попередніх і згаданих ювілеїв у видавництвах, пресі та інтернеті було опубліковано компліментарні спогади помічника В. Щербицького Віталія Врублевського, дружини Ради Щербицької, невістки Олени, журналіста Геннадія Цурканова,
академіка Петра Тронька та ін.5
Із зазначених публікацій постає образ видатного державного діяча, яскравої, неординарної особистості, людини кришталевої чесності й порядності, люблячого чоловіка, батька й дідуся. Зазначалося, що
найбільше він переймався долею України, поступом її економіки, науки й культури, добробутом народу.
Родовід свій виводив від запорозьких козаків. Був заядлим курцем американських сигарет. З дитинства
любив голубів. Кожний ранок починав з відвідин голубника. Коли траурний кортеж з домовиною Щербицького виїхав на Хрещатик, друзі випустили в небо десятки голубів. Як пристрасний уболівальник футболу відвідував усі домашні матчі київського “Динамо”, а виїзні переглядав телевізором. Доручив секретареві
ЦК Якову Погребняку задовольняти потреби команди і гравців. Цю пристрасть характеризує наступний
спогад його невістки Олени Щербицької. 24 жовтня 1987 р. на вечірці у день одруження сина Валерія з
Оленою Щербицький запропонував гостям спершу подивитися футбол по телевізору, а тоді вже сідати за
стіл. [Це був матч кубка УЄФА “Спартак” (Москва) – “Вердер” (Бремен), який москвичі виграли з рахунком
4:1. – Ю. З.]. Був трудоголіком. Повертався з роботи близько 21-ї год. Онучка Радуся зустрічала його біля
дверей в очікуванні дарунка від зайчика – мандаринки або цукерки. Відпочивати не вмів і не хотів. Навіть
під час відпустки в Криму постійно працював, не загоряв, зрідка купався в морі. Інколи відводив душу на
полюванні. Був невибагливий у їжі. Попередив родину, що ікру, червону рибу, інші делікатеси можна замовляти лише до свят. Службовим становищем не зловживав і вимагав цього від підлеглих. Їздив на “Волзі”,
переважно без мигалок та численної охорони. Чиновникам заборонив будувати дачі й купувати авто.
Просив дружину не користуватися біжутерією, а одного разу зірвав з неї кліпси і викинув на клумбу. Виявляв бережливість у побуті: повертаючись з роботи, вимикав у п’ятикімнатному помешканні зайве світло6.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однак популяризовані родиною, сподвижниками й друзями людські якості В. Щербицького не позбавляють необхідності об’єктивної оцінки його як політичного
діяча, керівника найбільшої національної республіки в СРСР. На цій, не так вже й глибоко зораній царині,
плідним засівом відзначився талановитий історик Юрій Шаповал. Передбачаючи зливу славослів’я на
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адресу ювіляра, він підготував об’єктивний нарис життєвого шляху та політичної діяльності В. Щербицького, опублікований на початку 2003 р. в “Українському історичному журналі”7, а на згадані псевдоювілейні заходи відгукнувся аналітичною статтею “Діялектика державного пошанування”8, яку згодом опублікував у книзі “Доля як історія”9. Докладний аналіз “епохи Щербицького” у порівнянні з правлінням його
попередника Петра Шелеста Ю. Шаповал зробив у книзі “Невигадані історії”10.
Переконливу характеристику В. Щербицького як московського намісника в Україні, русифікатора
республіки, антагоніста громадянських прав і свобод, виконавця репресивної політики Кремля, безсилого
спостерігача економічної стагнації країни, ініціатора прискореного будівництва Чорнобильської АЕС без
достатнього технічного й екологічного обґрунтування проекту при ігноруванні негативних висновків
Академії наук України, а після вибуху на станції – винуватця тривалого приховування його катастрофічних
наслідків та ще й проведення першотравневої демонстрації під невидимою хмарою радіоактивного опромінення – подав ґрунтовною статтею в часописі “Критика” Микола Рябчук11.
Низку проблем, пов’язаних із діяльністю В. Щербицького в другій половині 1980-х років, виокремив
В. Литвин у книгах “Політична арена України: Дійові особи та виконавці” та “Україна на межі тисячоліть”.
Зокрема, він, посилаючись на оцінку В. Щербицького колишнім головою Ради Міністрів УРСР В. Масолом
у книзі “Упущенный шанс” (К., 1993), відзначив чималий внесок першого секретаря ЦК КПУ в розвиток
України, зміцнення її економічного потенціалу, зауваживши при цьому негативні сторони тривалого
неконтрольованого перебування його біля керма республіки з необмеженими владними повноваженнями,
які загострилися в останні роки, а саме: “надмірна обережність, неприйняття найменших заперечень, слабкість до возвеличування, вередливість”12. У наступній книзі В. Литвин слушно потрактував збереження
посадового статусу В. Щербицького в горбачовський перебудовчий період не лише через значний економічний потенціал України в союзному господарському комплексі, не лише через особисту вдячність йому
за підтримку нового генсека в політбюро ЦК КПРС, а головно через острах порушення відносної політичної
стабільності в республіці у світлі наростаючих відцентрових рухів у Прибалтиці та інших регіонах країни.
Адже проголошення незалежності України означало розвал СРСР. Водночас В. Литвин підкреслив “вкрай
негативне” ставлення В. Щербицького до створення Народного руху України за перебудову, картав за
погром української культури, але його “найбільшим злочином” вважав приховування наслідків аварії на
ЧАЕС та проведення першотравневої демонстрації 1986 р.13
Не зосереджуюючись на сучасних політичних і моральних оцінках постаті історика Дмитра Табачника, зазначимо, що він одним із перших низкою публікацій дав загалом об’єктивну й водночас досить
критичну характеристику діяльності В. Щербицького14.
Низку негативних тенденцій в “епоху” Щербицького виокремив у книзі “Україна: новітня історія
(1945-1991 рр.)” доктор історичних наук, професор Володимир Баран. Зокрема, він наголосив на погромних
тенденціях у літературі, мистецтві та культурі, поліцейських функціях цензури, звуженні сфери вживання
української мови, переслідуванні іконодумства, кризових явищах в економіці, скептичному ставленні лідера КПУ до політики перебудови15.
На переростанні економічної стагнації у кризу, розширенні масштабів бюрократичного апарату,
одержавленні громадських організацій, зосередженні всієї повноти влади в руках КПРС, згортанні гласності, орієнтації В. Щербицького на Москву й особисто на Л. Брежнєва наголосив у посібнику для студентів
“Історія України” Олександр Бойко16.
Більшість згаданих та низку інших негативних проблем в житті республіки після повалення П. Шелеста окреслив автор цих рядків у розділах “Криза тоталітарної системи” та “Політична опозиція 60-80-х
років”, параграфі “Політика В. Щербицького” на сторінках підручника для вишів “Історія України”,
опублікованого колективом авторів у 1996 р.17, який згодом витримав ще три видання.
Незважаючи на суб’єктивізм жанру спогадів та щоденникових нотаток, заслуговує пильної уваги
книга Петра Шелеста – попередника В. Щербицького на капітанському містку УРСР. Приваблює її інформативна насиченість фактами життя й діяльності безпосереднього учасника найважливіших політичних
процесів і подій, з’ясування мотивації вчинків, прихованих від стороннього ока, безкомпромісність оцінок
дійових осіб – вершителів долі українського народу. Вдало доповнюють книгу документи й матеріали,
інтерв’ю П. Шелеста та його сучасників18.
Зверхній, безапеляційний, зарозумілий стиль взаємин В. Щербицького з підлеглими переконливо
продемонстрував через власний досвід колишній (1968-1979) голова Київського міськвиконкому Володимир Гусєв19.
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За два роки до смерті (помер 1997 р.) багатолітній член Компартії Канади, голова Товариства об’єднаних українських канадців (1978-1991) Петро Кравчук опублікував книгу спогадів “Без недомовок”20, у якій
намагався об’єктивно викласти свої враження від низки відвідин України, взаємин з офіційними особами та
відомими громадськими діячами. Особливо неприйнятними для нього були тотальне російщення, всеохопність цензури (у тому й щодо його публічних виступів), низький культурний рівень державних діячів
(наприклад, голови Президії Верховної Ради УРСР О. Ватченка), заборона українцям Канади відвідувати
родичів в Україні, визначальна роль у цих нецивілізованих реаліях В. Щербицького.
Та найскладнішою дорогою діставалася правди проблема: В. Щербицький і Чорнобильська трагедія.
Усупереч офіційним виправданням про відсутність вірогідної інформації щодо загрози аварії здоров’ю й
життю людей, виявлені документи переконливо свідчать, що чільним особам республіки з перших годин
після вибуху реактора почала надходити докладна й об’єктивна інформація, але їм не вистачило мужності
супроти московського тиску вжити термінових заходів, адекватних вимогам кризової ситуації. Точку зору
офіційного Києва на перебіг подій навесні 1986 р. висловила в одному з інтерв’ю тодішній Голова Президії
Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко21. Статтею “Брехня без кордонів” їй відповіла член Комісії
Верховної Ради СРСР з розслідування дій посадових осіб після аварії на ЧАЕС (діяла у 1989-1991 рр.) Алла
Ярошинська22. Про намагання відповідальних співробітників КДБ УРСР численними доповідними записками з місця аварії вплинути на практичні кроки В. Щербицького та його оточення розповів у книзі “КГБ
– рассекреченные воспоминания” генерал держбезпеки Олександр Нездоля23. Покроковий аналіз до- та
постчорнобильської ситуації викладено в книзі документів і матеріалів “Чорнобильська трагедія”24.
Кількарічна праця (2008-2010) директором Галузевого державного архіву Служби безпеки України дозволила історикові Володимиру В’ятровичу на підставі розсекречених документів у кількох параграфах книги
“Історія з грифом “Секретно” викласти основні віхи будівництва, експлуатації та катастрофи ЧАЕС25.
Логічним підсумком історіографічного огляду постаті й діянь В. Щербицького є відкритий лист
В’ячеслава Чорновола “героєві” цієї статті під назвою “Не випробовуйте народного терпіння!”, який він
написав у тюремній камері в м. Золочеві 1 червня 1989 р. під час 15-денного ув’язнення за організацію
несанкціонованого мітингу у Львові 20 квітня. На карб лідерові КПУ В. Чорновіл поставив нищення всього
українського “відразу після одержання… від “дорогого Леоніда Ілліча” ярличка на київське князювання”26.
Згадані та низка інших джерел, публікацій, архівних документів дають можливість з достатньою
об’єктивністю висвітлити постать і діяльність Володимира Щербицького в обставинах часу.
Постановка завдання. Мета публікації – всебічний аналіз життєвого шляху та державно-політичної
діяльності В. Щербицького.
Виклад основного матеріалу дослідження. Уже під час навчання в школі рідного Верхньодніпровська на Дніпропетровщині (1925-1936) В. Щербицький став комсомольським активістом, а після
дев’ятого класу у 1934 р. навіть працював інструктором райкому комсомолу. Організаційні здібності виявив
і в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті, де навчався у 1936-1941 рр. і перед його закінченням вступив до ВКП(б). З початком війни пройшов підготовку у Військовій академії хімзахисту в Москві
й від 1942 р. служив на офіцерських посадах у складі радянських військ в Ірані та Закавказзі. Війну закінчив
капітаном. У жовтні 1945 р. одружився в Тбілісі з Радою Жеромською (батько – поляк, мати – італійка) й
наприкінці того ж року повернувся в Україну. Влаштувався на Дніпродзержинський коксохімічний завод,
де його обрали секретарем парткому. Від 1948 р. – завідувач оргвідділу, другий, а від 1952 р. – перший
секретар Дніпродзержинського міськкому партії.
У 1954 р. тридцятишестирічний В. Щербицький стає другим, а наступного року вже першим секретарем Дніпропетровського обкому партії, тобто повновладним господарем великої, індустріально потужної
області. У 1957 р. його обирають секретарем і членом Президії ЦК КПУ. Вже тоді, вислужуючись перед
М. Підгорним, на той час Першим секретарем ЦК КПУ, В. Щербицький “пробив” реалізацію низки капіталомістких суперпроектів, будов і водосховищ – сумновідомих “гнилих морів”. Це дало свої плоди, й у
лютому 1961 р. його призначили Головою Ради Міністрів УРСР, а в жовтні того ж року на ХХІІ з’їзді КПРС
обрали кандидатом у члени Президії ЦК КПРС27.
В одній з цековських характеристик В. Щербицького зазначалося, що він “дещо запальний і зарозумілий”28. Вірогідно, саме ці риси підштовхнули його виступити проти “кукурудзяної” політики М. Хрущова
та, кажуть, проти поділу парторганів на сільські й промислові. Відтак у червні 1963 р. М. Хрущов відправив
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його на “заслання” в Дніпропетровськ на попередню посаду, а згодом ініціював виведення зі складу Президії ЦК КПРС. В. Щербицький перейнявся цим і у нього стався інфаркт. Але “опала” тривала недовго.
Внаслідок антихрущовської змови у жовтні 1964 р. до влади прийшов Л. Брежнєв – покровитель В. Щербицького в молодості (їхні родини у Дніпродзержинську мешкали на одній вулиці). Комбінація виглядала
наступним чином. Голову Ради Міністрів УРСР І. Казанця без погодження з Президією ЦК КПУ 1965 р.
призначили міністром чорної металургії СРСР, звільнивши місце для В. Щербицького. Наперекір рішенню
Президії ЦК КПУ його й призначили на звільнену посаду. У 1966 р. В. Щербицького обрали кандидатом, а
9 квітня 1971 р. – членом політбюро ЦК КПРС, підготувавши цим зміщення П. Шелеста. 25 травня 1972 р.
пленум ЦК КПУ з традиційною одностайністю обрав В. Щербицького першим секретарем ЦК КПУ.
П. Шелеста, на той час ще члена політбюро ЦК КПРС, про всяк випадок на пленум не допустили –
відправили до Москви29.
Вже у вересні того ж року за “порадою” з Кремля В. Щербицький ініціював “наукове” рецензування
опублікованої 1970 р. книги П. Шелеста “Україно наша Радянська”, яке виконали академіки АН УРСР
М. Шамота, Б. Бабій та членкор А. Шевелєв. Вони звинуватили автора в ідеалізації минулого, зокрема,
козаччини, відображенні історії України поза історією Росії, применшенні ролі комуністичної партії в боротьбі проти ухилів у національному питанні. У висновку зазначили, що книжка не може використовуватися у науково-дослідній та пропагандистській роботі і поширення її серед широких читацьких кіл також є
небажаним30. Погромну рецензію за вказівкою ЦК КПУ опублікував журнал “Комуніст України”31, а книгу
з бібліотек вилучили й знищили.
Історія усунення П. Шелеста з політичної арени черговий раз підтвердила домінуючу в комуністичній
верхівці традицію утверджувати наступника шляхом паплюження попередника. Вірогідно під впливом
безпідставних звинувачень П. Шелест своєю чергою у книзі “Справжній суд історії ще попереду” кілька
разів негативно характеризував В. Щербицького. Зокрема, зазначав: “За 10 років роботи першим секретарем
ЦК КПУ мені доводилося контактувати, зустрічатися, працювати, бесідувати з багатьма людьми… і про
кожного, з ким доводилося працювати, можу сказати тільки хороше. Винятком є деякі, і в першу чергу
Щербицький, Ватченко, Грушецький. Це тупі, лукаві люди, підлабузники, облесники і падлюки, можуть
будь-кому стати на горло, перегризти його, щоб тільки досягти успіхів у кар’єрі. Розуму, здібностей немає
у таких типів. Ось вони і користуються для досягнення своєї мети мерзотним арсеналом брехні, лестощів,
догідництва, безпринциповості. Після 1973 року в мене залишилося тяжке і гірке враження від справ, які
творяться на Україні. Шкода, дуже шкода було партійну організацію республіки, народ України, що вони
знаходяться під керівництвом таких тупиць, політичних авантюристів, які зраджують інтереси свого
власного народу. І все це творилося під керівництвом і натхненням “великого ленінця” – Л. Брежнєва. Про
це історія колись скаже своє вагоме і правдиве слово”32.
Зазначені епітети можна було б віднести на рахунок посткар’єрних образ. Але П. Шелеста попереджали про незугарну поведінку В. Щербицького задовго до подій початку 1970-х. На одному з полювань у
Заліссі в листопаді 1967 р. колега-мисливець сказав П. Шелестові: “Майте на увазі, що у ставленні до вас
поведінка Щербицького підла”. Після витиснутої Л. Брежнєвим “згоди” П. Шелеста на повернення В. Щербицького Головою Ради міністрів УРСР у жовтні 1965 р. секретар ЦК КПРС М. Підгорний зауважив йому:
“Ти, Петре, ще про це пожалієш, пам’ятай, що це підла людина”33.
2001 р. в інтерв’ю журналістові московської “Независимой газеты” Сергієві Шаповалу син П. Шелеста Віталій сказав про батька: “У ньому не було хамства і жлобства, які він просто не терпів у Володимира
Васильовича Щербицького”34.
Логічним виглядає порівняння В. Щербицького з попередником. Широко відома наполегливість
П. Шелеста у відстоюванні господарських інтересів України перед московськими “боярами”. Колишній
голова Київського міськвиконкому Володимир Гусєв у розмові з С. Шаповалом виокремив ситуацію зі
здачею зерна у союзний фонд. Через те, що республіка виробляла третину м’яса в країні, Шелест обмежував
поставки зернових до Росії у 700 мільйонів пудів. Коли “господарем” України став В. Щербицький, ця квота
зросла до мільярда пудів. За це він одержав за закритим списком дві зірки Героя Соціалістичної праці.
Щоправда, наслідком стала “дрібничка” – різко зменшилось поголів’я худоби35.
Голова КДБ СРСР В. Семичастний після звільнення з посади в 1967-1981 рр. працював першим
заступником Голови Ради Міністрів УРСР. Щербицький прихильно ставився до нього. Але в оцінці його
дій Семичастний намагався бути об’єктивним, зазначивши, що з точки зору політичних якостей і масштабів
керівника П. Шелест, безумовно, вищий. “Щербицький – служака, він був відданим брежнєвським холуєм,
він ніколи не заперечував жодної навіть найбезглуздішої пропозиції Брежнєва”36.
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Залишається жалкувати, що наведені оцінки були висловлені після смерті В. Щербицького. Це,
властиво, позбавило можливості останнього на “тост” у відповідь.
Мати В. Щербицького Тетяна Іванівна все життя прожила в скромних умовах старого будинку на околиці Верхньодніпровська. Розмовляла образною українською мовою, якої навчила й сина. Нею він спілкувався
на всіх посадах добрежнєвського періоду, толерував українське. А після обрання “Першим” перейшов на
російську, за ним – весь партапарат й номенклатурники, доповіді й виступи на всіх офіційних заходах
провадилися лише мовою “старшого брата”. Замість терміна “український народ” В. Щербицький використовував покруч “народ України”, чим намагався позбавити націю однієї з визначальних ознак. І лише на прощальному пленумі ЦК КПУ у вересні 1989 р. знову заговорив українською й згадав про український народ37.
Одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності В. Щербицький вважав боротьбу з “українським
буржуазним націоналізмом”, а заразом – з будь-якими проявами національної самоідентифікації, окремішності, правдивої історії, традицій, духовного спадку минулих поколінь. Не кажучи вже про національновизвольний рух, перспективи державної незалежності України. Ще за часів його прем’єрства 16 липня
1970 р. Москва замінила критикованого за лібералізм голову КДБ УРСР Віталія Нікітченка на колишнього
(протягом війни) відповідального працівника сумнозвісної військової контррозвідки СМЕРШу Віталія
Федорчука. Цією рокіровкою Л. Брежнєв намагався послабити позиції П. Шелеста, дискредитувати його,
відтак звільнити з посади й поставити на чолі республіки свою людину – В. Щербицького. З перших днів
перебування в Києві В. Федорчук заповзявся контролювати роботу радянського й партійного апарату, що
не входило до його компетенції й свідчило про намагання Л. Брежнєва використати спецслужбу в політичній боротьбі за владу в Україні. Винагородою В. Федорчукові слугував дозвіл Москви на збільшення штатів
республіканського Комітету на 660 осіб, добудову його приміщення на 3,5 тисячі кв. метрів та створення міських і районних відділів КДБ38. Вже за кілька тижнів після призначення В. Федорчука П. Шелест зазначив у
своєму щоденнику: “Це ганебне явище у нашій партії. Виявляється, говорити правду, навіть у партійних
органах, небезпечно, потрібно слідкувати за кожним своїм словом, хоча ти говориш правду. За всім слідкують,
все доносять, і сам не знаєш, хто б це міг зробити. Встановлено агентуру, стеження. Як це все гидко!”39. Згодом
додав щодо В. Федорчука: “Докопується” чому не було справжньої боротьби проти націоналістів та “праці”
І. Дзюби. На його думку, боротьба тоді, коли не розбираючись, запроторюють до в’язниці. В. Федорчук заявив:
“Ми працюємо на Союз, ми інтернаціоналісти, і ніякої України у нашій роботі немає”40.
До слова, Іван Дзюба в публічних виступах неодноразово піднімав питання негативного становища з
українською культурою, мовою, великодержавним впливом Росії. Але узагальненого викладу цих проблем,
витоків їхнього домінування у суспільстві в українській політичній думці не було. Намір написати
відповідне дослідження викристалізувався у нього під час погрому інтелігенції в серпні 1965 р. 4 вересня
на прем’єрі фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків” у кінотеатрі “Україна” І. Дзюба публічно
назвав імена заарештованих. За кілька днів розпочав писати твір і закінчив його наприкінці грудня. Назвав
роботу “Інтернаціоналізм чи русифікація?” Передав її до ЦК КПУ та ЦК КПРС. За дорученням П. Шелеста
скорочений варіант трактату був надісланий усім обкомам партії. Передрукований у самвидаві він майже
легально поширювався в Україні, його пропагували західні радіостанції. КДБ часто виявляв його під час
обшуків. Але вважати дослідження антирадянським не було офіційних підстав. В. Федорчук поставив
вимогу підкріпити затіяну ним операцію “Блок” з погрому опозиційного руху та самвидаву визнанням праці
І. Дзюби антирадянською й антикомуністичною, що й було виконано постановою ЦК КПУ 22 лютого
1972 р. 18 квітня за звинуваченням у її написанні І. Дзюбу заарештували й 16 березня 1973 р. засудили на 5
років таборів суворого режиму й 5 років заслання. Утримували в СІЗО КДБ. Звільнили 6 листопада 1973 р.
після його заяви в Президію Верховної Ради УРСР, звернення В. Щербицького за дозволом до ЦК КПРС, й
затвердження 30 жовтня політбюро ЦК КПУ відповідного проекту указу ПВР УРСР41.
Надаючи особливої ваги репресивній машині КДБ, В. Щербицький рекомендував В. Федорчука до
обрання кандидатом, а 1976 р. – і членом політбюро ЦК КПУ. Один з колишніх керівників П’ятого відділу
(боротьба з ідеологічними диверсіями) Управління КДБ у Львівській області генерал-майор держбезпеки
Олександр Нездоля зазначав: В. Федорчук зумів поставити себе так, що став фактично другою особою в
республіці42. Завдяки турботі В. Щербицького про кадебістів в Україні була ліквідована їхня черга на
квартири. Тобто, всі бажаючі працівники спецслужби отримали власні помешкання43. І це при тому, що
звичайні громадяни очікували житла по 20 –25 років.
Віталій Врублевський у згаданій книжці про В. Щербицького вирішив просвітити читачів у царині
теоретичного обґрунтування багатолітнього панування більшовицького режиму в СРСР. Стрижневим
фактором цього феномену він уважає віру мас у світлі ідеали, адже “нічого подібного за силою ідеологічного впливу, що можна було б протиставити ідеалам комунізму, людська цивілізація не створила і навряд
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чи створить в осяжному майбутньому”44. Натомість автор цієї статті дотримується дещо іншої точки зору,
визнаючи фундаментом усієї комуністичної споруди систему репресій, спрямовану проти будь-якого
інакодумства, проти будь-яких виявів громадянського суспільства, не кажучи вже про організовані форми
спротиву тоталітаризму.
Саме на сумлінні В. Федорчука й В. Щербицького погром української інтелігенції в 1970-1982 роках.
У жовтні 1972 р. за звинуваченням у відхиленнях від “генеральної лінії” звільнили секретаря ЦК КПУ з
ідеології академіка Федора Овчаренка, а натомість “обрали” енергійного “борця з націоналізмом”, колишнього секретаря Львівського обкому КПУ (1963-1967) Валентина Маланчука, який “прославив” себе переслідуванням творчої інтелігенції та російщенням шкільництва під час праці (1967-1972) в Міністерстві освіти
УРСР45. Наступ на інакомислення розгорнувся широким фронтом. Скажімо, толерованого П. Шелестом
кінорежисера вірменина Сергія Параджанова, постановника фільму “Тіні забутих предків”, який здобув 28
міжнародних премій та медалей, звинуватили в українському націоналізмі, бо він відмовився дублювати
цей фільм російською. Відтак сфабрикували кримінальну справу, 17 грудня 1973 р. заарештували й 25
грудня 1974 р. засудили на 5 років концтаборів46. Зйомки останнього фільму Параджанова “Сповідь” перервала невиліковна хвороба – ракова пухлина. А вперше, за свідченням Юрія Іллєнка, фільм “Київські
фрески” 1966 р. “було не менш жорстоко зупинено… іншою раковою пухлиною – партійним керівництвом
України за безпосередньою участю Щербицького”47. Серйозність намірів у придушенні опозиційного руху
В. Федорчук продемонстрував на прикладі Валентина Мороза, засудженого у листопаді 1970 р. на 14 років
позбавлення волі – небачений доти вирок інакодумцям48. Наступного року ув’язнили одеситів Ніну Строкату й Олексу Різниківа (відповідно на 4 та 5,5 р.)49, львів’янина Володимира Дяка (на 15 років)50.
На виконання постанови ЦК КПРС від 28 червня 1971 р. про боротьбу з поширенням самвидаву як
одного з виявів зародження громадянського суспільства, КДБ УРСР у середині липня того ж року порушив
справу групової розробки під назвою “Блок”, об’єктами якої стали 24 активних учасники опозиційного руху.
Накопичених протягом півроку матеріалів стеження, прослуховування, вилучення позацензурних документів визнали достатніми для проведення потужної репресивної акції. Задля прив’язки українського руху
опору до закордонних націоналістичних організацій кадебісти використали відвідини України студентом
Лювенського католицького університету з Бельгії Ярославом Добошем, який зустрівся в Києві наприкінці
грудня 1971 р. із Зіновією Франко, Іваном Світличним, Леонідом Селезненком та студенткою з Чехословаччини Ганною Коцур, а 4 січня у Львові – зі Стефанією Гулик. Наприкінці того ж дня у Чопі прикордонники
затримали Добоша під час митного догляду в потязі Москва–Прага. Вилучили “компромат” – 8 фотоплівок
“Словника українських рим” Святослава Караванського51.
12-14 січня 1972 р. кадебісти влаштували справжній погром, головною метою якого була ліквідація
самвидаву як джерела формування незалежної політичної думки, конституційної свободи слова, альтернативного громадянського середовища. Тоді до слідчих в’язниць потрапили кияни Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Олесь Сергієнко та багато інших, львів’яни
В’ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Михайло Осадчий, а також Василь
Романюк і Тарас Мельничук з Івано-Франківщини. Як зазначив у своїй книзі генерал-майор КДБ О. Нездоля
“всі ці заходи були погоджені з П. Шелестом і В. Щербицьким”52. Суди над заарештованими відбулися вже
після заміни В. Щербицьким прем’єрського крісла на компартійне. Вироки були надзвичайно суворими.
Наприклад, за те, що Надія Світлична протягом 1964-1972 рр. “зберігала, розмножувала і розповсюджувала
антирадянську за змістом літературу”, тобто самвидав, та з урахуванням того, “що вона мати-одиначка, на
своєму утриманні має трирічну дитину, у скоєному злочині розкаюється”, Київський облсуд 2 квітня 1973 р.
ув’язнив її “всього” “до 4 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму”53. За подібним звинуваченням та за “участь у виданні нелегального так званого “журналу” “Український вісник” [редагування довести не вдалося], який є антирадянським виданням, спрямованим проти радянського державного та суспільного ладу, дружби радянських народів”, В’ячеслава Чорновола 12 квітня 1973 р. закритим
процесом засудили до 6 років концтаборів та 3 – заслання54. Тобто розправилися зі ще одним вірогідним
атрибутом громадянського суспільства – недержавним позацензурним виданням. На такому ж закритому
засіданні 24 квітня 1973 р. Київський облсуд встановив, що Євген Сверстюк не лише “виготовляв, зберігав
та розповсюджував” самвидав, але й деякі документи передавав за кордон, “неодноразово в усній формі
поширював наклепницькі вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад”, однак винним
себе не визнав. Отож батька двох малолітніх дітей за ч. 1 статті 62 Кримінального кодексу УРСР засудили
на максимально можливий термін – до 7 років концтаборів суворого режиму та 5 років заслання. У таємному
донесенні ЦК КПУ міністр юстиції УРСР В. Зайчук зазначив, що “судовий процес пройшов організовано”55.
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Але розрахунок ЦК КПУ, що численними арештами й жорстокими вироками рух опору комуністичному режимові буде нейтралізовано, виявився марним. Начальник П’ятого управління КДБ УРСР Алфей
Цвєтков уже в травні 1973 р. інформував ЦК КПУ, що залишені на волі спільники заарештованих Михайлина Коцюбинська, Леоніда Світлична, Атена Волицька-Пашко та інші почали групуватися довкола Бориса Антоненка-Давидовича, який є “переконаним націоналістом і продовжує залишатися на ворожих радянському ладові позиціях”56. З метою його дискредитації 1 червня 1973 р. В. Маланчук надіслав членам і
кандидатам в члени політбюро ЦК КПУ проект статті “Знає кіт чиє сало їсть”, яку запропонував надрукувати в газеті “Радянська Україна” за підписом письменника, редактора журналу “Україна” Миколи Подоляна57. Цей факт черговий раз викриває адресу кухні, на якій готувалися відгуки “громадськості”, листи
трудящих, “обурених” антирадянською діяльністю “українських буржуазних націоналістів”.
Того ж 1973 р. відбулося кілька процесів над членами таємних організацій, які також становили
загрозу правлячому режимові як зародки альтернативних об’єднань громадян. Зокрема, 3-9 серпня ІваноФранківський обласний суд у закритому засіданні розглянув справу підпільної “Спілки української молоді
Галичини”, яку 31 січня 1972 р. створив і очолив член КПРС, секретар комсомольської організації Коломийської пересувної механізованої колони, слюсар Дмитро Гриньків у відповідь на січневі арешти
української інтелігенції. Група налічувала 12 членів, було проведено 10 зібрань, усі мали псевдоніми, за
допомогою Д. Гриньківа – голови ДТСААФ підприємства – вправлялися в стрільбі, ухвалили укласти статут
та програму Спілки. Головною метою вважали відторгнення УРСР від СРСР. Арешти відбулися у березніквітні 1973 р. Д. Гриньківа засудили на 7 років таборів суворого режиму та 3 роки заслання. Чотири інших
члени організації отримали по 4-5 років концтаборів58.
18-24 вересня 1973 р. Тернопільський обласний суд у закритому режимі притягнув до кримінальної
відповідальності сім з дев’яти членів підпільної організації, яку в листопаді 1972 р. створив у с. Росокач
Чортківського району 23-річний комсомолець Володимир Мармус. Її метою була боротьба за незалежність
України. Члени групи поширювали листівки, знищили два прапори УРСР, в ніч на 22 січня 1973 р. на честь
55 річниці проголошення в Києві IV Універсалу Центральної Ради про самостійність Української Держави
поширили в Чорткові 19 листівок, зняли 4 радянські прапори й на їх місце підняли національні синьо-жовті.
У лютому-квітні відбулися арешти. В. Мармуса ув’язнили на 6 років концтаборів та 5 – заслання. Шість
інших членів організації засудили на 5-8 років позбавлення волі59.
Переможну реляцію про розгром обох згаданих підпільних організацій 27 вересня 1973 р. В. Щербицький цілком таємним листом надіслав ЦК КПРС60.
Значний резонанс у кадебістських та компартійних колах викликали відомості про існування в студентському середовищі Львова досить численної таємної організації “Український національно-визвольний
фронт” на чолі з Зоряном Попадюком. 29 березня 1973 р. перший секретар Львівського обкому КПУ Василь
Куцевол надіслав до ЦК КПУ таємну “Інформацію про викриття у Львівській області ворожого угруповання”, знешкодженого 27-28 березня. У повідомленні зазначалося, що його учасники в серпні 1972 р.
поширили антирадянські листівки, у грудні виготовили ворожого змісту журнал “Поступ”, у березні 1973 р.
розробили програму організації “Головні завдання сучасного революційного руху на Україні”, а вночі проти
28 березня розповсюдили у Львові антирадянські листівки. Тієї ж ночі 12 осіб були затримані КДБ. Окрім
затриманих до угруповання входили також студентка 4-го курсу історичного факультету університету, депутат обласної ради Мар’яна Долинська та третьокурсник, син директора Інституту суспільних наук Мирослава Олексюка Мирон Олексюк. Обгрунтовуючи арешти, В. Куцевол стверджував, що затримані “мали
намір створити широко розгалужену націоналістичну організацію, головним завданням якої було б відокремлення України від Росії і створення самостійної держави”. 4 березня В. Щербицький наклав резолюцію:
“Озн[айомити] членів ПБ[політбюро] та т. Рудича Ф. М. [зав. відділу науки і учбових закладів ЦК КПУ]”61.
На зміст репресивних заходів вплинуло те, що вже за кілька годин після арештів прізвища затриманих
оголосила радіостанція “Голос Америки”. На Заході відбулися мітинги протесту проти переслідування студентів. 30 березня майже всіх відпустили, але виключили їх з комсомолу та відрахували з навчальних закладів.
Вісім хлопців відправили до війська. На показову розправу залишили 3. Попадюка та найактивнішого з членів
групи Яромира Микитка. На суді 6-13 серпня 1973 р. за участі 53 свідків Зоряну визначили максимально
можливий реченець – 7 років таборів суворого режиму і 5 – заслання. Микитко отримав 5 років концтаборів62.
Наступ на свободу слова, політичні репресії тривали протягом усього часу правління В. Щербицького. Так, у 1974-1975 рр. засудили в Івано-Франківську Оксану Попович (13 років таборів і заслання)
та Богдана Ребрика (7 років таборів і 3 – заслання), у Василькові на Київщині – Юрія Литвина (3 роки
тюрми), в Одесі – Леоніда Тимчука. У Дніпропетровську спецпсихлікарню на 7 років помістили криворіжця

126

Володимира Кравченка. Понад 20 місяців тримали у “психушці” одесита В’ячеслава Ігрунова. Під особливим наглядом перебувала творча інтелігенція, чільних представників якої комуністичний режим небезпідставно вважав натхненниками національно-визвольної боротьби та будівництва громадянського суспільства. Тому розправа з ними була особливо жорстокою. 1976 р. засудили на 9 років художника з Чернігівщини Петра Рубана. За створення гуртка з історії української культури 1977 р. отримав 3 роки таборів
викладач з Одеси Василь Барладяну. Напередодні звільнення йому додали ще 3 роки ув’язнення. Відомий
письменник і кінорежисер Гелій Снєгірьов помер 1978 р. після багатомісячного слідства. У 1979 р. за рукопис “Право жити” отримав 12 років ув’язнення науковець Юрій Бадзьо. Інженера з Макіївки Володимира
Клебанова за спробу створення незалежних профспілок, як складової вільного соціуму, посадили до психлікарні. У травні того ж року в лісі під Львовом знайшли повішеним композитора Володимира Івасюка.
Громадськість була переконана, що це справа рук КДБ, і лише в лютому 2015 р. прокуратура Львівщини
неспростовано це довела. Вчителеві з Житомирщини Дмитрові Мазуру 1980 р. за публічні заяви щодо
голоду 1933 р. присудили 11 років. За співпрацю з УГГ 8 років утримували в Казанській психіатричній
в’язниці філолога з Одеси Ганну Михайленко. За поновлення видання журналу “Український вісник” лікаря
з Червонограда Степана Хмару ув’язнили на 12, а київських журналістів Віталія Шевченка та Олеся Шевченка – відповідно на 10 та 8 років. У 1981 р. вдруге на 15 років ув’язнили інженера-електрика з Дніпропетровщини Григорія Приходька, а його земляка Григорія Нечипоренка – на 12. Стільки ж отримав у Харкові
колишній інженер-майор Генріх Алтунян. Викладача Павла Кампова з Ужгорода позбавили волі на 13 років.
Після 8 років психотюрем лікаря Миколу Плахотнюка з Києва ув’язнили ще на 4 роки. Засновників нелегального товариства Київський демократичний клуб журналіста Сергія Набоку, ендокринолога Інну Чернявську, математика Ларису Лохвицьку та перекладача Леоніда Мілявського за “наклеп на радянський лад”
покарали 3 роками таборів. У 1982 р. в Івано-Франківську на 15 років засудили колишнього політв’язня
вчителя Василя Мазурака. Такий же реченець отримав в колонії Юрій Литвин, а у Львові Михайло Горинь, 10
років – викладач з Тернопільщини Володимир Андрушко, 7 – фізик з Одеси Петро Бутов. 1984 р. “за пропаганду ідей українських націоналістів” в армійському середовищі ув’язнили на 4 роки таборів старшого лейтенанта з Київщини Григорія Куценка, 5 років за “політичною” статтею одержав старший лейтенант Сергій
Корнієнко. 1985 р. в Чистопольській в’язниці на додатковий трирічний термін засудили члена УГГ Івана
Сокульського, а в Чернігові – Петра Рубана на 9 років таборів особливого режиму та 4 – заслання. На Луганщині позбавили волі на 9 років поета Леоніда Сапу та ізолювали у психлікарню столяра Миколу Холодного.
1986 р. в Житомирі за антирадянську агітацію на 7 років таборів ув’язнили робітника Михайла Алексєєва,
а під час перебування в таборі наприкінці того ж року – ще на 10 років. І перелік цей далекий від вичерпання.
Відбулося також багато процесів над оборонцями віри і церкви, зокрема 40 з них – над баптистами63.
Не може бути прощення КПРС та В. Щербицькому за погром одного з найважливіших складових
майбутнього громадянського суспільства – українського правозахисного руху в особі Української Гельсінкської групи (УГГ), створеної 9 листопада 1976 р. на підставі Прикінцевого акта Наради з безпеки та
співробітництва в Європі, підписаного 33 державами Європи (у тому числі й СРСР), а також США та Канадою. Йшлося насамперед про дотримання прав людини й свободу слова. Однак цього компартія боялася
найбільше, розуміючи, що реалізація таких свобод означатиме демократизацію суспільства й ліквідацію
всевладдя КПРС. Уже за півтора місяця відбулися обшуки у членів-засновників УГГ, а 5 лютого 1977 р.
були заарештовані керівник Групи письменник Микола Руденко та колишній політв’язень Олекса Тихий.
Судили подалі від столиці й людських очей у м. Дружківці на Донеччині. Вироки – максимальні: 7 років
ув’язнення в таборах суворого режиму і 5 – заслання М. Руденкові й відповідно 10+5 О. Тихому. 23 квітня
1977 р. в Києві заарештували двох інших членів-засновників Групи Мирослава Мариновича й Миколу
Матусевича. Ухвалою Київського обласного суду в м. Василькові 27 березня 1978 р. обидва отримали по
7+5. 28 липня 1978 р. Чортківський обласний суд у м. Городні засудив на 10+5 Левка Лук’яненка. Але на
місце арештованих і засуджених до УГГ вступали інші волонтери правозахисту. А компартійна репресивна
машина методично перемелювала людські долі й навіть позбавляла життя. Окрім 10 членів-засновників УГГ
поповнилася 31 особою. Загалом 24 з них були засуджені за членство в Групі, перебувши в неволі понад
170 років. А всього невільничий рахунок 39 членів УГГ становить понад 550 років. Плюс п’ять життів:
Михайла Мельника, Олекси Тихого, Юрія Литвина, Валерія Марченка, Василя Стуса. Але вона, не в
приклад Московській Групі, так і не заявила про свій саморозпуск, реорганізувавшись 1990 р. в Українську
республіканську партію64.
Володіючи практично необмеженою владою, ЦК КПУ узурпував право регламентувати всі сфери
життя суспільства. Працівники ЦК вважали, що розбираються в науці ліпше від науковців, розуміються на
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літературі краще від письменників, петрають у мистецтві зугарніше від мистців, знаються в кінематографії
ґрунтовніше від сценаристів та режисерів тощо. Так, за дорученням В. Маланчука завідувач сектору відділу
науки і учбових закладів ЦК Сергій Дорогунцов здійснив перевірку та виявив серйозні методологічні
помилки в докторській дисертації доцента Житомирського педінституту Степана Пінчука “Слово о полку
Ігоревім” і українська література ХІХ–ХХ століть”. Як зазначено в секретній інформації на адресу ЦК КПУ
від 28 серпня 1973 р., “в дисертації по суті протягується буржуазно-націоналістична концепція приналежності “Слова о полку Ігоревім” виключно українській національній культурі, повністю ігноруються взаємозв’язки і взаємовпливи української літератури з російською і білоруською”65. В результаті ухвалу Вченої
ради Львівського університету про присудження С. Пінчуку вченого ступеня доктора філологічних наук
було скасовано, професора І. Дорошенка усунуто з посади голови спеціалізованої вченої ради філологічного
факультету й накладено на нього суворе партійне стягнення. Партійні догани оголосили також офіційним
опонентам і навіть неофіційному – Р. Кирчіву66. Ректора педінституту І. Осляка й секретаря партбюро проректора В. Голіченка усунули з посад й покарали в партійному порядку. Так само вчинили й з С. Пінчуком67.
Нині широко відомо, що практично в кожному колективі, не кажучи вже про творчі спілки, як
найбільш небезпечні режимові громадські осередки, були “очі та вуха” КДБ. Зокрема й у СПУ. Підглядали
й підслуховували не лише на офіційних заходах і зібраннях, але й ледве чи не в ліжку. Цю тезу ілюструє
таємна доповідна записка відділу культури ЦК Компартії України “Про факт антигромадянської поведінки
деяких членів Спілки письменників України” від 18 грудня 1973 р. 24 листопада 1973 р. на 38 році життя
помер поет Володимир Підпалий. Після похорону 26 листопада на поминальному обіді в квартирі
В. Підпалого, – зазначалося в записці, – “член КПРС, письменник І. Драч у присутності Л. Костенко, М. Коцюбинської, С. Плачинди, відомих своєю антигромадянською поведінкою і поглядами, зробив заяву непартійного, антисуспільного характеру. Як злобні антирадянські вихватки слід розглядати й окремі репліки
Л. Костенко”. У компартійному доносі дісталося й покійнику, який “за час роботи у видавництві “Радянський письменник” (1965-1973) рекомендував до видавничого плану неприйнятні для нашої ідеології вірші
І. Калинця, В. Голобородька, В. Стуса, збірки яких вийшли за рубежем у націоналістичних видавництвах.
Готував до друку книжку Л. Костенко “Княжа гора”, зняту потім із видавництва у верстці за серйозні ідейні
вади .., ідеологічно неприйнятні для нас тенденційним осмисленням історичних тем”. Вірші І. Драча “використовуються ідейними супротивниками для наклепів на наше сьогодення”, а фільми за його літературними
сценаріями, зокрема “Криниця для спраглих” (режисер Ю. Іллєнко), “Іду до тебе” (М. Мащенко), “Пропала
грамота” (Б. Івченко), “Дід лівого крайнього” (Л. Осика) позначені серйозними ідейно-художніми недоліками”68. За вказівкою В. Маланчука з цією запискою було ознайомлено секретарів Київського обкому й
міськкому КПУ та керівників СПУ. Організовано обговорення “негідної поведінки комуністів І. Драча,
С. Плачинди” на парткомі СПУ, а директору Київської кіностудії рекомендовано звільнити І. Драча з
посади штатного сценариста, що й було виконано. 8 січня 1974 р. про згадані “подвиги” на ниві боротьби з
українським буржуазним націоналізмом у творчому середовищі Маланчук доповів В. Щербицькому69.
До речі, згадані спеціалісти “по Шелесту” М. Шамота, Б. Бабій та А. Шевелєв не відмовили собі в
задоволенні, окрім дорученого, копнути ще й інших авторів: “Останніми роками в нашій літературі з’явилося чимало книг (наприклад, Іваничука, Плачинди, Білика), які написані з однією метою – ідеалізувати,
прикрасити минуле. Прикрашуючи минуле, такі автори протиставляють його сучасності”70.
Під час горбачовської перебудови від середини 1988 р. розпочалася реабілітація осіб, безпідставно
репресованих сталінським режимом. Протягом року в судовому порядку визнано несправедливо покараними 5 183 і згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР – 58 584 особи, засуджених позасудовими
органами. Але пропозиції щодо реабілітації політв’язнів 1960-1970-х років ігнорувалися. Так, у жовтні
1987 р. В. Чорновіл, Є. Сверстюк та інші підписанти звернулися до ЮНЕСКО з пропозицією вшанувати на
міжнародному рівні 50-річчя від дня народження Василя Стуса, який народився 6 січня 1938 р. й загинув у
концтаборі в ніч з 3 на 4 вересня 1985 р. 17 січня 1988 р. в Києві В. Стусові присвятив своє зібрання один з
паростків громадянського суспільства Український культурологічний клуб. Відгукнулися на цю подію
доповідною запискою до ЦК КПУ секретар ЦК Юрій Єльченко та голова КДБ Микола Голушко. В ній
зазначалося, що поет наприкінці 1960-х років потрапив під вплив націоналістично настроєних осіб, і тому
“яких-небудь підстав для реабілітації Стуса немає”. Видання збірки його поезій, як того вимагала громадськість, автори доповідної визнали недоцільним. Біля цих слів В. Щербицький написав: “Безумовно!”71.
І хіба можна після всього скоєного ідеалізувати людські якості Щербицького? От якби ж то він ще й до
людей ставився так, як до голубів…
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Найбільшою загрозою комуністичному режимові були Конституція СРСР та її клон – Конституція
УРСР, зокрема її статті 48 (про політичні свободи: слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій), 49 (щодо права об’єднуватися в громадські організації) та 69 (щодо права виходу з СРСР)72.
Писалися ці статті, як висловився один львівський кадебіст, для закордону. А намагання скористатися ними
кваліфікувалося статтями Кримінального Кодексу УРСР 56 (Зрада Батьківщини), 62 (Антирадянська
агітація і пропаганда), 64 (Організаційна діяльність) та 187-1 (Поширення завідомо неправдивих вигадок,
що порочать радянський державний і суспільний лад)73. Горбачовська перебудова й дозована демократизація сприяли піднесенню соціальної активності широких народних мас в країнах Східної Європи, згодом –
Прибалтики. Набула вона, насамперед, антиімперського характеру: звільнення від диктату Москви й
державного усамостійнення колишніх республік СРСР. Вирішальну роль у цьому процесі відігравали Народні фронти Литви, Латвії та Естонії. На цьому фоні Україна виглядала “заповідником застою”. Прагнучи
зіграти на випередження, ЦК КПУ вирішив створити власний провладний фронт, що й було реалізовано за
сприяння КДБ на зборах російськомовної громади в Києві у червні 1988 р. під назвою “Народный союз
содействия перестройке” й чисельністю близько 100 осіб. Його спроби організувати кілька мітингів виявилися провальними й “Союз” до кінця року зник з горизонту74.
Національна еліта в особі республіканської письменницької організації, науковців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР та засновників Української Гельсінкської спілки була стурбована ретроградством компартійних поводирів, гальмуванням перезрілих суспільних викликів. 28 листопада 1988 р.
київські літератори на партійних зборах доручили парткому створити ініціативну групу сприяння перебудові, яку очолив Іван Драч. 8 грудня він інформував Пленум СПУ про її заснування. Власне вона й стала
осердям “Народного руху України за перебудову”. 16 лютого 1989 р. проект програми НРУ після коригування в ЦК КПУ був опублікований в газеті “Літературна Україна”75.
Йдучи на поступки громадськості, в політбюро ЦК КПУ розуміли, що йдеться про створення
недержавної, масової, структурованої політичної організації, яка прагнутиме позбавити КПРС владних
повноважень, а відродження національної самосвідомості народу призведе до виходу України з СРСР й
відтак до його розвалу. Тому найзапеклішим противником народження нового рушія громадянського суспільства був В. Щербицький. Завідувач ідеологічного відділу ЦК КПУ Л. Кравчук – найвідоміший опонент
НРУ – згодом згадував, що “директива була однозначна: поховати Рух. Зробити все можливе через засоби
масової інформації, аби дискредитувати його й потім поховати. Народ, так би мовити, не сприйняв і не
підтримав … Пам’ятаю, коли Щербицький прочитав проект Руху, то чітко і ясно сказав: це не рух, це партія.
А … партія може в нас бути лише одна – комуністична”76.
Однак войовничість В. Щербицького дещо остудив М. Горбачов, який у лютому 1989 р. з дружиною
відвідав Україну. 24 лютого вони обидвоє взяли участь у засіданні політбюро ЦК КПУ. Щодо вірогідності
появи НРУ В. Щербицький заявив: “Ми маємо намір не допустити створення на Україні будь-якої, я вже не
кажу масової, політичної організації з неприйнятною для нас програмою”77. Але після цього в кабінеті
В. Щербицького відбулася зустріч М. Горбачова з письменниками, яку ініціював листом генсекові до Москви
Олесь Гончар. У ньому йшлося про гальмування демократизації в Україні та опір зародженню Руху на підтримку перебудови. Посприяла цій зустрічі й найвпливовіший радник М. Горбачова – дружина Раїса Максимівна. У бесіді взяли участь Олесь Гончар, Іван Драч, Дмитро Павличко, Юрій Мушкетик, Борис Олійник
та ін. О. Гончар докладно розповів про мету й завдання Народного руху. Висловилися присутні літератори.
В. Щербицький заперечив: “Це не рух, це партія”. Проте М. Горбачов підсумував: “Пусть работают”78.
Ще одним, мабуть найважчим, гріхом В. Щербицького став Чорнобиль. Власне, не стільки сама
аварія, яка сталася 26 квітня 1986 р. о 1 год. 25 хв., скільки все, що їй передувало та відбувалося після вибуху
реактора. Атомна станція у верхів’ях Дніпра, в густо заселеному регіоні неподалік столиці та ще й на піску
з’явилася саме за вказівкою В. Щербицького, незважаючи на заперечення науковців. Він особисто наполягав на прискоренні будівництва та достроковому пуску станції, попри відсутність остаточних проектних
рішень та попереджувальні доповіді спеціалістів і КДБ. Не підлягає виправданню поведінка керівника
держави й після аварії. За вказівкою Москви було приховано від населення масштаби катастрофи та
вірогідні її наслідки. Перше публічне повідомлення про надзвичайну подію дозволили Українському радіо
подати 28 квітня. Наступне – 30-го. До цього додалося проведення за наполяганням М. Горбачова багатотисячної першотравневої демонстрації. У В. Щербицького не вистачило мужності відмовитися від виконання злочинної вказівки. Він поставив загрозу партійного стягнення вище від потужного радіаційного ураження свого народу, у тому числі й дітей. Того дня радіаційний фон у Києві перевищував природний у 100 разів.
Щоб продемонструвати безпечність ситуації, В. Щербицький привів на демонстрацію дружину, дітей і
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навіть онука. Згодом виправдовувався відсутністю об’єктивної інформації про трагедію та тиском Кремля.
Насправді ж всі дані про ситуацію в Чорнобилі із зазначенням рівня радіації надавалися В. Щербицькому
постійно з перших годин після вибуху79.
У постанові слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України О. Кузьмука
від 24 квітня 1993 р. про закриття кримінальної справи, порушеної 11 лютого 1992 р., стосовно дій
посадових осіб під час аварії на ЧАЕС зазначалося, що Щербицький В. В., Ляшко О. П., Шевченко В. С. і
Романенко А. Ю., “отримуючи і володіючи достовірною інформацією про масштаби аварії, небезпечну радіаційну обстановку.., умисно зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з особистої заінтересованості – збереження стереотипу видимого благополуччя в країні, підкоряючись системі державного
замовчування, секретності, дезінформації, келійності приймаючих рішень верхівкою тодішнього СРСР,
будучи наділеними всією повнотою владних повноважень, в екстремальних умовах чорнобильської
катастрофи.., не приймали термінових заходів щодо врятування і захисту населення.., не доводили правдиву
інформацію, утаювали її та дезінформували громадськість про дійсні масштаби аварії та її згубні
наслідки”80. Щоправда, коли високопосадовець КДБ Юрій Князєв без санкції Голови КДБ Степана Мухи
закритим зв’язком повідомив голові Верховної Ради УРСР Валентині Шевченко про необхідність
термінової евакуації сотень тисяч людей, а насамперед дітей та вагітних жінок, у тому числі й з Києва, на
віддаль більшу ніж 30-кілометрова зона, В. Шевченко вже за три години вивезла з міста свою вагітну
невістку81. А справу щодо згаданих керівників УРСР та міністра охорони здоров’я Анатолія Романенка було
закрито через закінчення терміну давності та смерть В. Щербицького82.
Залишаємо поза увагою твердження адептів В. Щербицького щодо процвітання економіки. Зростання
кількісних показників досягалося екстенсивним шляхом – спорудженням нових підприємств на застарілій
технологічній основі, розширенням посівних площ тощо при високій енерго- і матеріаломісткості виробництва, низькому рівні продуктивності праці. Справедливо науковці назвали 1976-1990 роки періодом застою.
Не похитнули політичного становища В. Щербицького ні смерть чотириразового “Героя Радянського
Союзу” Леоніда Брежнєва у 1982 р., ні наступні генеральні секретарі. “Реформатор” Юрій Андропов (19821984), можливо не встиг, а ставленик брежнєвської групи, інтелектуально і фізично немічний Костянтин
Черненко (1984-1985) і не намагався нічого змінити.
Не вплинули на статус В. Щербицького і перебудовні вітри. Країна п’ятий рік вирувала демократизаційними процесами, а у найвищому кріслі республіки сидів діяч, політична кар’єра якого визрівала ще
за Й. Сталіна. Наляканий загрозою розвалу Радянського Союзу через потужні самостійницькі рухи в
національних республіках, М. Горбачов усвідомлював, що з активізацією цих процесів в Україні і виходом
її з СРСР на перспективах імперії можна поставити хрест. Тому відпускати В. Щербицького він не хотів,
поки народ не заявив: “Щербицького – геть!”. Хрещатиком обурені кияни несли обмотане дротом опудало
В. Щербицького, яке потім викинули в Дніпро83.
Окрім неприємних державних клопотів, В. Щербицький мав ще й сімейні. Йдеться про сина Валерія,
загалом, розумну, неординарну людину. Захистив кандидатську дисертацію, працював в Інституті електрозварювання імені Є. Патона, займався розробками деталей до крилатих ракет. Але був алкоголіком і
наркоманом. Його можливості використовували сумнівні особи, у тому числі й злочинці. Міліція мала з ним
багато клопоту. Одних його “друзів” саджали за грати, інших відправляли до армії у віддалені гарнізони,
ізолювали, але він знаходив нових. Тримісячне лікування під замко́м в елітній “Феофанії” нічого не дало.
Невдовзі після смерті батька, у грудні 1989 р. 45-річний Валерій покінчив життя самогубством. Похований
на Байковому цвинтарі неподалік могили В. Щербицького84.
Ігнорувати й надалі масові протести проти законсервованого режиму В. Щербицького більше не було
змоги. 20 вересня 1989 р. його вивели зі складу політбюро ЦК КПРС, а 21-го він подав заяву на звільнення
від обов’язків Першого секретаря і члена політбюро ЦК КПУ за віком і станом здоров’я. 28 вересня Пленум
ЦК КПУ за участю М. Горбачова заяву задовольнив85.
“Друзі допоможуть”, – написав В. Щербицький у заповіті. Але за “славними” традиціями комуністичної доби в його помешканні поступово завмерли телефони, настала зловісна тиша. Майже всі, як
писала Ліна Костенко, “зажурені друзі сахнулися врозтіч”. Незрадливими виявилися лише декілька і
з-поміж них – найближчий друг академік Борис Патон86.
Дружина Рада в інтерв’ю Дмитрові Гордону про цей стан сказала: “Відчувалося, жити він не хоче”.
В. Щербицький усвідомлював, що відбувається руйнація ідеалів, системи, якій він служив протягом усього
свого життя. Наближався день народження. Раніше потоком надходили привітання. А тут повна тиша. 17
лютого, у день 72-річчя В. Щербицького, сесія Верховної Ради мала заслухати його дії до, під час та після
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Чорнобильської аварії. 15-го він сказав, що на сесію не піде. За версією родини під вечір йому стало зле і
“швидка” завезла його у “Феофанію”. Там констатували запалення легень. Двічі зупинялося серце, але його
вдавалося урухомити. За оповіддю охоронця В. Настюкова В. Щербицький 16 лютого покликав лікуючого
лікаря, обійняв його і промовив: “Дякую тобі. Давай прощатися”. О 20 год. 40 хв. Раді Гаврилівні зателефонував начальник Четвертого управління Міністерства охорони здоров’я Терновий і повідомив про смерть
Володимира Щербицького87.
За твердженням СБУ, зокрема, генерала Олександра Нездолі, колишнього першого секретаря Дніпропетровського міськкому КПУ Володимира Ошка, Алли Ярошинської та інших посвячених В. Щербицький
помер не від раптового запалення легень, а застрілився. Ця версія виглядає більш вірогідною. Її підтвердив
В. Ошкові брат В. Щербицького Борис: “Трудно змиритися з тим, що Володі серед нас уже немає. Я ж
прийшов до нього напередодні дня народження, хотів підбадьорити. І раптом взнаю, що він застрілився”.
Сама Рада говорила: “Зброї у нас було скільки завгодно”. В. Врублевський написав: “Щербицький помер не
від хвороби – він виніс собі вирок сам”. Журналіст Геннадій Цурканов зазначав, що після заяви про відмову
йти на сесію, В. Щербицький “повільно прокрокував у кабінет і щільно зачинив за собою двері. Ніхто не
передбачав, що живим його більше не побачить”. Так само викладає цю подію й брат Борис: “Володимир
Васильович поснідав і пішов у свій кабінет, де прийняв рішення і тут же його здійснив. Його вже не стало
о 12-13 годині. До речі, ніхто Борисові не зміг показати офіційного медичного бюлетеня В. Щербицького з
фіксацією перебігу хвороби. В. Шевченко у спогадах пише, що дізналася про смерть В. Щербицького 16
лютого о 17 год., а родині нібито повідомили о 20 год 40 хв. О. Нездоля в інтерв’ю газеті “Сегодня”,
посилаючись на особисту розповідь колишнього голови КДБ УРСР Миколи Голушка, заявив, що був ще
один передсмертний лист, але за наполегливим проханням родини В. Щербицького ні його текст, ні факт
самогубства не стали відомими громадськості88.
Після смерті В. Щербицького виявили його власноруч написаний заповіт (див. мал. 1):
Мал. 1. Фото заповіту.
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“На всякий случай
Дорогая Радуся!
1. Это все наши многолетние сбережения (55–60 т. р. в сейфе), кот. ты должна разумно распорядиться (мама, ты, Вовочка, дети).
2. Ордена, медали, грамоты, в/ремень, полевую сумку и в/фуражку – прошу сохранить как семейные
реликвии.
3. Пистолеты именные, которые надо сделать не боеспособными, – тоже.
Остальные – надо сдать.
Ружья – подарить друзьям.
Карабины – сдать МВД.
В остальном разберись, пожалуйста, сама.
Друзья помогут.
Целую тебя, моя дорогая, крепко, крепко
(Підпис) В. Щербицкий”89
Дружина Рада стверджувала, що цей заповіт написаний задовго до смерті чоловіка. Однак оригінал
його, з виправленнями і закресленнями, свідчить: це була передсмертна записка.
Ні дачі, ні машини В. Щербицький не залишив. Після урочистого поховання з управління справами
ЦК КПУ попрохали Раду Гаврилівну квартиру звільнити. Вона змушена була переселитися до помешкання
доньки. Залишені на ощадних книжках рублі пропали, як і в інших вкладників Ощадбанку. Хворій матері
В. Щербицького про смерть сина не повідомили. У березні того ж року вона померла90.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Так закінчилася “епоха Щербицького” й почалася епоха самостійної України. Але родимі плями тоталітарного минулого зникають надто повільно. Влучно охарактеризував цю ситуацію згаданий вище Петро Кравчук: “Замість повідомлень про
поліпшення економічного становища України, читаємо або чуємо про щораз більше його погіршення, яке
вже тепер є катастрофічним. Ціни на товари першої потреби вже астрономічні. Швидко падає рівень промислового виробництва. Сільське господарство занепадає. Зростає безробіття. Люди майже голодують. Тисячі їх бідують. Заробітна плата відстає від багатократного зростання цін. Місяцями робітники не одержують свого заробітку. Пенсіонери вчасно не отримують пенсії. Країна охоплена бандитизмом. Шаліє мафія.
Поширюється порнографія. Зростає проституція. Смертність перевищує народжуваність. Зростає хабарництво і корупція. Високопоставлені особи в урядах усіх рівнів займаються шахрайством у широких
масштабах. Поширюється спекуляція тощо.
Український парламент (Верховна Рада) перетворився у говорильню для багатьох депутатів-демагогів і базік. Приймаються закони, які не виконуються, залишаючись, хіба що паперовими документами для
архіву.
У газеті “Літературна Україна” (10 листопада 1994 р.) повідомлено, що у східних і південних областях
України “русскоязичне” населення почало посилений наступ на українську мову – процес русифікації тепер
масовіший, ніж був за владарювання В. Щербицького.
В Україні триває перманентна криза влади – уряду: постійно змінюються прем’єри і міністри. Ніби
прагнуть до кращого, а виходить гірше. У той час, коли з урядових кіл звертаються до “західної діаспори”,
щоб вона поспішала з матеріальною допомогою, зокрема, давала гроші на закупівлю будинків для посольств
і консульств України, можновладці привласнюють десятки мільйонів американських доларів на спекуляції
майном народу.
Коли була проголошена незалежність і суверенність України, багато українських людей різних
політичних переконань, праві і ліві, навіть канадського народження, мріяли поїхати в Україну, стати її
громадянами, включитися в різні галузі її життя. А що ж, насправді, сталося? Не з Канади їдуть жити в
Україну, а з України виїжджають до Канади та інших західних країн. І це люди не пересічні, а вчені – професори, доктори, кандидати, інженери, лікарі, художники, артисти. Особливо ті, які можуть дати максимум
користі у всіх сферах життя. Їдуть кваліфіковані робітники. Їде студентська молодь. І різні політикани (праві
і ліві) спішать висилати своїх дочок і синів до США і Канади!
Суцільний жах!
Чи може за таких умов Україна вийти на тривкий шлях економічного, культурного, суспільнополітичного зміцнення? Ось де, на мою думку, криється корінь катастрофи для України! Я вже не говорю
про її проблеми, небезпеку від північного сусіди тощо”91.
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Від часу написання цих рядків спливло понад 20 років. А що змінилося, що втратило актуальність?
Інші країни з т. зв. “соціалістичного табору” та й із самого СРСР пішли далеко вперед, розвиваються
випереджаючими темпами навіть на фоні провідних європейських держав, наприклад, Литва, Польща… А
Україна за відомою формулою робить “крок вперед, два кроки назад” або в ліпшому випадку тупцює на
місці, зупинившись на роздоріжжі цивілізацій, знову очікуючи свого Д. Вашингтона. Та й попередження
про “небезпеку від північного сусіди” проігнорували, за що вже заплатили тисячами людських життів. І
винен у цьому вже не В. Щербицький.
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УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ
УДК 334.735 (477) «1914/1918»
Аліман М. В., Оніпко Т. В.

ВНЕСОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА АРМІЇ В РОКИ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Анотація. У статті йдеться про особливості діяльності споживчої кооперації України в період
Першої світової війни. Доведено, що споживча кооперація відігравала важливу роль у забезпеченні населення та діючої армії проводольством і товарами повсякденного вжитку. Досвід споживчої кооперації
України щодо забезпечення різних верств населення в період економічної та продовольчої кризи, як це було
в роки Першої світової війни, не втратив актуальності і нині, відтак потребує глибокого дослідження та
узагальнення. Передусім це вкрай потрібно для продовольчої і матеріальної підтримки сучасної української
армії, біженців, переселенців, загалом малозабезпечених родин.
Ключові слова: війна, продовольча криза, товарний дефіцит, самопоміч, споживча кооперація.

Aliman M. V., Onipko T. V.

THE CONTRIBUTION OF CONSUMER COOPERATIVES IN
UKRAINE IN ENSURING THE POPULATION AND ARMY IN
THE YEARS OF THE FIRST WORLD WAR
Abstract. In the article talks about the features of consumer cooperatives in Ukraine in the period of the First
world war. It is proven that consumer cooperation played an important role in securing the population and current
army food and goods of daily use. Experience of consumer cooperatives in Ukraine to ensure the various strata of
the population in the period of economic and food crisis, as it was during the first world war, has not lost its
relevance and, therefore, requires in-depth study and generalization. Above all, it is extremely necessary for food
and material support of the modern Ukrainian army, refugees, immigrants, low-income families.
Keywords: war, food crisis, trade deficit, self-help, consumer cooperatives.
Постановка завдання. Метою даної статті є спроба показати внесок споживчої кооперації у забезпечення населення та армії в роки Першої світової війни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про особливості діяльності вітчизняної споживчої
кооперації в період Першої світової війни у своїх дослідженнях писали відомі дослідники історії кооперативного руху, зокрема П. Височанський1, І. Витанович2, С. Гелей3, К. Пажитнов4, Д. Соловей5, Б. Стопневич6 та ін. Однак при цьому вони глибоко не висвітлювали діяльність споживчих товариств і їх спілок
щодо забезпечення армії та населення продуктами харчування і непродовольчими товарами широкого
вжитку, особливості співпраці земств із кооперативними організаціями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перша світова війна, що розпочалася влітку 1914 р., привела
економіку Російської імперії, а відтак і територію України до занепаду. Внаслідок припинення зв’язків із
зовнішнім ринком і переходу промисловості до виконання військових замовлень зменшилося надходження
товарів на внутрішній ринок. Війна спричинила різке падіння виробництва предметів споживання, зокрема
мануфактури, та погіршення харчування людей. У результаті вже восени 1915 р. виникла продовольча
криза: міста перебували на голодному пайку, а армія отримувала лише половину необхідної їй продовольчої
норми. Фінансування війни, головним чином за рахунок випуску паперових грошей, падіння промислового
і сільськогосподарського виробництва, небачена спекуляція, особливо з боку монополістичних угрупувань,
викликали значне зростання цін. Наприкінці 1916 р. ціни на всі товари зросли в середньому порівняно з початком
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1914 р. у сім разів. Ще більше здорожчали предмети повсякденного вжитку. Надзвичайно гострою була проблема
зростання цін на товари, зокрема на жито – з 64,5 коп. до 45, 2 тис. крб. за один пуд, на олію соняшникову – з 16,5
коп. до 13,1 тис. крб. Фунт сала восени 1912-1913 рр. коштував 25,5 коп., а восени 1921 р. – 14,5 тис. крб.7
Важливу роль у вирішенні продовольчої проблеми відігравала споживча кооперація. Активізація
діяльності споживчої кооперації була пов’язана із загостренням проблеми забезпечення населення товарами
широкого вжитку, особливо продуктами харчування8. Вже в перші місяці війни перед споживчою кооперацією виникли серйозні проблеми: стали відчутнішими негаразди на фінансовому і товарному ринках, в
армію були мобілізовані активісти кооперативного руху. Але з 1915 р. криза у кооперації переросла в її
небувале піднесення, причому споживча кооперація за темпами зростання значно випередила інші види
кооперації. Найважливішими причинами масового вступу населення у споживчі товариства слід вважати
різке зростання вартості життя внаслідок стрімкого падіння курсу рубля, виникнення товарного дефіциту,
зростання цін на продукти повсякденного вжитку, в тому числі й на харчування. Так, середня ціна на хліб
уже в грудні 1914 р. становила 116% від довоєнної, а через рік після початку війни досягла 145%9. Кооперативний рух в Україні набрав масового характеру, його осердям поступово стала споживча кооперація. Її
значення змушені були визнати й урядові кола.
Особливістю розбудови споживчої кооперації в роки війни стало те, що її чисельний склад зростав
уже більше за рахунок міських, а не сільських мешканців. Населення з кожним днем війни все більше
переконувалось у неспроможності уряду вирішувати наявні економічні проблеми, тож почало покладатися
лише на самопоміч. Кооперативи як організації самозахисту споживачів привертали до себе все більше
уваги. Слід акцентувати на значному розвитку закритих споживчих товариств, які об’єднували службовців,
студентів, журналістів, артистів, лікарів та ін. Але особливо активно в кооперативний рух включалися
робітники. Якщо до війни робітничих кооперативів по всій Російській імперії було не більше сотні, то на
1916 р. лише в Україні їх налічувалося близько 250. Пайовий внесок у 10 крб. робітники могли віддати
частинами10. Під час війни розвивається тенденція до укрупнення робітничих і міських кооперативів,
перетворення їх у багатокрамничні. Під час війни у багатьох кооперативах паї становили 5 крб. і менше, що
цілком було посильно для більшості селян. У кооперативи мали змогу вступати бідняки.
У той період влада намагалася впоратися з тодішнім становищем методами воєнного регулювання.
На початку війни чиновники з центральних відомств запровадили таксировку (регулювання) роздрібних цін
на товари першої необхідності в містах і деяких сільських місцевостях. Однак під цей захід не була
підведена стабільна база у формі твердого надходження товарів. Останні надходили у порядку вільної
торгівлі. З цієї причини система таксировки цін збанкрутіла вже в 1916 р.
Заготівлю необхідних для армії сільськогосподарських продуктів царський уряд здійснював через
скупщиків-торговців, до того ж неодноразово підвищував ціни для стимулювання заготівель. Ці зміни цін
посилювали спекуляцію. Наприкінці 1916 р. уряд впровадив примусову «розверстку» зернових хлібів і
фуражу по губерніях, повітах і селищах. У тому ж 1916 р. влада санкціонувала ініціативу місцевих міських
управ щодо введення карток на цукор, м’ясо, хліб, гас і деякі інші продукти, але не взяла на себе відповідальність за керівництво картковою системою. Внаслідок цього у різних містах застосовувалися картки
на продукти з різними нормами забезпечення. До того ж, ніде реально не забезпечувався мінімум продуктів,
який зазначався у картках. Для допомоги тодішній російській владі щодо ведення воєнних дій, зокрема на
українській території, спеціально створено цілу низку структур та організацій (воєнно-промислові комітети,
союз земств і міст тощо). Водночас тодішня влада намагалася використовувати потенціал споживчої
кооперації для забезпечення населення та армії в умовах воєнного часу.
Соціально-економічна криза, спричинена війною, змушувала людей вступати до діючих споживчих
товариств або створювати нові кооперативи з метою задоволення власних потреб у товарах та захисту
інтересів як покупців. Царський уряд, як і уряди інших країн, у воєнний час використовував споживчу
кооперацію для розподілу серед населення дефіцитних продуктів (цукру, борошна, круп, олії, м’яса та ін.).
Ця обставина теж спонукала населення до вступу в члени споживчих товариств11.
За роки Першої світової війни відбулося значне зростання показників діяльності кооперативних організацій, зокрема оборотів, збільшилося число споживчих товариств та зросла кількість членів-пайовиків.
Звісно, цьому є пояснення. В умовах постійного зростання дорожнечі приватні торговці суттєво посилили
спекуляцію товарами, і кооперативи в очах споживачів являли собою організацію, яка, хоча і недостатньо,
та все ж таки захищала їх інтереси і турбувалася про задоволення їх повсякденних потреб.
Так, якщо в 1914 р. у межах Російської імперії існувало 11 тис. 400 споживчих товариств (1 млн. 650 тис.
членів), то в 1916 р. їх вже стало 23 тис. 500 (6 млн. 815 тис. членів). За 1914-1916 рр. кількість споживчих
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товариств зросла на 12 тис., зокрема в Україні майже на 1 600. Це сільські, робітничі та міські споживі
товариства, які об’єднували різні прошарки населення. Окремі з них були на той час досить великими.
Наприклад, восени 1915 р. у Москві почало діяти споживче товариство «Кооперація», яке згодом об’єднало
90 тис. членів. У Миколаєві виникло споживче товариство «Трудова копійка», що згуртувало 14 тис. членів,
у Харкові – «Об’єднання» (12 тис.), у Києві – товариство «Життя» (11 тис.). Існували і невеликі споживчі
кооперативи, що обслуговували працівників одного підприємства чи закладу12.
Споживча кооперація в роки Першої світової війни зміцніла як господарсько-громадська структура.
Наприклад, середня кількість пайовиків на одне споживче товариство зросла з 139 в 1913 р. до 360 в 1916 р.
Відповідно, середній оборот на одного члена споживчої кооперації збільшився з 178 крб. до 260 крб. Посилилася мобілізація коштів пайовиків за рахунок пайових внесків і спрямування дивідендів на господарські
цілі. Характерним для міської кооперації було створення закритих споживчих товариств, які обслуговували
один заклад чи підприємство, а також перетворення ряду кооперативів на розподільчі пункти продовольчих
організацій земств і міських управ. Гостра нестача продуктів харчування, велика прибутковість справи
забезпечення, намагання використати забезпечення робітників для закріплення свого впливу спонукали
підприємців і фабрично-заводських власників до створення власних заводських крамниць і до організації
залежних товариств споживачів. Звісно, це шкодило розвитку споживчої кооперації як незалежної самодіяльної організації. Тому робітники всіляко намагалися створити власні незалежні робітничі кооперативи
і звільнитися від «господарських милостей»13.
Особливістю розвитку сільських споживчих товариств у період Першої світової війни було те, що
вони поряд із забезпеченням своїх членів товарами почали займатися закупівлею і збутом селянської
сільськогосподарської продукції. Попри спад сільськогосподарського виробництва споживчі товариства
України як на замовлення держави, так і з власної ініціативи широко розгорнули заготівельну діяльність.
Вони заготовляли зерно, олію, м’ясо, яйця, картоплю, тютюн, фураж та іншу сільськогосподарську сировину для забезпечення своїх пайовиків та армійських частин, які воювали на західному фронті.
У роки війни у зв’язку із зростанням числа споживчих кооперативів спостерігалася розбудова
кооперативної мережі. В Україні тоді виникло декілька великих спілок, у тому числі губернських. На
початок 1915 р. припадає створення Полтавського товариства гуртових закупівель, яке відігравало роль
спілки губернського масштабу14.
Успішно діяло об’єднання споживчих товариств у Харкові. ПОЮР (Товариство споживчих товариств
півдня Росії) (засноване в 1912 р.) у 1915 р. об’єднувало 116 товариств, а його оборот збільшився майже в
три рази. ПОЮР здійснювало оптові закупівлі картоплі, капусти, олії, цукру тощо. Товариство почало
виконувати великі оптові закупівлі безпосередньо у виробників товарів, тісно співпрацювало з місцевими
органами влади, які займалися забезпеченням Харкова дефіцитними товарами. Восени 1915 р. ПОЮР
отримало вугілля для потреб кооперативів за нарядами губернської вугільно-продовольчої комісії. Йому
довіряли розподіл цукру між харківськими розподільниками згідно з нарядами Продовольчого комітету.
У кінці 1916 р. ПОЮР стало одним із великих постачальників діючої армії олією. З цією метою воно
орендувало у межах Харківської губернії 6 олійниць загальною потужністю понад 95 тонн олії на місяць. У
цьому ж році ПОЮР налагодило власне виробництво олії. За декілька місяців миловарня і пакетна фабрика дали
продукції майже на чверть мільйона карбованців. Улітку 1916 р. ПОЮР організувало також соління риби в
Гур’єві й Астрахані, а восени виробнича сфера кооперативного об’єднання поповнилася заводом для
виробництва гліцерину15. У 1916 р. ПОЮР співпрацювало майже зі 130 контрагентами на всій території
Росії з 34 видів товарів широкого вжитку. Загалом наприкінці 1916 р. в Україні налічувалося 26 спілок споживчої кооперації16. Вони здійснювали оптові закупівлі товарів для споживчих товариств, налагоджували
власне виробництво, влаштовували курси та кооперативні школи, розвивали видавничу справу.
Воєнне становище загалом сприяло примноженню рядів споживчих товариств та збільшенню обсягів
їх діяльності. За роки війни середня кількість членів одного споживчого товариства зросла втричі, а середній
обсяг товарообороту – майже в 4 рази. Однак ці процеси відбувалися в Україні нерівномірно. Так, на Волині,
наприклад, за два перших роки війни перестали існувати 69 товариств (причина – воєнні дії на території
губернії). Разом з тим, у регіонах, віддалених від театру воєнних дій, кількість споживчих товариств
збільшувалася інтенсивніше, ніж у прифронтових губерніях17. Загалом кількість споживчих товариств в
Україні невпинно зростала: з 3 022 у 1914 р. до 4 166 у 1916 р.18.
На початку 1917 р. найбільше споживчих товариств (по 1 100) налічувалося в Київській та Подільській губерніях. Найбільшими за чисельністю пайовиків та за обсягом річного товарообороту були споживчі
товариства Катеринославщини, Таврії, Харківщини та Херсонщини. У степовому районі України в кожному

138

четвертому товаристві товарооборот за 1916 р. перевищував 100 тис. крб.19. По Київській губернії ситуація
була така: якщо на 1 січня 1912 р. тут існувало 640 споживчих товариств, то відповідно на 1 січня 1914 р. –
746, на 1 січня 1916 р. – 956, а на 1 січня 1917 р. – 1 10020.
До 1917 р. господарська діяльність споживчої кооперації зводилася головним чином до торговельного
обслуговування населення, у першу чергу членів-пайовиків. Серед міських споживчих товариств було 38
відсотків таких, що мали дві і більше крамниць, а серед сільських – лише кожне десяте товариство володіло
двома і більшою кількістю крамниць. Решта товариств мали тільки по одній крамниці. Сільські споживчі
товариства водночас із постачанням своїх членів товарами почали закупівлю сільськогосподарської продукції.
Прикметно, що під час Першої світової війни попри економічні труднощі також розвивалася виробнича діяльність споживчої кооперації. У роки війни споживчі товариства та їх спілки почали масово
відкривати невеликі підприємства з виробництва товарів широкого вжитку (олійниці, миловарні, сірникові
майстерні, борошномельні підприємства, виробництво тари, діжок, кінської упряжки, тютюну тощо).
Наприклад, в умовах війни у 1915 р. Луб’янське споживче товариство на Київщині відкрило власну пекарню
та ковбасну, продовжував працювати кооперативний млин. Товариство почало закуповувати свиней. Це
дозволило знизити ціну на м’ясо до 10 коп. за фунт, а сало – до 35 коп.21.
Важливою була співпраця споживчої кооперації із земствами щодо забезпечення населення в умовах воєнного часу. Як зазначав часопис «Вестник кооперации» у 1915 р., «…війна не тільки зосередила увагу різних установ
і товариств на тих пунктах, де проливається кров, але вона змусила звернути серйозну увагу і на цілий ряд явищ
економічного і соціального характеру, пов’язаних з війною, але таких, що відбуваються в тилу»22 . Якщо до
війни взаємовідносини деяких земств і кооперативів полягали у сприянні розвитку кооперації шляхом її
пропаганди і допомоги грошима їй, то тепер простежувалося нове ставлення з боку земств, а саме: залучення
кооперативів до практичних заходів і робіт, викликаних війною23. На земсько-кооперативних нарадах розглядалися питання допомоги пораненим і сім’ям осіб, які відбули на війну, й ухвалювалися практичні заходи.
Кооперація, зазначав І. Витанович, часто отримувала допомогу від земств у посередництві їх до
державних властей. Спільними зусиллями із земствами кооперативні спілки спеціалізувалися в організації
постачання армії й державних продовольчих органів продуктами харчування та іншими вкрай необхідними
для армії товарами (борошно, крупа, м’ясні вироби, тютюн, одяг, вози, упряж тощо)24. Наводимо кілька
прикладів тісної співпраці земств із споживчими товариствами. Що стосується поставок продуктів армії, то
тут на перше місце треба поставити діяльність Полтавського губернського земства, яке почасти при
допомозі споживчих кооперативів здійснювало поставку збіжжя, чобіт, а також кожухів 25. Городнянське
Чернігівської губернії повітове земське зібрання доручило управі взяти на себе посередництво щодо збуту
населення хліба, сіна й інших сільськогосподарських продуктів інтендантству, земствам у неврожайних
місцевостях та іншим покупцям. До виконання пов’язаних із цим фінансових питань передбачалося залучити й місцеві кредитні кооперативи. Київське повітове земство, здійснюючи заходи щодо розвитку серед
селян молочного господарства, організувало в повіті 18 молочних товариств, забезпечивши їх удосконаленим інвентарем, сприяло шляхом видачі позик улаштовуванню декількох артільних маслоробних
заводів і згодом відкрило в Києві склад і 4 магазини для продажу молочних продуктів26.
Зростання кількості членів споживчої кооперації в роки Першої світової війни сприяло активізації
культурно-просвітницької діяльності кооперації. Заявили про себе кооперативні гуртки самоосвіти та
кооперативні народні будинки. Не випадково часопис «Вестник кооперации» (1915 р.) підкреслював:
«позашкільна освіта й організація культурно-освітніх закладів є для сучасного земства черговим завданням,
і тут йому на допомогу або скоріше воно повинно йти на допомогу кооперативам, де ця робота визнавалася
і визнається не менш важливою, ніж господарська діяльність, і де вже немало в цьому напрямку зроблено і
зроблено в умовах далеко для такої роботи несприятливих»27.
У період війни важливу роль у пропаганді кооперативних ідей відігравав інспектор Полтавського губернського земства, вже відомий на той час кооперативний діяч Б. Мартос. Протягом 1913-1917 рр. він виступав із доповідями про особливість діяльності кооперативів у роки війни, організовував та брав участь у проведенні курсів для працівників кооперації. Та передусім Б. Мартосу доводилося займатися питаннями постачання армії. Він «організовував і провадив закупочне бюро Полтавського губерніального земства для забезпечення населення речами першої необхідності: закупівля соленої риби, олії, мила – вагонами»28. Б. Мартос брав
участь в нарадах за участю кооператорів та земських діячів із проблем постачання армії предметами спорядження і продовольства, поліпшення життя населення. На одній із таких нарад, 12 липня 1915 р., він акцентував
на тому, що важливо вести мову не тільки про кількість і різноманітність продуктів та інших товарів, що будуть
постачатися армії, а й про їх якість. Беручи до уваги пропозиції Б. Мартоса, нарада визнала бажаним здійснювати
постачання необхідних для армії предметів, використовуючи для цього вільні обігові кошти кооперативів.
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Звісно, у роки війни були й недоліки в роботі споживчої кооперації. На нашу думку, загрозу для
кооперативів та їх спілок становило зростання кількості випадкових у ній людей, нечистих на руку ділків,
кар’єристів. Вони проникали в керівні органи споживчих товариств і спілок, шукаючи наживу для себе, і не
дбали про інтереси їх членів. З’явилася значна кількість «псевдокооперативів», які являли собою комерційні
товариства спекулянтів, що працювали під маркою кооперативу й отримували завдяки цьому різні товари
для розподілу. Другою проблемою споживчої кооперації в роки війни стало обмеження її самодіяльності.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, в роки Першої світової
війни уряд Росії використовував споживчу кооперацію як розподільчий орган продуктів серед населення та
заготівельну структуру для забезпечення армії. У споживчу кооперацію увійшло багато нових членів-пайовиків, які шукали в ній можливість хоча б якось полегшити труднощі в забезпеченні повсякденних споживчих потреб. До споживчих кооперативів у воєнні роки масово вступали різні верстви населення: інтелігенція, дрібні чиновники, робітники, селяни. Загалом воєнне становище сприяло примноженню рядів споживчих товариств та збільшенню масштабів їх діяльності. Війна створила для земства і кооперативів можливість широкої спільної роботи щодо забезпечення населення та армії. Як зазначав І. Витанович, «великі
воєнні завдання, що їх кооперація мусила виконувати, були для неї серйозною і корисною практичною
школою, необхідною для її дальших успіхів»29.
На нашу думку, досвід споживчої кооперації України щодо забезпечення різних верств населення в період
економічної та продовольчої кризи, як це було в роки Першої світової війни, не втратив актуальності і нині,
відтак потребує глибокого дослідження та узагальнення. Передусім це вкрай потрібно для продовольчої й
матеріальної підтримки сучасної української армії, біженців, переселенців, загалом малозабезпечених родин.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні. – Х.: Червоний шлях, 1925. – 31 с.
Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк: Товариство Української Кооперації, 1964. – 624 с.
3 Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення: монографія / [М. В. Аліман, Л. Г. Войнаш, В. В. Гончаренко,
С. Д. Гелей та ін.]; за ред. С. Д. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.
4 Пажитнов К. А. Кооперация и ее отношение к профессиональному движению, политическим партиям и социализму. –
Петроград : Мысль, 1917. – 59 с.
5 Соловей Д. Розгром Полтави. Спогади з часів визвольних змагань українського народу / 1914-1921 [Видання 2-е доповнене] . – Полтава:
Видавництво «Криниця», 1994. – 192 с.
6 Стопневич Б. Споживча кооперація на Україні: (спроба іст.-стат. начерку). – Полтава: Б.в., 1919 . – 112 с.
7 Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини в 20-ті роки ХХ століття : Текст лекції. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 7.
8Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення :монографія / [М. В. Аліман, Л. Г. Войнаш, В. В. Гончаренко,
С. Д. Гелей та ін.]; за ред. С. Д. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – С. 170.
9 Там само. – С. 93.
10 Споживча кооперація України / Аліман М. В., Бабенко С. Г., Гелей С. Д. та ін. – Львів: Інститут українознавства НАН
України, 1996. – С. 98.
11 Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні. – Х.: Червоний шлях, 1925. – С. 26.
12 Там само. – С. 26-27.
13 Там само. – С. 26.
14 Сьезд уполномоченных Полтавского губсоюза 21-23 июля 1921 года // Полтавський кооператор. – 1921. – № 2. – Серпень. – С. 10.
15
Споживча кооперація України / Аліман М .В., Бабенко С. Г., Гелей С. Д. та ін. – Львів: Інститут українознавства НАН
України, 1996. – С. 93.
16 Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні. – Х.: Червоний шлях, 1925. – С. 28.
17 Там само. – С. 26.
18 Геєць В. М., Горкіна Л. П. Українська кооперація: історичний досвід в аспекті сучасного її відродження: Матеріали до
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Споживча кооперація України : історія, сучасність, перспективи розвитку»
(17–18жовтня 2006 року, м. Київ). – Полтава: РВЦ ПУСКУ. – С. 11.
19 Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні. – Х.: Червоний шлях, 1925. – С. 27.
20 Ленченко Ф. Кооперація та кооператори Київщини: нариси. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2012. – С. 73.
21 Там само. – С. 83.
22 Шимановский П. Земство и кооперация // Вестник кооперации. Седьмой год издания. Книга первая. – С.-Пб., 1915. – С. 81.
23 Там же. – С. 82.
24 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк: Товариство Української Кооперації, 1964. – С. 184.
25 Шимановский П. Б. Земство и кооперация // Вестник кооперации. Седьмой год издания. Книга первая. – С.-Пб., 1915. – С. 88.
26 Там же. – С. 89–90.
27 Там же. – С. 91.
28 Аліман М. В. Борис Мартос і його участь у кооперативному русі Полтавщини в період Першої світової війни // Перша світова
війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни): тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю,
Київ-Черкаси, 25-26 вересня 2014 р. / ред. кол.: В. А. Смолій та ін. – К. : Інститут історії України, 2014. – С.110.
29 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк: Товариство Української Кооперації, 1964. – С. 185.
1
2

140

УДК 94(477.82) 192/199
Вісин В. В.

ІНСТРУКТОРСЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА
РОБОТА КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ
ГУБЕРНІЇ В 1861–1917 РР.
Анотація. У статті на основі комплексу виявлених джерел, здобутків історіографії висвітлено
інструкторську, пропагандистську та освітню роботу кооперативних організацій у Волинській губернії в
1861-1917 рр. З’ясовані особливості становлення культурно-просвітницької та виховної роботи серед
кооператорів і місцевого населення; охарактеризовані основні напрямки, форми, методи й ефективність
інструкторсько-пропагандистської та просвітницької діяльності кооперативних організацій та земств в
умовах Російської імперії у вказаний період. Показано вплив культурно-просвітницької сфери на формування кооперативної свідомості волинян, зростання їх участі у кооперативному русі, який за відсутності
власної державності став захисником економічних і політичних інтересів українців.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, пропагандистська діяльність, інструкторська робота, преса.

Visyn V. V.

INSTRUCTOR-PROPAGANDIST AND ELUCIDATIVE WORK
OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS IN VOLYN PROVINCE
IN 1861–1917
Abstract. In the article on the basis of complex of found out sources, achievements of historiography
instructor-propagandist and elucidative work of co-operative organizations is reflected in the Volyn province in
1861-1917. The features of becoming in a civilized manner of elucidative and educate work are found out among
co-operators and local population. Basic directions, forms, methods and efficiency of instructor-propagandist and
elucidative activity of co-operative organizations in an indicated period, are described. Influence of in a civilized
manner-elucidative sphere on forming of co-operative consciousness of Volynians is rotined; growth of their
participating in co-operative motion which in the conditions of absences of the state system became the defender of
economic and political interests of Ukrainians.
Keywords: co-operation, co-operative motion, propagandist activity, instructor work, press.
Постановка проблеми. Відродження кооперативних форм господарювання в Україні на основі
взаємозв’язку наукової теорії з практикою є важливим поступом у структурній перебудові економіки на
ринковій основі. Формування сучасної наукової кооперативної концепції залежить від залучення нагромадженої теоретичної спадщини та багатовікового практичного досвіду кооперації. Кооперативні організації
поряд із економічною діяльністю здійснювали й певну культурно-просвітню роботу, відіграючи чималу
роль у формуванні правової культури громадян, їх національної свідомості, громадської і господарської
активності. У цьому сенсі вивчення досвіду пропагандистської та просвітницької роботи волинських кооперативів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. належить до важливих проблем національної історії,
дозволяє збільшити повноту та об’єктивність її відтворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти даної проблеми висвітлено у наукових
дослідженнях С. Гелея, Р. Пастушенка, Ю. Магась-Демидас, М. Алімана [1; 3; 10]. Проте питання інструкторсько-пропагандистської та просвітницької роботи кооперативних організацій у Волинській губернії в
1861-1917 рр. в історичній літературі залишаються малодослідженими й потребують більш детального
вивчення.
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Постановка завдання. Мета статті полягає у тому, щоб на основі комплексу виявлених джерел,
здобутків історіографії дослідити інструкторсько-пропагандистську та просвітницьку роботу кооперативних організацій у Волинській губернії в 1861-1917 рр. Для досягнення цієї мети слід вирішити такі
завдання: висвітлити особливості становлення культурно-просвітницької та виховної роботи серед кооператорів і місцевого населення; охарактеризувати основні напрямки, форми, методи та ефективність
інструкторсько-пропагандистської та просвітницької діяльності кооперативних організацій та земств на
Волині.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Волинській губернії ідейну, культурно-просвітницьку
та виховну роботу серед кооператорів і місцевого населення проводили різними методами й формами. На
початковому етапі в 60-80-х роках XIX ст. кооперативне просвітництво населення відбувалося досить
важко. Селянство надзвичайно стримано та підозріло сприймало методи вирішення економічних проблем
на кооперативних засадах. Зламати традиційний уклад життя й завоювати довіру селян до кооперації намагались окремі установи та особи. Найкращим підтвердженням доцільності кооперативних форм співпраці й
створення нових уявлень селян щодо свого соціально-економічного облаштування був позитивний приклад
господарювання. Тому перші кооперативні товариства губернських міст і містечок стали, по суті, пропагандистськими центрами, у яких місцеве населення ознайомлювалося з досвідом кооперативної діяльності
й отримувало необхідні консультації. Представники місцевої інтелігенції – священики, сільські вчителі та
особи інших вільних професій – виконували культурно-просвітницьку роботу, поширювали кооперативні
ідеї. Значною мірою популяризація кооперативного руху стала результатом зусиль подвижників кооперативної справи. Так, кредитній кооперації присвячено книги й брошури К. Левицького: “Про каси позичкові”
та статут товариства каси позичкової “Власна поміч”, “Про сільські каси позичкові і щадниці” [3]. У працях
В. Доманицького “Товариські крамниці”, “Про сільську кооперацію” містилися додатки зі зразками документів із рахівництва та книговедення в галузі споживчої кооперації [9; 18].
Визначним пропагандистом української національної кооперації був О. Юркевич, який видав нариси
з кооперативного руху “Наша товариська крамниця” та “Наше позичкове товариство” [22].
Із початком ХХ ст. у культурно-просвітницькій діяльності кооперативних установ Волинської губернії розпочався новий етап, зумовлений активним втручанням держави в справу господарського просвітництва населення правобережних губерній. У 1903 р. Волинський губернський комітет із потреб сільськогосподарської промисловості на підставі аналізу стану сільського господарства констатував, що для вдосконалення сільськогосподарського виробництва поряд із господарськими завданнями потрібно запровадити інструкторську роботу, вищу, середню й нижчу технічну освіту, провести сільськогосподарські виставки. Особливо наголошувалося на запровадженні земськими установами загальної освіти, оскільки “только при таком
условии можно рассчитывать на поднятие крестьянской массы в культурном и материальном отношении” [19, с. 2, 21-22]. При земських управах введено посаду інструктора з питань кооперації, в обов’язки
якого входили завдання популяризації знань з питань кооперації й практична допомога в її розбудові.
Земські збори систематично розглядали питання кооперативного розвитку [21].
Основна діяльність земських відділів, кредитних, ощадно-позичкових товариств, сільськогосподарських асоціацій і споживчих кооперативів спрямовувалася на надання інструкторської допомоги для правильного ведення кооперативної й господарської роботи, рахівництва, діловодства, розповсюдження літератури,
влаштування різноманітних курсів, господарських та кооперативних шкіл, бібліотек, освітніх заходів для
нижчих верств населення, участі членів товариств у загальних зборах, засіданнях рад правлінь і ревізійних
комісій. Земства забезпечували кооперативи бухгалтерськими книгами, журналами, бланками з діловодства; ініціювали скликання нарад та губернських з’їздів кооперації, на яких вирішували питання господарської діяльності й проблеми кооперативних об’єднань, насамперед районних [20].
Для успішного виконання означеного у Волинській губернії діяла система інструкторської допомоги.
Земські інструктори дрібного кредиту здійснювали ревізії ощадно-позичкових товариств, допомагали
налагоджувати їхню діяльність, організовували кооперативні курси, читали лекції тощо. Так, у 1912 р. Інструктори дрібного кредиту Волинської губернської земської управи провели 243 ревізії, надаючи при цьому
рекомендації щодо правильного ведення обліку доходів та витрат, оформлення документів, складання
балансових звітів, проведення загальних зборів тощо [4]. У 1912 р. на земські кошти й на кошти, виділені
земству від Департаменту землеробства та головного управління землевпорядкування й землеробства, у Волинській губернії утримувалося 58 агрономів, 44 агрономічних старости, двоє спеціалістів із тваринництва,
вісім інструкторів із молочарства, один спеціаліст і вісім інструкторів із садівництва, три інструктори з
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бджільництва, один спеціаліст і чотири помічники з хмелярства, всього – 129 осіб [13, с. 35-36]. У 1914 р.
їх кількість становила вже 222 особи (70 агрономів, 70 агрономічних старост, 38 інструкторів, 35 майстрів із
молочарства, дев’ять спеціалістів з інших галузей) [14, с. 25].
Земства й кооперативи Волині активно займались освітньою діяльністю. Представники ощаднопозичкових та кредитних товариств організовували різноманітні курси з рахівництва й кооперації. Зокрема,
у 1909 р. і 1910 р. такі курси функціонували в м. Рівному [17, с. 5]. Протягом 1911 р. у Житомирі, Ізяславі,
Кременці Губернська земська каса влаштувала 10-денні курси, на яких розглядали коротку історію
кооперації, плани кооперативних товариств, принципи кредитної кооперації, зміст статутів кредитних і
ощадно-позичкових товариств, давали пояснення щодо постановки ощадних, вкладних та посередницьких
операцій із практичними заняттями, теорію й практику рахівництва [6, с. 37]. У 1912 р. аналогічні курси
відбулись у Луцьку та Старокостянтинові, а також триденні курси – у Житомирі [7, с. 47]. Волинська губернська земська каса піклувалася про підвищення рівня кваліфікації своїх інструкторів, яких щорічно
відряджали на півторамісячні кооперативні курси до Московського народного університету імені А. Шанявського, де вони поповнювали свої знання на лекціях провідних діячів кооперації [8, с. 51].
Аграрна освіта населення Волинської губернії включала широке коло питань: проведення бесід,
лекцій, консультацій, конкурсів на краще ведення господарства, ознайомлення сільських виробників із
новаціями агрономії, організація екскурсій, виставок, видання й розповсюдження сільськогосподарської
літератури тощо. Активну агропросвітницьку роботу із селянами проводили земські агрономи, в обов’язки
яких входило організовувати показові поля та взірцеві господарства, залучати селян на вечірні курси, поширювати серед них агрономічну літературу. Селянам, які погоджувалися віддати свої ділянки під показове
поле й працювати на ньому під керівництвом агронома, земства безкоштовно надавали сільськогосподарські машини, забезпечували кращими сортами насіння. У Волинській губернії в 1911 р. організовано 46
показових полів і 2290 показових дільниць [12, с. 21].
Правління сільськогосподарських асоціацій та товариств разом із місцевим інспектором у справах
сільського господарства (представником департаменту землеробства в регіоні), із земською управою організовували різноманітні курси, запрошували лекторів, виробляли разом із ними програми, а за необхідності –
підшукували приміщення для навчання. Сільськогосподарські курси тривали від одного до чотирьох
тижнів. У 1911 р. на Волині проведено 15 сільськогосподарських читань у 224 населених пунктах, які
відвідало 13 578 селян із навколишніх сіл (лекції з тваринництва, бджільництва, хмелярства, садівництва).
Програми агрономічних курсів включали актуальні питання сільськогосподарського виробництва в
краї [11, с. 8].
Окремі сільськогосподарські асоціації та товариства практикували екскурсії й “наукові прогулянки”
до зразкових господарств, полів, садів, ферм, виставок-музеїв тощо. Ці заходи сприяли обміну досвідом між
товаровиробниками та застосуванню набутих знань на практиці. Зазвичай такі екскурсії здійснювались у
літньо-осінній період і фінансувалися сільськогосподарськими асоціаціями й земством. Чисельність екскурсантів коливалася від 2 до 100 осіб (переважно 10-20). Екскурсії проводили спеціалісти, які мали агрономічну освіту (агроном, сільські старости, секретарі із сільського господарства, представники департаменту
землеробства) та надавали фахові консультації під час огляду передових господарств. Деякі сільськогосподарські асоціації утримували для цього спеціальних екскурсоводів [15, с. 88, 90].
Земства намагались ознайомлювати селян із кращим сільськогосподарським досвідом інших губерній
України, а також чеських і німецьких колоністів.
Носіями передового досвіду виступали виставки з використання техніки й найновіших технологій.
Вони ознайомлювали селян із кращими господарствами та кооперативами. Так, у червні-липні 1912 р. бджолярські товариства провели в Житомирі виставку-музей, на якій демонстрували різні досягнення бджільництва, а зацікавленим відвідувачам читали популярні лекції [202, арк. 27 зв.]. Виставки поділяли на
загальні та спеціальні. Загальні виставки мали кілька відділів: рільництва, тваринництва, птахівництва, городництва, кустарних виробів, бджільництва й ін. Кількість відвідувачів становила від 500 до 10 000 осіб.
Загальні сільськогосподарські виставки користувалися більшою популярністю серед населення, ніж регіональні. Майже на всіх проводили розважальні заходи: виступали хорові колективи, оркестри тощо.
Співпрацюючи з науковими установами, дослідними станціями та лабораторіями, земства й сільськогосподарські кооперативи наполегливо працювали над поширенням у селянських господарствах кращих
сортів рослин, відкривали контрольні насіннєві станції, пункти спарювання худоби, ветеринарно-бактеріологічні лабораторії, облаштовували виноградні розсадники, безкоштовно постачали селянам насіння технічних культур, лозу високоврожайних сортів винограду, кокони шовкопряда, бджолині рої тощо. На Волині,
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яка славилася своїми хмільниками, поширювалися нові сорти хмелю. Ефективною була співпраця Волинського губернського земства з товариством дослідників Волині. На замовлення земства це товариство у
1913 р. виготовило 46 комплектів експонатів для пересувних сільськогосподарських виставок на суму 5 700
руб., проводило обстеження ґрунтів, керувало роботою метеорологічних станцій тощо [16, с. 45-84].
Чільне місце в освітній діяльності кооперативів належало видавництву й поширенню кооперативної
преси та спеціалізованої літератури. З ініціативи та за кошти деяких ощадно-позичкових товариств і сільськогосподарських кооперативів відкривали бібліотеки та хати-читальні, утримували їх приміщення й
закуповували літературу
У Волинській губернії активно працювали бібліотеки в сільськогосподарських асоціаціях Луцького,
Житомирського, Рівненського й Острозького повітів. У 1912 р. на Волині працювали 174 сільськогосподарські народні бібліотеки [15, с. 91].
У міру набуття кооперативним рухом масового характеру у Волинській губернії значною популярністю користувалися періодичні видання та різноманітна спеціальна література, де публікувалися виступи
спеціалістів із сільського господарства, статті з історії й проблем кооперації видатних учених-економістів
О. Чаянова, М. Туган-Барановського, С. Маслова, О. Анциферова та ін. Особливу роль у культурно-просвітницькій діяльності волинських кооперативів відігравали загальноросійські й регіональні кооперативні
видання. Вони мали різне спрямування. Центральні кооперативні видання – “Вестник кооперации”,
журнали “Кооперативная жизнь”, “Союз потребителей”, “Объединение”, “Общее дело”.
Регіональні кооперативні видання – “Вестник Всероссийской фабрично-заводской, торгово-промышленной, научно-художественной выставки 1913 г. в Киеве”, “Вісник І Всеукраїнського агрономічно-економічного з’їзду”, “Хуторянин”, “Сплотчина”, “Муравейник-Комашня”, “Хлібороб”, “Світова Зірниця”. Перед світовою війною на Наддніпрянщині виходили популярні економічні видання “Рілля”, “Наша Кооперація”, “Українська кооперація”, “Сільський господар”. Періодична преса другої половини XIX – початку
XX ст. була головною ареною дискусій із найважливіших кооперативних проблем, засобом ведення кооперативної пропаганди, розповсюджувачем інформації й організатором обміну досвідом господарської та
культурно-просвітницької роботи кооперативних об’єднань усіх рівнів.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Означена різностороння діяльність земських і кооперативних установ сприяла позитивним зрушенням у свідомості селян на користь підтримки кооперативної форми в господарському й суспільному житті. Місцеве населення активніше почало
вступати в кооперативні товариства, брало участь у нарадах, зборах, ухваленні рішень, долучалося до
громадської роботи. Важливість проведення ідейної, культурно-просвітницької та виховної роботи серед
кооператорів і місцевого населення визнали й делегати Київського загальнокооперативного з’їзду 1913 р., на
якому ухвалено постанову “Про культурно-просвітницьку діяльність кооперативів”. У ній запропоновано при
кооперативах та їхніх союзах створювати спеціальні комісії, зважати не лише на освітні, а й виховні цілі, на
дошкільне виховання, ведення просвітницької роботи серед національностей рідною мовою, враховуючи
культурні та побутові особливості населення. Для цього визначено напрями, матеріально-організаційні
заходи, форми й методи цієї роботи: обов’язкові відрахування від доходів, запровадження народних домів,
кооперативних музеїв, навчальних закладів тощо [2, с. 3, 33]. Реалізувати ці плани на практиці повністю не
вдалося через початок Першої світової війни.
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HISTORYCAL AND METHOLOGICAL BASES OF THE UKRAINIAN
INSТІTUTIONALISM
Abstract. The article examines the historical and methodological bases of institutionalism in economic
thought of Galicia in the second half of XIX - the first half of the XX century. The socio-psychological, moral and
cultural aspects of the Ukrainian national institutionalism are studied. The influence of institutionalization on the
national economics is examined.
Keywords: institutionalism, neoinstitutionalism, institution, cooperation, cooperative movement.
Formulation of the problem. Institutionalism methodology uses tools and integrates a variety of disciplines,
especially psychology, sociology, history, philosophy, law and so on. It is the use of this methodology allows to
deeply and thoroughly investigate the institutional field process of forming business partnerships in Ukrainian
Galicia second half XIX - first half of XX century.
Analysis of recent researches and publications. Methodological principles of Ukrainian institutionalism
and historical aspects of scientific views of institutionalism in the Ukrainian economic thought coverage found in
the works of such prominent economists and historians as S. Zlupko [4; 5] I. Vytanovych [3], B. Martos [6]
M. Tugan-Baranovsky [11] and others. At the same time, requires scientific study of the development of the theory
of institutionalism in economic thought Galicia 2nd half of XIX - 1st half of XX century. Also need to study the
socio-psychological, moral and cultural aspects of Ukrainian national institutionalism.
Setting objectives. The article is to highlight the scientific substantiation and methodological principles of
institutionalism in economic thought Galicia 2nd half of XIX - 1st half of the XX century and study the impact of
institutionalization to ensure national economic movement.
The main research material. Institutionalism is the direction in economic science, which is the basis for the
analysis of not only economic issues, but also connects them with problems legal, political, social, ethical and others.
The founder of institutionalism school is Thorstein Veblen Bund, which, using the philosophical understanding of
economic processes and relying on the doctrine of I. Kant, expanded interpretation of the subject of political
economy [10, p. 59-61].
In our view, the emergence of institutionalism was due to the following factors:
- failure of the neoclassical doctrine to support the idea of self-sufficiency and optimality of the market
mechanism;
- the increasing influence of the mass social organizations and movements (labor, cooperative union);
- the availability of social contradictions;
- transformational shifts in the market system under the influence of market volatility (cyclical problems,
employment) and under the influence of monopolization of the economy;
- the need of public control over the market mechanism.
Neoinstitutionalism, that the new institutional economics, which was developed and launched by Nobel
laureates in economics Douglass C. North, assumes that the economy operates in specific institutional framework
and ideology and culture largely determine the impact on economic development [12]. In the scientific literature,
foreign neoinstitutionalism often focused on updating the formation of a broad institutional framework, which
provides for the revival of original economic foundations of national culture.
Compulsory status of Ukrainian lands due to alien domination of imperial powers, fully defined specific
terms of national development, which is manifested in the formation institutionalism phenomenon in the Ukrainian
economic thought, which in turn was the need to preserve Ukrainian identity.
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Ukrainian economic thought develops institutionalism values in the context of civilization process. In particular, representatives of the Kiyv school of political economy clearly outlined concept, which uses institutionalism.
Even more thoroughly applied the basic values of institutionalism Ukrainian scientist of world renown Mykhailo
Tugan-Baranovsky. Analyzing and investigating economic processes he used interdisciplinary methodological tools
institutionalism. [4].
Institutionalism methodology of M. Tugan-Baranovsky practices in fundamental research "social basis of
cooperation" [11], in the first section of which is substantiated general theory of cooperation, first of all, this refers
to the ideal of social cooperation. Cooperative enterprises, according to scientists, it is, in fact, the only form of
economic organization focused on changing the existing economic system using conscious effort wide social
groups. Weighty significance of this study is the social nature of opening political position i of economic
cooperation. In particular, M. Tugan-Baranovsky, justifying i ratio cooperation policy, said that cooperation is not
an antisocial organization. It reflected social interests even more than it concerns political parties. However,
scientists warned of union cooperation to a political party as an association are not helpful in the merger and the
party, i cooperatives, that both parties [11].
Given the dominance of foreign states in Galicia Ukrainian community through the cooperative movement
realized, Ukrainian gained economic independence in the absence of statehood. With the cooperative movement in
Eastern Galicia closely linked as the theory and practice of institutionalism, celebrated outstanding figures of real
and theoretical and organizational experience.
One of the founders of institutionalism in the cooperative movement is Mykola Levytsky that encourage
small farms to a common entity, built on the principle of voluntariness. He believed that "cooperation is the best
identify the best human genius within the socio-economic construction" [3, p. 106]. It is on a voluntary basis, which
offered M. Levytsky, developing co-operative movement in the Kherson region, and further - has spread to the
Donetsk region, Katerynoslav, Kanivschyna, Chernihiv, Poltava. On the basis set out M. Levytsky, co-operative
movement also spread to ethnic Russian lands.
M. Levytsky tried to implement clearly formed their own scientific and ideological foundations of
cooperation and development using artel farms. In his view, the farm, which emerged and developed, have become
institutional embryo of a new moral and productive organization. M. Levytsky remarked: "All winning social
progress essentially gained not only economic factors as moral forces ... eventually won not one who was stronger
economically, and one who was stronger mentally" [3, p. 107]. However, it is important that economic development,
he analyzed and considered with the evolutionary position as "the history of any drastic steps not know", while he
emphasized the democratic-republican spirit of the Ukrainian people, which ultimately seeks to create their way of
life" [3, p. 107]. Artisanal hostess, promoted by M. Levytsky, developed in the context of the experience of European
countries i States. M. Levytsky as a theorist and practitioner formed a number of projects on the organization of
credit, consumer i cooperative unions, craft and agricultural cooperatives, creation of partnerships promoting gang
artel and benches offices of different types of agricultural implements exhibitions, temporary warehouses goods and
more.
Among the co-operators of Ukrainian institutionalism approach should be noted and Boris Martos, whose
views were formed under the influence of M. Levytsky. Scientific-cooperator drew attention to the importance of
cooperation of the Ukrainian nation, while stressing that this value is especially important in the context of the
"struggle for self-economic situation, for liberation from economic dependence, eliminate exploitation by sharing
the road ..." [6, p. 5]. A special role in the formation M. Levytsky as a scholar-co-operator played Cooperatives
Commission activities in the Poltava Agricultural Society, which was led by Alexander Rusov.
B. Martos, developing cooperative theory, in one of his works drew attention to the fact that "life is very rare
to find a particular phenomenon in its pure form, so often cooperatives that have to meet in practice, in some respects
rebel against type of net, giving theory "[6, p. 47], while he focused on the specifics of economic cooperation
compared with other economic economic system. Ukrainian scientist analyzes the statutes credit cooperatives law
duties of, explores statutory and organizational issues of the cooperative movement at the same time he created his
classification cooperatives analyzed in detail and described each of cooperative economic forms, while using both
Ukrainian foreign material.
It is extremely important for the practice of cooperative activities is that B. Martos paid special attention
to personnel issues, while he noted that economic cooperation workers must be highly professional and their
activities they have to build on the principle of high moral principles. In this context, he wrote: "For the development
of cooperation need experienced managers and well-chosen professional staff ... First of all, the head of
a cooperative institution must be a decent man. Um, experience and energy of human unfair bring cooperation
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not benefit and only harm, because first of all the right people incorruptible that their wealth would not play in
the life of the first role, is the same, whether it comes to any minor benefits or about some great benefits" [6,
p. 158].
Expressive of institutional approaches inherent to the position outstanding practice-co-operator and public
figure Julian Pavlykovsky. As a theorist and practitioner of economic cooperation, he was influenced by the younger
historical school of political economy, particularly the Vienna professor Karl Hofmaystr, Cambridge School of
economics works, and the German and Austrian scientists who were united in the Union social policy led by Gustav
von Schmoller. J. Pavlykovsky was well aware of the economic achievements of American institutional school, he
particularly impressed by the view of this school, according to which each nation is inherent historical socioeconomic institutions and traditions, the institutions and traditions must be taken into account when there are
different modernist transformation and change in the economic system [2, p. 488].
As a theorist and practitioner of the cooperative movement, J. Pavlykovsky also drew attention to the need
with the evolutionary development of the cooperative movement to actively promote Ukrainian national and private
enterprise. He stressed that these processes should be developed at the same time, while he remarked that the impact
of this activity will be much higher when they are well-Ukrainian joint efforts and cooperation, and private
enterprise. "Every nation, as a collective unit - wrote J. Pavlykovsky - lie within a community blood community of
native culture and community of ideas and competition must in order to maintain their physical and spiritual
existence in order to secure appropriate conditions of continuous development among civilized family nations,
economic devote their work and of respectable economic strength of their energy " [8, p. 3].
Outstanding not only Ukrainian, but also European co-operator is Sergiy V. Borodayevsky, who was
a theoretician and practitioner Ukrainian cooperation, participated in cooperative international conventions, was
a member of the International Cooperative Union always maintained close contact with his contemporary prominent
co-operators around the world. Its European recognition shows that when eminent French theorist i organizer
cooperation Charles Gide created Institute for co-operative Studies, the S. Borodayevsky became one of its first
members. However, he had encyclopedic knowledge of the problems of the cooperative movement, deeply
analyzed, generalized and draw conclusions using international experience in the formation and development of the
cooperative movement. Its highly productive work and, of course, European recognition show, for example, more
than five hundred of his professional articles have been published in 22 countries during 1941-1942 only. These
publications were printed in 85 editions cooperative (Ukrainian, Polish, Czech, Bulgarian, Romanian, English,
French, German, Spanish, Italian, Chinese, Swiss and others).
Is not the most important among the many works of S. Borodayevsky is monograph "History of cooperation"
[1]. It is in this important scientific work of a scientist using comparative analysis showed features of cooperation
in more than 40 countries, with a comparative analysis was first done in a cooperative world literature.
Among the theorists and practitioners of cooperation has also become very popular book S. Borodayevsky
"Collection of small loans" that justify institutional approach to credit relations. This paper outstanding scientist
who figured out the essence, laws, organization and record keeping credit banks, published six times a total
circulation of 30 thousand copies.
Thus, the historical evolutionary changes in economic self-Ukrainian were strictly institutional color, based
on clearly dominated national liberation incentives. This was paramount and decisive for both scholars and theorists
Ukrainian cooperation and for professional practitioners Ukrainian real economic development.
Conclusions and recommendations for further researches. Ukrainian economics has given many figures
of world economics, which have sustained and developed institutionalism as a trend in world economics, but
institutionalism developed at the national soil. Features Ukrainian national institutionalism manifested in the fact
that institutionalism is characterized as a moral, cultural and socio-psychological aspects. This research has revealed
a new and enriching as Ukrainian economic thought and economic practice and theory institutionalism general.
Promising for further research are seen us problems of institutionalism and forming a nationwide scale and
its impact on the development of modern economic thought in Ukraine.
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ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ “БУДУЧНІСТЬ” У
ТЕРНОПОЛІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.
Анотація. У статті проаналізовано основні тенденції історико-економічного розвитку кооперативу “Будучність” та його складових, політичні орієнтації, умови праці членів кооперативу впродовж
першої третини ХХ ст. З’ясовано, що кооператив “Будучність” функціонував упродовж 1910-1939 рр.
Структурними одиницями “Будучності” були фабрика цигаркового паперу, магазин, склади, книгарня. Тернопільський кооператив співпрацював із торговими агенціями, економічними підприємствами та організаціями Західної України. На основі архівних матеріалів прослідковано, що членами кооперативу були національно свідомі українці греко-католицького віровизнання, які брали активну участь у громадсько-політичному житті краю.
Ключові слова: Тернопіль, кооператив “Будучність”, фабрика, економіка, націоналісти, торгові
агенти, робітники, українці.

Pasitska O. I.

HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF
COOPERATIVE ACTIVITY OF “BUDUCHNIST” IN TERNOPIL IN THE
FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY
Abstract. The article analyzes the main trends of historical and economic development of the cooperative
“Buduchnist'” and its components, political orientations and labor conditions of cooperative members during the
first third of the twentieth century. It was found that the cooperative “Buduchnist'” functioned during the years
1910-1939. Tissue paper factory, shop, warehouses, bookshop were structural units of "Buduchnist". Ternopil
cooperative collaborated with trade agencies, economic enterprises and organisations of Western Ukraine. Based
on archival material it was followed that cooperative members were nationally conscious Ukrainians of Greek
Catholic faith who took an active part in social and political life in that area.
Keywords: Ternopil, cooperative “Buduchnist'”, economy, nationalists, the Ukrainians, factory, trade agents.
Постановка проблеми. Незважаючи на несприятливі економічні умови, постійну конкуренцію на
ринку у Галичині у першій третині ХХ ст., створювалися низка підприємств та кооперативів, власниками
яких були українці. Дослідження діяльності економічних осередків у Галичині сприяє ширшому розумінню
суспільно-політичних та соціально-економічних процесів у регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика фрагментарно розглядалася у контексті історії міста Тернополя, економічного розвитку Галичини. Основою для написання даної розвідки
послужили матеріали періодичних видань та архівні документи.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження історичної довідки, соціально-економічного
розвитку кооперативу “Будучність” та політичних орієнтацій членів кооперативу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У першій третині ХХ ст. Тернопіль був одним із важливих економічних і політичних центрів Галичини, де існувала низка українських професійних організацій,
підприємств, кооперативів, формувалося середовище українських економістів, підприємців, які відігравали
важливу роль у розвитку національної економіки. У цей період українські промислові осередки для міщан
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не лише були місцем праці, а й впливали на формування та збереження їхньої національної свідомості.
Зокрема, у місті функціонували Подільський союз кооператив, Маслосоюз, Подільська пасічника спілка
тощо. Чільне місце займав кооператив “Будучність”, який був економічною оазою та єдиним українським
підприємством тютюново-паперового промислу в Галицькому краю.
Тернопільський кооператив “Будучність” зареєстровано у 1910 р. як товариство з обмеженою відповідальністю для промислу і продажу паперових виробів, з метою об’єднати господарські зусилля членів
для їх добробуту. З метою реалізації поставленої мети товариство зобов’язувалося: “провадити фабрики
паперових виробів, туток, пуделок, як рівнож споріднених з тим промислом галузей, удержувати склади тих
товарів, провадити ними торгівлю і закладати в різних місцевостях Галичини відповідні до тої цілі заклади
в кінці посередничати в перепродажі тих товарів; приймати капітали до обороту за условленим упроцентованєм в хосен своїх членів; уділяти лише своїм членам дешевих і приступних позичок на піднесення їх
господарства або промислу” [1, с. 1-3].
8 вересня 1910 р. відбулися Установчі збори членів кооперативу під керівництвом Володимира
Громницького – греко-католицького священика, відомого громадського і релігійного діяча. Отець Володимир брав активну участь у створенні та роботі багатьох інших тернопільських культурно-освітніх товариств,
як-от “Рідна школа”, “Просвіта”, “Українське педагогічне товариство”, Марійська дружина, Українська
бурса, “Міщанське брацтво”, головою якого був упродовж 1895-1921 рр. [1, с. 18]
На установчих зборах 8 вересня прийняли статут та вибрали Надзірну раду (Наглядова рада), до якої
увійшли: Ізидор Голубович – голова, о. Володимир Громницький – заступник голови, Ізидор Білинський –
секретар, Семен Сидоряк, Семен Кондур, о. Лев Юрчинський, Теодор Стрільбицький – члени. Їх заступниками були: Андрій Сабат, Ілярій Брикович, о. Епіфаній Роздольський. До першої Управи товариства
увійшли: Євген Білинський, Кость Редчук, Іван Боднар [1, с. 19-20].
У 1910 р. р. кооператив “Будучність” викупив у Є. Білинського фабрику цигаркового паперу “Калина”. З цього часу кооператив і фабрика функціонували як єдине ціле. Часто фабрику “Калина” називали
однойменною назвою “Будучність”. У час російської окупації міста підприємство орендував Всеросійський
земський союз, а згодом перестало функціонувати. Однак, кооператив продовжував існувати, а його члени
відкрили магазин та книгарню. У 1925 р. резервні фонди магазину становили близько 6000 злотих [2, с. 3-4].
Велику роль у діяльності кооперативу відігравав відомий громадський діяч Євген Білинський, родина
якого була у приятельських відносинах з Іваном Франком. Євген Білинський – відомий на всю Галичину
пасічник, власник великої плантації цукрового буряка. Крім цього, він став одним із ініціаторів створення
на Збаражчині, а саме у Олеську Золочівського повіту – українського господарського товариства “Сільський
господар”. Згодом, з його ініціативи у складі товариства було створено секції “Пасічника спілка”, яка займалася збутом меду, воску, а токож секція цугового буряка, яка займалася закупівлею цукру для гудівлі бджіл
на зиму. Євген Брикович був також активним членом та меценатом “Просвіти”, “Рідної школи” тощо.
На початку 1920-х років кооператив “Будучність” очолював Ілярій Брикович. Це відомий педагог і
громадський діяч із Тернополя, викладач та директор гімназії “Рідної школи”, один з ініціаторів створення
Подільського союзу кооператив та голова Організації українців м. Тернополя. Ілярій Брикович був речником багатьох інших культурно-освітніх та громадських організацій Тернополя як “Міщанське братство”,
філія “Просвіти”, “Сільський господар”, фундація імені князя Острозького та в поодиноких випадках
очолював їх. Він воював в УГА, а опісля велику увагу приділяв роботі у кооперативі “Будучність”. З
приходом більшовиків, за рішенням робітничих зборів, був усунений від керівництва.
Відомими очільниками кооперативу вважалися також Осип Ковальський (в архівних документах –
Остап Ковальський) та Степан Чумак, зокрема Степан Чумак був активним членом пресової кватири УСС,
яка займалася збиранням, поширенням та збереженням матеріалів, що стосувалися історії Леґіону Українських січових стрільців, збереженням традицій стрілецтва. З часом вона опікувалася духовним, культурним і
просвітницьким життям Леґіону. Як підхорунжий, Степан Чумак відповідав за діяльність бібліотеки, а
також був одним з ініціаторів створення Подільського союзу кооператив. Користувався великим авторитетом серед громадськості, особливо серед тернопільського міщанства. Стрільці прозвали його “давнім
усусуським батьком” за людяність, веселу вдачу, сердечність, справедливість та чесність [2, с. 4]. Неабияких зусиль доклав для розвитку кооперативу, зокрема фабрики “Калина”.
З 1934 р. кооператив “Будучність” функціонував під керівництвом Івана Леня, Ілярія Бриковича та
Степана Чумака, які були прихильниками націоналістичних та націонал-демократичних поглядів.
Якось кореспондент “Нового часу” під час екскурсії по новозбудованому приміщенню фабрики “Калина” на вул. Пунчерта (тепер – вул. Вояків дивізії “Галичина”) поцікавився у директора Ілярія Бриковича,
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коли будуватимуть новий фабричний будинок, на що І. Брикович відповів: “Як ми всі наші землі по цім
боці греблі опануємо хоч у 80 %, то ця фабрика буде рішучо замала” [2, с. 4].
У 1925 р. члени кооперативу “Будучність” відновили діяльність фабрики “Калина”. Для цього дирекція змушена була взяти позику в сумі 500 доларів (з відсотком три проценти в місяць) [2, с. 3]. Спочатку на
фабриці виготовляли лише цигарковий папір у спеціальних книжечках (паперці), у 1930-х роках на ринок
почали постачати цигаркові гільзи (тутки). На ринку користувався попитом цигарковий папір 18/100, 18/60,
14/60, 14/50 тощо. Споживачі мали змогу придбати цигаркові паперці різних кольорів: помаранчеві, фіолетові, зелені, сині тощо. Цигаркові гільзи також були різні: жовті короткі й довгі, білі довгі й короткі
[3, арк. 1-3].
У 1925 р. директором фабрики призначили Івана Леня [2, с. 3] (під час Другої світової війни належав
до сотні “Лева” УПА-Північ, яка була структурною одиницею УПА). Він виділявся неабиякими організаторськими здібностями і як свідомий українець був зацікавлений у розвитку українського промислу та
активно пропагував гасло “свій до свого по своє”. В одному з листів торговий агент Дмитро Конюх, описуючи підготовку кооперативу до промислової виставки 22-29 квітня у Станиславові писав, що директор фабрики Іван Лень особисто брав участь у виставці, “діаграми та фотографії привезе із собою до Станиславова
п. директор Лень, який в суботу ранним поїздом там прибуде” [4, арк. 8].
Впродовж усього періоду діяльності кооператив “Будучність” підтримували свідомі українські
інтелігенти, громадсько-політичні діячі. Зокрема, Володимир Целевич як редактор газети “Свобода”, генеральний секретар УНДО активно пропагував промислову продукцію фабрики “Калина” не лише у Львові,
а й по всіх повітових структурних одиницях УНДО [3, арк. 14 зв.]. Саме завдяки ініціативним галицьким
інтелігентам створювалися та продовжували діяльність не лише “Будучність”, а й низка інших економічних
осередків. “Український промисл розпростер широко крила до вірлиного лету, щоб раз і назавжди залишити
черепашник хід. На своєму шляху зустрічає він нераз важкі колоди – перепони, що зупиняють його стихійний рух, але ж скільки дає життєвого досвіду й гарту плавби проти розбурханих хвиль?” – саме так писав
ілюстрований часопис “Новий час” про особливості та перспективи українського промислу у Галичині
[5, с. 6].
В 1910-1939 рр. у “Калині” працювали національно свідомі українці, переважно жінки греко-католицького віровизнання. Станом на 1936 р. із 88 робітників (63 жін., 25 чол.) лише двоє осіб були римокатоликами, проте вважали себе українцями, та один мойсеєвого віровизнання, політично невизначений.
Всі інші робітники мали націоналістичні погляди [6, арк. 1-2].
У 1925 р. на фабриці працювало лише 6 найманих працівників (неповний робочий тиждень), проте у
1928 р. їх кількість збільшилася до 14 осіб, а у 1930 р. – до 29 осіб. Максимальна заробітна плата становила
200 злотих на місяць. В середньому на день робітники отримували від 3 до 6 злотих. У 1933 р. на підприємстві працювало 50 найманих фізичних робітників, 9 працівників розумової праці та 3 організатори (два з
Галичини, один із Волині) [1, арк. 1-8]. Станом на 1932 р. на фабриці працювало 51 працівник фізичної праці
(44 жін., 7 чол.), адміністративний, торговельний та технічний персонал налічував 9 осіб [8, арк. 2 зв.].
В грудні 1932 р. в кооперативі “Будучність” працювало близько 60 робітників фізичної та розумової праці.
Серед них один робітник отримував 300 злотих, 6 робітників – 150-100 злотих, 39 осіб – від 100 до 50 злотих,
а 5 робітників – менше 50 злотих. Крім цього щороку робітники кооперативу отримували так звану “Зимову
поміч” (від 75 до 560 злотих) [9, арк. 1-12].
Станом на 1934 р. у кооперативі працювало 58 робітників фізичної праці (49 жін., 9 чол.) та 12 працівників розумової праці. У червні 1934 р. 55 фізичних працівників отримали заробітну плату в сумі 5173
злотих, а в липні 56 осіб – 4338 злотих. Тобто, в середньому робітники отримували щомісячно від 70 до 100
злотих. Розумові працівники мали більший дохід – 150-300 злотих [8, арк. 1-3]. Наприкінці 1936 р. зросла
кількість фізичних працівників. Налічувалося близько 100 працівників. Заробітна плата не змінювалася і
становила в середньому 80 злотих на місяць [10, с. 4].
На кооперативній фабриці дотримувалися санітарно-гігієнічних норм. У приміщенні фабрики знаходилася велика одягальня, я також лікарський кабінет, у якому мав ординувати лікар спеціально для персоналу фабрики. Робітників забезпечували спецодягом. Крім цього, у фабричному приміщенні була читальня, у якій здебільшого читали часописи. У підвальному приміщенні знаходилися лазні та душові прилади. Періодично керівництво скеровувало працівників у відпочинкові оздоровчі табори [2, с. 4].
Кооператив “Будучність” співпрацював майже з усіма українськими кооперативами, організаціями та
установами, торговими агентами, з якими були укладені відповідні договори. Серед них варто виділити
Центросоюз, РСУК, “Рідну школу”, “Народну торгівлю” тощо.
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Велику роботу проводили торгові агенти. Вони відстежували та повідомляли керівництво про ситуацію на ринку; пропагували продукцію фабрики “Калина” у магазинах та кіосках, у різноманітних
установах, товариствах, представляючи ескізи; розміщували рекламні оголошення у часописах; періодично
звітували про виконання конкретних завдань, надсилали рахунки про кількість проданого товару.
З 1929 р. торговельно-промисловий кооператив “Будучність” співпрацював із торговельною агенцією
І. А. Айґенфельда зі Станиславова, яка збувала продукцію фабрики “Калина” приватним купцям на території Станиславівського воєводства, за винятком м. Коломиї. Згідно з договором кооператив щомісячно виплачував п. Айґенфельду 4 % від суми проданого товару. Крім цього, кооператив виплачував 4 % від суми
замовлень тих приватних фірм, які з ініціативи Айґенфельда почали торговельні відносини з кооперативом
“Будучність” [11, арк. 1-1 зв.].
У 1930 р. на подібних умовах “Будучність” співпрацювала із Озіясом Кацом із Тернополя, який займався продажем товару приватним купцям на території Тернопільського воєводства, за винятком кооперативних установ. Також його уповноважували видавати векселевий кредит терміном до 60 днів. Як винагорода, Озіяс Кац отримав кожні два місяці 4 % від проданого товару за цей період [11, 2-2 зв].
У 1931 р. на території Львівського та Волинського воєводства обов’язки торгового агента фабрики
“Калина” виконував Тарас Витвицький зі Львова. Кожні два тижні він отримував суму в розмірі 4 % від
проданого товару [11, 4-4 зв.].
Надзвичайно ефективно працював торговий агент Дмитро Конюх зі Львова. В офіційних документах
його називали також “службовиком”. Відстежуючи ситуацією на ринку в Львівському окрузі, він вносив
пропозиції щодо встановлення чи зміни цін на товар. Пропонував неодноразово змінювати рекламні
оголошення. Наприклад, в одному з листів до дирекції кооперативу торговий агент зазначав: “Чи не було
би доцільно зробити рисунок: жіноче лице з папіроскою або подібну щось в тім роді рисункову рекламу у
святочних числах у вище згаданому (подвійному) об’ємі” [3, арк. 7].
Д. Конюх активно пропагував українські вироби в різноманітних установах, як-от: “Союзі українок”,
товаристві українських ремісників, промисловців і торговців “Зоря”, “Українській бесіді”. Так, у звіті за
січень 1933 р. агент побував у 80 магазинах та кіосках та продав товару на суму близько 1152 злотих. У
березні 1933 р. торговий агент продав товару на 860 злотих [3, арк. 1, 4]. У листі від 1 лютого 1933 року
Дмитро Конюх писав: “На святі Просфори товариства “Союз українських купців” виголосив пропогандивну
бесіду у справі поширення рідного промислу взагалі, а зокрема виробів “Калина” та про їх високоякісну
вартість – дня 29 січня 1933 р. в домівці “Cоюзу українських купців” Підвалля 9.1.” [3, арк. 2-3]. Пропагуючи продукцію фабрики, Дмитро Конюх переконував громадськість, що товар є найкращим у порівнянні з
гільзами для куріння “Морвітан” та “Солалі”. Торговий агент часто вносив пропозиції щодо відкриття гуртівень у Львові та інших містах, купівлі на вигідних умовах приміщень і будівель з метою розширення
торговельної сфери.
Варто зазначити, що на тогочасному львівському ринку вироби фабрики “Калина” конкурували з
продукцією “Солалі”, які рекламували не лише польською, а й українською мовою. Тому інколи український покупець вважав цигаркові гільзи “Cолалі” товаром українського виробництва. В одному з листів торговий агент Дмитро Конюх зазначав: “Появилися масово по трафіках “Cолалі” по 100 листків в українській і
польській мові. Видно услівя лучші так для гуртівників, як і для детайлістів. Для гуртівників ціна 3.30
злотих і 3.50 злотих для детайлістів, крім цього гуртівники мають ще якісь догідні условя і премії мабуть
висші як у нас!” [3, арк. 5].
Тернопільський кооператив “Будучність” також співпрацював з літографічним підприємством
“Унія”, рекламною фірмою “Фама”, видавництвом І. Тиктора у Львові. Члени кооперативу “Будучність”
активно рекламували свій товар [2, с. 3-4]. Рекламні оголошення друкували майже у всіх галицьких часописах, а найчастіше у “Ділі”, “Новому часі”, “Комарі”, “Торговельно-промисловому альманасі”, з якими
укладали відповідні договори.
З метою рекламування цигаркового паперу та гільз кооператив проводив екскурсії на фабриці та брав
участь у промислових виставках. Вироби фабрики “Калина” достойно були представлені на великій
виставці українського промислу 22-29 квітня 1934 р. у Станиславові, у Яворові (1936 р. Любачеві (1937 р.),
Стрию (1927 р.), Самборі, Копичинцях (1928 р.), Сколе (1937 р.) та інших містах.)[12, с. 5; 13, с. 5]. Вироби
фабрики “Калина” були представлені також у провінційних виставках, зокрема у 1933 р. в Тустановичах
(колишнє село Дрогобицького повіту, у 1930-х роках приєднанe до Борислава), Судовій Вишні (1937 р.),
Косові тощо.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, у першій третині ХХ ст.
у Тернополі функціонував кооператив “Будучність”, складовими якого були фабрика “Калина”, книгарня
та магазин. Члени кооперативу та робітники фабрики були українцями націоналістичного спрямування, які
не лише дотримувалися гасла “свій до свого по своє”, сприяли розвитку національної економіки, а й брали
активну участь у культурно-освітньому розвитку регіону. “Візитівкою” тернопільського кооперативу були
цигарковий папір та гільзи “Калина”, які конкурували з такими відомими брендами, як “Le griffon”,
“Adadie”, “Аїда”, “Солалі”, “Морвітан”, “Гербево” та були популярними не лише у Галичині, Волині, а й на
тогочасному світовому ринку.
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МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОГО СОЮЗУ
УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ У 20-30 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. Досліджено меценатську діяльність українських кооперативних організацій, проаналізовано та висвітлено фінансування кооперативними організаціями навчання сільської молоді, показано матеріальну допомогу українському населенню. Наголошено, що відсутність державної підтримки ставила
українську кооперацію в жорсткі рамки. Вона не отримувала державних дотацій, а навпаки, у своїй праці
натрапляла на різного роду обмеження зі сторони державної адміністрації, як центральної, так і місцевої.
На практиці капітал, нагромаджений українською кооперацією, походив передовсім із членських внесків і
паїв, оплачуваних сотнями тисяч членів.
Ключові слова: кооперативний рух, громадські організації, стипендіальний фонд, кошти, фінансова
допомога, фінансування.

Savczenko O. O.

PATRONAGE ACTIVITES OF THE TEMPORARY UNION OF THE
UKRAINIAN COOPERATIVE IN 20-30 YEARS OF THE 20TH CENTURY
Abstract. Examined patronage activities of Ukrainian cooperative organizations, analyzed and addressed
the financing of cooperative organizations in the training of rural youth, shows the material help to the Ukrainian
population. Stressed that the lack of State support to put the Ukrainian cooperation in rigid frames. She had not
received the State dot this, but on the contrary, in his work natraplâla on various kinds of text Committee of the
State administration, as the Central and local. In practice, the capital stock of Ukrainian cooperation, came first
with membership fees and shares paid hundreds of thousands of members.
Keywords: cooperative motion, Scholarship Fund, funds, financial assistance, financing.
Постановка проблеми. Кооперативний рух на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду
викликає постійний інтерес сучасних українських дослідників. В умовах загалом несприятливої в той час
національної й економічної політики польського уряду українським кооперативам вдалося налагодити
ефективну роботу.
Особливістю кооперації став тісний зв’язок із українськими політичними партіями, громадськими і
культурно-просвітницькими організаціями. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, така співпраця
набувала особливо важливого значення. Універсальність діяльності західноукраїнських кооператорів, їх
вміння одночасно досягати комплексу довгострокових економічних, національно-політичних, культурнопросвітницьких цілей у несприятливих умовах, є також джерелом позитивного досвіду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На зламі ХХ-ХХІ ст. історія західноукраїнського кооперативного руху почала інтенсивно вивчатися. Лідерство у цьому напрямку наукових студій належить вченим Львівської комерційної академії. Вже 1995 р. С. Бабенко, Я. Гончарук, С. Гелей та інші опублікували
підручник з історії кооперативного руху, один із параграфів якого висвітлює розвиток національної кооперації на західних землях України у міжвоєнний період [6].
Також вагоме місце серед історіографічних джерел займають узагальнюючі наукові праці. До них
належать навчальні посібники з історії кооперативного руху [6] та історії споживчої кооперації [7], які
вийшли у світ в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича у Львові.
В сучасній історіографії зберігається тенденція до конкретизації тематики, зокрема досліджуються
окремі аспекти кооперативного руху, або діяльність конкретних кооперативних установ.
На даний час вийшло чимало досліджень з історії розвитку сільськогосподарської кооперації у
Західній Україні: Л. Дрогомирецької [8], В. Марочка [9], Л. Родіонової [10], В. Чайковського [11].
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Серед узагальнюючих праць початку 2000-х років необхідно відзначити науковий доробок З. Струк,
О. Шміло.
Виклад основного матеріалу дослідження. Український народ, в основному селянство, знаходив у
кооперації могутню зброю для оборони свого права на існування. Кооперація через уникнення посередництва, розбудову власного промислу і кредиту скріплювала організм цілого народу, надаючи йому засоби
для культурного, національного та соціального піднесення. Спільна ідея гуртувала українське суспільство,
стимулювала до праці для загального добра. Таким чином, кооперація прагнула до заведення нового ладу,
який зміг би забезпечити українцям стабільний розвиток своїх господарств.
Відсутність державної підтримки поставила українську кооперацію в жорсткі рамки. Вона не отримувала державних дотацій, а навпаки, у своїй праці натрапляла на різного роду обмеження зі сторони
державної адміністрації, як центральної, так і місцевої. На практиці капітал, нагромаджений українською
кооперацією, походив передовсім із членських внесків і паїв, оплачуваних сотнями тисяч членів.
Кооперація фінансово підтримувала українські громадські організації: «Просвіту», «Рідну школу»,
«Союз українок», «Сільський Господар», вела доброчинно-благодійну та меценатську діяльність. Із загального кооперативного фонду виділялися кошти на культурно-освітні справи, освіту молоді, видавництво,
стипендіальні фонди, також у фонд Українських інвалідів, надавалася допомога потерпілим від стихійного
лиха у краю (повені, зсуву грунтів у гірських районах та ін.), виділялися кошти на утримання дитячих садків.
Проте всі кошти контролювалися згідно з розпорядженням Міністра Внутрішніх Справ, яке вийшло 29 січня
1937 року, виданим за погодженням Міністерства Скарбу до закону «Про громади від 23 березня 1933
року». Згідно з цим розпорядженням визначався обсяг діяльності громади, використання громадського
майна та доходів. Свої доходи «громада мала зуживати виключно» на місцеві потреби, для піднесення
культурного, санітарного та господарського рівня села [12].
Громади мали право будувати та утримувати школи, громадські доми з бібліотеками, читальнями,
організовувати притулки для бідних та бездомних, ремонтувати і будувати дороги, мости, канали, лазні,
спортивні стадіони, кладовища, допомагати сиротам, бідним, калікам, інвалідам, підтримувати хліборобство та годівлю тварин, утримувати громадські сади, городи, організувати освітні рільничі курси тощо.
Для впровадження в життя цієї широкої програми селам необхідно було мати своїх фахово-освічених
людей: агрономів, ветеринарів, лікарів, вишколених працівників у ділянці освіти і суспільної опіки, фаховоосвічених рільників. Проте молодь, закінчивши середню школу, не мала змоги вступати у фахові установи
освіти через брак коштів. Тому для часткового вирішення цієї проблеми при кооперативах створювалися
«стипендіальні фонди», призначені на фахову освіту селянських дітей, але з певною умовою, що після
закінчення установ молодь повинна була працювати у своєму рідному селі певну кількість років для його
розвитку, причому з поверненням коштів у «стипендіальний фонд» [13].
Також при Товаристві «Сільський Господар» у погодженні з центральними кооперативами та
фінансовими установами створили фонд Хліборобської освіти ім. Тита Войнаровського, завданням якого
стало надання стипендій та іншої допомоги на здобуття фахової освіти у хліборобських школах тій молоді,
яка не мала змоги навчатися за рахунок власних коштів. Слід наголосити, що Тит Войнаровський зробив
великий внесок у розвиток української освіти та культури, сприяв покращенню матеріального становища
українського галицького селянства. Він надавав фінансову допомогу молодим людям, які прагнули здобути
освіту, а щоб підвищити ефективність сільського господарства, о. Тит був засновником декількох
хліборобських шкіл.
В 1938 році у фонд надійшли кошти від Товариства «Сільський Господар» – 500 зл., в тому числі
службовці Централі «Сільський Господар» пожертвували – 100 зл., Товаритсво «Дністер» у Львові – 100 зл.,
службовці деревного промислу, зокрема І. Левинський – 320 зл., Софія й Андрій Мельники, Львів – 30 зл.,
директор кооперативу у Львові п. Чубатий – 10 зл., видавництво газети «Діло» – 100 зл. Товариство взаємних забезпечень «Карпатія» – 50 зл., «Народна Лічниця», Львів – 50 зл., Ревізійний Союз українських кооператив» – 100 зл. [14].
У Польщі існували окремі школи для освіти кооперативних працівників. Рух цей був доволі сильний
і привів за короткий час до поважних результатів. У шкільному році 1938/39 в Польщі працювали такі
кооперативні школи: чотирирічна кооперативна гімназія у Варшаві, чотирьохрічна кооперативна гімназія у
Крем’янці, трирічний кооперативний ліцей у Львові, шість однорічних шкіл кооперативної підготовки
першого ступеня, а саме: в Наленчові, Варшаві, Познані, Львові, Пинську, Гандзлівці.
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Окрім польських, існували три українські кооперативні школи: кооперативний ліцей Ревізійного
Союзу Українських Кооператив у Львові, однорічна кооперативна школа підготовки першого ступеня в
Яворові (Рідної Школи) й однорічна молочарсько-кооперативна школа Маслосоюзу в Стрию. Всі українські
школи вважалися приватними і не одержували жодних грошових допомог від держави.
З польських кооперативних шкіл три були цілком державні: школа в Наленчові, Пинську, ліцей у
Крем’янці. Всі вони отримували грошові допомоги від шкільних властей, Кооперативної Ради та від
самоуправних повітів і воєводств. Допомоги з державних фондів покривали від 8 до 15% видатків польських
приватних кооперативних шкіл, субвенції від самоуправ і кооперативних організацій складали від 14% до
30% бюджету тих шкіл. Решту видатків школи покривали з учнівських оплат.
Львівський польський кооперативний ліцей отримував із учнівських оплат 32% своїх доходів, а
існуюча при цій школі 1-річна школа 1-го ступеня 30% своїх доходів. Бракуючу решту, понад 20 000 злотих,
покривали субвенції кураторії Кооперативної Ради та кооперації.
Для порівняння бачимо, що видатки кооперативного ліцею РСУК, який мав один клас, заплановані
на навчальний рік склали суму близько 30 000 зл., оплати учнів становили 8 500 зл., отже приблизно 28%.
Решту покривала допомога кооперативних установ. Яворівська кооперативна школа отримала у 1938 році
всього 2 400 зл. допомоги від закупівельно-збутової кооперації, решту покривала оплата учнів.
Оплата за навчання у кооперативних школах була різного рівня. В Пинську вона становила 120 зл. за
рік навчання, у Варшаві 500 зл., в українському ліцеї – 30 зл., проте бідніші учні отримували знижки, оплата
для них фактично становила 15-20 зл. місячно. У Яворівській школі оплата складала від 13 до 15 зл. місячно.
Оплата була високою, і це стало однією з причин малої кількості учнів у школах, також немалі кошти
витрачалися на прожиття учнів (у Пинську – 30 зл. місячно, у Варшаві – 60 зл., в Наленчові – 25 зл., в
Яворові – 25 зл. щомісячно) [15].
Молодь польських кооперативних шкіл мала підтримку з різного роду допомог та стипендій. Це були
фінансові допомоги, які надавалися переважно кооперативними установами, також частково приватними
особами. Наприклад, у варшавській кооперативній гімназії допомогу отримувало 31% усіх учнів, у львівському ліцеї – аж 44 % (майже кожен другий учень). Найнижча сума допомоги становила 100 зл., найвища –
500 злотих на рік. У польських кооперативних школах навчалося відносно багато дітей селян. В українських
кооперативних школах – львівському ліцеї та яворівській однорічній школі І ступеня – навчалося невелике
число селянської молоді за відсутністю коштів, тому кооператорами було запропоновано створити загальнокооперативний стипендійний фонд, який функціонував би при Товаристві Українських Кооператорів у
Львові для незаможної молоді, яка бажала вчитися у кооперативних школах. Товариство було засноване 22
квітня 1936 року, метою якого було вивчення економіки, поширення кооперативної ідеї та економічних
знань. Також товариство займалося науковими дослідженнями в галузі народного господарства, проведенням лекцій із економіки та кооперації, пропагандою кооперативних ідей у пресі. Фондом передбачалося
надходження коштів із кооперативів, для цього необхідно було обкласти всі кооперативи, які належали до
членів РСУК добровільним податком, що складав 1 % щорічного прибутку на допомогу незаможним учням
кооперативних шкіл [16].
Для уявлення про фінансування установ для здійснення їхньої діяльності порівняємо суми коштів, які
виділялися товариствам у 1912 році та у 1925 році. Товариство «Просвіта» у Львові в 1912 році отримало
субвенцій на 2 450 австрійських крон, «Міщанська Каса» в Станіславові – 100 крон, «Покутський Союз» у
Коломиї – 50 крон, «Хлопський Союз» в Калуші – 30 крон, «Союз Кредитовий» у Львові – 1 250 крон,
«Народна Торговля» – 3 000 крон, «Руська Каса» в Рогатині – 210 крон, повітове товариство «Городенка» –
50 крон, повітове товариство «Тернопіль» – 100 крон, кредитове товариство в Комарні – 100 крон, «Народний Дім» у Дрогобичі – 100 крон, задаткова каса «Камінка Струмилова» – 50 крон, «Товариство урядників
і священиків у Львові» – 100 крон, «Крайовий Союз Кредитовий у Львові» – 1 000 крон, «Народний Дім» у
Добромилі – 100 крон, «Власна Поміч» у Домажирі – 5 крон, «Віра» в Тисьмениці – 25 крон, «Союз Спілок»
– 2 000 крон, «Земельний Банк» –– 300 крон, «Своя Поміч» у Миколаєві – 20 крон, «Віра» в Перемишлі –
20 крон, Руська Каса «Бориня» – 5 крон, «Народна Гостинниця» – 250 крон, д-р Куровець з Калуша –
20 крон, Краєвий Виділ – 2 000 крон.
Разом нараховувалася досить поважна сума – 14 880 90 крон. До неї входило тільки 315 крон вписового і 1 041 крона зі шкільної оплати. Цією квотою утримувалася школа. Якщо взяти дані за 1925 рік, то
бачимо наступне: львівські економічні інституції дали разом 600 зл., Українське Педагогічне Товариство –
1 578 зл., а з шкільних оплат мусило прийти аж 15 000 зл. Тобто оплата за навчання становила переважаючу
більшість надходження коштів, якими утримувалася школа [17].
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У 1933 році Товариство «Просвіта» для функціонування своєї школи в Милованню запросило
центральні установи кооперації (Ревізійний Союз Українських Кооператив, Центросоюз, Маслосоюз,
«Сільський Господар»), які працювали над піднесенням добробуту українського села. Представники тих
установ утворювали Педагогічний Патронат, який працював при Головному Відділі Товариства «Просвіта».
Його завданням було здійснювати фаховий нагляд, тобто щоб школи надавали в першу чергу необхідні
знання в напрямку розбудови кооперації. Центральні установи надавали фінансову допомогу для розбудови
окремих ділянок сільського господарства, в яких установи виявлялися зацікавлені; Маслосоюз – у вирощенні молочної худоби, Центросоюз – у годівлі свиней та домашньої птиці і т.п. Педагогічний патронат
слідкував за раціональним використанням внесених коштів, а також за тим, щоб кооперативи організовували допомогу для малозабезпечених селян, діти яких навчалися у приватних кооперативних школах (оплата
становила 260 злотих).
У напрямі розвитку науки сільського господарства при філії товариства «Просвіта» в Станиславові
діяв Опікунчий комітет, у склад якого входили представники повітових і районних установ, що працювали
над піднесенням добробуту своїх членів-селян. Цей комітет разом із куратором школи мав безпосередній
нагляд над веденням школи і шкільного господарства у Милованню [18].
В організаційній ділянці товариство головну увагу звертало «на організацію читалень, перетворюючи
їх в осередок освіти й усяких організаційних починань в громаді не лише освітньо-культурного характеру,
але й економічного». Досягнення в організаційній ділянці показують цифри: 85 філій, 2713 читалень, 37
бібліотек, які налічували 13 332 книжок, 33 філіальні мандрівні бібліотеки (1 369 книжок), 1779 читальних
бібліотек (208 50 книжок), 500 аматорських гуртків 500 хорів, 100 освітніх гуртків, 100 жіночих секцій, 25
дитячих садків, 50 оркестрів, 100 готових читальних домів [19].
Почесним обов’язком українського громадянства стал турбота про матеріальне забезпечення
українських інвалідів-героїв визвольних змагань. Передове місце серед меценатів для забезпечення інвалідів займала українська кооперація. Найбільшу суму коштів на допомогу інвалідам дала українська
кооперація у 1929 році. Від 850 кооперативів надійшло 23 389 зл. У 1934 році сума становила 29 861 зл.,
зібраних у краю, при чому 426 кооператив зібрало 8 530 зл.
Місячні пенсії, які виплачувалися з фонду «Українське товариство допомоги інвалідам» становили
5, 8, 10, 20 злотих, що були мізерними. Кооперація також вносила кошти на утримання стрілецьких могил
[20].
Кооперація брала також активну участь у духовному розвитку населення. Українське «Товариство
письменників і журналістів» визначало кожного року нагороди за найкращі твори українського письменства, які видавалися окремими книжками на західноукраїнських землях і на еміграції. У 1933 році було
виплачено 5 нагород по 300 зл., у 1934 р. – суму 1300 зл., у 1935 р. – 400 зол. З коштів, що залишилися з
1935 р. товариство фундувало нові нагороди на драматичні твори. Кошти на ці нагороди збирало Товариство
письменників і журналістів з добровільних пожертв українського громадянства, кооперативних установ та
підприємств.
У 1933 році на «Літературний Фонд» приватні особи пожертвували 315 зл., культурно-освітні
установи – 35 зл., кооперативні й приватні підприємства (торговельні, промислові, кредитові, видавничі) – 1
235 зл., тобто 78% загальної суми. У 1934 році зібрана сума становила 1483 зл., з чого приватні особи вклали
203 зл., культурно-освітні установи – 30 зл., політичні організації – 150 зл., кооперативні й приватні
підприємства – 1 100 зл., тобто 74% від загальної суми. У 1935 році сума становила 1 510 зл., із чого громадяни пожертвували 190 злотих, культурно-освітні установи – 135 злотих, кооперативні та приватні підприємства 1135 злотих, тобто 75% усіх коштів. У 1936 році сума зібраних коштів становила 972 злотих, з чого
громадяни зібрали 52 зл., культурно-освітні установи – 20 злотих, а кооперативні й приватні підприємства
– 900 злотих, тобто 92 %. В загальній сумі впродовж 1933-1936 років українські кооперативи та приватні
підприємства на літературні нагороди виділили 4 360 злотих (від загальної суми 5 550 злотих), що
становило 79 %. Цікавим є факт відношення суми пожертв кооперативних підприємств та установ. Отже,
на загальну суму 4 360 зл. кооперативні установи та підприємства пожертвували 2 650 злотих, тобто 61 %
загальної суми, решту 1 710 зл. склали приватні підприємства, тобто 39 %.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Формування громадянського
суспільства на західноукраїнських землях у 20-30 рр. минулого століття супроводжувалося підвищенням
суспільної активності. Держава, у складі якої перебували українці міжвоєнної доби, не намагалася вирі-
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шувати соціальні проблеми, і тому постала необхідність залучення до цього процесу громадських організацій, зокрема кооперативних, для широкого задоволення потреб українського населення. Вважаємо, що
дана проблематика ще недостатньо вивчена й потребує подальших наукових досліджень.
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НОВІТНЯ ІСТОРІЯ: СОЦІОГУМАНІСТИЧНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ
КОНЦЕПТ
Анотація. У статті акцентується на тому, що окрім активного воєнного опору російському
агресору, захистити Україну допоможе запропонована нею і підтримана світовою громадськістю соціогуманістична парадигма нових міжнародних відносин. Вона має ґрунтуватися не на силі сильних світу
цього, не на шовінізмі загарбника, а на силі захисту індивідуальних прав людини і колективних прав кожної
нації, на гармонізації та гуманізації людиноцентричних і націоцентричних цивілізованих цінностей, на
здобутках сили розуму в пошуках власних шляхів суспільного розвитку, соціальної справедливості та історичної правди. Водночас такий підхід, будучи світовою ідеологічною платформою новітньої історії визволених народів, до яких відноситься і сучасна Україна, повинен адекватно акумулювати семантичні, аксіологічні та семіотичні складові української національної ідеї (УНІ) як конкретні домінанти поточної та
довгострокової стратегії розвитку державності України, зміцнення її суб’єктності та збереження
національної ідентичності.
Ключові слова: гібридна війна, захист інформаційного і територіального простору, анексія, ідеологічні основи державного будівництва.

Vovkanych S. Y.

NEY HISTORY: SOCIOHUMANIK SECURITY CONCEPT
Abstract. It is accented, that proposed by Ukraine and suppoprted by international society the sociohumanic
paradigm of international relations will help to protect Ukraine. It must be based not on chauvinistic force of mighty
of this world, but on force of individual human rights and community rights for every nation, on harmony and
increase of the humanity of humancentric and nationcentric values of civilization, on achievements of force of
reason in the search of ways of community development, social justice and true of cognition. At the same time, being
the ideological platform of new time, it must accumulate semantic, axiological and semiotic abandoning the
Ukrainian national idea (UNI) as complex dominant of current and long-term strategy of development of the state
system of Ukraine, strengthening of it subjectivity and maintainances of national identity.
Keywords: hybrid war, defence of informational and territorial space, annexation, ideological bases of state
building.
Постановка проблеми. У 1946 році тодішній прем’єр Великобританії В. Черчилль своєю відомою
фултонською промовою вперше звернув увагу повоєнного світу на агресивність СРСР, який відтак
Президент США Роналд Рейган назве імперією зла. Визнаний лідер переможців Другої світової пророче
попереджував, що «русские друзья» нічого так не «уважають», як силу, і ні до чого не мають щонайменшої
поваги, аніж до військової слабкості [1]. Це було чи не першим серйозним сигналом людству після щойно
створення ООН, яку великий британець називав Храмом Миру і котра, власне, мала б стояти на сторожі
миру у світі, оберігати його від нових глобальних кровопролить та насамперед захищати і захистити тих,
хто самотужки не в стані відстояти свою державну суб’єктність, протистояти злочинному нападу агресора,
що знову цинічно наважиться порушити світовий порядок.
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На щастя, тоді Європа та США почули попередження: об’єдналися й опрацювали спільну стратегію
стримування, недопущення жахіть атомної війни, а відтак шляхом економічних змагань, нав’язаної гонки
озброєнь, інформаційної ізоляції та інших ефективних спільних дій вільного світу, що їх комуністи не
витримали, і відступили. Тоді політика Заходу ослабила апетити росіян на світове панування під фальшивим
камуфляжем їхньої пропаганди проведення всесвітньої пролетарської революції задля звільнення всіх
безпощадно експлуатованих людиноненависницькими капіталістами. Своєю чергою, це призвело до
розпаду створених прорадянських агресивних військових блоків, тоталітарних організацій, брехливих
масмедій, зменшення п’ятих колон тощо. Заодно зруйнувало залізну завісу, вивільнило уярмлені комуністичним режимом народи, повернуло їх до європейських цінностей і демократичних інституцій, принесло
свободу та справжню незалежність радянським псевдореспублікам.
Однак вільний світ, втішений здобутим, шкода, дещо пригальмував свою творчу активність щодо
усунення з мапи світу останньої імперії. Паче того, проґавив її переозброєння задля реалізації великоросійських шовіністичних амбіцій повернути шляхом анексії та провокаційних гібридних воєн втрачені
території, новостворені суверенні республіки, їхні ресурси, активи тощо. Сформована більше 70 років тому
система Ради Безпеки ООН виявилася неефективною. Ба, що більше, рудиментні ООНівські структури
опинилася в кризі щодо оперативного виконання функцій, спричиненими, здавалося б, не надто форсмажорними обставинами, знайомими ще з початків Другої світової війни. Проте, цивілізований світ не був
готовий ні в інформаційному, ні у військовому плані зупинити нового імперського реваншиста чи то в
Криму, чи то на сході України. Науково-ідеологічний фундамент не мав достатньої міцності через неналежне духовно-інтелектуальне забезпечення його політичними елітами новітніми продуктивними ідеями
а, отже, концептуально не відповідав вимогам часу [2]. Глобальні післявоєнні ідеї батьків об’єднаної Європи аж до Уралу звелися до процедур прийняття в ЄС, НАТО нових членів, комерції, а новітні менеджери
зайнялися, головно, обіцянками країнам Східної Європи, в т.ч. і Україні, щодо вступу в ЄС, організації
безвізових поїздок, хоча чільний представник Росії п. Грізлов відтак безпардонно нагадує всім, що танкам
візи не потрібні.
Обговорення злочинів Росії в ЄС, ООН, особливо в Раді Безпеки, показали, що фактично нині поза
світовим механізмом покарання є анексія сильним світу цього будь-якої території будь-якого народу, слабшого у воєнному плані чи не готового до захисту від несподіваного удару в спину нахабного загарбника.
Санкції, умовляння, заклики до сумління агресора припинити вбивати, коли йому дуже хочеться загарбати
ласий кусок чужої території, «безмежно поширити, за Черчиллем, свою міць і доктрини», зокрема ідеологему «русского мира», не подіяли, тим паче, одразу. На інше наївно сподіватися, адже загарбник із часів
Івана ІV Грозного традиційно поширював неправду. Замаскувавшись під місіонера-миротворця – постійного члена Ради Безпеки, – не припинив зловживати довіреним цивілізованим правом вето; навпаки, блокував і блокує будь-яке, невигідне йому рішення, готуючись до нових загарбань, поневолень, асиміляцій та
інших агресивно-девіальних діянь проти Молдови, Грузії, України. Використання Москвою привілею вето,
аби заблокувати рішення Ради Безпеки ООН щодо створення міжнародного трибуналу з розслідування збиття малайзійського цивільного літака з дітьми на борту, вершина її цинічної поведінки на арені міжнародній
політики.
Визнаймо, що російському агресору це не важко чинити, позаяк Захід не зробив належних висновків
з минулого, і не був всебічно готовий до радикальних і рішучих дій, аби відстояти загальнолюдські цінності
перед нахабством неофюрера. Історія криваво повторилася. І це за наявності досвіду, близького до цього,
знову за Черчиллем, коли світ своєчасними діями, без єдиного вистрілу міг попередити катастрофу в
Німеччині. Нині він це знову не зробив щодо Росії. І навіть тепер, якщо на прохання, скажімо, України ООН
надішле (зі запізненням і це рішення не заблокує Росія) на Донбас «блакитні шоломи», то нечіткою є їх
миротворча місія. Чи миротворці мають захистити тих, що проливають кров за волю нації в нерівній
боротьбі з агресором? Чи прибули для того, аби допомогти Україні відновити контроль своїх кордонів із
Росією, звільнивши її землі від загарбника, який анексував і вбиває «ґрадами» непокірливих на правах
сильнішого? Чи для того, аби законсервувати ззовні інспірований конфлікт, провести вибори під дулами
автоматів найманців та за лекалами російських політтехнологів «декомпозицировать» (читай – розірвати)
Україну надовго, якщо не назавжди? А кровопролиття представити світові як внутрішню чи ще більш
цинічно – громадянську війну, в якій «униженные» росіяни захищають демократію від київської хунти,
«бендеровцев», «правосеков», «укрів» чи «националистов Крыма»? Цю брехню знову слухає обдурений
Захід, хоча зараз нібито відомо вже всім, що сталінсько-беріївські більшовики Росії депортували корінний
кримськотатарський народ і лише нестача залізничних вагонів не дозволила це зробити з українським.
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Насправді Росія з часу свого імперського становлення не шкодувала і не шкодує й нині ресурсів, аби у будьякий час виявитися готовою захопити українські землі, будь-якою цінною перешкодити Україні прорватися
на світові простори, стати вільною та самостійною державою [3]. Це означає, що зросійщення й окупація
України триває і стає традицією та метою імперії, що більше, для безпеки має не регіонально-локальне, а
набагато ширше – геополітичне екзистенційне значення. Зараз доля завоювання та зникнення підстерігає не
лише малі народи Півночі Сибіру, а і нації Східної Європи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Навіть побіжний системно-функціональний аналіз
діяльності ООН під час агресії Росії проти України показує: ООНівські структури не є емерджентними
функціям й особливо це стосується Ради Безпеки. Чи РБ нині – це клуб світових держав, що володіють
ядерною зброєю, і, користуючись такою перевагою як сильні світу цього, взяли на себе відповідальність за
мирне його майбутнє? Чи, навпаки, зловживають цими преференціями для лякання решти людства, нового
поділу світу та домінування над ним? Чи Україна, позбавившись третього в світі за потужністю ядерного
військового потенціалу, може довіритися гарантіям своєї національної безпеки згідно з Будапештським
меморандумом? Очевидно, що глобальні виклики світовому порядку, процеси ренаціоналізації, виникнення
і потреби підтримки нових держав, модерні інституційні трансформації вимагають удосконалення національних і світових систем безпеки щодо якісного надолуження прогалин, насамперед у морально-духовній
площині емерджентності функцій та структур ООН, надання права вето тощо.
У цій ситуації недоліки можна значною мірою і швидше усунути, якщо виходити не з статусу сильного,
який на постійній основі засів у Раді Безпеки ООН, заволодів і зловживає правом вето, а з позиції сили міжнародного права, дотримання соціальної справедливості, соціогуманістичних засад стратегії сталого
розвитку та світового порядку. Тобто розглядати якісне вдосконалення емерджентності структури і функцій
РБ з позицій нової парадигми захисту буття кожної нації, а не політичної волі апріорі вибраних, що незалежно від дотримання ними норм моралі чи правди чомусь вже первородно є постійними членами РБ, наділені
правом вето на її рішення, а всі решта – тимчасові. І, видається, місце постійних – непорушне, а вони так
всесильні, що навіть обговорення анексії Криму в світових мас-медіа спрямували на дискусії щодо гібридності
сучасних воєн. Хоча гібридність, як «витвір» воєнних злочинців не є новим. Агресори для брехливого
виправдання справжніх причин нападу, своїх загарбницьких мотивів завжди (ще до часів розкидання летючок
із літаків) використовували гібридність як синтез гарячої і холодної (інформаційної, соціально-психологічної,
дипломатичної) зброї. І нинішня новизна навіть не в «креативності» Путіна щодо поєднання цих видів зброї,
не в зміні пріоритетів, засобів чи камуфляжі її застосування. Гібридність від Путіна – це відлуння давнішнього
різного розуміння засадничої візії ООН: з одного боку, як Храму Миру; з іншого, – як прикриття цинічної
імперської агресивності під виглядом боротьби за «мир во всём мире», де Україна переважно – заручниця. На
початку як напівколоніальний фундатор ООН, а нині як держава, що насмілилася виступити проти імперської
метро- і митрополії «русского мира». Відомо, що Совєтський Союз підтримав УРСР, аби мати додатковий
голос у його т. з. «борьбе за мир». Цей обман далі влаштовував би нинішню Москву, і жахіть гібридної війни
не було б, якби не Революція Гідності, свідоме бажання вільної нації євроінтегруватися.
Світова небезпека гібридної війни Росії проти України в тім, що неоімперська злочинність усугубляється ідеологічними дезінформаціями, що продукуються про Майдан і Україну в Храмі Миру великоросами (нові Ubermenschen), які позиціонують себе «старшими (?) братами» за генами, «Третім Римом» –
за місією, а за сучасними ділами – миротворцями світу. Це катастрофічно зменшує сподівання землян на
мир, правду і справедливість, бо постійно-агресивна Росія так міцно засіла в їхньому Храмі, що навіть
анексію, злочинно вчинену на очах всього світу проти іншого члена ООН, цинічно зволить собі називати
«возз’єднанням нашенських» земель. Відчуваючи безкарність, так знахабніла, що в симбіозі використовує
модерну матеріальну техніку і слово давньої брехні як націдею нового імперського «обустройства» Росії,
відкрито загрожуючи безпеці не лише України, а і цілого світу. Хоча вона, ставши спадкоємницею імперії
зла, чи то більшовицько-атеїстична, чи реваншистсько-православна, як така, що не покаялася, давно втратила мораль. Але й нині традиційно продукує неправду, в т.ч. з трибуни ООН про буцімто зовнішні загрози
її безпеці. Вона далі застосовує стару імперсько-пропагандистську демагогію і дурить світ, що «змушена»
готувати зброю для самозахисту чи «альтруїстичного» захисту націй, які, за Франком, малі та непідготовлені, тобто ще не набули належної модерної суспільно-державотворчої структуризації. При цьому,
наділивши себе оонівською функцією змушення до миру, «опікуна» малих і нерозумних, під покровом
неоімперської ідеології «русского мира» злочинно розправилася з грузинами, сакралізувала анексію Криму,
а нині «міротворіт» на сході України, у Придністров’ї, Калінінграді чи Сирії. Імперія зла зменшилася,
змінила назву, але украдені нею київські європейські шати (ім’я, Церковна митрополія) не можуть приховати ні великоординську її захланність, хитрість, ні припинити загарбницький реванш. А наївний світ ніяк
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не зрозуміє, що його постійно обдурюють, застосовуючи подвійні стандарти, і він знову може проґавити
головне: хто наступний?! Специфіка гібридності від Путіна – це його клептоманія, це потужний ідеологічно-інформаційний та дипломатичний камуфляж, спресованість якого заважає світові розгледіти давні
імперсько-загарбницькі наміри Росії у новітніх воєнних кампаніях, хитро прикритих щільною димовою
завісою цинічної брехні та кривавих залпів «градів», а Україні – донести засліпленим глобальну небезпеку
агресивних смислів сучасної гібридності.
Очевидно, що на нинішньому етапі нав’язаної Україні гібридної війни є потреби не обговорення її
модернізації новітніми злочинцями, а поліпшення роботи ООН як міжнародної системи, – єдиної з набором
у масштабах структур запобігання світовим кровопролиттям, наділених для цього низкою універсальних
функцій, набутим колосальним миротворчим досвідом, – шляхом якісного вдосконалення її емерджентності – цієї важливої третьої складової будь-якої системи, недопустимо забутої, особливо в царині суспільно-гуманітарній. Адже саме вона відображає адекватність структур їхнім функціям, які разом творять
єдине ціле, і через нього привносяться в людські відносини нову якість. Емерджентність – це якість, властивості, кожна з яких не притаманна її елементам, а виникають вони завдяки об’єднанню цих елементів в
єдину, цілісну систему [4]. Якісне вдосконалення ООН, як будь-якої іншої соціальної системи, може розгортатися двома шляхами. Перший – це трансформація (від лат. transformatio – перетворення, видозміна)
організаційних структур та їх функцій, коли процес обмежується реформуванням, перегрупуванням,
перезавантаженням окремих елементів системи задля підвищення ефективності їх діяльності. Другий – це
транзиція (transitus – перехід), що націлює на перехід до іншої сутності системи, пересотворення її основи
для якісно нової діяльності, більш адекватної новим викликам, загрозам, зокрема потребам безпеки
новітньої доби. При транзиції систем у центрі знаходяться людина, її цінності, мотиви, культура, традиції
доброчинства, інші достоїнства, тобто, власне, задля людини (націй, людства) конструюються самі міжнародні інституції, пересновуються концепт їх структур, функцій, алгоритми дій, надаються права, забезпечуються ресурсами тощо.
Ясна річ, не індивідуальне це завдання – рекомендувати вселенським інституціям безпеки стратегічні
напрямки їх розвитку. Однак можна пробачити намагання (коли інші й цього не роблять), вмотивовані
припинити загибель співвітчизників у війні, нав’язаній агресивним сусідом, який з трибуни ООН це нахабно
заперечує. Тим більше, що наші пропозиції не регламентують вектор перебудови, вони – інформаційнодорадчі, а запропонована соціогуманістична парадигма може стати трендом для обох шляхів згаданих
вище змін. Нами рухають намагання і потреби: по-перше, оптимально поєднати та гармонізувати моральнонаціо-державоцентричні цінності кожної країни і європейські (світові) людиноцентричні вартості, які базуються на засадах паритетного захисту індивідуального права людини та колективного права націй,
ефективного міжнародного механізму військового супроводу та відповідних засобів покарання загарбників, агресорів і порушників світового порядку. По-друге, привернути увагу післяімперського світу, аби саме
аксіологія бінарного захисту скеровувала пошуки на системи культурологічних, духовно-інтелектуальних, морально-правових та інших цінностей для досягнення справедливості та правди. По-третє, щоб у
постколоніальному просторі, де домінують ностальгія агресивної імперії за втраченим, погрози мирним
порогам сусідів, що стали чи хочуть бути вільними, – функціонували месиджі, які мудро і лаконічно виклав
Махатма Ганді своїй нації в засадничо-основоположній соціогуманістичній настанові: я повинен
залишати всі вікна і двері відчиненими, я за те, аби звідусіль усі культури світу припливали до мого
порогу, але нічого не може бути таким, що збиватиме мене з ніг і повінь заливатиме мій дім.
Фундаментальний моральний імператив соціогуманізму знаходимо і у більш новітній історії, де
широко відомий інший великий подвижник захисту ослаблених сильними світу сього – Папа Римський Іван
Павло ІІ. Саме він соціогуманістичний імператив як ідею “сім’ї” у міжнародних відносинах переніс (за
якою до найслабших ставляться з найбільшою любов’ю, їх вчать говорити, а голоси сильних світу не мають
морального права залишити безголосими постколоніальні народи) у третє тисячоліття, – в національну і
соціальну площину цілих народів та народностей, які прагнуть повернутися до своїх духовних витоків. Це
було 5 жовтня 1995 року під час його виступу з приводу святкування п’ятдесятиріччя ООН. У цьому році
світ буде відзначати сімдесятиріччя ООН і 20 років з дня виступу Папи з її трибуни. Саме у цьому контексті
Україна, – як піддослідна повторення застосування сили «русским миром» в Криму ідеології «судетського»
нацистського експерименту, разом із Польщею (як Батьківщиною Папи), могли б, на наш погляд, виявити
цивілізаційну європейську єдність більшу аніж, скажімо, спільне проведення «Євро-2012», популяризуючи
ООНівську концепцію Папи як пріоритетну для «лікування» колапсу міжнародної системи безпеки.
Польща й Україна для цього мають вагомі підстави. Йдеться передовсім про розбудову соціогуманістичних
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східно-європейських ініціатив у системі міжнародних відносин, про реальне застосування сили міжнародного права в третьому тисячолітті, забезпеченого військовою потугою, а не тільки вербальне осудження
ЄС анексії земель чи проведення на них псевдовиборів у «народно-регіональних» республіках. Україна,
Польща, Прибалтійські республіки, їхні служби і народи добре знають, що не всі злочинці та їх людиноненависницькі ідеології опинилися на підсудній лаві в Нюрнберзі, як і в Ялті переможці Другої світової
війни – несправедливо поділили Європу, не опрацювали ефективний механізм недопущення Третьої. Після
Ялти і Нюрнберга не настав ноосферний період у міжнародних відносинах, не минувся диктат сили, а сила
розуму і правильного, за Шевченком, закону не домінує в повоєнному світі. Що більше, нині під загрозою
не лише наша Ялта – в небезпеці вся Європа, а відтак і світ, бо російські реваншисти, лицемірно сакралізуючи анексію Криму, перетворюють його на військову базу ядерної зброї, підготовки терористів, сепаратистів тощо.

Попри те, за європейські цінності вмирають тільки українці. Їх адвокатів не завжди з увагою слухає
благополучна Стара Європа. У Брюсселі не видно швидких порухів, гідних життя героїв, відданого «За
нашу і вашу свободу!». Що більше, лідери деяких держав ЄС не тільки спокійно сприймають кровопролиття, а складається враження, буцімто начисто забуті злочини російських військ 50-тих років у Берліні, в 1956
у Будапешті, в 1968 у Празі, пропагандистську брехню більшовиків періоду холодної війни. Невже сучасні
політичні лідери настільки мімікрували в бік матеріальних ресурсів Росії, що власного духовно-інтелектуального потенціалу вистачає тільки на перенесення Берлінського муру на територію України? Ідеї де
Голля, Аденауера – батьків об’єднаної Європи, Черчилля щодо створення ООН як Храму Миру – зійшли на
торгівлю квотами з ЄС; на обіцянки Україні, Грузії, Молдові надати плани підготовки вступу в НАТО, ЄС
чи в інші загальноєвропейські інституції як країнам, що нібито є далеко поза Європою. Якби це було зроблено, скажімо, в 2008 році у Бухаресті, то чи трапилася б війна в Грузії, анексія Криму, збиття малайзійського літака з дітьми біля Донецька?! А так важко сподіватися, що Путін почує Папу Римського Франциска, який, приймаючи його у час зустрічі у Берліні лідерів Великої сімки (G7) світових держав (звідки
Росію було ще у 2014 році виключено за агресивні дії проти України), закликав проявити щирі зусилля щодо
вирішення братовбивчого конфлікту. Даруючи медальйон «Ангела-миротворця», доречно згадати максиму
(«Хто говорить про мир, ведучи війну, є лицеміром»), яку Папа проголошував у Сараєво і котра якнайповніше відображає справжню роль Росії у війні проти України.
Проте, чи виною є лише політична глухота та недалекоглядні вчинки сучасних лідерів окремих держав? Адже проблема не тільки в особистостях і торгових, у т.ч. газових договорах із Росією; вона ідеологічно комплексна – просторово-інформаційна, духовно-моральна, політико-економічна і соціальнопсихологічна. Її засаднича сутність у потребі нової філософії широкоформатного захисту не лише людини
і націй, а і правди, свободи, миру в Європі й світі, в альтруїстичному розумінні цих цінностей як фундаменту побудови більш справедливого майбутнього. Але його важко спроектувати, не скинувши тягар
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минулого, без спростування заяви Сталіна стосовно фултонської промови Черчилля, в якій більшовицький
вождь, будучи напередодні Другої світової війни союзником Гітлера, назвав великого британця розпалювачем нової бойні. Чому досі поширюються брехливі коментарі радянських мас-медіа щодо буцімто наказу
Черчилля збирати гітлерівську трофейну зброю для боротьби з новим світовим миротворцем, яким,
очевидно, був самозваний СРСР? І ці прокомуністичні міфи нам – «дітям війни» від Сталіна і Гітлера, –
змалку систематично втокмачували в голови вчителі на виховних шкільних годинах. Виховуючи ненависть
до капіталістичного світу, водночас його очорнювали й якнайголосніше хвалили радянський (читай –
російський) світ. Нині шовіністи знову зомбують уже ідеологією «русского мира». І не засуджене лицемірство відлунює не лише брехнею і злом кривавої гібридності, а і подальшим діленням світу й України,
ляканням донеччан як «настоящих русских» (як колись «советских») людьми другого і третього сортів –
«бендеровцами», нашистами, натовцями тощо.
Очевидно, що іншого не могло бути і не буде, допоки в Храмі Миру, возведеному на незліченних
людських стражданнях і жертвах війни, порядкують спадкоємці імперії зла і неправди, котрі, не покаявшись, використовують право вето для реваншу її «здобутків». При цьому відчувають підтримку «служителів» одержавленої церкви Московського патріархату, яка вже давно анексувала метрополію Київської
помісної церкви і вміло намагається стерти з людської пам’яті цей недостойний яко для святих отців акт.
Що більше, доки найвищий чинник Храму Миру їздитиме в Москву на військові паради з приводу ювілеїв
закінчення світової масакри (спричиненої домовленостями Гітлера і Сталіна), аби вшанувати в Кремлі новітнього фюрера. Допоки високі особи світового Храму відвідуватимуть наступників московських вождів,
щоб їх поздоровити з черговим річчям перемоги російського шовінізму над зброєю німецького нацизму. Не
досягнути справедливості допоки в Храмі служимо Богові й мамоні. Попри те, мільйони українців щиро
вдячні чинному Генеральному секретареві ООН Пану Гі Муну, що він хоча б по дорозі до Москви відвідав
Київ. Адже саме з Києва найвиразніше видно, якщо хочеш побачити, велич і трагедію Дніпра. Саме його в
Другу світову двічі форсували дві різні армії, натхненні одним духом – тоталітарно-загарбницьким, – який
з Красної площі ніяк, шкода, не вивітриться.
Сьогодні саме в храмах і на майданах столиці України найбільше можна відчути загрозу третього
штурму берегів Дніпра імперсько-реваншистськими силами Росії та її найманцями. А, отже, чітко зрозуміти, якщо є бажання побачити і справді зрозуміти стривожений Київ, який найголосніше попереджує світ
про допущений при зведенні Храму Миру дисонанс. Мається на увазі один із переможців Другої світової,
що повинен був сидіти в Нюрнберзі на лаві підсудних. Натомість беззаперечно заволодів у Раді Безпеки
ООН правом вето і нині цинічною брехнею прикриває свої загарбницькі плани щодо України, і не тільки.
Йдеться про вето реваншиста в Храмі Миру Націй, яке, очевидно, мало б принаймні обмежуватися в
ХХІ сторіччі певною експертизою світових моральних авторитетів, ООНівськими Послами миру,
серйозними висновками фахівців із міжнародного права, світової історії, культури і т. ін. Власне, тому
служителі такого Храму повинні, по-перше, уяснити, що без відвідування святинь Києва їм розумом не
«понять» Росію, яка традиційно говорить одне, а робить – протилежне; лицемірно називає українців, приміром, братнім народом, стратегічним партнером, а сама при тому постійно готується, аби несподівано
встромити йому у спину ножа. По-друге, без змін в світовій системі безпеки ООН, уваги до соціогуманістичної емерджентності її структур і функцій не вдосконалюватиметься вона як глобальна інституція попередження нових трагедій, тираній, фюрерів, генсеків; що більше, їхніх модерних камуфляжів – автократичних президентів, їх прислужників, якими так чваняться диктатори всіх імперій та часів і яких буцімто
«всецело» завжди підтримує зазомбований і обкрадений ними ж народ.
Визнаймо: без якісних трансформацій ООН не стане світовим ефективним інструментарієм попередження Третьої війни. Без цього мільйонам ще живих українських дітей Другої світової бойні годі дочекатися
чесної відповіді на запитання: що робити, аби путінська зброя після демонстрації її моці на параді не
позбавляла нові покоління дитинства, права на життя в Україні, Грузії чи деінде, куди вступила нога
поневолювача – російського солдата. Шкода, але світ забув, що Європу не покинув дух реваншизму, і не всі
країни вважають мир, свободу, право на захист своєї самобутності цінністю. Анексія не зникла з імперського сленгу, а «зелені чоловічки» в Криму нагадали, що передчасно забуто «Антибільшовицький блок поневолених народів», який виник після Другої світової війни і до його функціонування великі зусилля приклали
українці, для яких вона не закінчилася в 1945 році. Чи не тому українці так чутливі нині до загроз Третьої
та потреб країн, яким загрожує Росія, закликають прикордонні з Росією народи об’єднатися в «Спілку
запобігання російсько-путінському реваншизму»? Такі особистості, як Т. Блер, В. Ющенко, О. Кваснєвський, Д. Грібаускайте, М. Саакашвілі, Р. Чубаров, могли б сформувати основу такого союзу. На жаль,
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досвід боротьби з більшовизмом не використали ні Україна, ні світ. Такий Союз (назва, як і список, звісно,
– умовно-робочі), будучи регіональним, однак, може стати в майбутньому потужним світовим майданчиком
для вільних дискусій, прийняття рішень, заяв щодо геноцидного Голодомору, такої ж геноцидної депортації
кримськотатарського народу з рідних земель, збиття малайзійського цивільного літака та інших злочинів
Росії, не боячись її традиційно імперсько-агресивних погроз скористатися вето, подарованим їй цивілізованим світом. Він міг би помогти паралельно урядам стимулювати: створення Мирної конференції щодо
розгляду агресивних дій Росії проти України, повернення до Женевського варіанта обговорення війни Росії
проти України; залучення Китаю як підписанта Будапештських гарантій Україні, який, шкода, зайняв
вичікувальну позицію, нарешті, підтримання ініціатив щодо формування Балто-Чорноморського альянсу
держав, підвищення активності їхніх дипломатичних та інформаційних служб у широкій соціалізації правди. Якщо мирному вирішенню проблеми гібридної війни, Мінським угодам, яких Росія не дотримується,
немає альтернатив, то активніше виявляймо мирні ініціативи, не закладаючи міни розриву України в тіло
її Конституції! Звернімо увагу світу на інформаційний (точніше дезінформаційний) елемент зброї Росії.
На жаль, досвід духовно-інтелектуальної, інформаційної боротьби з більшовизмом, з комунізмом
нічому не навчив ні Україну, ні світ. Всі «Голоси…» демократичних країн не працюють, зате пропагандистська фальш, «дези» «Russia today» потужно гальмують здоровий глузд. На догоду планам реваншистів,
а не кримськотатарському народу Україна надала Верховній Раді Криму статус автономії. А світ поспішно
почав творити формат Великої вісімки держав замість G7 з огляду лише на сили військового потенціалу,
ресурсів, а не наявності спільних загальнолюдських цінностей, доброчинства і соціальної відповідальності. Скільки ще треба жертв, аби зрозуміти штучність «творення» Луганської і Донецької псевдореспублік, фальш їхнього володіння землею і потреби надати їм якийсь особливий статус? Справа тут не у заявах
регіональних терористів-найманців, а в світогляді териториста-держави, що їх найняла для розриву
України, Грузії імперська ідеологія, і злочинна політика якої ще жде на Нюрнберг-2.
Давно і не раз у своїх працях запитував і запитую: чи потрібна нова парадигма буття людини і нації,
захисту правди, дерадянізація (деросійщення) українського і світового інформаційного простору, неправдивість якого є причиною і наслідком нинішньої несправедливості та кровопролиття? Таки потрібна, бо
нині без цього світ навіть із запізненням не дізнається правду про цінності Революції Гідності, про боротьбу
героїв України за її волю, гідне європейське майбуття. А буде слухати «Russia today» і, головне, вірити
сучасним «дезам» Росії про київську хунту, «бендеровцев» чи солдат НАТО, які воюють на сході України,
розпорюють животи жінкам і загрожують великоросам геноцидом. Геббельсівська пропаганда не канула в
Лету. Без цього в Донецьку, Криму ще багато буде вбито патріотів лише за те, що вони говорять українською чи кримськотатарською мовою, закрито відповідних радіо- і телестанцій, розбито пам’ятників Стусу,
Шевельову і знову поставлено Сталіну. А світ так і не зрозуміє ідеологічну сутність «рашизму» в шатах
«русского мира», імперську спадковість царської Росії, СРСР і Російської Федерації! Без цього важко
захистити суверенітет молодих демократій, інгібованих культур, їхніх національних середовищ як запорук
духовного відродження націй, збереження їхньої ідентичності та світової різнобарвності. Соціогуманістична парадигма усуває зодноріднення світу, «декомпозицирование» за російськими лекалами України, її
«одонеччування», як мирне, так і воєнне. Мета запропонованої парадигми – зміцнення єдності й миру в
світі, формування соборності України через сталий розвиток розмаїття, через якісне удосконалення емерджентності як складової міжнародних систем безпеки [5].
Метушливий світ у щоденній суєті не почув імперативи створення та вдосконалення нової соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин навіть із трибуни ООН. Важко сподіватися, що Партія
регіонів могла почути зі сторінок львівських видань потребу рекультрегіоналізації потолочених росіянами
культурних традицій українців, їх обрядів, мови, літератури, народних кооперативів тощо [6]. Але чому ні
Україна, ні Польща, ні ще недавно німецькомовна Чехія не застановилися над семантикою й аксіологією
ініціатив Папи? Адже мова, культура, традиції, інформація є суспільною цінністю, надбанням і основною
ознакою нації, суспільним благом її спілкування та збереження ідентичності; рівно ж – феномен загальноцивілізаційний, що заохочує розвиток розмаїття культур інших народів і народностей. Ця рефлексія віддавна притаманна сузір’ю великих соціогуманістів минулого і сьогодення, серед яких Вацлав Гавел, що,
продовжуючи традицію Масарика, закликав поважати «силу безсилих». Саме Томаш Масарик говорив: я –
чех, тому мушу мати чеську культурну програму, національну ідею. Право націй захищати свої ідеї чітко
висловив наш Пророк Шевченко у зверненні до уярмлених Росією народів Кавказу: «Борітеся – поборете!».
Коли узагальнити ці погляди, то, препаруючи їх до українських реалій, можна зазначити, як зробив Понтифік під час пастирського візиту до Києва, згадавши Володимира Мономаха: Не дайте сильним світу цього
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запропастити людину. Хіба наше керівництво має національні програми, проводить соціогуманістичну політику, відповідні реформи, які б якісно змінили систему цінностей, щоб не запропастити ні
людину, ні жоден регіон, ні Україну назагал? Адже далі занепадаємо як нація за її основними ознаками,
передусім за територією, мовою, традиціями батьків, елітою як духовно-інтелектуальним ядром народу,
слухаючи Донбас. А хто чує Україну в її ексклюзивно екзистенційній потребі позбутися антиукраїнської
семіотики? Попри те, завдання значно ширше: не втратити аксіологію національної тотожності в системі
розвитку світового різноманіття, зберегтися як самодостатня нація в умовах продовження російщення і
совєтизації. Однак Україні самій важко справитися.
Анексія Криму, ескалація воєнних дій на сході України показали, що, окрім військового опору
українців російському агресорові, проведення десовєтизації культурного простору, потрібні соціогуманізація міжнародних відносин, надання їм широкої юрисдикції, євроатлантичного військової захисної потуги,
економічної допомоги і правового міжнародного контролю. Лише так можна відвернути глобальну катастрофу, локалізувати злочинну зухвалість сильних світу цього та силою права і правди комплексно забезпечити кожному народові, кожній людині рівний доступ до ресурсів, освіти, можливостей розвитку і збереження своєї національної тотожності на землі. Агресія Росії проти України підтверджує, що соціогуманізм
потрібен міжнародному судочинству над звірствами як терористів, сепаратистів, так й їхніх хазяїв –
ідеологічних натхненників кровопролиття та спонсорів військово-матеріального його забезпечення. Чому
Україна має відбудовувати Донбас, знищений найманцями Росії? Чи допоможе українцям план Маршала-2
створити національну державу, якщо через брехню російських ЗМІ, платних політтехнологів і служивих
«батюшек» одержавленої церкви, люди Донбасу зазомбовані ідеологемами соцреалізму і «русского мира»?
Чому в українському селі – колисці нашої культури, домінує одержавлена церква, яка не засудила ні
Голодомор селян в 1932-1933 роках, ні анексії української землі в 2014 р., метрополії Київської церкви в
1685 році? Саме слово «анексія» вжив Митрополит Константинопольський Варфоломій при виступі в Києві
з нагоди святкування 1020-річчя прийняття Київським (а не московітів) князем Володимиром Великим
християнства, згадуючи ліквідацію Москвою церковної самостійності Київської Русі. З відновлення державності Золотих Воріт, із Революції Гідності Москва робить жупел страху не лише для себе, а і Європи, і
світу.
Ми – свідки кровопролиття на сході України не лише за базові людиноцентричні європейські цінності: людську гідність, свободу, демократію, верховенство закону, толерантність тощо. Українство не
захищене ні від зовнішньої агресії сусіда, ні від внутрішнього рудименту т. з. радянської людини, сформованої агресором, який є джерелом державного тероризму. Україна змушена боротися за двовалентний
захист людини і нації, їхню соборну єдність і державну суб’єктність, суверенітет й ідентичність, за історичну та сьогоднішню правду, за не тільки український культурно-інформаційний, а і територіальний простір,
зрештою за своє буття як вільного народу, за тяглість його розвитку в рідній, за Митрополитом Шептицьким, хаті. За таких умов не лише модернізується економіка, а трансформуються цінності, нових
смислів набувають знання, культура, свідомість, їх рольові функції в генеруванні нових ідей, у безперервності поступу. Без декомунізації радянської і створення соборної, за Франком, цілої української свідомої
людини, без розуміння смислів нової соціогуманістичної концепції міжнародних відносин, годі світоглядно
впровадити українську національну ідею (УНІ), якщо навіть за неї загинуть мільйони. Чи світ допоможе
реінтегрувати суверенну Україну: соборну, українську, гідну людини, нації та людства державу (СУГ)
в широкому ідеологічно-стратегічному статусі комплексних складових сучасної УНІ? Це засадниче питання нашого майбуття! І позитивна відповідь на нього в тому, чи УНІ, як предмет суспільних та індивідуальних цінностей українства, буде захищеною, а національна держава як мета і засіб її досягнення, стануть домінантними стратегемами (планами дій) нашого державотворення. Тоді, власне, Українська Ідея
та її складові СУГ трансформуються в сповідні цінності народу і, найголовніше, їх реалізації не
заважатимуть самозвані «браття», мета яких – поділ на «своїх» і «чужих», аншлюс чужих земель, водночас
світовий піар такого загарбання, звісно, як «собирание нашенского».
У плані державотворення та втілення УНІ в українців єдина альтернатива: донести світові олжу цих
міфів. За нас історична правда, право на нашу землю, культурні традиції та цінності наших древніх предків.
За нас істина, що насправді укорінитися національним цінностям в Україні не давала і не дає нині
російська нацменшина. Хоча вона меншина, але найбільша і перманентно розширюється, маючи військову
підтримку ззовні. Починаючи з 1654 року, московити, перманентно прибуваючи у воєнному обозі, почали
захоплювати нові землі, нищити генофонд нації, будувати Новоросію. Прибулі самовільно поселилися в
опустілі квартири, розстрілявши перед тим національну еліту, повивозили до Сибіру подвижників УНІ, а
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сьогодні не дають титульному народові імплементувати європейські цінності та світоглядні націодержавоцентричні ідеї. А без них важко виховувати патріотизм молодих, соціалізувати вимушених переселенців АТО, допомогти рекультивувати Луганськ із вугільної копанки місцевих олігархів, а Донецьк – із
«всесоюзної кочегарки», – в міста Нової України. Нелегко адаптувати і учасників АТО до цивільного життя,
виховувати покалічених «дітей війни», що її розпочав Путін. Україна, окрім «дітей війни» Гітлера-Сталіна,
поповнюється новими їх поколіннями, хоронить полеглих патріотів, вбитих російськими найманцями зі
зброї, комплекти до якої постачають Росії чи не всі розвинені країни. Загиблих за Україну (парадокс!)
відспівує церква Московського патріархату, а Путін після 70 років з часу закінчення Другої світової, на
вівтар перемоги якої поклали життя понад вісім мільйонів українців, цинічно-монопольно заявляє, що Росія
перемогла б і без них. Хоча його вчитель великий генералісимус у свій час так же по-шовіністичному
невдячно, чванливо і брехливо стверджував: совєцький Союз переміг би гітлерівську Німеччину і без відкриття в Європі другого фронту.
Отже, лише силою правди, національною потугою духовно-морального заслону, нашим свідомим
інформаційно-психологічним опором «братерству» Росії, врешті розумінням УНІ як цінності, пасіонарії та
самовідданої боротьби за неї, ми можемо захиститися українськість і себе «європейським валом» Яценюка!
Паче того, так слід вчиняти не тільки тому, що жоден вал без світоглядного імунітету нації не захистить
від ефірного проникнення у пори суспільства брехливої пропаганди. Тим більше за обставин, що світ не
цікавить соціогуманістична парадигма безпеки, опірність українців російщенню, захист їх зникаючої мови,
нищення інформаційного простору і генофонду нації. Натомість є дивний інтерес до толерантності українства, буцімто його ксенофобії, ставлення до різних релігій, регіональних мов; із цих «проблем» в Україні
проводяться і фінансуються міжнародні конференції, семінари і круглі столи, є маса грантоїдів. Отож,
маємо ще один парадокс: зловмисно-пропагандистську цікавість до рис нації, які їй внутрішньо не притаманні; навпаки, вона найбільше страждає саме від їх надлишку в зовнішньому середовищі, котре її оточує
і намагається якнайшвидше доросійщити. Але «патріоти» України, так звана еліта чомусь цього вперто не
бачать. Чи не тому, що дехто розширює елітам привілеї (сутність яких – у творенні добра для народу) через
додавання в слово «професор» ще одного «ф»? Небезпека впливу Росії на український регіоналізм як
маргіналізацію і поділ нації, на усунення посади Президента України як гаранта її соборності та суверенітету, на підміну децентралізації та самоврядування на місцях федералізацією країни з наданням особливого статусу окремим регіонам та їх олігархічним князькам, недопущення посад префектів триває. Особливо перед черговими виборами.
Справжня інтелігенція Росії та України разом з чесним і соціально відповідальним бізнесом, святі
отці церков – канонічних і неканонічних – вкупі з громадськістю хоча зараз мали б об’єднатися та взяти
частини соціальної відповідальності на себе, особливо щодо брехливих зловживань надуманого мовного
«притеснения» російського штангіста важкої категорії, що прибув у супроводі такого ж озброєння, нашим
малюком, що заледве вчиться ходити і говорити. Нам остаточно треба викинути з Конституції України табу
на єдину державну ідеологію, зрозуміти важливість інформаційної складової сучасної зброї, конечну
нагальність нової соціогуманістичної парадигми буття української нації. Лише Україна, її дипломати – для
себе і світу – можуть донести ці нові смисли. І тільки вони допоможуть очистити від нашарувань т.зв. соціалістичного реалізму поняття «радянської людини», відмити заяложене слово «гуманний» (гуманітарний),
і, врешті, допомогти усвідомити парадигмальний масштаб поняття «соціогуманістичний» як власний
новотвір, що має не лише український, а і загальнолюдський вимір. Не все людське – людяне. Якщо
поняття «соціальне» означає людське, суспільне, а «гуманне» – людяне, то їх синтез, власне, складе «соціогуманістичне» як нову якість емерджентності (окрім структури і функцій) суспільних систем. Пора
в людському будити людяність, мораль, духовність як ціннісний прояв інтелектуалізації, елітаризації та
доброчинності людини, громади, нації. Лише якісні зміни людини, трансформації інституцій спільноти
(нації) можуть пришвидшити прориви України на світові цивілізаційні простори [7].
Водночас такі прориви інтенсифікуватимуть внутрішні трансформації, якщо нестимуть світові низку
моральних принципів загальнолюдського масштабу. Тобто враховуватимуть, по-перше, основоположне
Франкове застереження: все, що розглядається «поза рамками нації», – фарисейство, – близьке лукавому
і далеке від подвижників соціогуманізму. По-друге, вимагатимуть від конвергенції людяності бути наскрізною, тобто такою, що комплексно охоплює усі рівні соціальних систем «сім’я-громада-нація-людство»,
не девальвує основу цього ланцюжка – людину та її людяність. Людяність не має ні центра, ні регіонів, її
формують моральні достоїнства людини, що підживлюють її серце і душу. Геніальне, духовно-інтелек-
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туальне через дифузію інформації регіональним також не буває. Регіоналізація в Україні – це давно, підкинута ззовні міна прихованої федералізації, яка уможливлює спекулювати на чиннику децентралізації, розхитуючи цілісність, унітарність та соборність країни. Україна територіально не є гетерогенною, а регіональні
відмінності зумовлені переважно багатовіковим нищенням її державності та автентичності. Якщо справді в
центрі захисту людина, то пріоритетом для децентралізації стають не регіони, а територіальні громади і
людина в площині україноцентричних і загальнолюдських цінностей. Пора зрозуміти, що без посилення
ролі та об’єднання територіальних громад, консолідації нації, без піднесення патріотичності та самосвідомості, надання реформам соціогуманістичних засад не досягнути ефекту синергійності від місцевого самоврядування, так потрібного для творення національної держави, громадянської (політичної) нації,
збереження колориту місцевого природного середовища: говірок, традицій, обрядів, ландшафту. Не підміняймо деценралізацію виконанням Європейської Хартії місцевого самоврядування. Надання містам Магдебурзького права не означало децентралізацію. Українцям, аби зберегтися, треба накласти строге табу на три
«Д»: денаціоналізацію потолоченого народу, десоборнізацію країни і децентралізацію управління нею. Нас
привчили до регіоналізації, замість того, аби розглядати природно-складові краї України (Галичина,
Поділля, Слобожанщина, Таврида, Причорномор’я, Прикарпаття, Закарпаття, Буковина, Засяння тощо) як
єдині однієї великої країни, для якої спільним є Соборність, Українськість, побудова гідної людини, нації й
людства модерної держави.
І, нарешті, третє. Прискорення руху (окрім мобільності капіталів, робочої сили, послуг і товарів)
європейського досвіду, знань, інформації допоможе чинному урядові усвідомити: олігархія повинна, як це
ведеться у світі, працювати саме на ці стратегічні складові УНІ (соборність, українськість, гідність) і
першою нести основний тягар сьогоднішньої війни. А виходить, що з боку великого капіталу, який в
Україні за суттю є інтернаціональним, не докладається достатньо державотворчих ні його, ні урядових
зусиль, аби стати національним і соціально відповідальним. Рівно ж мало робиться, аби прищепити стратегічні складові УНІ, європейські цінності та патріотичні домінанти суспільному загалу, не пригнічувати
малих і середніх підприємців, аби великому бізнесу забути корупцію, офшори та навчитися, нарешті, працювати відповідно до законів і загальноприйнятих цивілізованих правил. Пора усвідомити, що згадані
складові – це соціогуманістичні непроминальні цінності, які для українців є чи мають бути основою аксіології об’єднання, а не поділу людей на сорти, східняків і західняків з причин різного розуміння ними семантики і семіотики державотворення чи інших світоглядних атрибутів.
Єдине розуміння історії минулого, єдиний вектор синергійних дій сьогодення і спільне бачення
майбутнього держави – три чинники втілення трьох складових СУГ, де соборність та українськість –
внутрішньо-національні завдання, а гідність – зовнішній репер показу відповідності досягнень домашніх
завдань до здобутків міжнародних систем рівнів життя, матеріального добробуту вільного цивілізованого
світу. Комплексно керуймося аксіологічними національними і загальнолюдськими критеріями при визначенні понять (величин) ресурсу та потенціалу, середовища і простору на кожному із рівнів «сім’я-громаданація-людство», особливо депресивних громад (районів, регіонів), а також при проектуванні синергійності
діянь України, дотриманні принципу субсидіарності, виборі векторів розвитку, інтеграції, транскордонних
зв’язків, досягненні внутрішньої децентралізації управління, демократії, соціальної справедливості.
Таким чином, керуючись концепцією соціогуманізму як матрицею світоглядно-фундаментальних
ідей новітньої доби, швидше викристалізуємо та чітко розведемо смисли: а) секендхендівської допомоги,
тобто т.зв. «гуманітарки» для бідних і обездолених, яка переважно функціонує на громадських засадах і
дій волонтерів; б) гуманітарної політики держави (освіта, наука, медицина тощо), що її проводить чинний
уряд України; в) піару гуманітарних конвоїв, коридорів агресора для підтримки його найманців, сепаратистів та їх адептів; г) врешті, зрозуміємо глибинну сутність нових соціогуманістичних засад парадигми
бінарного (двовалентного) захисту та розвитку людини та нації (націй), їхнього майбуття і буття в розмаїтому світі, де шекспірівське «бути» для України – не награне, а архіважливе і доленосне для розвитку
корінної нації, справді рівне – її життю або смерті. Власне, перестанемо шукати, бо не знайти належне місце
соціогуманістичній парадигмі розвитку в прокрустовому ложі чинної дискредитованої гуманітарної
політики України та її поняттях, – заяложених більшовицьким соціалізмом. А якомога якісніше трансформуємо українську ідею, системи людино-націоцентричних цінностей в довгострокову стратегію ідеологічного забезпечення розбудови національної держави як соціогуманістичного супроводу її загальноукраїнської і регіональної політики та місцевого самоврядування. Адже досі в «Стратегії-2020» ідеологічний аспект як важлива стратегема духовно-інформаційної та дипломатичної політики України – розмитий,
немає програм усунення імперського асиміляційного фактора.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Зрозуміймо, нарешті, головні
аксіоматичні істини: уряд в Україні, його політика повинні бути не проукраїнськими, а українськими,
тобто такими, що розбудовують відповідну національну державу як головну спільнотну цінність. І концепт національної ідеї, безпеки й оборони України повинен формуватися ним – зверху. Це вимагає від уряду, як стратегічного менеджера державотворення, мати відповідні націо-державоцентричні цінності та
ідеологічні стратегеми як орієнтири і програми реальних дій. Це, своєю чергою, актуалізує заснування соборного інформаційного кластеру українськості для комплексного забезпечення національної семантики
ідеологічного супроводу державотворчих процесів, аксіології вибору вектора вільної інтеграції України у
вільне світове товариство та впровадження української семіотики на власній землі та в просторі. Такий
кластер – це гармонійна суспільна система з певними складовими УНІ, набором їх якісних ознак (соборність, українськість, гідність), які пов’язані між собою, несуть семантичні, аксіологічні та семіотичні навантаження людино-націоцентричних цінностей та зміцнюють державну незалежність і суб’єктність України.
Тоді і лише тоді уряд відповідатиме за ковітальне національного і духовного відродження, де людина і
нація інформаційно-психологічно створюють гармонію єдності малої і великої Батьківщин, де глобальне
розмаїття світу зберігається завдяки належному захисту національно-локального, осібного, ексклюзивного,
де вільно панують сила правди, закон і справедливість, а не постімперське насилля, фальш пропаганди і
проурядова інформація.
У цьому контексті нещодавні творіння Міністерства інформації, ухвала ВР законів щодо заборони
антиукраїнської семіотики, надання ЗМІ української семантики і національного контенту – це лише початки
формування всеукраїнського інформаційно-ідеологічного кластеру, який має працювати на комплекс
соборності, українськості та гідної державної незалежності України. Шкода, але, головно, в цьому відповідь: чи можлива нині незалежність країн, окрім Китаю, на межі з Росією? Чи можлива між ними маленька
держава на кшталт Андорри? Адже сучасна ООНівська система безпеки лише в комплексі, враховуючи сили
соціогуманізму, його відповідного воєнно-політичного і правового забезпечення, може гарантувати повноцінний, а не паліативний захист людини і націям, незалежно від їхньої чисельності, місця знаходження.
Звідси – основна місія соціогуманізму: не залишити ослаблені народи відсталими на задвірках соціального
прогресу, затиснутими на роздоріжжі в економічні, інформаційні лещата сильних світу цього, а зберегти
їхню середовищеспроможність для сталого духовного відродження та розвитку в світовому розмаїтті.
Для цього націдею не можна виривати з контексту народознавства, середовища збереження національної
ідентичності, думок і мрій звільнення народів, їх захисту від небезпек асиміляції, зникнення розмаїть їхньої
культури, мов, традицій тощо. Лише так можна зрозуміти, а зрозумівши, зупинити давню імперську захланність Росії, шовіністичну сутність її сьогоднішньої анексії частин українських земель як постімперське
покарання України за аксіологію вибору євроінтеграційного шляху до цивілізованих вершин людства,
зміцнення своєї державної суб’єктності, самостійності та намагань повернутися до власних духовних
джерел як вільна країна вільного світу.
З огляду на це, є нагальною потреба надати міжнародний резонанс соціогуманістичній парадигмі як
матриці нової світової ідеології захисту людини і нації, аби голос правди був почутий, щоб світ, нарешті,
усвідомив імперську аморальність ідеологем загарбницької Росії, задумався над навмисне залишеними в
Криму чи на сході України царсько-радянськими анклавами антиукраїнської ненависті великоросів,
які нині знову точать кров з автохтонів. Нам треба з’ясувати для себе і світу: чи ідеологія як соціальна
наука є гуманною за природою, чи її нові соціогуманістичні смисли можна реалізовувати в рамках сучасної
дискредитованої гуманітарної політики, гумконвоїв, псевдореферендумів тощо? Як ці смисли донести
світові? Чи Рада Безпеки ООН як світова структура строго нині розрізнює духовно-моральний, інформаційний аспекти захисту ослаблених і тимчасово поневолених корінних націй на предмет: чи це їхня національно-визвольна боротьба, чи це агресивно-загарбницькі війни сильних світу сього, аби покарати непокірних сміливців? В іншому разі ситуація буде знову схожою з брехливою пропагандою, коли т. з. організовані Росією конвої, які насправді постачають її найманцям в Україну, нехтуючи всіма міжнародними
правилами та інституціями, зброю і провізію, – представляються в світі російською пропагандою, як уже
згадувалося, гуманітарними (?). Так виходить, бо світ, на відміну від поляків чи народів Прибалтійських
республік, бачить, як писав Шевченко, москаля здаля. А який він зблизька, ніхто не знає, бо не питає ні у
Шевченка, Франка, Хвильового, Симоненка, Стуса, ні в батуринців, крутян і у холодноярців, ні в мільйонів
убієнних Голодомором селян чи розстріляних в кагебістських тюрмах упівців, ні в чорнобильців і майданівців, у дітей збитого російськими найманцями літака, ні в захисників Луганського аеропорту, мирних
мешканців Мелітополя, врешті, у волонтерів АТО.
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Таким чином, незважаючи на війну, потреби фронту, не відкидаймо комплексні дослідження
економістів, політологів, юристів теоретико-методологічних основ формування в Україні нової політики,
яка б ґрунтувалася на універсальності соціогуманістичної парадигми паритетного захисту індивідуальних
прав людини і колективних прав нації. Водночас, не виносила б на маргінес ні історію, ні подвижників
УНІ, ні її сучасну реалізацію як споконвічну мрію корінного народу, що дав назву національній державі в
центрі Європи. Рівно ж – інформувала світ, що і в третьому тисячолітті українці вмирають за право вільно
жити на своїй Батьківщині, за національну ідею як програму суверенних дій. Однак на цей раз ідеться не
лише про Україну, мова про боротьбу за нашу і світову свободу, за загальнолюдські вартості. Окрім непоправних жертв людських життів українців, є втрати культурно-інтелектуальних, духовно-інформаційних
цінностей, що мають екзистенційне значення для всього цивілізованого світу. І світ повинен пройнятися
тим, що Ідея державотворення в Україні будується не на анексії чужих земель, не на їх імперському
«собирании», а на гармонії соціогуманістичної парадигми буття. Вона дозволяє кожній людині, її нації
самоусвідомити свою місію на своїй землі: стати реальним її господарем, на засадах правди і справедливості будувати національний простір, мирно співжити з вільним світом, творити добро, не відбираючи його силою в інших, бути творчим державницьким суб’єктом, а не об’єктом насилля.
Отже, виклад соціогуманістичного концепту безпеки переконливо доводить, що вкрай потрібні
системні дослідження, і лише світові, і під орудою духовно-моральних інтелектуалів та в рамках загальнолюдських вартостей. Тільки за умов комплексного підходу до європейських людиноцентричних і націоцентричних цінностей можливе оновлення наявної ООНівської системи безпеки, в якій б далі сильні світу
сього не грали м’язами. Це великий і небезпечний ризик, бо в будь-який момент може порушитися нестійка
рівновага сил і призвести до світової катастрофи. Ще раз вдаймося до фултонської промови, в якій автор 70
років тому, маючи велику надію на створення ООН як Храму Миру, пророче попереджував: «Ми не можемо
дозволити собі – наскільки це в наших силах, діяти з позицій малої переваги, яка вводить у спокусу зайнятися випробуванням сил (підкреслено мною – С.В.)» [1]. Аби не було спокус сильних світу демонструвати
силу перед безсилими, грати спеціально натренованими біцепсами, що більше, ядерними, конче потрібна
нова концепція світової безпеки, вагоміша, аніж випробування сил в дезінформації, соціально-психологічній війні та шантажі світу ракетами з ядерними боєголовками, які, мовляв, із Криму легко досягають країн
НАТО – Румунії, Польщі і т.д.
Справді, інформуймо світ про те, що чинимо, і робімо те, що проповідуємо в Храмі Миру, не наслідуючи п. Чуркіна – репрезентанта Росії в Раді Безпеки ООН, якому, шкода, лише представник США постійно нагадує з трибуни Храму про неприпустимість вселенської брехні, цинічного принижування України та
героїзм її невинно убієнних захисників. Такі перепалки актуалізують потребу нового – соціогуманістичного
прочитання емерджентності безпекових структур і функцій ООН. Вони переконливо засвідчують, що
неможливо забезпечити в світі справедливий мир без як нагального вдосконалення якісних характеристик
захисних систем, так і соціогуманістичного сепарування пропозицій, що їх генерує одухотворений інтелект
вільного демократичного світу, з одного боку, та тоталітарна імперсько-мамонна ницість, – з іншого. Саме
розуміння емерджентності як механізму внесення якісних новацій в структури і функції світових інституцій, як універсальної соціальної цінності світових трансформацій сприятиме досягненню бінарного захисту людини і націй, установленню миру в світі за рахунок застосування не зброї, не духовного і матеріального пригнічення, зокрема зодноріднюючого мовно-культурного збіднення завойованих, а адекватних
пошуків єдності людства через збільшення розмаїття його соціально-економічних, духовно-інтелектуальних можливостей та розвитку, недопущення насилля сильних світу сього над тими, що силкуються осилити ідею свободи і демократії.
Кожен (і не тільки українець), що міг щось ноосферного привнести в Храм Миру, протиставивши
його нахабству новітнього неофюрерства, і не зробив, сам позбавив себе не лише вдячності, гідності та
презумпції невинності, а і в майбутньому – прощення. Він не тільки не шукає дороги до Храму, а й уникає
очей героїв Небесної Сотні, що загинула на Майдані Гідності; не розуміє аксіологію української соборності в системі складових УНІ, за яку нині жертвують життям в АТО її подвижники. Робімо все для
національної і світової безпеки, аби Сотні не ставали українськими Тисячами, а відтак – Мільйонами третьої
планетарної трагедії вбитих лише тому, що людство черговий раз не почуло заклики моральних авторитетів
світу, злегковажило соціогуманістичними ідеалами розвитку, знехтувало емерджентністю своїх міжнародних інституцій. Невже не християнський мир між братами, а імперську ворожість православно-канонічних
великоросів, реанімовану, збуджену чи навіяну їхнім неофюрером спеціально для воєнного реваншу, який
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має велику імовірність набути руйнівної сили світової пожежі, що її знову потужно розпалюють «московские борцы за мир во всём мире», – залишимо в спадок прийдешнім?! Невже великі амбіції взаємозамінних
кремлівських карликів переростуть у світову бойню? Віриться все-таки в інше, а саме: істинні Знання,
правдива Інформація, одухотворений Розум та Інтелект у великій Любові сформують, об’єднають та
гармонізують Цінності людини, громади і нації на славу Богу та розвиток України й Людства!
Думаймо глобально, діймо активно, творчо та результативно в ім’я добра і правди – осібно, громадою
і нацією назагал. Міркуймо разом із світом інсайдерських інноваційно-інтелектуальних ідей та духовноморальних загальнолюдських цінностей, а не з продуцентами «дез» – шовіністами захланно-агресивних
світів на взір державно-церковного «русского мира»! І хай Ангел-хоронитель допоможе нам попередити
світ про небезпеку рашизму, оминути злочини, що знову чиняться під імперським орлом – нібито не з
свастикою, але, на погляд людини, що пережила лихоліття Другої світової, його гіршим мутантом – з
роздвоєною головою хижака і психікою дволикого Януса. Пора людству хоча в ХХІ сторіччі усвідомити:
безпека у світі залежить від того, чи воно рішуче поборе виродків, чи вони виклюють йому очі, позбавлять
розуму, присплять лукаво, а відтак обдуреним і сплячим вийматимуть серце і душу, цинічно називаючи це
все «змушенням до миру». Час умислитися, що для росіян слово «мір» також означає «світ». Підвищення
ефекту емерджентності систем міжнародних відносин вимагає, аби строго застерегти Путіна: він не
Миротворець Світу і не Посол Миру. Йому не слід плутати ООНівські функції з «умиротворенням» сусідів,
аби знову злочинно, під дулами зброї примусити їх до світопорядку, алгоритм якого опрацювали оплачені
політтехнологи «зверхньо-братньої» Росії. Водночас не перетворювати вселенський Храм Миру в більшовицько-кагебістський агітпроп, примушуючи світ змиритися з маніакально-схибленим «міром» месіанства Росії як гібридним витвором кремлівської неоімперсько-реваншистської і церковно-митропольної
ідеології, що її людство назвало рашизмом.
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ПРОБЛЕМИ ДЕМОНТАЖУ ОЛІГАРХАТУ В УКРАЇНІ
Анотація. На основі аналізу таких сучасних парадигм розвитку, як неоінституційна, неоліберальна,
культурологічна, елітологічна і географічна, систематизовано фактори успішного досвіду посткомуністичних країн. На цій методологічній основі з’ясовано генезис олігархічної політико-економічної моделі в
Україні та її основні атрибути. Особлива увага в статті приділяється окресленню стратегічних пріоритетів демонтажу інституційної системи олігархату і побудові інститутів розвиненої політичної
демократії та вільного ринку.
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PROBLEMS OF DISMANTLING OF THE OLIGARCHY IN UKRAINE
Abstract. Based on the analysis of such modern development paradigms like neoinstitutional, neolibearal,
cultural, elitological and geographical is systematized the factors of successful experience of post-communist
countries. On this methodological basis is clarified the genesis of the oligarchic political-economic model in Ukraine and its main attributes. Special attention in the article is paid to emphasizing the strategic priorities of dismantling the institutional system of the oligarchy and building institutions of the developed political democracy and
the free market.
Keywords: oligarchy, the oligarchy, the post-communist transit, transformation, political democracy, institution, institutional system.
Постановка проблеми. Після перемоги Революції гідності Україна отримала історичний шанс
змінити нарешті багатовікову траєкторію підневільного розвитку і стати на шлях побудови інститутів
вільного, справедливого суспільства та правової держави. Однак постає питання, чи спроможна нинішня
політична еліта та активна частина громадськості скористатися тим унікальним шансом? Чи існують реальні загрози для втрати українською елітою чергового шансу зробити цивілізаційний стрибок? Адже протягом
двох постреволюційних років розроблено дуже мало на шляху демонтажу інституційної системи олігархату
і переходу до сучасної моделі розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні публікації, присвячені даній проблематиці, намагаються дати відповідь на ці питання, використовуючи сучасні трансформаційні парадигми [2; 5; 13].
Такий підхід видається найбільш перспективним з огляду комплексного врахування впливу на трансформаційний процес еліт, інститутів та культурних цінностей, що дозволяє розробити методологію для визначення стратегії інституційних перетворень. Підкреслюючи цінність такого типу публікацій, необхідно
зауважити, що питання розробки ефективної стратегії інституційних змін, яка передбачає врахування темпу,
глибини, пріоритетів, оптимального набору інституційних параметрів та оптимального формату взаємодії
еліт, залишається відкритим.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення стратегічних пріоритетів демонтажу олігархату на основі узагальнення позитивного досвіду посткомуністичної трансформації крізь призму
сучасних трансформаційних парадигм.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спочатку ніж перейти до реалізації завдань дослідження
необхідно з'ясувати концептуальний зміст таких трансформаційних парадигм, як елітологічна, неоліберальна, неоінституційна, культурологічна та географічна.
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Елітологічна парадигма, яка виникла на основі вчення В. Паретто про циркуляції еліт, акцентує увагу
на необхідності зміни еліт як найбільш важливого фактора переходу до нової інституційної системи. Свій
подальший розвиток ця парадигма отримала в рамках транзитології – теорії, яка науково обгрунтувала
перехід від авторитаризму до демократії. В цьому сенсі особливе значення має аналіз політичних сил –
суб’єктів трансформації, зроблений А. Пшеворським. На його думку, у цих двох процесах беруть участь
чотири політичних сили: «прихильники твердої лінії»; «реформатори» всередині авторитарного блоку;
«помірковані» і «радикали в опозиції». Також А. Пшеворський вказує на фактори, які унеможливлюють
серйозні конфлікти в процесі переходу. До таких факторів він відносить досягнення компромісу між
реформаторами (всередині правлячої еліти) і поміркованими (всередині опозиції). Такий компроміс досягається, якщо: реформатори і помірковані погоджуються на створення демократичних інститутів, в рамках
яких вони будуть мати помітний вплив; реформатори спроможні примусити погодитися на реформи ортодоксальну частину правлячої еліти; помірковані здатні контролювати радикальну частину опозиції.
Що стосується аналізу посткомуністичного переходу, то тут елітологічна парадигма істотно доповнена ідеями А. Вахудової. Вона обґрунтовано довела на основі аналізу трансформаційного досвіду країн
Центральної Європи, що ефективність політики макроекономічної стабілізації та інституційної розбудови
залежала від радикальної зміни еліт в цих країнах і створення належних інституційних умов (закріплених в
нових конституціях) для сильної політичної конкуренції [4].
Неоліберальна парадигма ґрунтується на положеннях Вашингтонського консенсусу, а також теоретичних висновках політиків-реформаторів, які здійснювали неоліберальні реформи в країнах Центральної
Європи [3]. Концептуальний зміст Вашингтонського консенсусу передбачає: досягнення фінансової стабілізації на основі поєднання рестрикційної монетарної і фіскальної політики; лібералізацію цін та зовнішньоекономічної діяльності (проведення шокової терапії); швидку – прозору приватизацію державного сектору
економіки, переважно шляхом відкритих аукціонів із залученням стратегічних іноземних інвесторів; зменшення регуляторних функцій держави (дерегуляторна політика); захист прав власності і соціально вразливих верств населення. Він задумувався як пакет рекомендацій для проведення економічних реформ у країнах із перехідною економікою (спочатку в країнах Латинської Америки, а пізніше Центральної та Східної
Європи).
Використання пакета рекомендацій, передбачених Вашингтонським консенсусом, в країнах, які
здійснювали посткомуністичну трансформацію, мало різні наслідки. На посткомуністичному просторі
успішно вдалося провести неоліберальні реформи країнам Центральної Європи, які стали членами НАТО
та ЄС. Політичні еліти цих країн ще на початку 1990-х років обрали твердий курс на проведення неоліберальних реформ і євроінтеграцію.
Неоінституційну парадигму розробили Д. Норт і А. Деасемоглу [11; 12; 1]. Узагальнюючи праці названих авторів, сутність концептуальних положень цієї парадигми можна виразити таким чином:
– інституції – це обмеження, створені людьми, які формують взаємодію між ними і складаються з
формальних (правила, закони, конституції) і неформальних (норми поведінки, звичаї, добровільно обрані
для себе правила поведінки) обмежень та механізмів забезпечення їх дотримання;
– економічні інститути визначають обмеження, стимули та результати економічної діяльності. Вони
можуть стимулювати економічне зростання та справедливий розподіл національного багатства або навпаки;
– вибір ефективних економічних інститутів залежить від політичної інституційної системи, в рамках
якої політичні еліти формують економічно-інституційну систему;
– зміна політичної системи залежить від формату взаємодії політичних еліт, які, своєю чергою,
визначаються попереднім інституційним розвитком, цінностями та інтересами тих еліт та глибиною кризи,
що виражається у глибоких соціальних конфліктах (революціях, війнах);
– інститути відкритого публічного доступу (за Д. Нортом) або інклюзивні інститути (за Д. Асемоглу)
забезпечують політичні, економічні та культурні вигоди для більшості населення і сприяють соціальному
прогресу загалом.
Більш повне та точне уявлення про інституційну парадигму можна отримати, аналізуючи працю
О. Норгаарда «Економічні інституції та демократична реформа», в якій автор пропонує враховувати сукупність факторів в процесі посткомуністичної трансформації [10]. До них він відносить: початкові умови –
докомуністичну та комуністичну спадщину; навколишнє середовище – вплив міжнародних інституцій;
простір можливостей – політичні умови, темп та фази здійснення перетворень; політичні інституції – модель
державного управління, яке забезпечує проведення реформ; громадянське суспільство – участь громадськості в трансформаційних процесах або підтримка нею реформаторського курсу; інституційні зміни –
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побудова інститутів ринку та інститутів політичної демократії; політичні, економічні та соціальні результати – наслідки інституційних змін, які викликають як опір певних сил, так і їх громадську підтримку.
Культурологічна парадигма наголошує на пріоритетності культурних цінностей у суспільному
розвитку. Вона отримала широке визнання завдяки працям М. Вебера, який розкрив вирішальну роль цінностей протестантської етики у зародженні вільноринкового капіталізму. На сучасному етапі найбільш
популярними стали праці Л. Харрісона і Р. Інглегарта, які розкрили вплив культурних цінностей на
економічний розвиток і політичну демократію, а також економічних факторів на формування культурних
цінностей. Згідно з вченням Л. Харрісона цінності можна характеризувати за такими параметрами як:
сприйняття світу, морально-етичними принципами, економічною та соціальною поведінкою. На думку
соціолога, цінності, які покладені в основу прогресу, ґрунтуються на орієнтації на майбутнє, впевненості у
здатності особи впливати на свою долю, ставлення до праці як сенсу життя, широкому радіусі довіри до
людей, жорсткості та реалістичності норм, розуміння влади як засобу досягнення суспільних благ.
Р. Інглегарт виділяє два ціннісні параметри: "традиційні-секулярні" для індустріального типу суспільства і "виживання-самовираження" для постіндустріального типу суспільства. На його думку, постіндустріальний розвиток, забезпечуючи належний рівень особистої свободи, матеріального добробуту.
сприяє формуванню цінностей самовираження, що виявляються у суспільній довірі, прагнення до свободи,
рівності. За Р. Інглегартом, реальну політичну демократію можна побудувати тільки на основі цінностей
самовираження [8].
Географічна парадигма акцентує увагу на визначальній ролі таких географічних факторів, як географічне становище, клімат, грунт, корисні копалини у розвитку суспільства. Сутність цієї парадигми охоплює
такі ідеї як: Ш.-Л. Монтескє про вплив клімату на формування форм правління; Р. Мюрдаля – необхідність
врахування у дослідженнях причин економічного відставання країн клімату, грунтів фауни і флори;
Л. Даймонда – географічної обумовленості технологічних переваг народів; Дж. Сакса про вплив клімату на
продуктивність технологій [1]. Безумовно, що географічні фактори мають важливе значення для суспільного розвитку, особливо на початку становлення людської цивілізації, а на сучасному етапі вони можуть
прискорити чи загальмувати суспільний прогрес. Як показує досвід посткомуністичних трансформацій, в
країнах, багатих на природні ресурси, трансформаційні процеси відбувалися повільно, оскільки політичні
еліти отримавши доступ до контролю над цими ресурсами, могли водночас казково збагачуватися і
виконувати мінімум соціальних зобов'язань перед народом. Тому вони були не зацікавлені у розвитку нової
інституційної системи.
Підсумовуючи сказане, до основних факторів успішної посткомуністичної трансформації можна віднести:
– радикальну зміну еліт, яка виражається у перемозі антикомуністичної опозиції під час перших
парламентських та президентських виборів;
– високий рівень політичної конкуренції на всіх етапах трансформаційного періоду, обумовленої
зміною еліт (як це мало місце у Польщі та Угорщині);
– проведення радикально-економічної реформи, яка би за змістом та основними напрямками
максимально відповідала пропозиціям Вашингтонського консенсусу;
– початок розбудови одночасно із проведенням радикально-економічних реформ політичних інститутів (ухвалення нової конституції), виборчого та партійного законодавства, в рамках яких відбулося би
радикальне оновлення політичної еліти;
– розбудовування поряд із проведенням економічних реформ інститутів вільного ринку у вигляді
інститутів власності, фондового ринку, незалежного статусу національного банку, антимонопольного
законодавства, бюджетної та податкової систем;
– швидку розбудову інститутів правової системи у вигляді створення незалежної та справедливої
судової влади, процесуальних, кримінальних і цивільних кодексів, які би надійно захищали права і свободи
громадян.
До сказаного слід додати: вирішальним фактором у посткомуністичних трансформаціях є наявність
сильного політичного лідера, який здатний сконсолідувати політичні сили навколо вирішення трансформаційних проблем. Якщо узагальнити інституційні риси лідерства, які були притаманними для таких великих
реформаторів сучасності, як М. Кемаль, А. Піночет, Лі Куан Ю, М. Саакашвілі, то сила успішного лідера –
реформатора полягає у його здатності: сформувати чітку стратегію перетворень; підібрати команду однодумців (типу чиказьких хлопчиків); консолідувати навколо себе всі реформаторські сили, а також сили, які
перебувають на лояльних позиціях щодо реформ, діяти швидко і рішуче (бо зволікання, як казав класик –
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смерті подібно); рішуче розірвати кланові зв’язки; рішуче відмовитися від безпринципних компромісів із
старими силами. Саме ці якості дозволили грузинському лідеру досягти вагомих результатів на шляху
проведення реформ після Революції троянд.
В процесі посткомуністичної трансформації можуть бути різні моделі переходу, суть яких визначається тим політичним режимом який сформувався внаслідок перетворень. До транзитних моделей, як
правило, відносять: прямий перехід до демократії; перетворення тоталітарного режиму на авторитарний;
повернення, в силу певних причин, суспільства до тоталітарного стану [14].
Сутність прямого переходу полягає в тому, що після краху комуністичного тоталітарного режиму в
країні встановлюється режим електоральної (процедурної) демократії, який поступово перетворюється у
режим ліберальної демократії. Цей режим можна назвати ліберально-демократичним режимом. Однак ми в
даному випадку використаємо критерії та класифікацію політичних режимів, які виникли в процесі
посткомуністичної трансформації, запропоновані в програмі „Freedom in the Word” і „Nation in Transit”, яку
здійснює „Freedom House” [20]. Згідно з цією програмою за критерії демократизації беруться: виборчий
процес; громадянське суспільство; національний уряд; регіональне та місцеве самоврядування; незалежні
ЗМІ; незалежність судової влади; корупція. А до політичних режимів згідно з цією програмою відносяться:
консолідована демократія; напівконсолідована демократія; перехідне урядування або гібридний режим;
напівконсолідований авторитарний режим; консолідований авторитарний режим. В контексті подібної
класифікації можна також використовувати такі поняття, як олігархо-клановий режим, режим „м’якого” авторитаризму, авторитарно-олігархічний. Варто також використовувати і економічні моделі поєднуючи їх із
політичними режимами, щоб зрозуміти специфіку моделі, суспільного розвитку в контексті трансформації.
На сучасному етапі режими консолідованої демократії утворилися в країнах Центральної Європи, які
стали членами НАТО і ЄС. Якщо ці країни за політичними режимами є дуже однорідні, то за економічними
моделями і рівнем правових систем дещо відрізняються. Наприклад, Естонія і Словенія досягли значно
вищих показників у забезпеченні верховенства права і побудови інституту вільного ринку. Що стосується
режимів напівконсолідованої демократії, то вони охоплюють країни, які запровадили парламентську демократію і мають перспективи членства у євроатлантичних структурах. До них можна віднести балканські
країни (Хорватію, Македонію, Боснію і Герцеговину, Сербію, Чорногорію), а також Молдову і Грузію на
сучасному етапі розвитку.
До гібридних режимів олігархічного типу можна віднести Росію часів президентства Б. Єльцина та
Україну часів В. Ющенка, П. Порошенка.
Авторитарні режими утвердилися у більшості пострадянських країн, таких як Росія, Казахстан,
Азербайджан, Таджикистан. Однак серед них доцільно виділяти авторитарні режими олігархічного типу і
консолідованого авторитаризму, а також модернізованої «освіченої» автократії. Авторитарно-олігархічний
режим характеризує вплив сильних олігархічних політико-фінансових угрупувань на президентську владу,
а режим консолідованого авторитаризму – сильний вплив державного лідера (глави держави) і його найближче оточення на економічні і соціальні процеси. При консолідованому авторитаризмі можливі вищі
досягнення у створенні інститутів ринкової економіки та зменшенні соціальної диференціації населення.
Суть режиму „освіченого” авторитаризму полягає в тому, що лідер-реформатор використовує авторитарну
модель старої системи для здійснення радикально-економічних реформ. Цей лідер, здійснивши економічні
і правові реформи, переходить до розбудови інститутів політичної демократії. До такого режиму можна
віднести політичний режим Грузії за часів президентства М. Саакашвілі. Тут спочатку були проведені
найбільш радикальні економічні реформи, реформи правоохоронних органів та судової системи, а пізніше
(2011 р.) – ухвалена нова конституція, яка закріпила парламентську модель державного управління.
Два режими на пострадянському просторі можна назвати неототалітарними – режим в Туркменістані
часів С. Ніязова і режим О. Лукашенка в Білорусі. Тут переважає державна власність і державний контроль
за економікою, соціальною сферою та ЗМІ. Режим в Туркменістані за С. Ніязова мав більше рис тоталітарних, ніж режим в Білорусі, оскільки передбачав монополію одної партії і вищий рівень ідеологічної мобілізації. Ці режими також можна назвати неототалітарними просоціалістичними режимами, оскільки зберігається пріоритет державної власності і державного контролю.
Якщо проаналізувати економічну політику в Україні на початку трансформаційного періоду, то треба
сказати, що вона далеко не відповідала параметрам неоліберальної парадигми [15; 16; 19]. Це стосується
всіх напрямків економічної політики, таких як фінансова стабілізація, лібералізація і приватизація.
Фінансова стабілізація розпочалася із великим запізненням (1994 р.), коли інфляція в Україні сягнула
свого рекордного рівня в 1993 р. (до 10 155 % у рік). Інфляція в основному була спричинена величезною
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грошовою емісією, з допомогою якої НБУ під політичним тиском вимушений був покривати дефіцит бюджету і кредитувати комерційні банки для обслуговування ними потреб промисловості і сільського господарства. Не потрібно також відкидати таких інфляційних джерел, як спад виробництва та подорожчання цін
на імпортні енергоносії. Завдяки послідовній монетарній політиці протягом 1994-1996 рр. Національного
банку, а також жорстким вимогам міжнародних фінансових організацій, що надають кредити Україні,
здійснено в 1996 р. грошову реформу, забезпечено відносно стійку фінансову стабілізацію шляхом зменшення дефіциту, знаходження неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету і контролю над грошовою
масою з боку НБУ.
Якщо в багатьох країнах Центральної Європи лібералізація відбувалася в режимі „шокової терапії”
(радикальні реформи під керівництвом Л. Бальцеровича, які проходили у Польщі на початку 90-х років,
отримали назву „шокової терапії”), то в Україні протягом довгого періоду держава дотувала ціни та тарифи
у певних секторах економіки, особливо у ЖКГ та ПЕКу.
Поряд з лібералізацією цін відбувалася лібералізація зовнішньоекономічної діяльності та фондового
ринку. Це забезпечувало відкритість економіки, яка позначилася на питомій вазі зовнішньої торгівлі (за цим
показником значно відставала від країн Центральної Європи). Істотним недоліком в цій сфері можна
вважати скасування мита і ПДВ на ряд імпортованих товарів в інтересах окремих політико-бізнесових кіл.
Україна, на відміну від країн Центральної Європи, не створила сприятливих умов для припливу ПІІ
й тому вона значно відставала за ступенем лібералізації потоку капіталу від них. Так, наприклад, Естонія в
1991 році прийняла закон „Про іноземні інвестиції”, згідно з яким іноземці отримали рівні права з місцевими підприємцями, гарантії захисту інвестицій, право на необмежену репатріацію доходів. Від іноземних
інвесторів не вимагалося спеціальних ліцензій здійснення підприємницької діяльності.
Підбиваючи підсумки лібералізації, треба сказати, що впродовж 1992-1998 рр. засадничою характеристикою платіжного балансу України було тривале від’ємне сальдо поточного рахунку, що негативно
позначилося на знеціненні грошової одиниці, прискоренні інфляції, спаді виробництва. Але, починаючи з
2000 р. і закінчуюючи 2005 р. (2006-2007, 2008 – від’ємне сальдо поточного рахунку), спостерігалася
тенденція до зростання додатного сальдо поточного рахунку. Така тенденція спричинена не глибокими
структурними змінами в економіці, а сприятливою світовою кон’юнктурою на метал та товари хімічної
промисловості, а також значною девальвацією гривні (майже в 3 рази).
Приватизація в Україні не призвела до глибоких структурних змін в економіці. Вона, на відміну від
країн Центральної Європи, значно відставала у істотних ознаках, які забезпечують реалізацію трансформаційної мети: був відсутній такий інститут приватизації, як реституція – повернення власності колишнім
власникам, який мав би засвідчити непохитність принципів справедливості та «святенності» і недоторканості приватної власності; надання пріоритету сертифікатної приватизації (в дусі соціалістичних уявлень
і стереотипів) і затягнення її в часі, що мало негативні наслідки для появи ефективного власника; грошова
приватизація, як правило, носила тіньовий характер, в процесі якої об’єкти державної і комунальної власності продавалися за безцінь (дарувалися) наближеним до владної верхівки бізнес-структурам. Лише продаж Криворіжсталі в 2005 р. був, на нашу думку, першим кроком на шляху прозорої приватизації, яка відповідала всім стандартам сучасних приватизаційних аукціонів.
З точки зору інституційної та культурологічної парадигм причини недолугої економічної політики
крилися у слабкій інституційній базі та низькому цивілізаційному рівні політичних еліт та мас. Тодішні
політичні інститути не відповідали сучасним вимогам демократичного політичного правління, спроможного успішно здійснювати реформи. Україна значно запізнилася у прийнятті нової конституції або конституційного закону (більшість країн Центральної Європи ухвалили конституцію в 1991 р.), в якій мала би бути
закріплена нова демократична модель державного правління. Політичне управління, яке забезпечувало
здійснення трансформаційної економічної політики, виявилося занадто неефективним, оскільки поєднувало
риси радянської представницької системи, заскорузлого адміністративного апарату і слабкої демократичної
виконавчої влади, яка тільки почала формуватися. Політична еліта на початку трансформації в основному
формувалася з представників колишньої партійної та господарської номенклатури і частково націоналдемократії. Вона не мислила категоріями сучасних трансформаційних парадигм, сповідувала парадигми,
співзвучні з радянським тоталітарним минулим – соціального та етнічного етатизму. Парадигма соціального
етатизму, яка зводиться до абсолютизації ролі державі у регулюванні економіки та забезпеченні високих
соціальних стандартів життя, недооцінює ролі ринкових стихійних регуляторів та глобальних інтеграційних
процесів як необхідної умови набуття вищої інституційної та культурної якості. Цієї парадигми дотримувалися представники колишньої радянської номенклатури. Парадигма етнічного етатизму, яку відстоювали
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представники націонал-демократії, передбачала абсолютизацію національної держави (демократичної за
формою і етнічної за змістом), надання пріоритету відродженню етнокультурних традицій над соціальноекономічними змінами, недооцінку глобальних та регіональних інтеграційних процесів, сильного харизматичного лідера-патріота (не реформатора). Вибір політичними елітами названих парадигм обумовлювався
не стільки культурними цінностями, скільки корупційними інтересами, спрямованими на концентрацію
власності шляхом повільних і половинчастих економічних реформ.
З приходом до влади Л. Кучми відбувався швидкий процес формування авторитарно-бюрократичного
режиму, який згодом трансформувався в авторитарно-олігархічний режим. Основи цього режиму закріплено в Конституції України 1996 р., яка наділила главу держави дуже широкими повноваженнями у сфері
формування виконавчої влади, військово-силових структур, прокуратури та контролю над ними. Напівавторитарний політичний режим та слабко реформована економічна система послужили підґрунтям для
формування олігархічної моделі суспільного розвитку, характерної для країн третього світу.
До основних атрибутів цієї моделі можна віднести: авторитаризм державної влади у вигляді надто
широких повноважень глави держави або незбалансований механізм розподілу владних повноважень між
основними політичними інститутами; відсутність політичного механізму формування уряду; органічний
зв’язок політики та бізнесу, політики та адміністративної діяльності; надто широкі регуляторні (дозвільні)
функції політико-владних та адміністративних органів; кланово-корупційний механізм підбору та призначення кадрів на всіх рівнях державної, регіональної та місцевої влади; тіньовий ринок посад, звань і нагород;
відсутність демократичної партійної системи, спроможної виражати широкі громадські інтереси; широкі
привілеї та пільги для політиків і чиновників; низький професійний та моральний рівень політичної еліти
та державної бюрократії. Система олігархату включає різні олігархічні групи, які можна класифікувати за:
регіональними, галузевими, політичними, економічними ознаками; рівнями розподілу влади. Також варто
виділити такі типи олігархії, як правляча і опозиційна, щоб зрозуміти механізми олігархічного впливу на
революційні події в Україні. Так, наприклад, опозиційна олігархія (і не тільки) мала вагомий вплив на революційні події у 2004 і 2013-2014 рр. До сказано, слід додати, що політична та економічна олігархії створили
гнучку мережу патронатно-клієнтейльських відносин, які поширюються на всі сфери суспільних відносин.
Політична система України внаслідок Помаранчевої революції та проведення політичної реформи в
2004 р. набула ряд нових демократичних рис, а саме: партійний механізм формування уряду; посилення
політичної конкуренції; обмеження авторитарних повноважень глави держави і розширення повноважень
парламенту та уряду; розширення свободи у ЗМІ. Водночас більшість атрибутів олігархо-кланової системи
залишилися незмінними. Виникає закономірне питання, чому після Помаранчевої революції не відбувся
повний демонтаж системи олігархату. Відповідь на це питання є подібною до відповіді про причини невдалого трансформаційного старту на початку 1990-х років – не відбулася зміна політичних еліт. Революція не
висунула на політичну авансцену нову політичну силу, зацікавлену в радикальній трансформації олігархічної системи. "Помаранчева політична еліта", здобувши всю повноту влади, дуже швидко втратила
революційний пафос і почала діяти так само, як її політичні опоненти. Якщо на рівні мислення вона керувалася парадигмою етнічного етатизму, частково доповнивши її євроатлантичними ідеями, то на рівні
практичної політики – корупційно-клановими мотивами. При цьому слід зауважити: слабкість цієї еліти
полягала в тому, що вона не спромоглася висунути із своїх рядів лідерів-реформаторів, подібних до лідерів
Революції троянд в Грузії. Лідер революції В. Ющенко, ставши главою держави, виявився не готовим ні з
професійної, ні з моральної точки зору до цієї високої посади. Те ж саме можна сказати і про іншого лідера
революції Ю. Тимошенко, яка, незважаючи на її сильні і вольові якості, не володіла сучасною реформаторською стратегією. Відсутність швидких та радикальних реформ з боку "помаранчевої еліти" та постійні
конфлікти між її лідерами, викликали глибоке розчарування серед українського суспільства. На хвилі
розчарування і глибокої апатії виборців на президентських виборах переміг лідер Партії Регіонів В. Янукович. Він почав швидко та рішуче відновлювати політичний режим часів президентства Л. Кучми. На
підставі рішення КСУ скасовано конституційну реформу 2004 р. і відновлено попередню модель державного управління. Крім того, зміни до закону про регламент ВРУ й ухвалення закону про судоустрій та статус
суддів дозволили главі держави повністю встановити контроль над парламентом, урядом та судами. Якщо
до цього додати партійну владу глави держави, як лідера домінуючої партії в парламенті, представницьких
регіональних та місцевих органах, то нинішній політичний режим можна вважати значно авторитарнішим,
ніж він був за президентства Л. Кучми. Цей режим напівконсолідованого авторитаризму, який був
спрямований на зміцнення системи олігархату шляхом максимальної монополізації фінансових потоків, був
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повалений Революцією гідності шляхом застосування революційного насильства як адекватної відповіді на
терористичні акти влади.
Приводом для Революції стала відмова політичного керівництва від підписання УА з ЄС. Революція
гідності, на відміну від Помаранчевої революції, продемонструвала вищу організованість та рішучість
представників громадськості відстоювати свій цивілізаційний вибір. Якщо під час Помаранчевої революції
революційні маси здебільшого орієнтувалися на лідера, який здатний вирішити проблеми трансформації,
то під час Революції гідності пріоритетною стала ідея про зміну всієї соціальної системи.
Революцію гідності, на думку політиків та представників експертного середовища, можна охарактеризувати як антиколоніальну, антиавторитарну і антиолігархічну. Антиколоніальна суть революції полягає
в тому, що вона призупинила траєкторію підневільного розвитку України в рамках російського проімперського геополітичного простору шляхом усунення з політичної арени основних політичних агентів євразійської інтеграції. Проте остаточний вихід із цього простору можливий лише за умови рішучого розриву зі всією
пострадянською тоталітарною спадщиною, швидкої євроатлантичної інтеграції та військової перемоги у
російсько-українській війні. Антиавторитарна суть революції полягала у ліквідації авторитарного режиму
В. Януковича і відновленні конституційної моделі 2004 року, а антиолігархічна – у повному демонтажі
інституційної системи олігархату і розбудові інститутів розвиненої політичної демократії верховенства
права та вільного ринку. Ці процеси взаємопов'язані, і лише синхронне вирішення революційних проблем
може призвести до повної перебудови чинних інститутів державного та суспільного ладу.
У післяреволюційний період колишня опозиційна політична еліта стала правлячою. Однак вона не
позбулася класичних олігархічних рис, незважаючи на її прореформаторську риторику, що виявилося у
збереженні старих виборчих інститутів під час президентських та парламентських виборів, а також зволіканні у проведенні політико-правових та економічних реформ протягом року після перемоги революції.
Під тиском міжнародних організацій, які надають фінансову допомогу у зв'язку з величезними фінансовими
втратами внаслідок російсько-української війни на Донбасі (майже 30 % від ВВП), а також тиском громадськості, політична еліта наважилася на деякі реформаторські кроки. Ці кроки виявилися: у скороченні
державних витрат, в тому числі витрат на утримання державного апарату, його привілеї та пільги; запровадженні податків на житлову та комерційну нерухомість, природні ресурси, депозити та дивіденди, високі
спеціальні пенсії; забезпеченні публічного доступу до державних реєстрів (майнового, земельного кадастру,
кінцевих бенефіціарів), ухваленні антикорупційного та люстраційного законодавства, а також законодавства про публічні фінанси, прозору систему державних закупівель, публічну державну службу. Названі прогресивні кроки не призвели до радикальної зміни еліт, а також політико-правових, правоохоронних, адміністративних і економічних інститутів. Для зміни еліт необхідно радикально змінити інститути виборчого
права, удосконалити закон про люстрацію та антикорупційне законодавство, особливо в частині посилення
жорстких санкцій за його порушення, а також обов'язкову перевірку на предмет доброчесності всіх кандидатів на обрані і призначувані посади. Крім цього, необхідно дуже швидко імплементувати законодавство про
державну публічну службу і ухвалити закон про муніципальну службу, які б створили основу для якісного
оновлення всього управлінського апарату кадрами, що не були вкоріненими у олігархічну систему. Тобто нові
(максимально наближені до стандартів високорозвинених країн) інституційні моделі люстрації, підбору,
призначення та атестації кадрів прискорять процес трансформації існуючої політико-економічної моделі. Всі
названі процедури мають здійснюватися в режимі онлайн із застосуванням спеціалізованих тестів.
Для підриву фінансової могутності економічної і політичної олігархії необхідно провести широкомасштабну приватизацію об'єктів державного сектору, шляхом відкритих і прозорих аукціонів із залученням на рівних умовах іноземних інвесторів. Потужні іноземні компанії здатні шляхом вільної конкуренції
повністю витіснити національних олігархів з усіх секторів економіки і забезпечити розвиток інноваційного
виробництва. Тут також важливо створити вільноринкове інституційне середовище насамперед у аграрному
та енергетичному секторах економіки, забезпечивши при цьому ефективні механізми демонополізації і
дерегуляції бізнесу, а також повноцінне запровадження інституту приватної власності.
Повний демонтаж олігархату не можливий без конституційної реформи, в результаті проведення якої
має утвердитися нова інституційна модель розвиненої політичної демократії та верховенство права.
Сьогодні ні політична еліта, ні представники громадянського суспільства не виробили стратегії конституційної реформи. Правляча коаліція намагається проведення конституційної реформи обмежити лише
окремими конституційними змінами, а не ухваленням нової редакції конституції. В цьому контексті можливі два сценарії: внесення змін до основного закону згідно зі ст. 156; ухвалення нової конституції, якщо
буде створений фундамент для створення нової політико-економічної моделі.
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В першому випадку йдеться про те, що конституційні зміни повинні закласти фундамент для демонтажу олігархічної системи. В такому контексті вони мають торкнутися в першу чергу: порядку внесення
змін згідно з ХІІІ розділом конституції; створення збалансованої моделі державної влади, а також оптимальної моделі децентралізації; перегляду загальних засад конституційного ладу з метою їх максимального
наближення до правових принципів-норм, найбільш розвинутих країн світу; запровадження ефективних
інститутів прямої демократії.
Порядок внесення змін до чинної конституції не передбачає ухвалення нової редакції конституції.
Тому необхідно згідно зі ст. 156 такий механізм закріпити. Крім цього, важливо розмежувати порядок
внесення конституційних змін і порядок ухвалення нової конституції. Порядок внесення конституційних
змін може залишитися у такому вигляді, як це передбачено ст. 154, 155 чинної Конституції. Порядок ухвалення нової Конституції передбачає скликання конституанти за народною конституційною ініціативою, в
рамках реалізації якої будуть висунуті вимоги щодо перегляду форми державного правління, форми
державного устрою та загальних засад конституційного ладу.
Склад конституанти формується на паритетних засадах органами державної та регіональної політичної влади та громадськими спілками. Члени конституанти не повинні бути обраними або призначеними на
політичні посади протягом певного терміну (наприклад, 10 років) і мати відповідні фахові досягнення у
правовій та політологічній теоріях. Нова конституція, на відміну від конституційних змін, передбачає
передусім зміни основ конституційного ладу та форму державного правління.
Найбільш збалансована модель державної влади можлива лише в рамках парламентської республіки
із жорстким механізмом стримувань противаг. В цій моделі президент повинен бути наділений сильними
повноваженнями у сфері здійснення представницьких та арбітражних функцій, уряд вищого державного
управління, парламентська опозиція контрольних. Глава держави має обиратися парламентом двома третинами голосів депутатів у перших двох турах і половиною голосів – третьому турі. Для виконання арбітражних функцій глава держави наділяється правом розпуску парламенту, ветуванням законів та призначенням суддів, генерального прокурора, директора НАБ за результатами конкурсів, проведених незалежними інститутами, статус та повноваження яких визначається законодавством. Уряд повинен мати право
видавати декрети-закони, закони в рамках делегованих повноважень, а прем'єр-міністр – ставити питання
про довіру перед парламентом та контрасигнувати акти глави держави. Опозиція має бути наділена
достатніми повноваженнями для здійснення контрольних функцій через керівництво багатьма профільними
комітетами, утворення слідчих комісій із правом передавати розслідувані справи щодо посадових осіб у
суд, а також своє представництво у незалежних інститутах, які проводять конкурси на заміщення вищих
державних посад.
Децентралізація в першу чергу має передбачати ліквідацію інституту державних адміністрацій, створення інституту префектур та чітке розмежування повноважень між державними регіональними та
місцевими органами у сфері податків, видатків, надання адміністративних та соціальних послуг населенню.
Крім цього, в рамках децентралізації має бути юридично закріплений механізм державного та громадського
контролю за органами регіонального та місцевого самоврядування. Йдеться про те, щоб в разі порушення
Конституції та законів регіональними і місцевими органами держава або громадськість могла достроково
припинити їх повноваження.
У загальних засадах конституційного ладу необхідно закріпити:
 конституційну відповідальність вищих посадових осіб держави (президента, прем'єр-міністра, міністрів, віце-прем'єрів) у вигляді здійснення процедури імпічменту, в рамках якої парламент абсолютною
більшістю голосів депутатів виносить обвинувачення, а рішення про дострокове припинення їх повноважень ухвалює КСУ;
 кримінальну відповідальність за узурпацію влади, здійснену шляхом насильного захоплення політико-владних інститутів, ухвалення Конституції у неконституційний спосіб та фальсифікацію виборів;
 принцип-норму, згідно з якою порушення законів і підзаконних актів є основною підставою для
звільнення будь-якого посадовця;
 публічний доступ до всіх державних реєстрів (за винятком інформації, яка складає державну та комерційну таємниці);
 статус різних категорій законів (органічних, законів декретів, делегованих законів) з метою забезпечення законодавчої стабільності та управлінської ефективності;
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 рівний доступ до всіх державних, регіональних та місцевих посад шляхом забезпечення відкритих
та прозорих конкурсів із використанням спеціалізованого комп'ютерного тестування у сфері підбору,
призначення та переатестації кадрів;
 заборону на всі привілеї і пільги, пов'язані з виконанням депутатських повноважень та повноважень
публічної адміністрації;
 право громадянина на володіння вогнепальною зброєю як надійним засобом захисту особистої
свободи;
 право на повстання в разі узурпації влади, коли всі конституційні механізми усунення наслідків цієї
узурпації вичерпані;
 право громадян на отримання адміністративних послуг у рамках електронного урядування;
 розмежування політики і бізнесу шляхом запровадження норми, згідно з якою посадовим особам
заборонено мати підприємства та корпоративні частки;
 державне фінансування повної середньої та вищої освіти, що здійснюється на конкурентних засадах
із використанням різних категорій грантів;
 адресність та монетизацію соціальних пільг;
 рівний доступ до якісної охорони здоров'я в рамках державного та приватного медичного страхування.
Необхідно в конституції розширити права народу як суверена через такі інститути прямої демократії,
як конституанта, конституційні референдуми, законодавчі референдуми, законодавче вето, місцеві референдуми з питань припинення повноважень вищих посадових осіб та представницьких органів. Крім конституційного закріплення інститутів прямої демократії законодавство повинно забезпечити повний публічний
доступ громадян (за винятком державно,ї та комерційної таємниці) до всіх державних реєстрів та розширити
їх правові інструменти у сфері протидії корупції.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Аналіз основних трансформаційних парадигм, таких як неоінституційна, неоліберальна, елітологічна, культурологічна та географічна,
дозволяє розробити методологічну основу для з'ясування комплексного впливу на посткомуністичний
транзит інститутів, радикальної економічної політики, культурних цінностей, еліт і географічних факторів.
На основі узагальнення трансформаційного досвіду посткомуністичних країн крізь призму названих
парадигм можна зробити висновок, що вирішальним фактором успішного переходу є радикальна зміна еліт,
шляхом перемоги антикомуністичної опозиційної еліти над номенклатурно-бюрократичною елітою під час
перших парламентських та президентських виборів. Така радикальна зміна еліт залежить від попереднього
інституційного розвитку, культурних цінностей мас, дефіциту або надлишку фінансових, природних та трудових ресурсів.
В Україні не відбулося радикальної зміни еліт протягом важливих періодів інституційного розвитку
і тому інституційні реформи проводилися повільно та половинчасто, що призвело до утворення олігархату.
На сучасному етапі після Революції гідності та глибокої економічної кризи, спричиненої російськоукраїнською війною на Донбасі та несприятливою світовою кон'юнктурою на сировинні товари, створені
сприятливі умови для демонтажу даної системи. Для цього необхідно провести в першу чергу реформу
виборчих інститутів, які б забезпечили в рамках нових конкурентних правил ротацію політичних еліт і
радикально оновити адміністративно-управлінські, правоохоронні, правозахисні і військові еліти шляхом
відкритих і прозорих конкурсів із використанням спеціалізованого ком'ютерного тестування та обов'язкової
антикорупційної та люстраційної перевірки.
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ПЕРЕХІД РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО ПОЛІТИКИ «СТРИМУВАННЯ»
НА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КОРДОНАХ
Анотація. Стаття висвітлює прикордонну політику Римської імперії в Карпато-Дунайському
регіоні та розкриває причини і характер змін у середині ІІ-ІІІ ст. Вони полягали в тому, що римський уряд
з метою послабити натиск одних племен приймав у межі своєї імперії інші етноси, а тому був змушений
зважати на їх існування. Це і спричиняло поступовий перехід до захисної тактики, якій відповідала нова
система прикордонної оборони. Дослідження показує взаємозв’язок між внутрішнім становищем Римської
імперії та міжнародною обстановкою й розвитком подій на захоплених територіях.
Ключові слова: Римська імперія, лімес, варварські племена, провінція Дакія.

Lozynska S. О.

THE TRANSFER OF THE ROMAN EMPIRE TO THE POLICY OF
«RESTRAINING» ON THE EASTERN-EUROPEAN BORDERS
Astract. The article deals with the elucidation of the Roman Empire policy in the Carpathian-Danube region and
reveals the causes and the character of changes in the middle of the II nd-III rd centuries. They are in the fact that the
Roman government aiming to slacker off pressure of some tribes admitted into the limits of its Empire other ethnic groups,
that`s why it was to take into consideration their existence. it caused the gradual transfer towards the defensive tactics
which the new system of border defense corresponded to. It shows the intercommunication between the interior situation
of the Roman Empire and the international one, and also the events development on the captured territories.
Keywords: the Roman Empire, limes, Barbarian tribes, Dachia province.
Постановка завдання. Метою дослідження є висвітлення прикордонної політики Римської імперії в
Карпато-Дунайському регіоні, розкриття причин і характеру змін цієї політики у середині ІІ-ІІІ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. Після Маркоманських війн наступив відносно мирний
період відносин Риму та варварів. Як згадував Діон Кассій, напевне, ці племена стали на той час клієнтами
Риму і лише поява нової групи варварів призводить до нового загострення ситуації на паннонському кордоні
імперії [14, с. 42; 6, с. 234-235]. Поруч з гето-дакійськими племенами на історичній арені все більше проявляє себе сарматський етнос в особі роксолан і аланів. Останні кочували в басейнах річок Серет і Прут [11,
с. 165]. Особливо сильно сарматські впливи проявилися в культурі племінного союзу карпів. Саме ці племена взяли активну участь у формуванні специфічної поліетнічної черняхівської культури [13, с. 51].
Птолемей повідомляв про костобоків і карпів, яких локалізував на північно-східних і південних схилах
Карпатських гір [8, с. 43-71].
Оцінюючи стан відносин Римської імперії з племінним світом у районі Дунаю у першій половині ІІІ
ст. н. е., потрібно підкреслити, що безпеку дунайських провінцій римляни намагалися забезпечити не тільки
за допомогою будівництва укріплень (лімесів), але й шляхом політики створення залежних від Риму
клієнтських держав. У той же час клієнтські держави зберігали власний державний устрій, свої форми життя
і своє право, але піддавалися римському тиску у випадку проведення ворожої щодо Риму політики.
Римський лімес як укріплений рубіж, що відокремлював римлян від варварів, по мірі розвитку
торговельних і культурних зв’язків із племенами одержував усе більш багатофункціональний характер.
Дунай, природний рубіж на півночі Імперії, став не лише життєво важливою торговельною дорогою, а також
військово-стратегічним маршрутом.
Кінець ІІ – початок ІІІ ст. н. е. ознаменувався етнічною зміною у прикордонній смузі Римської імперії.
З’являються чергові грізні сусіди, які спричиняють нові збройні сутички і навіть локальні війни. Це був час,
коли на Рим посилили натиск готи та інші варварські племена. З району Нижньої Вісли готи рухалися двома
напрямами – до північно-східних кордонів Римської імперії та до району Північного Причорномор’я. При
цьому вони істотно зачепили населення лівого берега Дунаю. Численні та різноманітні дунайські етноси або

183

відступали під їхнім натиском, або розчинялися у готському середовищі. Дані події стали першими ознаками великого переселення народів, яке спричинило нові кровопролитні війни у дунайському регіоні [1, с. 169].
В цей час намісником Верхньої Паннонії став Луцій Септимій Север. – сильна особистість. Він надзвичайно вболівав за покращення й розширення лімесу і багато зробив для поліпшення життя та служби
своїх солдатів. У 193 р. в Карнунтумі воїни ХІV легіону проголосили його імператором (193-211 рр.) Риму.
Водночас він не приховував, що хоче й надалі залишатися солдатським імператором. Легіонерам він
дозволив навіть під час служби узаконювати подружні стосунки, утворювати сім’ї і поза службовими
годинами перебувати з ними у спеціальному селищі. Карнунтуму Септимій Север надав статус колонії
високого рангу. У 196 р. він жорстоко придушив повстання норікських провінціалів [19, с. 24].
На початку свого правління племенам прикордонної смуги імператор Септимій Север дав деякі обіцянки, але швидко ситуація кардинально змінилася. Колишні союзники прагнули отримувати уже не гроші,
а землі на римській території. За правління цього імператора було реорганізовано військо. Переважна більшість легіонерів увійшла до малорухливих підрозділів. Солдати цих з’єднань жили як селяни прикордонної
смуги і займалися землеробством. Відтепер на великій віддалі від гарнізону використовувалися тільки менші
та рухливіші загони основних підрозділів. Уся місцева адміністрація перелаштовувалася на військовий зразок.
Вагомі зміни настали під час правління сина Септимія Севера, імператора Каракалли (211-217 рр.).
Саме за його правління, у 212 р., північний район лімесу атакували вандали й “вільні даки” [16, с. 98]. Найбільш складною ділянкою захисту став північно-східний кордон Дакії. Табори Цістешті, Чіуза, Домнешті,
Сієу, Брінковешті закривали гірські ущелини і перевали Східних Карпат, проте відсутність суцільного ланцюга укріплень робила цю ділянку небезпечною, що й підтвердили події ІІІ ст.
Найбільшим досягненням імператора Каракалли стало, без сумніву, визнання римського громадянства за всіма вільними жителями Імперії. На час його правління припадає загроза Римській імперії з боку
племінного союзу германців – алеманів, до складу якого увійшли племена гермундурів, семнонів та халтів.
Уже з 213 р. вони стали реальною загрозою для лімесу. З метою організації захисту від них і можливого
попередження вторгнення Каракалла у 214 р. прибув до Дакії. Тут, влітку 214 р., імператор провів переговори з ватажками квадів, вандалів і “вільних даків”, які за свідченням Діона Кассія, закінчилися тимчасовими угодами і були скріплені отриманням заручників [Dio Cass., 77, 20, 3; 78, 27, 5]. Це дало змогу зосередитися на побудові ефективного лімесу по лінії Карнунтум – Аквінк [19, с. 72]. Практично всі нові кам’яні
укріплення Дакії тепер мали східну орієнтацію. Відновлюється й укріплюється дорога Напока-Поролісс.
Однак усі зусилля та заходи імператора Каракалли виявилися марними. І єдине, що йому вдалося зробити, – це нацькувати маркоманів на вандалів. Коли ж у квадів виникла суперечка між королем Гавіомарою
та племінними вождями, він захопив короля і стратив його. Після цього присвоїв собі титул “Германіка”.
Тим часом алемани не залишали Рим у спокої. Останній із династії Северів, Олександр Северін,
зазнав повної невдачі в обороні лімесу проти цього ворога, що й призвело до його падіння. Миру не було і
згодом. Наступник Олександра, Максіміній Тракс, воював спритніше, проте напади не припинялися. Загалом західні землі постраждали від них сильніше, аніж південний схід. У наступні роки запеклі бої між цим
племенем і військом енергійного імператора Аврелія тривали. Його наступник Проб неодноразово здобував
перемоги у боротьбі з алеманами, проте повернути всі втрачені землі вже не вдалося. Відтоді новий кордон
проходив по Рейну, озеру Бодензеє, ріках Іллер та Дунай. Землі декуматів між Рейном та Іллером були
втрачені. Бриґенцій перетворився на прикордонне місто Імперії, над яким постійно висіла загроза нападу.
Грабіжницькі походи алеманів відбувалися регулярно до 259-260 рр., тобто до часу зруйнування Бригенція.
Незважаючи на те, що вже з другої чверті ІІІ ст. н. е. римський уряд виплачував готам грошові
субсидії, намагаючись тим самим гарантувати безпеку своїм правобережним провінціям, готи у 238 р.
великими силами вторглися у Нижню Мезію. Особливо згубним для Римської імперії став 251 р., коли готи
розгромили у Мезії римський легіон, а у битві загинув імператор Децій. У 258-259 рр. готи дісталися
Балканського півострова й дуже сильно пограбували його мешканців [Iord., 18, с. 99].
У 238 р. разом із готами у Нижню Мезію вторглися карпи – одне з племен, що мешкало на схід від
Дакії. Тоді вони спільно напали на Істрію. При цьому карпи вимагали від римлян таких же субсидій, які на
той час уже отримували готи. Через те, що римляни їм у цьому відмовляли, карпи все частіше почали чинити
набіги на імперські володіння. Серйозні війни римлян із карпами, які найбільше торкнулися Дакії, припали
на час правління Філіпа Араба (247-249 рр.). Тоді був прорваний і зовсім залишений лімес за р. Олт, а у
полон потрапила частина населення провінції. За правління імператора Деція (249-251 рр.) орди готів і
карпів вторглися в Нижню Мезію і Фракію. У битві при Абрітті римська армія була знищена, а імператор і
його старший син загинули. Війська проголосили новим римським імператором намісника Нижньої Мезії
Требоніана Галла (251-253 рр.). Він уклав із готами мир, за умовами якого зобов’язався виплачувати їх
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вождям щорічні субсидії. Готи також здобули право безперешкодно відвести за Дунай військову здобич і
захоплених римських полонених.
Безпеку своїх кордонів римляни намагалися забезпечити створенням системи залежних від Риму
варварських держав, а також будівництвом нових укріплень на лімесі. Щоб ослабити натиск одних племен,
римський уряд приймав у межі своєї Імперії інші етноси. Але у міру того, як на історичну арену вступали
нові племінні союзи, Римська імперія була вимушена зважати і на їхнє існування. Під час правління Клавдія
II (268-270 рр.) у прикордонній дунайській смузі з’являються племена певкінів, грейтунгів, остготів, тервінгів, візіготів, гепідів, герулів та ін. Це спричинило поступовий перехід до захисної тактики, якій повністю
відповідала нова система прикордонної оборони. Згідно неї передбачалося створення захисних споруд уже
за лімесними укріпленнями на напрямках небезпечних ударів.
Під час правління імператора Валеріана (253-260 рр.) через Дунай переправилася нова хвиля варварів,
чим викликала черговий переляк римлян. Після відбиття цього вторгнення Валеріан призначив своїм співправителем Галлієна і доручив йому охороняти дунайський кордон Римської імперії. Під час правління імператора Авреліана (270-275 рр.) римляни серйозно зайнялись обороною на цьому напрямку, почали відновлювати закинуті, а в деяких місцях просто вже довго пустуючі фортеці на Дунаї. Протести квадів щодо
зміцнення римської присутності у цьому районі імперські війська придушили силою.
У тривалій запеклій боротьбі задунайських племен із Римом важливе місце займають війни 70-х рр.
III ст., коли варварські племена завдали важкого удару по балкано-дунайських областях Імперії. Перемога
імператора Клавдія II дещо покращила становище римлян. Але резерви варварів усе ще залишалися значними, а сили Римської імперії були, як і раніше, роздроблені [12, с. 484].
Новому ускладненню військового становища на Дунаї передувала зміна взаємостосунків римлян з
деякими із прикордонних племен, які досі підтримували з Імперією мирні відносини або брали у боротьбі з
нею незначну участь. Римляни, судячи з усього, відмовили верхньодунайському племені ютунгів у виплаті
традиційної грошової субсидії, що пояснювалося опустінням римської скарбниці, а також військовими
успіхами Клавдія. Ютунги, в країні яких, до того ж, трапився неврожай, використали це як привід для нової
війни. Вони, очевидно, прагнули запобігти подальшому посиленню римських позицій і разом з тим
демонстрацією своєї військової потужності хотіли відновити попередній стан [10, с. 188].
Ютунги, що мешкали на північних кордонах римської провінції Реція, в союзі з іншими племенами у
270-271 рр. прорвалися через Рецію і, форсувавши Альпи, проникли вглиб римських володінь [10, с. 189].
Вони вміло використали загострення внутрішньо-політичної боротьби, зокрема, заворушення в Римі,
пов’язані з претензіями на імператорський титул Авреліана і Квінтілла. Ці фактори у поєднанні з раптовістю
нападу полегшили успіх варварам, яким вдалося спустошити деякі райони Північної Італії. Припинення
двоцарювання і поспішний марш Авреліана до театру військових дій спонукали ютунгів до відступу. В
безпосередній близькості від Дунаю римляни завдали їм важкої поразки. Лише відхід Авреліана на Середній
Дунай, де також вибухнула війна з варварами, врятував ютунгів від остаточного розгрому.
В новій війні противниками Риму разом з вандалами виступили сармати, які проживали в районі середньої течії Дунаю. Це може бути підтвердженням коаліційного характеру вандальсько-сарматського
вторгнення [10, с. 188].
Місцеві племена сарматів уже багато років боролися з Римом. Приплив на Середній Дунай нових
племен і перш за все роксолан, який збільшив бойову потужність варварів і загострив, разом з тим, потребу
в нових землях, одночасно супроводжувався зростанням їх військової активності. Вандали, які лише епізодично брали участь у боротьбі попереднього періоду, маючи за союзників сарматів, зважилися на війну. Як
вважають, і тут однією із спонукальних причин стала відмова римлян від подальшої виплати грошових
субсидій [17, с. 55]. Ютунгське вторгнення припало на першу половину 270 р., а напад вандалів і сарматів
відбувся влітку того ж року. Союзники на перших порах не зустріли активного опору римських військ, що
дало їм можливість спустошити обширні райони Ілліріка. Ухвалення Авреліаном титулу Sarmaticus maximus
(Великий сармат), згадка у сцені тріумфу спочатку сарматів, а лише потім франків, свевів і вандалів,
свідчить про те, що в цьому вторгненні варварських племен провідну роль відігравали саме сармати.
Прибуття імператора Авреліана з великою армією ознаменувало початок римського контрнаступу. Перший удар римляни завдали по сарматах, потім повернули зброю проти вандалів і почали відтісняти їх до
Північно-Західних Альп. За такої ситуації вандали вимушено попросили миру. За умовами мирного договору
вони мали поставити для римського війська дві тисячі кавалерії і дати заручників із своїх найзначніших родів.
Про укладення миру з сарматами документальних відомостей немає. Швидше всього римляни обмежилися вигнанням їх із території Імперії. Однак частина імператорської армії продовжувала залишатися на
Середньому Дунаї, де, мабуть, загрожувало нове сарматське вторгнення. Кількамісячне протистояння
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римлян, з одного боку, і сарматів та вандалів – з іншого, створило передумови для нового варварського
вторгнення до Італії. Останні прорвалися через бойові порядки римлян і незабаром у битві при Плаценції
завдали їм відчутної поразки.
Проте Авреліан провів новий набір до армії й організував укріплення міст. Варвари, тим часом, розбрелися по країні, внаслідок чого розпорошили свої сили. Це допомогло Авреліану ізолювати їх основну
групу, що рухалася на південь, і завдати їй поразки в двох битвах. Серед полонених вели “десять жінок, які
билися в чоловічому одязі ... й потрапили в полон”. Очевидно, йдеться про сарматок. Відомо, що саме у
сарматів найдовше зберігся звичай носіння зброї жінками та їх участі у військових діях. Таким чином,
йдеться про коаліцію алан, роксолан, готів, а можливо, і деяких інших племен [2, с. 120]. У ході боротьби
римська армія зазнала серйозних втрат, а Імперія позбавилася дакійських володінь [7, с. 4].
Важкі війни, які на той час вела Імперія у різних частинах своїх володінь, зробили неможливим для
римлян дальше утримання Дакії. Побачивши спустошення Ілліріка і розгром Мезії, Авреліан покинув
Задунайську Дакію, оскільки зневірився у можливості її утримати. У володінні римлян на лівому березі
Дунаю залишилася лише порівняно вузька смуга землі і декілька опорних пунктів.
Неясно, коли ж римляни покинули Дакію. Деякі вчені схильні відносити цю подію до 274-275 рр.
Проте така пізня дата здається маловірогідною. До 274-275 рр. Імперія відновила в основному свої колишні
кордони. Варварам на Дунаї й Рейні було завдано сильного удару. Гострота становища, таким чином, значно
згладилася. У 270-271 рр. римська армія, навпаки, кидалася з одного фронту на інший і зазнавала величезних
втрат. Саме в цих умовах виникла величезна потреба в резервах, прагнення перейти до оборони на коротшій
і краще укріпленій лінії фронту. Разом з тим, уже в 271 р. римляни перейшли Нижній Дунай для нанесення
удару по готах. Водночас у 272 р. карпи глибоко вторгнулися в римські володіння. Все це дає підстави
стверджувати, що варвари утвердилися на північному березі Дунаю ще на початку правління Авреліана,
тобто в межах 270-271 рр. [1, с. 114].
Захоплення Дакії варварами мало для них надзвичайно важливе значення. Адже римські військові та
економічні бази були значно відсунуті від життєво важливих областей варварів і тим самим знімалася
безпосередня військова загроза для їх земель. Більше того, варвари самі отримали чудовий плацдарм для
нових вторгнень і вирівняли кордон так, що це дало їм незабаром можливість зробити одночасний напад
уздовж майже всієї лінії Дунаю.
Необхідність закріпити територіальні надбання і прагнення до нових земельних захоплень викликали
чергові великі вторгнення нижньо-дунайських племен уже в 271-272 рр. Перший із таких нападів пов'язаний
з походом Авреліана на схід проти Пальмірської держави. Такою ситуацією швидко скористалися варвари,
і, зважаючи на малу чисельність римського війська на своїх кордонах, весною-влітку 271 р. великою
кількістю вторглися на римську територію.
Нападу піддалися досить обширні області на Нижньому і, можливо, Середньому Дунаї, оскільки біограф Авреліана повідомляє про бої “у Фракії та Ілліріку”. Імператор Авреліан вимушено спрямував проти
варварів сили та засоби, зібрані для війни з Пальмірою. Перемога дісталася лише в результаті великих кровопролитних битв. Розвиваючи свій успіх, римська армія перейшла через Дунай і розгромила військо готського
вождя Каннабавда. Лише після цього Авреліан зміг вирушити на Пальміру. У впертій боротьбі пальмірців
розбили. Проте імператору не вдалося закріпити свої успіхи, оскільки стало відомо про вторгнення карпів.
Карпи, прорвавши у 272 р. Дунайський лімес, вторглися в Нижню Мезію, а потім і у Фракію. Прибулій на Дунай римській армії вони чинили запеклий опір. Але, звичне у варварів розпорошування сил
посприяло римлянам і цього разу добитися перемоги. В результаті такого розвитку подій частину карпів
переселено на римську територію [1, с. 116]. Отже, в описаних вище двох війнах група нижньодунайських
племен закріпила за варварами Дакію, завдала сильного удару по мезійсько-фракійській базі римлян.
Після відбиття навали задунайських племен для Риму настав короткочасний перепочинок. Але вже
повідомлення про смерть Авреліана штовхнуло варварів на нове велике вторгнення. Цього разу йдеться про
напад племен влітку 275 р. з району Меотіди і, можливо, Подніпров’я. Флот варварів, прорвавшись через
Керченську протоку, вийшов у Чорне море. Прямуючи вздовж берегів Кавказу, варвари досягли Малої Азії
й напали на провінцію Понт. Розвиваючи наступ, вони вторглися в Галатію, Каппадокію і проникли навіть
у межі віддаленої Кілікії. Потрібні були послідовні зусилля трьох імператорів (Таціта, Флоріана, Проба),
щоб завдати їм поразки. Боротьба племен скувала не менше ніж на рік головні сили імператорської армії і
тим самим допомогла племенам на Дунаї й Рейні відновити війни з Римом.
На цей раз першими почали наступати зарейнські племена, які захопили майже всю Галлію. Проб,
ставши єдиним правителем Римської імперії, вирушив на Рейн. Майже весь 277 р. минув у боротьбі із
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західнонімецькими племенами. Цю сприятливу обстановку використовували придунайські племена для
нового вторгнення в Імперію. За таких умов на Верхньому Дунаї виступили силінгські вандали і бургунди,
а на Середньому Дунаї – сармати та їх союзники. Нижньодунайські провінції піддалися нападу так званих
гетських народів, тобто племен гето-фракійської групи, гепідів і, можливо, готів [3, с. 125].
Досягнувши перелому в боротьбі на Рейні, імператор Проб доручив завершення війни своїм полководцям, а сам із головними силами вирушив на Дунай. Прямуючи з півночі на південь, він завдав спочатку
поразки вандалам і бургундам, а потім і племенам, які проживали в районі Середнього Дунаю [4, с. 76-85;5,
с. 63-84]. Похід завершився успішним ударом по нижньодунайських племенах. Йдеться про 279 р., судячи
з того, що саме тоді імператор прибув у місто Сердік. У цілому війна тривала впродовж 277-279 рр., із яких
два останні роки минули під знаком успішного контрнаступу римлян. Війна 277-279 рр. є однією з найбільших Дунайських війн другої половини III ст. У ній проти Риму виступило більшість племен, розташованих
уздовж течії Дунаю. Широким фронтом варвари завдали важкого удару по найважливіших балканодунайських провінціях Риму. Перемога ж римлян у цій війні сприяла зміцненню їх позицій на Дунаї.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, у 70-х рр. III ст.
варварські племена дунайського регіону продовжували вести наступальні війни проти Риму. У порівнянні
з попереднім періодом склад супротивників Імперії на Дунаї зазнав часткових змін. Деякі племена вперше
вступили у боротьбу (ютунги, бургунди). З іншого боку, про окремі племена, які боролися з Римом у 50-60ті роки, уже немає згадок. Головними силами, що вступили у боротьбу з 70-х років, стали германці (на
Верхньому Дунаї), сармати (на Середньому Дунаї), гето-фракійці, сармати і готи (на Нижньому Дунаї). Як
союзники придунайських племен виступали етноси з району Меотіди.
Війни 70-х рр. ІІІ ст. н. е. по суті стали продовженням величезних військових походів попереднього періоду. Отямившись до певної міри від невдач 267-270 років, перегрупувавши свої сили, варвари завдали могутнього удару по головних військово-господарських базах римлян і по їх політичному центру. Відновлення
єдності Імперії, поєднання сили і поступок дали римлянам можливість відбити вторгнення через Дунай. Проте
в ході боротьби римська армія та найважливіші провінції Імперії зазнали важких втрат. Варвари остаточно
оволоділи Дакією й одержали плацдарм для нових наступальних війн. Боротьба племен Подунав’я уповільнювала відродження римської централізованої держави й зміцнювала становище зовнішніх противників Риму.
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ПЕДАГОГІКА
УДК 378.4: 37 ОВ
Караманов О. В.

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕЧІЙ
Анотація. У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку університетів у контексті різних
концепцій освіти. Акцентовано на важливості побудови особистісно-зорієнтованих систем навчання й виховання студентів на засадах конструктивізму та гуманістичного підходу, що базуються на глобальних
загальнолюдських цінностях, розвитку їх пізнавальної активності, здібностей, інтересів і ціннісних орієнтацій. Окреслено перспективи розвитку університету на прикладі моделі інноваційного академічного
університету.
Ключові слова: університет, тенденції розвитку, педагогічні течії, конструктивізм, моделі розвитку.

Karamanov O. V.

IDEA OF A UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE UPDATED
EDUCATIONAL TRENDS
Abstract. The author of the article analyses the contemporary tendencies of the university development in
the context of various educational conceptions. He focuses on the importance of the personality-centered systems
of students’ education on the grounds of constructivism and the humanistic approach based in the global human
values , the development of cognitive activity, abilities, interests and value orientations. The paper outlines the
perspectives of the university development based on the model of the innovative academic university.
Keywords: University, tendencies of development, educational trends, constructivism, models of development.
Постановка проблеми. Поширення гуманістичного підходу до розуміння ролі сучасної освіти в житті людини сприяє переосмисленню всього навчально-виховного процесу. Це пов’язано з тим, що гуманістичний підхід базується на глобальних цінностях, обумовлених усвідомленням єдності природи, людини
і суспільства, і відповідає умовам інформаційного (постіндустріального) суспільства. Постіндустріальне
суспільство стимулює нововведення і зміни навколо знання, породжує нові соціальні структури і відносини
на різних етапах навчання особистості. Це повною мірою відноситься і до університетської освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика частково висвітлюється у працях
К. Павловського, Н. Панькової, В. Кременя, Д. Белла, П. Скотта, У. Трієра, Ю. Габермаса та ін. авторів.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку університетів у
контексті різних концепцій освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний університет стає професійним, культурним і
дослідницьким центром, готуючи висококваліфікованих фахівців, здатних до викладацької та дослідницької діяльності. Цілісність цих завдань сприяє розвитку інтелектуальної атмосфери університету, розширює його “місію”, що співвідноситься з класичним поняттям ідеї університету.
На думку дослідників, у сучасних умовах очевидна криза ідентичності університету, – світ швидко
змінюється, а університет все менше впливає на ці зміни. Так, М. Гайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-і-Гассет,
А. Арендт, Г. Гадамер та ін. одноголосні в тому, що освіта і наука переживають період “гіпертрофії засобів
і атрофії цілей”.
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У зв’язку з цим університет, як ніколи в своїй історії, постає перед проблемою радикальної відмови
від своєї місії, ідей і покликання, а ідея корисності знань поступово перетворюється в ідею корисливості,
що суперечить самій суті університету. І це відбувається в результаті відхилення університету від свого
призначення і первісною сутності. Нижченаведені цитати більш детально розкривають дану думку:
“Або університет вдасться вберегти шляхом відродження ідеї, або його чекає кінець у функціонализмі великих шкільних та освітніх закладів для науково-технічних кадрів” (К. Ясперс) [10].
“Інституція здатна функціонувати до тих пір, доки вона наживо втілює характерні для неї ідеї. Як
тільки дух виходить з неї – вона застигає як щось абсолютно механічне, як бездушний організм, перетворений на мертву матерію. Розмитість кінцевих практичних результатів дозволяє говорити про кризу
університету як ідеї і як інституції” (Ю. Габермас) [2].
“Ще ніколи в історії університетської освіти наукові дослідження не були так конкретно зорієнтовані на кінцевий результат, так добре запрограмовані й фінансовані, і ніколи ще місія й мета університету
не були такі прагматично мотивовані й підпорядковані закону раціональної доцільності” (Ж. Дерріда) [3].
Наведені цитати підтверджують, що моделі університету, створені європейською інтелектуальною
думкою за останні два століття, не відповідають сучасним вимогам. Наприклад, Гумбольдтівська модель не
відповідає інтенсивності встановлення різних контактів, характерною для ХХІ ст.; наполеонівська і англосакська також погано вписуються в сучасний світ із його мінливою динамікою ринку та інтелектуальною
мобільністю.
На думку П. Скотта, віце-канцлера Кінгстонського університету (Великобританія), кожна з цих моделей європейської університетської традиції має серйозні недоліки, але жодна з них не сумісна з справжньою
масовою освітою, реалізованою у США. Усі ці моделі “заражені елітаризмом, почуттям зарозумілості і винятковості, що не відповідає вимогам “суспільства знань” [8, 52].
ХХ століття поставило виклик звичайному університетові масовим характером вищої освіти – кількість студентів значно зросла, як і кількість науково-педагогічного персоналу. Це призвело до того, що
традиційне управління і технології забезпечення якості вже малоефективні.
Кількість центрів виробництва знань у сучасному світі зросла – поряд із університетами та державними науковими інститутами функціонують дослідницькі центри малих і великих компаній, незалежні
дослідницькі центри, “банки мізків”, наукові товариства і професійні корпорації, різноманітні соціальні
групи, а також міжнародні організації, які надзвичайно ефективні в процесі стандартизації знань. Усі ці
формування виробляють так багато знань, що основним викликом стає відбір і полегшення доступу до необхідних даних [7, 174-175].
Так, Дж. Белл приходить до висновку: необхідно синтезувати позитивні моменти різних концепцій
освіти, оскільки “неважливо чому вчити, а важливо як”. Тобто вільним може виступати будь-яке знання не тому,
що воно більшою мірою орієнтоване на вивчення гуманітарних дисциплін, а тому що воно дає можливість
навчати студентів вести самостійний пошук, переосмислити представлену інформацію самостійно [1, 225].
Відповідно до припущень американського футуролога К. Керра великі університетські центри надалі
почнуть зростатися і формальні зв’язки викладачів з яким-небудь певним університетом ослабнуть, з’явиться можливість вільного переміщення з одного університетського міста до іншого, з необхідністю будуть
розвиватися нові інформаційні технології, що стане можливим при наявності єдиного інформаційного та
освітнього простору [Цит. за: 6, 163].
У зв’язку з цим можна відзначити ряд тенденцій, які відображають ідею самовизначення університету, а саме:
 культурно-освітня місія;
 місія підготовки інтелектуальної еліти;
 місія формування особистості;
 місія сприяння соціально-економічному розвитку регіону.
Зазначені тенденції можуть успішно реалізовуватися в концепції академічного інноваційного університету, що передбачає необхідність адаптації випускників до особливостей сучасного світу, зокрема розвитку навичок підприємництва.
Концепція інноваційного академічного університету представляє складну систему, в якій фундаментальна освіта і дослідницький процес доповнені перспективою трансформації університету в підприємницьку структуру, що випускає висококваліфікованих фахівців, затребуваних на сучасному ринку праці [6, 164].

189

Ця система передбачає подальшу фундаменталізацію та інформатизацію вищої освіти, створення
навчально-науково-виробничих комплексів, індивідуалізацію, гуманізацію і гуманітаризацію, а також екологізацію освіти.
Чимало педагогів і керівників навчальних закладів вважають гуманістичний підхід найбільш сучасною інновацією у педагогічній діяльності, що обумовлено нагальною необхідністю формування в людині
яскравих індивідуальних рис, прагматичності поглядів і дій, демократизації життєдіяльності школи. Звідси
випливає необхідність побудови особистісно-орієнтованих систем навчання і виховання студентів, серед
яких можна виокремити:
 гуманізацію освіти (котра виступає за розвиток творчої особистості);
 результатоцентризм (орієнтований на соціалізацію та інкультурацію особистості);
 студентоцентризм (передбачає суб’єкт-суб’єктний підхід в освіті); якість самої освіти (що створює
умови для реалізації компетентнісного підходу);
 інтернаціоналізацію освіти (підтримуючу розвиток єдиного освітнього простору).
У контексті розвитку психолого-педагогічних дисциплін цей підхід обумовлений істотними змінами
в розумінні самого змісту і можливостей освіти як широкого соціального явища, що виходить за межі
традиційних аспектів викладацької діяльності та педагогічної технології [4, 131].
Переваги особистісно-орієнтованої освіти і виховання у порівнянні з традиційним підходом полягають в організації навчальної діяльності, спрямованої на розвиток пізнавальної активності студента, його
здібностей, інтересів і ціннісних орієнтацій. Важливо, щоб викладач при цьому був максимально відвертим
і щирим із вихованцями: мав позитивну установку, вмів бачити навколишній світ їхніми очима і вдумливо
ставитися до різних ситуацій, адекватно їх аналізуючи і приймаючи виважені рішення. У той же час реалізація цього підходу для студентів передбачає розвиток умінь оцінювати відповідність реалій навчальної
діяльності власним пізнавальним потребам, комунікативну взаємодію з однолітками і розкриття власної
індивідуальності.
Вважаємо за доцільне виділити наступні аспекти особистісно-орієнтованого підходу:
 по-перше, особистісно-орієнтований підхід створює необхідні умови для постійного вдосконалення
навчально-виховного процесу;
 по-друге, він припускає комплексність, що складається з понять, принципів і способів педагогічних
дій;
 по-третє, зазначений підхід пов’язаний із прагненнями педагога сприяти розвитку індивідуальності
студента шляхом виявлення його особистісних якостей [5, 197].
На нашу думку, істотну допомогу в цьому випадку може надати течія конструктивізму, яка активно
використовується у соціології, антропології, когнітивної психології. Головна ідея конструктивізму –
створення студентами власного знання на основі попередньо набутого досвіду та засвоєних знань. Як
зазначав І. Кант, людина не пасивно відтворює інформацію, вона активно сприймає знання, приєднує його
до того, що дізналася раніше, і переробляє, утворюючи нове знання.
Конструктивізм розглядає навчання як активний пізнавальний процес, в якому люди створюють нові
ідеї, погляди, базовані на раніше засвоєних знаннях, фактах, поняттях. Студент відбирає й аналізує, висуває
гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні роздуми і власне бачення проблеми. У центрі його
пізнавальних інтересів знаходиться проблема, що вимагає певної розумової діяльності для свого вирішення.
Відповідно до цього студент у змозі виходити “за межі” отриманої інформації, конструюючи нове знання.
Роль педагога-конструктивіста полягає у тому, щоб допомагати студентам, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на явище чи предмет, який вони вивчають. Таким чином, викладач і студент стають співучасниками цього процесу на основі активного діалогу, а зміст кожного навчального предмета стає своєрідним опорним пунктом для розвитку, однак не обмежується ним. Студент
відкриває для себе нове знання завдяки активізації пізнавальної діяльності.
Як бачимо, конструктивізм дуже близький до особистісно-зорієнтованого підходу; можна сказати,
що він по-своєму відображає його ідеологію. Як відбувається при цьому засвоєння навчального матеріалу?
Воно відбувається у відповідності з наступним принципом: нова інформація пропонується студентам
лише в загальних рисах, системно, як цілісна концепція чи теорія, без надмірної деталізації. У процесі
активного діалогу студенти, стимульовані викладачем, намагаються з’ясувати для себе деякі її положення.
Увесь діалог із ними проводиться на основі постановки певних проблемних завдань, пов’язаних з реальними
життєвими ситуаціями. Шляхом аналізу таких ситуацій, власного досвіду і знань студенти прагнуть
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активізувати власні роздуми, відшукуючи нову інформацію, нові факти, саме таким чином “відкриваючи
для себе” нове знання.
Аналізуючи структуру навчально-виховного процесу, побудовану на принципах конструктивізму,
виділимо такі основні моменти:
 навчання – активний процес, в якому студент використовує власний досвід і минулі знання для осмислення нового знання;
 інтелектуальна і розумова праця на основі власних роздумів, аналізу та інтерпретації отриманої
інформації є основою конструювання нового знання;
 безпосередній вплив на процес пізнання й обмін інформацією має мова, якою викладач спілкується
зі студентами;
 спілкування у процесі навчання на основі принципів конструктивізму набагато ефективніше, ніж
самостійна робота студента з джерелом інформації;
 організація пізнавальної діяльності передбачає повернення до тих самих ідей та понять для розгляду
їх із різних поглядів та переосмислення;
 надання ключової ролі мотивації навчання, що не тільки спонукає студентів до пізнавальної діяльності, а й передбачає розуміння її мети та способів досягнення [5, 199-200].
Реалізація основних принципів конструктивістського підходу передбачає кардинальну зміну ролі
викладача у навчально-виховному процесі, який повинен усвідомити студента як повноправного суб’єкта
навчально-виховного процесу й орієнтуватися на його індивідуальність. Відповідно до даних положень
викладач повинен:
 підтримувати у студентів бажання генерувати нові ідеї, надавати їм можливість своїми питаннями
самостійно спрямовувати хід заняття;
 заохочувати співпрацю і конструктивну взаємодію вихованців для співробітництва, створення й
викладу власної інформації у результаті їх пізнавальної діяльності;
 спонукати студентів висловлювати самостійні припущення про причини або наслідки певної події,
факту, явища, підкреслюючи важливість їх діяльності для життя;
 створювати на занятті атмосферу зацікавленості, шляхом дискусії, зосереджувати увагу на проблемних питаннях, що потребують роздумів;
 надавати право студентам висловлювати власне ставлення до нової теми навчального заняття перед
її поясненням;
 стимулювати самостійність та ініціативність студентів у формулюванні власної точки зору на основі
аналізу різних джерел інформації.
Так, конструктивізм, – нову філософію навчання, – можна визначити як інноваційну методику, що
вимагає від студентів самостійної розумової праці, аналізу та конструювання нового знання на основі попереднього досвіду. Конструктивізм наголошує на активній інтерпретації реальних об’єктів, явищ і створенні
власного розуміння цінності пізнавальної діяльності.
Для ефективного просування університету “згідно з вимогами” необхідно, з одного боку, як і раніше,
розвивати у студентів критичне творче мислення, ініціативність, прагнення до освіти; з іншого, – підготувати критичну масу молодих людей, які завтра стануть носіями не тільки нових ідей, а й перспективних
практичних рішень на користь суспільства.
Адже у навчальному процесі потрібно не тільки реалізувати функцію творчого засвоєння базових
знань студентом, але поряд з тим усе більше значення приділяти іншій функції – навчити дитину навчатися,
самостійно здобувати інформацію, оволодівати знаннями, виробити навички цього, зацікавленість у цьому
і навчити використовувати знання, отримані всіма шляхами, у своїй практичній діяльності – і в професійній,
і в громадській, і в побуті.
Можливі перспективи розвитку університету можуть реально представитися на прикладі моделі
інноваційного академічного університету. Це являє собою складну систему, де навчання базується на ідеях
конструктивізму, а фундаментальна освіта і дослідницький процес доповнюються перспективою трансформації університету в підприємницьку структуру, що випускає висококваліфікованих фахівців, потрібних на
ринку праці. Саме тому університет повинен включатися у життя суспільства, реагувати на виклики сучасності й пропонувати своє академічне вирішення найбільш актуальних проблем науки і освіти, демократії,
економіки, культури і духовності.
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Отже, у сучасному суспільстві відбувається становлення університету, що об’єднує різні функції:
автономію, свободу організації навчального процесу, плюралізм моделей освіти. Такі моделі повинні передбачати дух конкуренції, підготовку та адаптацію особистісно-зорієнтованих курсів, проблемний характер освіти, що перетворює процес навчання на спільну творчість викладача і студента.
На думку швейцарського вченого У. Трієра, суспільство знань в епоху інформаційних технологій може бути зведене до чотирьох простих тверджень:
 набуття і застосування знань – найважливіший фактор у нашому новому суспільстві, що має тенденцію до постійного розвитку і змін;
 в основу таких знань повинно бути покладене співробітництво людей, що репрезентують різні
соціальні групи;
 суспільство знань повинно базуватися на створенні суспільства, що навчається;
 усі рівні навчання повинні бути спрямовані на підвищення його ефективності (за допомогою нових
форм організації навчання, чимало з яких одержать комп’ютерне забезпечення) [9, 17].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Учені справедливо відзначають, що несподівані відкриття в XXI столітті будуть зроблені не завдяки розвитку науки і техніки, а завдяки тому, що по-новому розглядатиметься саме поняття “людина”. Саме тому в сучасних умовах у країнах
Заходу все більше значення одержують професії, які не мають відповідної матеріальної компенсації. Відтак,
життєвий шлях людини поступово включає у себе різні професії й заняття, усуває тенденцію до вузької
спеціалізації у межах тієї чи іншої професії. Отже, динамічному суспільству має відповідати безперервна
динамічна освіта, – таке гасло можна визначити для нової епохи. Дана проблематика є, на наш погляд,
перспективною і потребує подальших досліджень.
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У статті розглядаються гуманітарна, а також екологічна освіта як нерозривні й пріоритетні чинники гуманізації та екологізації навчального процесу в інтересах сталого (збалансованого) розвитку. Екологічна проблема є особливо актуальною у сучасному суспільстві. Тому формування екологічного
мислення у студентів повинне відбуватися на засадах використання сучасних наукових знань у сфері
соціально-гуманітарних наук з їх екологічним спрямуванням і здатністю молоді брати участь в екологогуманітарній діяльності заради збереження чистого середовища та виживання людини як біологічного
виду. Екологічна освіта і виховання мають стати одним з пріоритетних напрямів державної політики
України в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування.
Ключові слова: освіта сталого розвитку, гуманізація, екологізація, екологічна свідомість, концепція,
Екологічна Конституція Землі.
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ECOLOGIZATION OF THE HUMANITIES IS A PRIORITY FAKTOR
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ACHIEVEMENT, PROBLEMS,
PROSPECTS
Abstract. The article deals with the humanities and ecological education as indissoluble and priority factors
of humanization and Ecologization – of educational processes in the interests of sustainable (balanced) development. Ecological issue is especially relevant in today's society. Therefore, the formation of ecological thinking of
students shall be based on the use of modern scientific knowledge in the field of social and humanitarian Sciences
with their environmental technology and the ability of young people to participate in environmental and humanitarian activities for the sake of maintaining a clean environment and the survival of the human as a biological
species. Ecological education and upbringing have become one of the priority directions of State policy of Ukraine
in the field of environmental protection and rational use of nature.
Keywords: sustainable development education, humanization, ecologization, ecological conscionsness,
conception, world Ecological Constitution.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві глобалізація висунула на порядок денний низку гострих економічних, політичних, екологічних, демографічних проблем. Особливо актуально постає екологічна
проблема. Так, на початку другої половини XX ст. відомі вчені аналізували і попереджали людство про
грядущі кліматичні й природні катаклізми, нестачу енергетичних, водних та харчових ресурсів, перетворення колосальних територій на зони екологічного лиха, демографічний колапс і руйнацію ідеологій,
інститутів права й моралі. У 1972 р. група вчених за керівництва Д. Медоуза здійснила моделювання взаємодії суспільства і природи та дійшла висновку: якщо людство не змінить тенденції, шляхи розвитку, не приступить до створення економічної та екологічної стабільності, то наступить криза сучасної цивілізації [14].
Термін «сталий розвиток» з’являється на межі ХХ-ХХІ ст. і посідає чільне місце не лише у світовій
економіці, а й у суміжних сферах, у тому числі в соціально-гуманітарній науці [5, с. 294]. Вважають, що
автори цього поняття –американські вчені Є. Больфур та Вессон, котрі вперше використали термін у
доповіді «Стратегія збереження світу» (1980) [11, с. 20-24].
Сьогодні працює велика група відомих дослідників «сталого розвитку»: Юрій Туниця, Анатолій
Толстоухов (Україна); Теодор Цирдя (Молдова); Альберт Гор (США); Клаус Маєр-Абіх (Німеччина); Етьєн
Фермеерс (Бельгія); Збігнєв Гул (Польща); Аркадій Урсул (Росія). Щоправда, ще й досі триває дискусія про
дефініцію «сталий розвиток». Однак уже вироблена його концепція «сталого розвитку», передбачаючи
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збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, котрі надійно забезпечуватимуть збереження довкілля та задовольнятимуть потреби і нинішніх, і прийдешніх поколінь [8, с. 53-55]. Однак, на думку академіка HAH України Ю. Туниці, «потрібна нова, соціально орієнтована еколого-економічна ідеологія, яка б
сприяла формуванню нової економіки і політики збалансованого сталого розвитку і споживання» [6].
Знову ж таки наприкінці XX і початку XXI ст. виникає ідея створення Екологічної Конституції Землі
(ЕКЗ), зародившись у контексті сталого розвитку, його поглиблення та збагачення, глобалізації свідомості,
культури й освіти людства. До перших її авторів належить уже згадуваний нами відомий учений Ю. Туниця
[15]. Будучи членом української делегації, він виступив у квітні 1992 р. на Міжнародній науковій конференції в Нью-Йорку з доповіддю, де вперше висловив і обґрунтував думку про створення ЕКЗ і органів контролю
за дотриманням її норм. Сподвижницька наукова діяльність академіка у названій царині широко висвітлена
в монографії Е. Семенюка, матеріал якої перекладено ще англійською та російською мовами [13].
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз екологічної складової соціально-гуманітарної
освіти, навчального процесу в інтересах збалансованого вирішення соціально-економічних завдань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фундамент сталого розвитку, безперечно, становить освіта.
Саме вона – передумова соціально-економічного розвитку суспільства. Зазвичай потреби кожної людини залежать не лише від доходів (хоча це важливо), а й від організації системи виховання, його дієвості та розвитку
модернізованої сучасної освіти і культури. Так, на Йоганнесбургському саміті 2002 р. була прийнята Концепція «Освіта сталого розвитку» (ОСР), де йшлося про «розширення можливостей людей різного віку брати
відповідальність за створення майбутнього» [20]. У ній передбачається перехід від фахового екологічного
навчання до економічно та соціально орієнтованої нової моделі навчання, в основу якої покладено міжпредметні знання і комплексний підхід до всього суспільства, його економіки й навколишнього середовища.
Освіта сталого розвитку узагальнено висвітлена в Національній доповіді «Освіта для сталого розвитку», де наголошувалося, що ОСР поруч із фаховими, економічними й іншими видами освіти відкриває
широкі міждисциплінарні знання, ґрунтовані на комплексному підході розвитку суспільства, економіки та
довкілля [12, с. 1].
У межах Програми ООН «Десятиріччя для сталого розвитку» (2010-2014 рр.) на конференції Міністрів у Києві «Довкілля для Європи» (2003 р.) сформульовано принципи ОСР у заяві «Про освіту для
сталого розвитку». Тут зафіксовано: проблематика сталого розвитку має знайти відображення в усіх освітніх програмах усіх рівнів навчання, у тому числі фаховій освіті й підвищенні кваліфікації [18].
У 78 країнах світу, зокрема й Україні (дані за 2008 р.), ОСР стала складовою політики і національних
концепцій [19]. Україна взяла на себе низку міжнародних зобов'язань із питань захисту навколишнього
природного середовища. Велика роль відводиться у процесах відтворення природного середовища, з огляду на
історичні традиції та досвід ефективного природокористування, місцевим громадам. Разом з тим, держава згідно
з міжнародними нормами і стандартами має забезпечити правовий режим охорони навколишнього середовища.
Сталий розвиток як система моральних цінностей закладається насамперед у процесі вивчення гуманітарної та екологічної освіти - історії, політології, філософії, права, релігії, української мови тощо. Зауважимо, що в XXI ст. гуманізація й екологізація освіти – об'єктивна умова сталого розвитку. Ми – свідки того,
як розгортається боротьба за укорінення глибинного та широкого підходу до поняття «освіта»: не лише і не
стільки як до процесу передання знань і навичок, а як усвідомлення людиною себе та суспільства, навколишньої природи й космосу, «окультурення» людських почуттів і мислення, перетворення внутрішнього
світу людей та соціальної дійсності на основі духовного самотворення кожного члена суспільства [1, с. 22].
Один із важливих напрямів переходу України до сталого розвитку -реформування системи освіти та
виховання. Суспільство і людина вельми зацікавлені в розвитку сфери освіти, що покладена в основу стратегії сталого розвитку кожної країни, є її національним багатством. Специфіка нинішнього етапу розвитку
України потребує вдосконалення гуманітарної освіти, запровадження єдиної політики у сфері навчання та
виховання студентської молоді, підвищенні її ролі у життєвій і фаховій кар’єрі спеціаліста на всіх етапах її
становлення і вимог суспільства та ринку праці. Адже низький рівень соціально-гуманітарної компетентності в жодному випадку не сприятиме значній кількості випускників ВНЗ (особливо технічних) повністю
реалізувати себе не тільки у трудовій діяльності, а й у громадянській позиції. Гуманітарна освіта стала
складовою частиною навчально-виховного процесу. Неодмінна умова її реалізації – налагодження тісних
зв’язків із природничими і технічними науками.
Гуманітарні науки завжди становили в історії людства сферу реалізації людських цінностей, діяльності людини з перетворення навколишнього середовища. Не менш вагомий аспект, що передбачає екологізацію навчально-виховного процесу. Тому надзвичайно важливі не лише комп'ютеризація, нові технології
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навчання, демократизація та гуманізація, а й гуманітаризація та екологізація освіти, екологічна компетентність як значущі чинники сталого розвитку [9; 10, с. 288-293].
Доцільно вивчати також світовий освітньо-виховний досвід минулого, починаючи від давньогрецьких філософів Аристотеля і Платона, європейських мислителів Г. Гегеля й І. Канта, освітян і педагогів
Я. Каменського та І. Песталоцці, наших видатних співвітчизників-українців К. Ушинського і В. Сухомлинського. У створених цими гуманістами освітньо-виховних системах засадничими є гармонія людини
та природи. Це актуально й сьогодні, оскільки «людина забула, що першоосновою і першоджерелом існування життя та виробничої діяльності є природа» [13, с. 19].
У формуванні сучасних освітньо-виховних концепцій варто ураховувати й багатовіковий досвід
церкви: погляди на наш земельний світ і всесвіт, співіснування людини та природи, на морально-етичні
засади передусім таких світових релігій, як християнство, мусульманство, буддизм, іудаїзм. Адже думка
про співіснування людини в злагоді з ближчим і дальшим світом об'єднує релігії.
Значним компонентом виховання молодого покоління, в тому числі й у природоохоронному аспекті,
має стати історичний досвід традиційного виховання дітей в українській сім’ї, повсякденному житті.
Яскравий приклад такого виховання залишив нам у спадок Великий київський князь Володимир Мономах
у знаменитому й актуальному досі «Повчанні своїм дітям». На жаль, цей важливий сегмент виховного
процесу в останні десятиріччя випав із поля зору нашої суспільності.
У подоланні сучасної глобальної екологічної кризи визначальним є формування екологічної свідомості, культури та нового екологічного світогляду жителів Землі. Екологічна освіта і виховання повинні
стати одним з пріоритетних напрямів державної політики України в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування. Концепція розвитку екологічної освіти й виховання має забезпечити
основні засади реформування освіти у державі саме у цьому напрямі.
Обов'язковий елемент ОСР – екологізація соціально-гуманітарних дисциплін, котрі формують філософське бачення соціально-економічних, правових і моральних основ гармонізації людини з природою, збереження навколишнього середовища для задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь. Назрілі
суспільні потреби зумовили необхідність гуманітаризації, екологізації та гуманізації освіти, що пов'язується
і з об'єктивними, і з суб'єктивними причинами. Головна з-поміж них – перехід суспільства до нового соціального виміру, в основу якого має бути покладена фахово підготовлена особистість в єдності її національних і загальнолюдських цінностей, соціокосмічних орієнтацій та пріоритетів розвитку.
У справі екологізації освіти сталого розвитку, зокрема соціально-гуманітарних наук, основним є
формування екологічної культури людини і суспільства, навичок, фундаментальних екологічних знань,
екологічного мислення й свідомості, що ґрунтується на її ставленні до природи та суспільства.
Безсумнівно, цю роботу потрібно розпочинати з дитячих садочків, шкіл, вищих навчальних педагогічних закладів. Знову ж таки віддаємо належне МОН України, яке ще в 2002 р. прийняло Концепцію екологічної освіти, що охоплює всі ланки загальної системи освіти в Україні – дошкільну, шкільну, професійнотехнічну, вищу та післядипломну [7].
Вчені пропонують шляхи вирішення проблеми:
– екологічне просвітництво (створення системи збалансованої ненав’язливої пропаганди, екологічних
знань;
– піднесення на вищий рівень екологічної свідомості (спонукати молодь дотримуватися активної
природоохоронної позиції, подолати інертність і байдужість у ставленні до екологічних питань, відчути
необхідність власної причетності до захисту довкілля);
– формування власної відповідальності за стан та «здоров’я» довкілля [1, с. 22].
Антиекологічний характер сучасної ринкової економіки і, як наслідок, невпинне погіршення стану
довкілля, виснаження природних ресурсів, визначають пріоритетною проблемою екологізацію навчального
процесу, тобто введення в усі його ланки екологічних вимог.
Розуміючи, що гармонійний розвиток Української держави неможливий без екологізації всіх сфер
людської діяльності, професорсько-викладацький колектив Національного лісотехнічного університету
України за керівництва ректора, академіка НАН України Ю.Туниці давно впроваджує у навчальний процес
екологічну складову навчального процесу як пріоритетний чинник сталого розвитку.
В Указі Президента України від 25 червня 2013 р. «Про національну стратегію розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року» зазначено: ще й досі повільно здійснюється гуманізація й екологізація
освіти. Її розбудова в сучасних умовах потребує критичного осмислення досягнутого та зосередження
зусиль і ресурсів на вирішення найгостріших проблем, котрі стримують розвиток, у тому числі й екологічної
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освіти [17]. Стан екологізації освіти у вищих навчальних закладах змушує критично переосмислити
зроблене й узагальнити все продуктивне, усунути малоефективне, а інколи і шкідливе, надати екологічному
вихованню більшої конкретики, цілеспрямованості, динамізму.
Необхідність суттєвих змін, змісту навчання у вищому закладі освіти спричинена багатьма чинниками. По-перше, навчальні програми, як і всякий шаблон, консервативні за суттю, і для їхньої актуалізації необхідне перманентне коригування або внесення радикальних змін у зв'язку з новими відкриттями, розвитком
теорії та практики, політичними, соціально-економічними й іншими суспільними процесами. Накопичення
фактів, поява нових галузей знань, виявлення сучасних закономірностей – усе це потребує врахування, осмислення та використання у навчальному процесі. По-друге, на пострадянському освітньому просторі останнє десятиріччя не сприяло нормальній еволюції змісту навчання через послаблення соціального контролю держави і громадськості, відсутності стимулів до внесення змін у навчальний процес унаслідок ідеологічного хаосу, невизначеності й низького рівня матеріального забезпечення державної гілки освітньої галузі.
Незважаючи на несприятливі чинники вдосконалення освіти, ця робота здійснюється на належному
рівні, зокрема постійно вносяться зміни в освітньо-професійні програми відповідно до вимог сьогодення та
створення моделі освіти, орієнтованої на розширення саморозвитку особистості й свідомого обрання нею
життєвого шляху в світі постійних змін та політичних і екологічних потрясінь, котрі належать до визначальніших у подальшому розвитку цивілізації.
У навчальному процесі НЛТУ України приділяється велика увага поліпшенню екологічної освіти, що
є базовою, найважливішим елементом ОСР. Тут запроваджуються принципово нові моделі й технології навчання, спрямовані на отримання знань, фахових умінь і навичок прийняття екологічно виважених рішень,
набувати яких необхідно ще студентом.
У процесі навчання, як зазначає академік Ю. Туниця, студент має усвідомити, що концепція сталого
розвитку як єдино можлива стратегія розвитку цивілізації потребує гармонізації економічних пріоритетів з
екологічними імперативами [16].
Вчена рада НЛТУ (1994 р.) прийняла ухвалу про формування програм екологізації освіти в університеті. Першим кроком у виконанні цієї програми стало розроблення технології екологізації змісту навчальних програм, котрі належать до розряду соціальної технології за освітньою спрямованістю, яка передбачає способи оптимізації освітнього процесу та здійснюється з урахуванням людських і технічних ресурсів. Технологія екологізації змісту навчальних програм реалізується внаслідок наповнення навчальних
програм (гуманітарного циклу) новим змістом на основі екологічних та спеціальних дисциплін, формування
синергетичного уявлення про світ, що диктується проблемами сьогодення. У такий спосіб відбувається
процес інноваційного навчання, результат якого спрямовує і вносить інноваційні зміни в існуючу культуру,
соціальне середовище. Окрім підтримки існуючих традицій, він стимулює активний відгук на проблемні
ситуації, котрі виникають перед окремою людиною і суспільством.
У НЛТУ України розроблені й реалізуються наскрізні програми екологізації навчальних дисциплін
гуманітарного, соціально-економічного, природничо-наукового і професійного циклів – для всіх напрямів і
спеціальностей, за якими в університеті готують спеціалістів [16].
Завдяки екологізації змісту навчальних дисциплін у студентів формується відповідальність за стан
довкілля, готовність активно втручатись у процеси збереження природи, тим паче, що фахова діяльність
випускників університету тісно пов'язана з природоохоронною.
Першою запровадила технологію екологізації змісту наскрізних навчальних програм гуманітарного
циклу наша кафедра історії, політології та права. Тут читають курси історії України, політології та вісім
правничих дисциплін. Згідно з технологією викладачі здійснили перманентне коригування структури та
змісту всіх навчальних програм з урахуванням доповнення їх компонентами екологізації та формування
екологічної відповідальності студентів. Насамперед у курсах «Історія України» та «Політологія» до кожної
теми навчальної програми зроблені важливі й актуальні доповнення з екології, а до правничих дисциплін –
лише до тих тем, де чітко простежується необхідність подання такого матеріалу. Відкоригований обсяг
подання матеріалу в лекціях. У навчальних програмах запропонована тематика наукових рефератів і фіксованих виступів студентів на семінарських заняттях, підібрана рекомендована література. Цінним є те, що
студентам рекомендовано для вивчення низку цікавих документів стосовно екології довкілля. Так, для тих,
хто вивчає історію України, пропонується «Закон про ліси в Українській народній республіці», до політології – Постанова Верховної Ради «Про основні напрями державної політики України в галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», для правничих дисциплін – Конституція України та ін.
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Підготовлені матеріали були опубліковані в навчальному посібнику, видано бібліографічний покажчик [2; 3]. Така ж робота відбувається і на кафедрах філософії, соціології та культурології, викладачі котрих
видали монографію і навчальний посібник [4].
Для подальшого вдосконалення зазначеного процесу Міносвіти України бажано знайти кошти для
видання з відповідними навчальними матеріалами, такими як методологічні, педагогічні дидактичні праці,
підручники, брошури, наочні посібники, електронні, аудіо- і відео- засоби. У засобах масової інформації –
переглянути розподіл радіо-, телеканалів, виділити місце в газетах і журналах для вміщення об'єктивної
інформації з питань сталого розвитку, екологізації соціально-гуманітарних наук. Доцільно залучати
неурядові організації для підвищення інформованості громадськості про сталий розвиток. Варто також
забезпечити екологічну підготовку науково-педагогічних кадрів фахового упровадження в систему сталого
розвитку освіти сукупних екологічних проблем, властивих не лише для України, а й більшості європейських
країн. Зауважуючи те, що НЛТУ України має великі напрацювання в екології освіти, необхідно рекомендувати МОН України створити на його базі екологічний центр для підготовки викладачів у цій сфері з
видачею їм відповідних сертифікатів. І нарешті необхідно створити екологічний банк.
Нинішнє, XXI ст., має стати добою суверенних національних держав із їхнім соціокультурним та
еколого-природним середовищем. Освіта повинна працювати на майбутнє і людину в ньому як творця умов
життя і діяльності своєї вічності й неповторності в космосі, виховувати фахівця як природно-соціальнокосмічну людину.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Проблема екологізації соціальногуманітарних наук – надзвичайно актуальна міжнародна соціально-педагогічна проблема, що засвідчує
взаємозв'язок навколишнього середовища, економіки й суспільства. Екологічне мислення у студентів
формується на засадах сучасних наукових знань у сфері соціально-гуманітарних наук із їхнім екологічним
спрямуванням, здатністю молоді брати участь в еколого-гуманітарній, волонтерській діяльності заради
збереження екологічно-чистого середовища, цивілізації та виживання людини як біологічного виду.
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ŻYDOWSKA SZKOŁA ZAWODOWA im. dra ABRAHAMA KORKISA
WE LWOWIE (1926-1939)
Krótkie streszczenie. Początki szkolnictwa zawodowego Żydów lwowskich przypadają na okres autonomii
galicyjskiej i są związane z działalnością Szkoły Zawodowej im. Marka Bernsteina. Bujny rozwój szkolnictwa
zawodowego nastąpił dopiero w latach międzywojennych. Były to szkoły prywatne, utrzymywane przez organizacje
społeczne. Wśród szkół męskich wiodącą rolę odgrywała Żydowska Szkoła Zawodowa im. dra A. Korkisa we
Lwowie. Była to placówka nowoczesna. Posiadała dobrze wyposażone warsztaty rzemieślnicze. Zatrudniała kadrę
naukową o wysokich kwalifikacjach. Jej działalność była związana z ruchem syjonistycznym. Absolwenci szkoły
mieli przygotowywać ziemie palestyńskie pod zasiedlenie przez diasporę żydowską.
Słowa kluczowe: Żydzi, Galicja, Lwów, szkolnictwo zawodowe.

Lapot M.

ABRAHAM KORKIS Ph.D. JEWICH VOCATIONAL SCHOOL IN LVIV
(1926-1939)
Abstract. The vocational education of the Jewish population of Lviv originated in the period of autonomy of
Galicia, and that fact was connected with the activity of Marek Bernstein Vocational School. The vibrant
development of the vocational education in question occurred no sooner than in the period between the two world
wars, and involved the activity of private schools, supported by social organizations. Among the schools for males,
the leading role was that which was played by Abraham Korkis Jewish Vocational School in Lviv. It was a modern
institution, which had well-equipped craft workshops, and which employed highly-qualified teaching staff. Its
activity was connected with the Zionist movement. The graduates of the school were meant to prepare the lands of
Palestine for the settlement of the Jewish diaspora.
Keywords: Jews, Galicia, Lviv, vocational education.
Geneza żydowskiego szkolnictwa zawodowego we Lwowie. Początki żydowskiego szkolnictwa zawodowego w Galicji wiązały się z zagadnieniem tzw. produktywizacji, czyli skierowaniem Żydów do rzemiosła,
przemysłu i rolnictwa. Koncepcja owa pojawiła się pod koniec XIX w. w wyniku rozwoju kapitalizmu oraz
przemysłu, a także rozruchów antyżydowskich na terenach Rosji. Wydarzenia te uświadomiły samym Żydom, a
także środowiskom dostrzegającym „kwestię żydowską”, iż dominujący sposób zarobkowania starozakonnych
(handel i pośrednictwo), i wynikające stąd skoncentrowanie ich w większych miastach, budzi atmosferę uprzedzeń
i wrogości otoczenia. Owa jednostronność w sposobie pozyskiwania środków do życia była niebezpieczna i dla
samych Żydów, gdyż każda nowelizacja prawa, dokonywana pod wpływem bieżących wydarzeń, niemal z dnia na
dzień diametralnie zmieniała ich położenie, odcinając lub mocno ograniczając możliwości zarobkowania.
Konieczna zatem była decentralizacja na rynku pracy i pociągnięcie Żydów do zawodów produktywnych.
Pierwsze organizacje żydowskie propagujące kształcenie zawodowe powstały na przełomie XIX i XX w.
Duży wpływ na ich działanie wywierał syjonizm, zakładający powrót do i Palestyny i odrodzenie państwa
izraelskiego. Owa koncepcja wymagała przygotowania osadników – rolników i rzemieślników – do emigracji i
zasiedlenia ojczyzny. Jej realizacją zajęły się Jewish Colonisation Association od 1890 r. i Joint Distribution
Comittee od 1920 r. Przygotowanie praktyczne zapewniały szkoły fundacji barona Maurycego Hirscha i barona E.
Rotszylda, w Niemczech działał Verein zur Förderung der Bodenkultur unter den Juden Deutschlands, a w Rosji
Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT).
Przełom w kształceniu zawodowym dokonał się w czasie I wojny światowej. Okazała się ona bodźcem
wyzwalającym bardziej skuteczne działania, wpłynęła na zsolidaryzowanie ludności żydowskiej, a także zmianę
myślenia o kształceniu i pracy zawodowej. Wyrazem ożywienia była rozbudowa struktur żydowskiej oświaty
zawodowej.
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Szkoła im. A. Korkisa1 – powstanie i rozwój. Pierwsza żydowska szkoła zawodowa we Lwowie została
założona w drugiej połowie XIX w. Była to placówka im. Marka Bernsteina. Fundator i patron szkoły, Marek
Bernstein, urodzony w 1777 r. Brodach, dorobił się majątku na handlu w Odessie, a zmarł 3 kwietnia 1849 r. we
Lwowie. Z tym też miastem wiązały się jego zapisy testamentowe z lat 1848 i 1849, wedle których niemal cały
majątek utworzył fundację wspierającą kształcenie rzemieślników żydowskich w Galicji2.
W okresie autonomii galicyjskiej szkoła była jedyną tego typu placówką żydowską w mieście. Uczęszczała
do niej młodzież ortodoksyjna, ucząca się na co dzień zawodu u rzemieślników prywatnych. Wznowiła ona
działalność także w okresie międzywojennym, nie była już jednak jedyną żydowską szkołą zawodową we Lwowie.
W roku 1921 we Lwowie mieszkało 76 854 Żydów, którzy stanowili 35% populacji miasta. Była to zatem najwyższa
wartość owego wskaźnika w historii Lwowa. W 1931 r. co prawda ich liczba wzrosła niemal do 100 tysięcy
(99 595), ale odsetek zmalał do 31,9%3. W roku 1931 w województwie lwowskim wyznawców religii mojżeszowej
było 342,4 tys. (10,9%), a wg kryterium językowego społeczność żydowska liczyła 232,9 tys. (7,5%). Świadczy to
o zaawansowanej akulturacji ludności żydowskiej, jej polonizacji. Tym właśnie ludność województwa lwowskiego
różniła się od innych części kraju – polonizacja odniosła tam pewne sukcesy, silnie zaznaczyły się wpływy
syjonizmu, a mało aktywne były środowiska socjalistów żydowskich. Polonizujący się Żydzi zasilali przede
wszystkim miejscową inteligencję4.
We Lwowie Żydzi zamieszkiwali głównie w dzielnicy II (Krakowska), III (Żółkiewska) i V (Śródmieście),
podczas gdy Polacy dominowali w dzielnicy I (Halicka) i IV (Łyczakowska), a Ukraińcy byli rozproszeni po
wszystkich dzielnicach. 58,5% nieruchomości w mieście należało do Polaków, 34,6% – do Żydów, 6,4% – do
Ukraińców5.
Konieczność zorganizowania szkolnictwa zawodowego silnie ujawniła się w okresie powojennym. Dążono
do szerszego udziału ludności żydowskiej w różnych gałęziach gospodarki, by odejść od archaicznego i niebezpiecznego z punktu widzenia zapewnienia podstaw egzystencji dla całej mniejszości – co ujawniła wojna – jednostronnego skupienia się w handlu i zawodach inteligenckich. Młodzież kierowano do zawodów rzemieślniczych,
przemysłu i rolnictwa6.
Środowisko Żydów lwowskich włączyło się w poszukiwania nowoczesnych metod doradztwa zawodowego.
Dostrzeżono zalety psychotechniki w przygotowywaniu wykwalifikowanej siły roboczej, przerzedzonej przez I
wojnę światową. Punktem wyjścia zatem były potrzeby przemysłu, człowieka zaś postrzegano jako mały element
w procesie produkcyjnym. Z czasem jednak strony dostrzeżono, iż wykonywanie pracy odpowiedniej do uzdolnień
daje człowiekowi zadowolenie i poczucie szczęścia, a to przekłada się na jego wydajność i funkcjonowanie całego
zakładu. Rozwijano koncepcje indywidualnego podejścia do pracownika jako jednostki (W. Stern) i doboru odpowiedniego zawodu poprzez badanie uzdolnień (Franciszek Baumgarten). Opracowywano narzędzia badawcze,
między innymi psychotesty, pozwalające zmierzyć rozwój zainteresowań, tendencji stałych i nabytych i innych
wyznaczników satysfakcji z pracy. Instytuty psychotechniczne powstawały przy dużych zakładach przemysłowych7.
Badania psychotechniczne przeniosły się również na grunt szkolny. Już na etapie szkoły powszechnej
podejmowano działania nad preorientacją zawodową młodzieży. W Polsce były one szczególnie ważne, gdyż aż
80–85% uczniów po szkole powszechnej podejmowało pracę zawodową. We Lwowie inicjatywę powołania poradni
zawodowej dla dzieci i młodzieży zgłaszało także środowisko żydowskie. Wyszła ona od Towarzystwa Ochrony
Zdrowia Ludności Żydowskiej. W 1927 r. odbyto naradę w tej sprawie, planując wykorzystanie doświadczeń
państw zachodnich8, a ostatecznie Poradnię Zawodową dla Młodzieży Żydowskiej we Lwowie założono w 1931 r.
Jej kierownikiem został dr Józef Weinblum9. Współpracowali w niej lekarz, psycholog i doradca zawodowy.
Zgłaszający się po poradę uczeń przynosił ze szkoły kartę indywidualną, wypełnianą systematycznie przez
nauczyciela wychowawcę. Na miejscu uczeń przechodził testy psychotechniczne i na ich podstawie określano jego
predyspozycje zawodowe. Analiza sprawozdań z działalności owej placówki w latach 30. XX w. wskazuje na
odwrót młodzieży od zawodów kupieckich na rzecz produkcyjnych (rzemiosło, budownictwo, usługi)10.
Geneza szkoły, będącej przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule, wiąże się z planem utworzenia
bursy dla Żydów uczących się zawodu rzemieślniczego we Lwowie. Tymczasowy komitet budowy bursy 16
czerwca 1922 r. zwrócił się do władz gminy żydowskiej z prośbą o odsprzedanie budynku przy ul. św. Teresy 28 a,
znajdującego się tuż obok Domu Akademickiego. Kamienica była własnością gminy dzięki fundacji Jakuba Stroha,
który przeznaczył ją na fundusz o nazwie Spokojna Starość. Komitet budowy bursy zaproponował sumę jednego
miliona marek polskich za rzeczony budynek11. Gmina w porozumieniu z J. Strohem wyraziła zgodę, przy czym
komitet budowy bursy miał płacić czynsz w wysokości 20 000 marek rocznie, a po 30 latach wybudowana bursa
miała zasilić fundację J. Stroha12.
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Fot. 1. Budynek szkoły im. A. Korkisa przy ul. św. Teresy, 28 (wygląd współczesny, dziś ulica Mitropolita
Anhełowicza). Źródło: zbiory prywatne autora.
W roku następnym plan utworzenia bursy uległ przeobrażeniu dzięki zaangażowaniu stojącego na czele
komitetu adwokata dra Maksymiliana Schönfelda. Otóż podjęto decyzję o budowie nie tylko bursy, ale i szkoły
zawodowej dla młodzieży żydowskiej. Zmianę planów M. Schönfeld w piśmie adresowanym do Józefa Münza,
dyrektora Banku Hipotecznego we Lwowie motywował „ograniczaniem młodzieży żydowskiej dostępu do szkół
średnich, rugowaniem Żydów z różnych zajęć gospodarczych, m.in. pracy na roli, w wyniku czego pozostaje jedynie
rzemiosło i przemysł. Potrzebne jest rzetelne wykształcenie zawodowe”13.
We Lwowie powołano Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych im. A. Korkisa pod kierownictwem
M. Schönfelda14. Na potrzeby warsztatów do roku 1923 r. zebrano około 70 milionów marek. Dzięki pomocy posła
dra Silberscheina na zakup maszyn i przyrządów do warsztatów zebrano sumę 16 tysięcy dolarów. Wsparcie
zapewniły także Jewish Distribution Comitte i ICA15. Szczególnie zasłużeni dla powstania i funkcjonowania szkoły
byli Berta i Herman Axelbradowie. Wspierali oni finansowo budowę warsztatów, a w późniejszym okresie –
utrzymanie placówki16.
Pod koniec 1924 r., tj. w ciągu roku, wybudowano dwie hale maszynowe do nauki obróbki drzewa i żelaza
oraz mniejszy budynek na kuźnię z narzędziownią. Gmach warsztatowy mieścił: halę stolarstwa ręcznego,
wyposażoną w 30 strugnic, prasę do fornirowania i narzędzia pomocnicze, oraz halę stolarstwa maszynowego, w
której znajdowały się: piła tarczowa, dwie tokarki do drzewa, stanowiska z wiertarką, frezarką, strugarką i wyrównywarką. Ponadto hala stolarstwa ręcznego posiadała 150 stanowisk ślusarskich, a hala ślusarstwa maszynowego –
16 tokarek pociągowych, strugarkę podłużną dwumetrową, strugarki poprzeczne, sześć wiertarek i dwie frezarki
uniwersalne. W kuźni zaś znajdowały się cztery ogniska kowalskie z wentylatorami, osiem stanowisk, siedem kowadeł, wykrojnica i młot sprężynowy. Ponadto urządzono spawalnię z wytwornicą acetylenową z trzema stanowiskami i kompletem palników, agregatem do spawania elektrycznego do 300 A, a także hartownię (wyposażoną
w piec do hartowania noży tokarskich, szlifierkę uniwersalną do narzędzi, szlifierkę specjalistyczną do wierteł,
maszynę do nacinania skal, tokarkę i wiertarkę stołową i inny sprzęt). Szkoła wraz z bursą mieściła się w
czterokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w salę gimnastyczną, pracownię rysunku, gabinet technologiczny,
gabinet lekarski, laboratorium fizyczne, klasy szkolne, a także szatnię, jadalnię, kuchnię, świetlicę i gabinety władz
szkolnych (pod koniec lat 30. uruchomiono również laboratorium fizyczno-chemiczne i technologiczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt, zbiory i pomoce naukowe). Placówka uzyskała koncesję Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego i zaczęła działać w 1926 r. pod nazwą Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa i
Towarzystwo Warsztaty Rękodzielnicze im. dra A. Korkisa17.
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Była placówką 3-letnią. Warunkiem przyjęcia było ukończenie 7 klas szkoły powszechnej lub trzech klas
szkoły średniej. Część uczniów było absolwentami szkół średnich ogólnokształcących. Wywodzili się oni z różnych
sfer społecznych. Byli wśród nich synowie kupców i rzemieślników, a także chłopcy z kręgów ortodoksyjnych oraz
inteligenckich18. Dodajmy, że w okresie autonomii galicyjskiej zainteresowanie dwóch ostatnio wymienionych
warstw społecznych szkolnictwem zawodowym było znikome.
Nauka trwała osiem godzin dziennie. Obejmowała przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe
i praktykę zawodową w warsztatach. Dla uczniów niezamożnych zorganizowano akcję dożywiania, kierowaną
przez m.in. Bertę Axelbrad, Ewę Mehrer, Antoninę Badian, Lolę Hausman, Genowefę Hausman, Amalię Jolles i
Agatę Stock19. W roku 1927/28 było 168 uczniów20.
Główny ciężar utrzymania szkoły spoczywał na członkach założycielach, wspierających i zwyczajnych
towarzystwa, którzy wraz z zyskami z różnego rodzaju źródeł, imprez i zbiórek ponosili 50% kosztów utrzymania.
Pozostałą część budżetu pokrywały: subwencja lwowskiej gminy wyznaniowej około 10%, subwencja magistratu
4%, subwencja MWIOP 5,5%, zapomoga Towarzystwa Popierania Pracy Rolnej i Rzemieślniczej wśród Żydów w
Polsce (z siedzibą w Warszawie) 15%, opłaty za naukę 10% oraz wpływy ze sprzedaży produktów wyrabianych w
warsztatach około 8%21. Budżet szkoły w roku szkolnym 1928/29 wyniósł 145 100 zł22. W 1931 r. szkoła miała
23 000 zł deficytu. Subwencje i datki były za niskie w stosunku do kosztów23.
Szkoła kształciła w specjalności ślusarskiej i stolarskiej. W roku szkolnym 1935/36 na ślusarza kształciło się
145 uczniów, a na stolarza – 28. W kwietniu 1936 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego zgodziło się na
przekształcenie szkoły ślusarskiej w gimnazjum mechaniczne zgodnie z wymogami przeprowadzanej w całym kraju
reformy szkół zawodowych. Przed przyznaniem uprawnień władze szkolne przeprowadziły wizytację. Pozytywnie
oceniono warunki lokalowe oraz grono pedagogiczne. Podkreślono, iż pracuje ono sumiennie i daje gwarancję
realizacji programu gimnazjalnego. Wyposażenie warsztatów ślusarskich było zgodne z wymogami. Nie zgodzono
się jednak na przekształcenie w gimnazjum szkoły stolarskiej24.
A zatem począwszy od roku szkolnego 1937/38 TWR im. A. Korkisa prowadziło 4-letnie gimnazjum
mechaniczne i 3-letnią szkołę stolarską. Obie placówki miały status szkół prywatnych. W programie nauczania
uwzględniano wykształcenie ogólne, teoretyczne zawodowe oraz praktyczne, ale także gimnastykę i śpiew oraz
przedmioty judaistyczne25.
W 1937/1938 r. do Szkoły Stolarskiej TWR im. A. Korkisa we Lwowie przyjęto 12, w roku zaś następnym
29 uczniów. Nauczycielami byli: inż. Grzegorz Badian (dyrektor), dr Izaak Damm (język polski), Leon Gelbtuch i
mgr Ozjasz Neuberger (rysunki, rachunki, geometria), inż. Probst (maszynoznawstwo z fizyką), Aleksander Rozenhaus (technologia drzewa), inż. Horacy Horowitz (kierownik warsztatów), dr Emanuel Schenker (lekarz), dr Dawid
Weiser i Lazar Schächner (religia), inż. Izydor Zinn (gimnastyka), Leon Kahane (mistrz, instruktor stolarstwa),
Karol Zecher (czeladnik, instruktor)26.
W gimnazjum zaś w roku szkolnym 1937/38 w klasach I a i I b było po 48 uczniów (nie przyjęto 14 z powodu
przepełnienia). 68 z nich miało 14 lat, 14 było 15-latkami, 9–16-latkami i 5–17-latkami. 20 chłopców znalazło
miejsce w internatach innych szkół, 19 na stancjach, 3 dojeżdżało koleją, a innymi środkami transportu – 14. Roczny
budżet szkoły w roku 1937 opiewał na sumę 70 tysięcy złotych, na które złożyły się: czesne (48%), dochody z
wyrobów (15%), subwencje zapomogi i datki (37%)27.
W roku 1938/39 do gimnazjum uczęszczało już 172 uczniów. Kwota wpisowego wynosiła 5–10 zł, a
czesnego od 100 do 400 zł rocznie28. W roku 1937/38 dyrektorem gimnazjum nadal był inż. G. Badian, w zarządzie
TWR zasiadali: B. Ziff, H. Hescheles, J. Fuchs, J. Luft, a w kuratorium szkolnym W. Brandstätter i C. Klaften.
Nauczycielami i instruktorami byli: inż. G. Badian, inż. Horacy Horowitz (kierownik warsztatów), inż. Seweryn
Propst (fizyka, chemia, rysunki), dr Karol Klein29 (geografia gospodarcza), mgr Leon Gelbtuch (matematyka), mgr
Maksymilian Brawer (niemiecki), dr I. Damm, dr Dawid Weiser (religia), L. Schächner, inż. Izydor Zinn
(gimnastyka), dr Emanuel Schenker (lekarz szkolny i nauczyciel rysunków), Chaskiel Fass (ślusarstwo – mistrz),
I. Kahane, Chaim Spach (ślusarstwo –mistrz), Norbert Kleinkopf (ślusarstwo – mistrz), Sz. Sobel (mistrz),
Grzegorz Ołeksyn (kowalstwo mistrz), i pomocnicy mistrzów: Izrael Kolomear, Szymon Feldhorn, Wilo Ungar,
Mojżesz Silber i A. Szolerman. W 1938/39 do grona pedagogicznego dołączył mgr Ignacy Bombach (historia) i
Aleksander Rozenahus (rysunki odręczne)30.
Kryzys gospodarczy lat trzydziestych wpłynął na rozszerzenie oferty zakładów im. A. Korkisa z myślą o
wykształconej młodzieży pozostającej bez pracy. Kursy przysposobienia zawodowego przyciągały absolwentów
gimnazjów, a nawet osoby z wyższym wykształceniem. Przygotowywały one do zawodów: ślusarza, tokarza,
spawacza oraz kowala. Jednocześnie korzystało z nich 30 osób, nie licząc jednomiesięcznych kursów spawania,
mających stale po 15 uczestników31.
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Roczny budżet szkoły w roku 1937 opiewał na sumę 70 tysięcy złotych, na którą złożyły się: czesne (48%),
dochody z wyrobów (15%), subwencje zapomogi i datki (37%)32. W 1937/38 wydatki wyniosły 85 168, 97 zł. Z
opłat pochodziło 41 731, 77 zł, z warsztatów 9447, 76 zł, nadwyżka z poprzedniego roku 3 184, 92, a z zapomóg
30 804, 52 zł (to suma dla Gimnazjum Mechanicznego TWR im. Korkisa we Lwowie i Szkoły Stolarskiej TWR
im. Korkisa we Lwowie)33.
Do roku 1938 szkoły TWR im A. Korkisa opuściło ponad 200 absolwentów, z których niemal połowa
wyemigrowała do: Palestyny, Francji, Belgii, Holandii, Brazylii i Argentyny. Grupa absolwentów założyła
spółdzielnię wytwórczą w Tel-Awiwie. Kliku pełniło odpowiedzialne funkcje w znanych wówczas zakładach
Ruttenberga i Kremenza. Pozostali prowadzili własne zakłady lub bez większego trudu znajdowali intratne posady
w zakładach przemysłowych34. Szkoła zawodowa wraz z gimnazjum była wizytówką żydowskiego szkolnictwa
zawodowego w mieście.
Podsumowanie. Początki szkolnictwa zawodowego Żydów lwowskich przypadają na okres autonomiczny,
lecz jego bujny rozwój nastąpił dopiero w latach międzywojennych. Ciężar jego utrzymania ponosiły organizacje
społeczne. Szkoła zawodowa im. dra J. Korkisa we Lwowie była placówką nowoczesną. Posiadała dobrze
wyposażone warsztaty rzemieślnicze. Zatrudniała kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach. Jej działalność była
związana z ruchem syjonistycznym. Trudna sytuacja na rynku pracy powodowała, że wielu jej absolwentów
podejmowało decyzję o emigracji. Amerykańskie statystyki emigracyjne odnotowały, iż wśród emigrantów
żydowskich z terenów Rosji i Galicji dominowali nie handlowcy, lecz rzemieślnicy i robotnicy. W czasie I wojny
światowej nasiliła się także emigracja do Niemiec. Wzrost odsetka ludności pracującej w rzemiośle i przemyśle w
Niemczech, odnotowany w powojennych statystykach, tłumaczono napływem żydowskiej siły roboczej ze
wschodu35.
PRZYPISY
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ – СЛАВЕТНИЙ
ПЕДАГОГ ТА МЕЦЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
Анотація. У публікації аналізується постать митрополита Андрея Шептицького, відомого релігійного та національного діяча як славетного українського педагога, опікуна та мецената освіти. Він залишив
нам численні послання і пастирські листи виховного змісту, які і сьогодні не втратили своєї актуальності.
Був опікуном і покровителем українських шкіл та молоді, яким допомагав не тільки порадами, але й
матеріально.
Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький, педагог, опікун, меценат, виховання, декрет про
виховання, християнське виховання, пастирське послання.

Ohirko О. V.

METROPOLITAN ANDREI SHEPTYTSKY – RENOWNED TEACHERS
AND PATRONS UKRAINIAN EDUCATION
Abstract. In the article the figure of Metropolitan Andrey Sheptytsky, famous religious and national figure
as renowned Ukrainian teacher, guardian and patron of education. He left us many messages and pastoral letters
of educational content that today are still relevant. He was the guardian and protector of Ukrainian schools and
youth who helped not only advice but also financially.
Keywords: Metropolitan Andrey Sheptytsky, teacher, guardian, patron, education, the decree on education,
Christian education, pastoral message.
Постановка проблеми. Відомим діячем Української греко-католицької Церкви в Україні та світі був
митрополит Андрей Шептицький (1865-1944), який упродовж 44 років із 1901 по 1944 рр. очолював Церкву
й українське суспільство в період двох Світових воєн, пережив сім режимів: австрійський, російський,
український, польський, радянський, нацистський і знову радянський. За титанічні заслуги митрополита
визнають етнархом (батьком народу), князем української Церкви, Слугою Божим, українським Мойсеєм,
праведником, Апостолом правди та єдності, який провадив народ дорогою віри та свободи. Він був правдивою «homo religiosus» – людиною, яка спроможна заглянути поза межі власного тілесного виміру та віддавалася осмисленню трансцендентного, надприродного Божественного буття. Митрополит Андрей – славетний християнський гуманіст та педагог XIX-XX ст., планетарна постать.
Постановка завдання. Мета дослідження – висвітлення педагогічної та освітньої діяльності митрополита Андрея Шептицького, аналіз його поглядів на проблеми розвитку християнської освіти та виховання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ідеологізації, атеїстичної, матеріалістичної,
марксистсько-ленінської системи виховання та відсутності реальної свободи совісті в колишньому радянському суспільстві славетну постать митрополита Андрея Шептицького не тільки не вивчали, але й несправедливо всіляко зневажали й очорнювали, називаючи його ворогом українського народу і фашистським
колабораціоністом. Будь-які публікації, що об’єктивно висвітлювали роль і місце Церкви та її провідників
в суспільно-політичному житті, заборонялися. Тільки внаслідок загальної демократизації суспільства, відродження Церкви в 1989 р. з’явилися можливості об’єктивного висвітлення постаті князя української
Церкви митрополита Андрея. Тому в 2015 році одночасно відзначаємо як 150-річний ювілей від дня народження митрополита Андрея, так і 25-річчя повернення українському народові правдивого, історичного,
національного, виховного значення його постаті.

204

В поемі Івана Франка «Мойсей» є такі слова:
«Все, що мав у життю, Він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї».
Їх можемо вжити і до величної постаті митрополита Андрея Шептицького, головною ідеєю якого
стала єдність Церкви і народу.
Єромонах Василіянського чину владика Андрей був духовним сином святого Василія Великого (329379), архиєпископа м. Кесарія Каппадокійська, засновника християнської системи виховання, перших шкіл,
сиротинців, лікарень, притулків, які будувалися при монастирях, де здійснювалися навчання й опіка над
потребуючими. Він жив згідно з християнською вірою, мораллю та Законом Божим, а також ділився
набутим досвідом з іншими.
Граф Андрей Шептицький – правдивий аристократ (не визнавав над собою жодного володаря, окрім
Господа Бога) духу і тіла. Прекрасну освіту і виховання дали йому матір графиня Софія Фредро та батько
граф Іван Шептицький. Навчався в Львівській та Краківській гімназіях. Вищу освіту здобував на теологічному та юридичному факультетах Вроцлавського і Краківського університетів, а в 1888 р. отримав титул
доктора права Ягеллонського університету в Кракові. Навчався на юридичному факультеті в Мюнхені та
філософському у Відні, а також в Єзуїтській колегії у Кракові. Став доктором права, теології та філософії.
Святий Іван Золотоустий (344-407) повчав: «Немає жодного вищого мистецтва, ніж мистецтво
виховання», а тому митрополит Андрей, як великий педагог і опікун української молоді дбав за її християнське і патріотичне виховання. (Послання до вірних Станіславівської єпархії, 1899) [1, c. 4]. В посланні
до педагогів славетний митрополит наголошував, що у християнському вихованні молоді християнська
наука має пронизувати увесь навчальний процес.
Митрополит Андрей Шептицький – доктор права, теології та філософії – писав: «Найважливіша
справа для Церкви, народу й родин, щоб діти були добре виховані... Тому кожне слово молитви нехай буде
проказане голосно, виразно, з острахом Божим, з глибоким переконанням, з душею, зверненою до неба та
відверненою від гріха» (Лист до вірних єпархії, 1939 р.) [2, с. 110].
Він вважав, що метою кожного виховання є такий розвиток дитини, щоби з неї виросла доросла
людина з розвинутими і старанно виплеканими всіма здібностями розуму, волі та серця (Декрет «Про виховання») [3, с. 231].
Митрополит закликав виховувати молодь у щирій любові до Вселенської Церкви і Батьківщини,
ставити релігійні обов’язки вище патріотичних [3, с. 233].
У Посланні до педагогів славетний митрополит наголошував, що в християнському вихованні молоді
християнська наука має пронизувати увесь навчальний процес. Він писав, що катехит (вчитель основ
християнської віри та моралі) мусить, очевидно, знати всі приписи катехитики й методики та пристосовувати їх до життя. Наука катехизму не може бути мертвою бюрократчиною. Вона мусить бути мистецьким
твором. До знання, методики, власного ентузіазму катехит мусить додати молитву. Митрополит звертався
до вчителів давати молоді таку освіту, яка б навчила їх не лише теорії, а й практиці життя, навчила їх жити
[6, c. 193].
У християнській педагогіці, як зазначав послідовник митрополита Андрея Шептицького галицький
педагог і священик Юліян Дзерович (1871-1943), є три чинники виховання: сім’я, Церква й держава. Сім’я
здійснює індивідуальне виховання, Церква – моральне і релігійне виховання, а держава, зокрема навчальний
заклад, – національне й громадське виховання. Сім’я реалізує таке виховання за природним правом, Церква
– за Божим правом, а держава – за історичним правом.
Християнська сім’я є підставою всякого суспільного ладу, його джерелом та найважливішою клітиною. Наголошуючи на цінності християнських родин, митрополит Андрей Шептицький навчав: «На ніщо
не здається одиницям і цілому народові заможність, просвіта та патріотизм, коли не буде в ньому ладу. І
так, як той, що хоче збудувати собі хату, кладе насамперед підвалину, – бо від тієї підвалини залежить, чи
хата буде сильна, чи зараз розвалиться, – так само той, що дбає про суспільний лад, мусить насамперед
подбати про родину» [4, c. 18].
Митрополит Андрей завжди порівнював подружжя з Пресвятою Трійцею, яка є першим прототипом
родини. Християнська родина, за його словами, є, а радше повинна бути відблиском неба.
Вся родина, зокрема батьки дитини, ніколи не повинні жаліти дітям своєї любові, адже чим більше її
подарують у дитинстві, тим більше отримають її у відповідь на старості своїх літ.
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Чинниками сімейного виховання, на думку А. Шептицького, є:
1) любов, яка повинна бути діяльною і вимогливою, а також розважливою, справедливою і шляхетною;
2) дисципліна, основою якої є пильність та послух разом із довірою;
3) покарання, які мають бути справедливими, педагогічними, моральними й застосовуватися у разі
необхідності (ніколи не слід карати дітей в моменті гніву, а слід спочатку добре розібратися у даній
ситуації);
4) нагороди як вираз задоволення, мають бути справедливими і не викликати в дітей почуття
заздрості, ненависті до інших, а, навпаки, радість за інших.
Важливим аспектом, за словами великого Митрополита, є турбота батьків про навчання своїх дітей,
зокрема у державних школах.
Найважливіше, що митрополит Шептицький як славетний український педагог не тільки навчав
молодь словами, а й виховував прикладом власного життя й особливо ділами, бо як повчає відома латинська
приповідка: «Verba docent, exempla trahunt» – «Слова навчають, приклади потягають». Він проявляв
милосердя і турботу до бідних, знедолених, покривджених, переслідуваних, несправедливо засуджених,
закликав бачити у ближньому самого Христа.
Вважаючи справу розбудови освіти й культури засобом національної оборони поневоленого народу,
Митрополит заснував Український Національний Музей (1905 р.), відстоював необхідність утворення
українського університету у Львові, підтримував приватні народні школи ім. Б. Грінченка, князя Данила,
єдину міську українську школу ім. М. Шашкевича, товариства «Просвіта», «Рідна Школа», Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, читальні, школи для ремісничої і гімназійної молоді, організації «Пласт», «Луг»,
«Сокіл-Батько», «Українська Молодь Христові», сприяв видавництву журналів для молоді «Наш Приятель», «Поступ», «Українське Юнацтво». В його особі знайшли надійного покровителя і мецената молоді
художники, музиканти.
Матеріально допомагав багатьом школам. Здібним дітям та молодим перспективним богословам
сприяв у навчанні у вищих навчальних закладах, семінаріях Риму, Відня, Інсбруку, Фрібургу, Кракова. Він
був фундатором лічниці, Богословської Академії, надавав грошову допомогу різним релігійним, культурним та освітнім установам. З його ініціативи засновано Львівську греко-католицьку богословську академію
(1928 р., ректор о. Йосиф Сліпий), Богословське наукове товариство (1923 р.), Український католицький
інститут церковного з’єднання ім. Йосифа-Веніамина Рутського (1939 р.). Як педагог, філософ і богослов
був магістром новиків (кандидатів до монастиря) у Добромилі (1892-1896 рр.), професором теології у
Христинополі (Червоноград, Львівська область) [7, с. 235].
Щороку своїм коштом митрополит утримував 20 бідних юнаків та 20 дівчат, даючи їм можливість
отримати найрізноманітнішу освіту. На свій кошт у Львові збудував середню школу на вул. Замкненій
(теперішня СШ №34), допомагав грошима приватним школам. Митрополит підтримував і дитячі установи.
Після Першої світової війни зібрав сиріт, щоб дати їм опіку. Для них влаштував декілька «Сиротинців».
Митрополит жертвував на виховання молоді величезні суми, завдяки чому у Львові зразково діяли
«Бурса Товариства педагогічного» і жіноча гімназія.
Крім того, стараннями українського Мойсея вчителям виплачувалися стипендії, а Церква утримувала
близько 1600 шкіл. Митрополит був також великим опікуном молоді, для якої засновував школи, бурси,
інститути. Завдяки князю Церкви було відкрито Дівочу гімназію сестер Василіанок, якій владика подарував
один із найбільших будинків у Львові. Опікою Шептицького було збудовано велику «Бурсу рідної школи»
на 120 учнів у Львові. Пізніше аналогічні бурси будувалися по всій території Галичини і Волині. В 20-х
роках ХХ ст. у митрополичих будинках св. Юра працювала Українська народна школа ім. Грінченка, а у
передмісті Львова Шептицький закупив три будинки під приміщення Української народної школи імені
князя Лева та читальню «Просвіти». За кордоном на кошти Слуги Божого навчалися молоді богослови і
художники [8, с. 235].
В 1933 р. митрополит Андрей провів з’їзд «Українська молодь Христові» за участю 100.000 молоді,
а також збирав і передавав кошти та зерно для голодуючих Сходу України. Зокрема, різко виступив проти
голодомору 1932–1933 рр. (Пастирське послання «Україна в передсмертних судорогах»). В той час, коли
молодь нацистської Німеччини присягала на вірність біснуватому фюреру Адольфу Гітлеру (Шикльґруберу), а радянська молодь присягала на вірність «вождя народів» Йосифа Сталіна (Джугашвілі) і комуністичної партії, українська молодь завдяки славетному митрополиту й українському Мойсею склала присягу
на вірність Господу нашому Ісусу Христу. Ніхто з єпископів у цілій Європі не виступав так відкрито й
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беззастережно проти нацизму та фашизму. Засуджуючи переслідування євреїв, звернувся (грудень 1941 р.,
лютий 1942 р.) із протестом до рейхсфюрера СС нацистської Німеччини Генріха Гіммлера проти нищення
єврейського населення у Галичині. За згодою Шептицького значна кількість євреїв переховувалася у монастирях та митрополичій резиденції у Львові. В лютому 1942 р. митрополит звернувся до самого Адольфа
Гітлера з різким осудом акції знищення євреїв. За свідченням тогочасного оточення Гітлера, він попав у
страшну лють, але згодом висловився, що «графа Шептицького за це варто б повісити, але митрополит
Шептицький може собі на таке позволити».
Владика Андрей критикував ідею марксистсько-ленінського вчення про те, що відносини між людьми
побудовані на протистоянні між класами. В пастирському посланні «Про переслідування християнської
віри в Радянській Україні, Білорусії, Росії» (1930 р.) етнарх Шептицький засудив ідеї комуністичної ідеології: «Горстка злочинців, що завдяки дивним обставинам змогла захопити в свої руки всяку владу в Москві,
поставила собі задачу боротися проти Бога, проти людської совісти й усього того, що є якою-небудь благороднішою чи вищою ідеєю».
В 1942 р. у листі до Папи Пія XII митрополит Андрей засудив нацизм: «Ця система брехні, обману,
несправедливості, грабунку, спотворення всіх ідей та порядку; ця система егоїзму, перебільшеного до
абсурдної цивілізації межі тотального божевільного націонал-шовінізму, ненависті до всього, що є красивим та добрим, ця система становить собою таке щось феноменальне, що найпершою реакцією при вигляді
цього монстра є оніміле здивування».
Осторонь від такої важливої справи як виховання молоді, яку так ретельно плекав митрополит Андрей
Шептицький, не може бути українська вища школа, що повинна забезпечити наповнення всіх ланок
навчально-виховного процесу змістом християнської моралі та національної духовності, який би допомагав
формувати свідомих українців, для яких первинними є Бог і Україна, спонукав би студентів у співпраці з
Богом вирости корисними своєму народові.
Педагогічна спадщина митрополита Андрея Шептицького є неоціненним скарбом української
національної педагогічної думки, яка повинна належно використовуватися у вихованні молоді, формуванні
та підготовці педагогічних кадрів.
Головним принципом виховання згідно з вченням митрополита Андрея був принцип теоцентризму,
тобто Бог у Пресвятій Трійці має бути центром всієї системи виховання. Найважливішим у вихованні молоді
митрополит вважав дотримання основного морального закону людства – Десяти Заповідей Божих.
Християнське виховання розділяє духовне життя людини на три складові частини: мислення, чуттєвість і воля. Людина, як і весь світ, походить від Бога. Вона залежна від Бога і має суттєво важливі відносини з Ним. Людина складається з душі й тіла, з матерії і духу, з дочасного і вічного. Вона пізнає правду
про себе, про світ і про Бога. Лише тоді, коли вона намагається зрозуміти, ким є, що становить її велич, а
також велич інших людей і велич Творця, Який усе створив на добро людини, то усвідомить себе як особу.
Християнський принцип духовного виховання звучить: шукайте найперше Царства Божого, а все решту вам
додасться (Мт. 6, 33).
Християнське виховання є безперервною працею над формуванням душі й тіла людини для досягнення нею повної злуки з Богом. Метою християнського виховання є виявлення, формування та розвиток
природних та надприродних задатків душі й тіла, до осягнення єдності життя людини з Божими законами.
Християнське виховання – це процес формування й розвитку духовного та фізичного потенціалу людини.
Принципами християнського виховання є наступні принципи: ненасилля; своєчасність; єдність педагогічних впливів; принцип особистості; антропологічний принцип (повага людської гідності); невпинне
піклування; відповідальність; любов; покора; інтеріоризація (увнутрішнення); містагогія (променевий процес виховання).
У християнському вихованні молоді найважливішими завданнями є: формування розуму; творення
на основі розуму та віри власних ідеалів та чеснот; осягнення стану, в якому: у розумі людини пануватиме
віра і вона керуватиметься чеснотою мудрості, що наставляє розум розважно шукати правду; у волі – любов,
що керуватиметься чеснотою справедливості, що наставляє волю бажати знайдену розумом правду; у
почуттях – надію, які керуватимуться чеснотами мужності і здержливості, які керують почуттями у небажаній ситуації і стримують нахили злих почуттів; утвердженням стану, за якого розум, віра і совість управлятимуть всіма порухами волі.
Християнське виховання базується на житті людини: у вірі, яка все прощає і зносить; у надії, яка
ніколи не розчаровує, та у любові, яка взамін нічого не вимагає.
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Засобами християнського виховання молоді український Мойсей вважав: участь молоді у Святій
Літургії, молитви, слухання Слова Божого та його наслідування, важливість жити згідно з Євангелієм,
приймання Святої Євхаристії, пильнування чистоти душі, очищуючи її у Святій Сповіді, а також правильне
розуміння вчення Церкви, яка закликає бути практикуючими християнами.
Особливо у християнському вихованні молоді митрополит наголошував на розумінні гріха як найбільшого зла. Серед головних гріхів Слуга Божий виділяв наступні: «гордість, лакімство, безстидність, гнів,
непоміркованість, заздрість, лінивість» [9, с. 115]. Шляхами звільнення від гріха митрополит вважав невинність, покаяння, чеснотливість, прийняття Пресвятої Євхаристії. Український Мойсей вказував на найбільший гріх – вбивство у декількох його проявах: так зване й досить поширене «заказне» вбивство; вбивство
дітей в утробі матері; самогубство; політичне вбивство тощо. Він засуджував політичні вбивства (Послання
«Не убий», 1942 р.) [10, с. 265]. Наголошував: «Любов ближнього є основою цілого християнського життя»
(Про злочин чоловікоубійства, 1942 р.). «Не потоком шумних, галасливих фраз, а тихою, невтомною працею
любіть Україну!» – закликав митрополит Андрей Шептицький.
Найважливішим у вихованні молоді український етнарх вважав наслідування Христа та його чеснот:
великої любові до ближніх і ворогів; покори, лагідності, терпеливості, милосердя («Я милосердя хочу, а не
жертви» (Мт. 9, 13)), ревності, справедливості та мужності.
16 липня 2015 р. Папа Франциск підписав декрет, яким усьому світові проголосив геройські чесноти
митрополита Андрея Шептицького, що виявив їх у справах віри, надії та любові й практикував чесноти
мудрості, справедливості, мужності й стриманості. Вся Вселенська Церква називає його праведним та
закликає всіх наслідувати його чесноти.
Багато послань митрополита, зокрема більшість його пастирських листів, були й залишаються
вказівками і науками для багатьох. Писання митрополита є дороговказами для всіх на дорозі до вічності.
Прикмета його пастирських писань – вчити та виховувати. Зокрема, ці настанови викладені у декреті «Про
виховання», де владика Андрей висвітлював основні чинники впливу на виховання і формування дітей та
молоді. Слуга Божий Андрей постійно наголошував на тому, що відповідальність за виховання несе кожна
людина: батько, мати, вчитель, священик, катехит тощо.
Митрополит Андрей Шептицький увійшов в історію української Церкви та народу як одна з
найвизначніших, знакових, маєстатичних постатей ХХ століття. Його безперечно можна вважати одним із
найкращих педагогів, богословів та діячів української культури, мистецтва і науки. Був всесторонньо
розвиненою особистістю, яка, отримавши добре батьківське виховання, старалася все своє життя жити
згідно з християнською вірою, мораллю та Законом Божим, і не лише жити, але й ділитися набутим досвідом
із іншими. Владика Андрей добре розумів важливість свого обов’язку провадити повірену йому паству, і
віддано сповняв його впродовж усього свого пастирського служіння. Митрополит Шептицький, розуміючи,
що діти та молодь є запорукою майбутнього, закликав учителів, священиків, катехитів до наполегливої
праці. Український Мойсей неодноразово просив у вірних дотримуватися у своєму житті найважливіших
християнських принципів, вчитися жертовної праці та відповідальності за своє життя. Князь Церкви Андрей
Шептицький мислив глибоко, осягаючи глибини педагогіки, богослов’я, філософії та просто – науки життя.
У цьому все його єство: жити для тих, кого повірив йому Господь Бог. Своєю гігантською, самовідданою
працею та духовністю він уприсутнював Бога серед людей. Щоб звернутися до всіх українців, як у
Батьківщині, так і в діаспорі, щоб дати поради всім, митрополит звертався до народу в листах-посланнях.
Владика Андрей безмежно любив українських дітей та молодь, дбав про них, намагався якнайкраще допомогти їм у розумінні Бога, світу, себе. Його велику жертовність і самопосвяту для дітей та молоді можемо
простежити у численних поученнях та дороговказах, які залишив нам український Мойсей.
Його часті звернення до батьків та родичів – це бажання допомогти їм у вихованні дітей та в зміцненні
сімейних стосунків. Слуга Божий Андрей, наголошуючи на важливості особистого прикладу, спонукав
дорослих до самовдосконалення та саморозвитку. Бо, «Nemo dat qui non habet» – «Ніхто не може дати того,
чого не має сам». Тому слід дбати про свій духовний та інтелектуальний розвиток, щоб своїм життям
мотивувати інших жити згідно з християнськими засадами. Митрополит Андрей усе своє життя віддав на
службу Богові та людям. Він закликав збирати скарби на Небі, а не на землі, де все мінливе. Живучи з Богом,
можемо здобути набагато більше, ніж у гонитві за матеріальними благами. Про це свідчить приклад життя
Митрополита, батьки якого прийняли вибір сина посвятити своє життя Богові. Плекаючи любов до молитви,
читання Святого Письма, Сповіді, прийняття Євхаристії, батьки формуватимуть правдивих християн, які
передаватимуть віру своїм дітям.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У своїх численних посланнях
Митрополит Андрей залишив нам свої навчання і заповіти на майбутнє, які актуальні й сьогодні. І для нас,
педагогів-християн ХХІ століття, постать Слуги Божого Андрея, його пастирське служіння, особиста
духовність, велика любов до Бога та людей є прикладом для наслідування. Вивчення педагогічної та
освітньої діяльності митрополита А. Шептицького є перспективним і потребує подальших досліджень.
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ФІЛОСОФІЯ
УДК 930:1
Кендус О. З.

МІСІЯ ДУШПАСТИРСТВА: ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ПРОЯВИ НА ТЛІ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 2013-2014 РР.
Анотація. У статті розглядаються сутнісні принципи та прикмети діяльності душпастиря, такі
як посередництво між Богом та людьми, вплив на громаду через проповідництво, служіння людям та
піклування про членів своєї громади, любов до свого народу. Показано, як вищеназвані якості проявилися у
середовищі українського кліру під час Революції гідності. Без духовної підтримки, яку забезпечували спільна
молитва, добре слово та участь у спільній боротьбі проти зла, не могла бути виборена перемога. Священики черговий раз продемонстрували свою єдність із українським народом, без якої неможливо добитися
поставленої мети.
Ключові слова: душпастир, духовенство, протестувальники, Євромайдан, Революція гідності.

Kendus O. Z.

PASTORAL CARE MISSIOM: ITS ESSENCE AND MANIFESTATIONS
ON THE BACKGROUND OF THE REVOLUTION OF DIGNITY
2013-2014
Abstract. The article reveals essential principles and features of pastor’s activity such as mediation between
God and people, influence on community through preaching, serving to people and care about the members of
your community, love to your people. The article shows how the above mentioned characteristics developed among
the Ukrainian clergy during the revolution of dignity. Without spiritual support provided the common prayer, good
word and participate in the joint struggle against evil, could not be won victory. Priests once again demonstrated
the unity of the Ukrainian people, without which it is impossible to achieve this goal.
Keywords: pastor, clergy, protestors, Euromaidan, revolution of dignity.
Постановка проблеми. У житті українського народу в складні історичні часи велику роль відігравало духовенство. Відомо, що життєвий шлях таких постатей українського кліру, як Іпатія Потія, Петра
Могили, Андрея Шептицького, Василя Липківського, Іларіона (І. Огієнка), Гавриїла Костельника, Йосипа
Сліпого, – це приклад подвижництва і посвяти українському народові. У цей ряд варто поставити і сучасних
представників українського духовенства, які проявили себе справжніми душпастирями в період Революції
гідності на Євромайдані.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема душпастирства знайшла своє відображення у працях
А. Шептицького [3], [14], митрополита Іларіона (І.Огієнка) [15], Й. Сліпого [12] та ін.
Постановка завдання. Метою статті є спроба осмислити зміст та місію душпастирства українського
духовенства у часі суспільно-політичних перетворень на зламі 2013-2014 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. З часів становлення християнства священики здійснюють виняткову місію, призначення якої важко переоцінити. Нішу, яку вони займали на етапі раннього християнства, можна осмислити через образи апостолів, які є похідними від Ісуса Христа як втілення найви-
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щого добра, істини та любові. В Євангелії від Матвія (Мат. 5, 13-15) сказано: апостоли мають бути причиною і підставою здоров’я людства, мають бути тим для людей, чим є сіль що стереже від зіпсуття, мають
бути тим, чим є світло1. Як їхні учні та послідовники – священики, займаючи визначену сходинку в суспільній ієрархії, зобов’язані дотримуватися кодексу апостольського життя, головними рисами якого є безкорисливість, простота, мудрість, тверда віра у Божу допомогу, цілковита посвята служінню Богові та людям,
відречення від власних потреб (Мат. 10)2. Таким чином, священики (душпастирі) повинні виконувати
обов’язки, що покладені на них релігійними догмами, постулатами та суспільно-релігійною інституцією,
якою виступає Церква.
Особливе призначення місії душпастирства в бутті суспільства – це “… і життям і наукою стерегти
людей від зла, просвічувати їх Божим світлом, ставати неначе прикладом для наслідування і предметом
подиву, бути “містом положеним на горі”3, писав митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. Тому певна
вищість становища священиків у соціальному середовищі, на думку митрополита Андрея, зумовлюється
завданнями впливати через постулати християнства на людину та її вчинки.
На кожного священика покладені певні обов’язки, що вони виконують, сповнюючи свою місію як
посередники між Богом та людьми. Андрей Шептицький постійно намагався доносити їх як до широкого
загалу, так і до майбутніх та вже чинних представників українського духовенства.
По-перше, священик, за визначенням А. Шептицького, є посланцем і «відпоручником цілої Церкви
до віддавання почитання Богові й до одержання Його благодаті для всіх вірних”.4 Це основна священича
місія. Вона полягає у проведенні молитви та літургії, складанні пожертв, уділенні св. Тайн і проповідництві.
Священича місія вважається найважливішою, бо вона стосується возвеличення імені Бога та поширення
віри. Тому ідеалом проповідника, зазначав А. Шептицький, є той, хто говорить з таким переконанням, “як
робить це людина, що власними очима бачила і власними руками доторкалася, – говорити як свідок”5. Саме
за таким проповідником завжди будуть слідувати віруючі. Однак проповідь повинна бути співзвучною з
наявною дійсністю, пов’язаною з проблемами і переживаннями людей, які її слухають, незважаючи на те,
що в ній необхідно використовувати якнайбільше текстів із Святого Письма. Проповідь буде тим краща,
чим щиріше і переконливіше говоритиме священик. А також вона вимагає від священика стати зразком
того, чого він повчає інших. Тоді її наслідки будуть відчутними для суспільності.
По-друге, не менш важливим для представників духовенства є обов’язок душпастирства. Цей обов’язок передбачає християнський вплив священика на свою громаду і керівництво нею. Тому, здійснюючи
місію посередництва між Богом і людьми, душпастир покликаний допомагати віруючим розрізняти добро і
зло, грішне та праведне й допомагати позбуватися негативних проявів у вчинках та думках. Для вдалого
здійснення місії душпастирства А. Шептицький радив у першу чергу організувати церковну громаду в
братство, в якому християнські чесноти виховувались би прикладом священика та самих вірних. “Навчити
любови Бога і ближніх проповідями, це річ велика, але є річчю ще важнішою так їх у практику наставити і
так організацією запевнити практику тих чеснот, щоб зорганізовані – і знаходили у цій практиці поміч, і
прикладом, а дальше і передаванням цієї практики впливали на цілу громаду”.6 Адже люди, заохочені
зверненнями священика бажають вести справжнє християнське життя, що передбачає служіння Богові, а
також любов і допомогу ближньому.
Душпастир повинен піклуватися про членів своєї громади, “…безнастанно стояти неначе на сторожі,
щоб людським душам не діялося ніяке зло, ніяка шкода”.7 На нього покладається завдання давати відповіді
на запитання і допомагати розв’язувати проблеми його вірних. А відповіді він повинен шукати своєю
напруженою працею, через власну покору, в святості. Душпастир повинен любити Бога понад усе, але не
менше піклуватись про кожну довірену йому родину. Тому одне із головних завдань, яке ставиться перед
душпастирями, – це служіння людям.
Велику заслугу матиме той священик, який може допомогти людині пробудити її совість. А. Шептицький називає совість органом душі, “від якого ціле здоровля душі залежить, життя душі, охайність, приличність душі, культура людини”.8 Несовісна людина – це вже негативна характеристика. Згідно з моральним богослов’ям людська совість – це свого роду голос Божого звинувачення в людині: “Бог обвиняє людину, але обвиняє її не інакше, як тільки голосом її совісти”9. Адже дуже непросто побороти у собі негативні
чесноти, які притаманні практично кожному – це самолюбство, заздрість, засліплення та пристрасті.
Людина нерідко потребує правильної поради, бо вона сумнівається. “Тому найголовніша праця над людьми
буде в тому, щоб голос совісти так просвітити знанням Божого закону й обов’язку, щоб вона була завсіди
правдивою, і так її виправляти, щоби вона була чутка, себто, щоб людина здавала собі справу з її ваги та
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щоб людина хотіла і вміла йти за нею”10. Муки совісті спонукають людину звільнитися від тягаря сумнівів
та злих вчинків через акт покаяння.
Але не кожна людина готова морально розкаятися, оскільки покаяння вимагає неабиякої мужності,
відваги й сили це виконати. Каяття не може будуватись на відчутті страху. Справжнє розкаяння відбувається
тоді, коли людина оцінює себе не стільки емоціями, а здатна розумом і волею перебороти свою неправоту.
Як душпастир священик має право і повинен вислухати розкаяння людини в її недобрих вчинках чи
гріхах, адже воно повертає мир з Богом та зі своїм “я”. Ця місія душпастиря називається “урядом сповідника”. Тобто священик повинен через свою особу здійснити місію примирення, місію суду і місію прощення. Та здійснити процес покаяння наказує людині її совість. Голос совісті “може бути такий сильний, що і
горду людину може кинути до ніг судді і скаже їй зі сльозами обвиняти себе саму”11, писав А. Шептицький.
Однак міра розвиненості совісті покладена на свободу волі особистості. Адже людина може послухати чи
не послухати голосу своєї совісті, або її притупити, прислухаючись до самолюбства. А. Шептицький наголошував, що совість людини є мірилом її діянь, і хто завжди слідує за голосом своєї совісті, чинитиме вірно.
Й. Сліпий зазначав, що спокій і полегшення в душі кожної людини приносить чиста і спокійна совість.12
Щоб бути справжнім суддею людської совісті священик повинен бути об’єктивним, всебічно освіченим, морально чистим та милосердним. Людина через покаяння просить справедливого суду своїх вчинків у душпастиря, а також прощення за провини через справедливо накладене покарання. Тому священику
належить особлива місія визначити цю міру справедливості, адже накласти надмірне покарання як і
недостатнє не буде мати ніякої користі. Отже, священик повинен відповідати певним моральним вимогам
бути справедливим, мудрим, тактовним, вміти розбудити людську совість, уважно ставитися до людей і
любити їх. Як писав А. Шептицький, священик виступає не тільки посередником між Богом і людьми, суддею, а він є “лікарем недужих душ”, їх моральних недуг. “Моральні недуги мають той особливіший характер, що вони глибоко укриті на дні душі та мають природний нахил прислонюватися позорами…”.13 А
медициною, яка лікує ці “недужі душі”, виступає християнська мораль.
Не менш важливе значення посідають поради душпастиря у вирішенні питань родинного життя, виховання дітей чи у прийнятті рішення, що матиме вплив на все подальше життя, у допомозі знайти вихід із
скрутної ситуації. Кожний душпастир повинен бути добрим виховником. Бо він допомагає родині й школі
у здійсненні складного завдання – виховання молодого покоління. Священик, навчаючи дітей релігії закладає підґрунтя їхнього світогляду, формує духовність через виховання всіх християнських чеснот. Як
писав А. Шептицький: “Мудрий душпастир працею над дітьми здобуває серця родичів”.14 Особливо велике
значення має вплив священика на дитину, котра немає чого навчитися у своїх батьків, або батьки через різні
причини не дають їй належного виховання, чи вони взагалі відсутні. У цій площині завдання душпастиря
допомогти дитині розвинути її найкращі риси та нахили, виховати любов до Церкви, ближнього та свого
народу. Однак священик повинен виховувати людей усіх поколінь, оскільки ніколи не зашкодять його слова
повчань та порад.
І ще одна важлива місія, яка покладається на священика – це любов до свого народу, глибокий внутрішній патріотизм. Ця любов не суперечить загальнолюдській любові до ближнього, адже християнство
вчить в першу чергу любити ближнього, а отже працювати, служити на благо свого народу, нації. Християнський патріотизм, на думку А. Шептицького, визначається найбільшою любов’ю до своєї нації й здатністю на самопожертву в діяльності для її блага. Аналогічну думку озвучував і митрополит УПЦ Іларіон
(І. Огієнко): “Служи ж народові до скону, і тим служитимеш ти Богу…”.15 А. Шептицький закликав любити
свій народ і дбати про нього, у той же час зазначаючи: “… коли сам патріотизм не є по-християнськи понятою любов’ю свого народу, може бути тільки матеріальним бажанням робити на патріотизмові якнайліпші інтереси”.16 Він наголошував знову і знову, що всі ідеали особистість може осягнути, лише будучи
“звершеним, великим християнином”. Бо в іншому випадку людина лише приховуватиме під високими
ідеалами свої бажання вигідного і приємного життя.
Таким чином, викладене вище дає підставу стверджувати те, що представники українського кліру
особливу увагу приділяють образу священика (душпастиря). Переносячи найкращі риси Боголюдини на
апостолів та священиків як Його учнів та послідовників, вимальовується постать українського священикадушпастиря – людини, яка, не шкодуючи праці та зусиль, віддає себе на службу своєму народові.
Душпастирська місія українського кліру в своєму найкращому прояві постала у сучасній революційній Україні на межі 2013-2014 рр. Глибокий, справжній патріотизм священиків різних конфесій виразно
проявився у складних соціально-політичних обставинах, в яких опинилася Українська держава.
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Мабуть, зараз важко точно сказати, коли вперше з’явилися священики-душпастирі на Євромайдані.
Однак їхня діяльність стала величезним прикладом та вираженням справжньої посвяти та служіння своєму
народові. Зокрема, Патріарх УПЦ КП Філарет (Денисенко) зазначив: «…наша Церква здійснює своє служіння безпосередньо серед людей на майдані. Адже там багато наших віруючих, і вони вимагають допомоги
священиків – духовної бесіди, молитви. Тому наші священики знаходяться серед людей, щоб виконувати
свої пастирські обов'язки».17 А в зверненнях від імені УГКЦ чітко висловлена позиція, що вона не стоятиме
осторонь особливо тоді, коли порушуються права людини та принципи суспільної моралі, що випливають
з Божого закону та відображені в соціальному вченні Церкви. І це продемонстрували наступні події.
Наскільки невигідною для влади В. Януковича стала присутність священиків на Майдані, демонструє
офіційний лист Міністерства культури України від 03.01.2014 №1/3/13-14, підписаний першим заступником
міністра Т. Коханом до Предстоятеля УГКЦ, Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава
Шевчука.18 У цьому листі здійснюється посилання на статтю 21 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації», в якій зазначається, що «богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно, тобто без відповідних дозволів (згоди), можуть проводитися лише в культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, квартирах і будинках громадян та деяких інших місцях (на кладовищах, місцях окремих поховань і крематоріях)».19 Даний лист звинувачує представників УГКЦ у недотриманні вимог законодавства про свободу совісті та релігійних організацій. Оскільки без офіційного дозволу
влади проводити літургії у місцях, для цього не призначених, «в так званих «молитовних наметах», на
майдані Незалежності міста Києва – це порушення відповідного законодавства»20. А тому в разі подальшого
ігнорування даних приписів даний лист інформував про юридичне право владних структур звернутися із
позовом до судових органів для врегулювання даної ситуації.
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) 13.01.2014 рр. оприлюднив та прокоментував даного листа. «Уперше за часи незалежності України пролунала погроза щодо «припинення діяльності відповідних релігійних
організацій УГКЦ» … Нагадаю, що саме цього року виповнюється 25 років від легалізації УГКЦ у колишньому Радянському Союзі. Минули ті часи, коли руйнувалися храми, а священнослужителів, які несли
духовну послугу своїм вірним, арештовували чи навіть вбивали. Тому велику стурбованість у нас викликало
твердження, яке лунає тепер, у незалежній Україні, що служіння Української Греко-Католицької Церкви
вважається таким, що «може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення [її]
діяльності».21
Митрополит Святослав (Шевчук) чітко заявив: незважаючи на те, що Церква не є учасником політичних процесів, вона не може і не буде стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну турботу. «Присутність духовного отця там, де перебувають його вірні, є складовою частиною пастирської опіки. Бути зі
своїми вірними – це обов’язок священика, що випливає з самої місії Церкви. Цій місії, дорученої Христом,
наша Церква завжди була вірною і такою залишиться у майбутньому, незважаючи на будь-які погрози».22
Тому священики різних конфесій, виходячи з принципу свободи віросповідання – основоположного
права людини, стали забезпечувати на Євромайдані проведення молитви та уділення св. Тайн для своїх
вірян. Митрополит Святослав (Шевчук) наголосив, що «душпастир може безперешкодно молитися там, де
знаходяться його вірні. Для реалізації цього права не потрібен окремий дозвіл держави».23
Предстоятель іншої української релігійної організації – УПЦ КП Патріарх Філарет також твердо
заявив, що молитись людям в будь-якому місці ніхто не може заборонити, але в політичну діяльність Церква
не має права втручатись. Крім того Патріарх Філарет також додав, що адресований главі УГКЦ Святославу
(Шевчуку) лист від Міністерства культури не може спричинити ліквідації УГКЦ в Україні.24
Римо-католицька церква в Україні також від початку Майдану була присутня на його трибунах,
виступаючи на підтримку мирних протестів. Зокрема, один із єпископів Києво-Житомирської єпархії, Станіслав Широкорадюк регулярно приходив на Євромайдан, и щоденно проводив меси і молитви за демонстрантів.
Однією з найдраматичніших подій за участю представників духовенства в ході протистояння на
Майдані між «Беркутом» і людьми на барикадах виявився вихід між ворогуючими сторонами 21 січня 2014
року на вулиці Грушевського трьох ченців Києво-Печерської лаври. Священики-монахи стояли з хрестом
та іконами і молилися. Стрілянина припинилася, перестали летіти каміння та коктейлі Молотова, припинилися вибухи світло-шумових гранат. Однак ці миротворчі дії, як стверджував глава прес-служби Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) протоієрей Георгій Коваленко, були
ініціативою самих монахів і виявилися для керівництва Церкви повною несподіванкою.25 У цьому кроці
був справжній вияв душпастирської місії. Через певний час ще близько десяти священиків приєдналися до
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молитви та стояння між протиборчими сторонами. І хоча, на жаль, запобігти насильству не вдалося, це мало
величезне значення, бо протистояння було зупинене майже на добу.
Після подій 22 січня 2014 р., коли від куль снайперів загинуло декілька демонстрантів, єпископ римокатолицької церкви Станіслав Широкорадюк повідомив по католицькому радіо в Києві про те, що Україні
потрібні патріоти, люди, які готові йти на пожертву.26 За його словами, народ повинен молитися про те, щоб
таких людей було більше, адже немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх близьких. Він також
висловив свою впевненість у тому, що Майдан переможе, бо наявна велика єдність християн на головній
площі столиці.
Через декілька днів молебні подібні до київського відбулися і в інших містах України. Зокрема, 27
січня 2014 р. з благословення архієпископа Херсонського і Таврійського УПЦ МП Іоанна була проведена
молитва про мир в Україні між майданами опозиції й влади у Херсоні біля будівлі обласної державної
адміністрації. Але цей молебень проходив під час затишшя.
Схожу тактику молитовного стояння між сторонами почали освоювати представники й інших Церков. 28 січня 2014 р. під час голосування про відставку голови ради Монастирського району Тернопільської
області регіонала Романа Білика священнослужителі Української Греко-Католицької Церкви вишикувалися
живим ланцюгом і з хрестами в руках біля дверей облради.
Однак у Києві конфлікт не спадав, а продовжував загострюватися. Тому було скликано екстрене
засідання Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. Її представники закликали і владу, і опозиційні сили припинити насильство і сісти за стіл переговорів. Патріарх Київський Філарет наголошував,
що Церква не займає ту чи іншу політичну сторону, але моральні оцінки давати повинна: «Ми підтримуємо
добро незалежно від того, хто його здійснює – влада чи протестувальники, а коли поводяться погано – ми
говоримо, що так чинити не потрібно»27. А також він наголосив, що Церква закликає до діалогу і припинення насильства з обох сторін.
Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) також заявив про свою готовність
«взяти участь у зустрічі президента з лідерами опозиції і докласти максимум зусиль для досягнення компромісу заради миру в Україні», і підкреслив, що «лідери Церков і релігійних організацій могли б виступити
гарантами виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті між владою і опозицією»28. Ці зустрічі дійсно
відбулися.
Такі зусилля Церков стали одним із чинників, що дозволили призупинити силове протистояння. Зокрема, коли відбувалися зустрічі з лідерами опозиції, стало відомо, що президент Янукович готовий провести
з ними черговий раунд переговорів. Проте опозиціонери не хотіли їхати до президента, не погодивши цей
крок із мітингувальниками на Майдані. У цій ситуації Всеукраїнська рада Церков делегувала своїх
представників на Майдан, які змогли переконати протестувальників у необхідності переговорів з владою,
що лідери опозиційних партій поїхали до президента за наполяганням ради Церков. І в той день намітився
перелом у діалозі між владою і опозицією. Варто зазначити, що такий діалог розпочався, але так і не призвів
до мирного врегулювання конфлікту між українським суспільством та владою.
Події на Євромайдані посилили розкол у Православній Церкві Московського патріархату. Адже
частина її священиків була орієнтована на співпрацю з Росією, а інші заговорили про своє бажання вийти
з-під цього впливу і про можливості вступу в союз із Церквою Київського патріархату. Чи можливе
об’єднання цих Церков? Це питання давно назріло і хвилює українське суспільство. Однак, як свідчить
історія, таке об’єднання немислимо провести лише за допомогою певного указу чи рішення. Воно має стати
спільною потребою, і лише тоді може бути реалізованим.
Але, коли після 20 лютого 2014 р. вже було більше сотні жертв на Майдані, представники духовенства
в один голос закликали не вірити провокаціям, спрямованим на провокування та поглиблення конфлікту.
Вони разом захищали присутніх та відспівували невинно убитих у тих кривавих подіях.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Душпастирська місія українського духовенства стала невід’ємною складовою частиною подій Революції гідності 2013-2014 рр. Без
духовної підтримки, яку забезпечували спільна молитва, добре слово та участь у спільній боротьбі проти
зла, не могла бути виборена перемога. Священики черговий раз продемонстрували свою єдність із українським народом, без якої неможливо добитися поставленої мети. Місія душпастирства у сучасному українському суспільстві не втратила своєї актуальності. Про це свідчить і жертовність та допомога духовенства
військовим – учасникам російсько-українського конфлікту, який триває на східних теренах України.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ КОЛА ЗАЦІКАВЛЕНОСТЕЙ
ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО
Анотація. Народна рецепція трьох шляхів міцно закарбувалася у свідомості молодого П. Карманського: перша – любові до жінки, друга – до творчості та богемного способу життя, третя – до кар’єрного
просування. На тринадцятому році життя П. Карманський мав вже виразно сформовану національну
ідентичність. Найбільш модальний варіант любовної історії, що поставав перед молодим автором – любов
між польським жовніром та українською вчителькою.
Ключові слова: рецепція трьох шляхів, національна ідентичність, вирівнювання життєвих шансів.
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ON THE FORMATION OF THE CIRCLE OF INTERESTS
P. KARMANSKY
Abstract. The folk-reception of tree ways was widely opened to the young Karmansky: first – the love of a
women, second – creativity and bohemian lifestyle, the third – social career advancement. In 13 years P. Karmansky has clearly formed national identity. The most modal version of love story which appeared before the young
author was a love between the Polish zhovnir and Ukrainian teacher.
Key words: folk-reception of tree ways, national identity, alignment of life chance.
Постановка проблеми. Всі ми родом з дитинства. Історія пролонгованого дитинства Петра Карманського – унікальний фрагмент формування українського інтелігента гальського типу, закоханого у мовознавство та мистецтвознавство.
Постановка завдання. Мета статті – висвітлення життєвого шляху та аналіз творчої спадщини
П. Карманського.
Виклад основного матеріалу дослідження. П. Карманський – уродженець Надсяння. Його ранні
життєві шляхи стелилися Люблінськими та Перемишльськими землями (сучасна Польща). Тривалий час
через ці землі по річці Сян пролягав географічний кордон українсько-польського розмежування.
Містечко Чесанів Люблінського воєводства, де 29 травня 1878 р. вперше прорізався на світ голос
поета, було типовим провінційним містечком українсько-польського помежів’я. Усвідомлення своєї виняткової місії хлопець виніс із батьківської хати: за випадковим збігом обставин він народився у родині теслі
– мандрівного ремісника, який щорічно повертався додому «навесні, рідко коли – влітку». Причетність до
батьківського ремесла заклало в юній душі відчуття місії визволення, адже батько Ісуса Христа так само
був теслею. Перше вуличне прізвисько П. Карманський разом з трьома братами та двома сестрами отримав
саме від батька. В околиці їх називали – Сильвестрові. Між тим, Сильвестра Карманського – людину з
романтичним складом вдачі життя, за словами найіменитішого з його синів, зробило «робітником совісним», котрий попри невисокий рівень освіти «одначе давав собі раду у своєму ремеслі, немов би мав середню фахову освіту» [ 3, с. 5].
Архаїчна традиція приписувала синам чіпкіше зберігати у пам’яті образ батька. Слідуючи їй, більша
увага у книзі спогадів «Сторінки життя» (а це назва первісного варіанта автобіографічної оповіді П. Карманського) приділена відтворенню збереженого пам’яттю образу батька. Злам наукової парадигми кінця
ХІХ – початку ХХ ст. наполягав на істотнішому дослідженні материнських начал на розвиток синів, відповідно, у роботі «Крізь темряву» (1957) («Сторінки життя») знаходимо такі надзвичайно теплі рядки про
матір: «Пригадую тільки її бліде, симпатичне обличчя і те, що вона часто хворіла і передчасно почала сивіти.
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Дуже турбувалася дітьми та змучувала себе надсильною працею в хаті і в полі…» [3, с. 5-6]. Як і її релігійна
покровителька Параскева, час від часу вона долучалася до праці в торговельній галузі.
Батьківська зайнятість не дозволяла значної уваги приділяти дітям – самозаглибленість і відособленість молодшого сина Сильвестра Карманського на такому тлі не виглядає диковинно. Неподалік від
дому Карманських стояла капличка, від котрої відходило три дороги, а разом з тим народнопісенна проекція
трьох шляхів міцно укоренилася у свідомості Петра Карманського: перша – до коханої жінки; друга – до
творчості й богемного способу життя; третя – просування по соціальній ієрархії. Осмислення цих доріг
проходило значною мірою вже у першому робочому кабінеті хлопця за саморуч змайстрованим столиком
у садку під грушею.
Початкова точка відліку всіх подальших шукань П. Карманського – батьківська хата. П. Карманський
тривалий час підтримував стосунки з братами: Осипом, що не вирізнявся особливою щедрістю, середущим
– Іваном, котрий хотів стати вчителем, але, фрагментарно здобувши освіту в Чесанові, Ярославі та
Перемишлі, осяг посаду урядового чиновника, та молодшим – вірним військовому обов’язку Михайлом,
найістотніше психологічно спорідненим із наймолодшим пасинком чоловічої статі з родини Карманських.
Творча працездатність сфокусувалася у свідомості П. Карманського дитячим образом ще однієї померлої
дитини з сім’ї: «моя дитяча пам’ять зберегла образ ще однієї, від мене (тобто – П. Карманського – В. К.)
молодшої дитини, яку я бачив на столі у оточенні свічок» [ 3, с. 6].
Родинне середовище П. Карманський не схильний був ідеалізувати. На сторінках його спогадів
знаходимо шкіц про бездітного дядька, котрий намагався позитивно вплинути на племінника, залучивши
його до господарювання у своєму обійсті в Чесанові. Цей фрагмент родинних відносин залишив у П. Карманського неприємні враження. Він навіть не потрудився приховати свою неприязнь до дядька на сторінках
«Крізь темряву» (1957), згадавши про вербально-театральну помсту родичеві виголошенням проповіді в
часі перебування на стезі церковно-релігійної кар’єри [ 3, с. 19,34].
Певний час виховання Петра Карманського в Чесанові було позначене польськими впливами. Але все
ж глибше врізалася у дитячу свідомість українська етнічність, насамперед завдяки «довжелезній пісні про
трагічну смерть Івана Непомука». Етносередовище не могло не позначитися на ранньому пісенному репертуарі П. Карманського – хлопець не уникав співати «польських літаній та молебнів».
Віддавна орієнтована на органічне багатоголосся українська народна пісня у свідомості хлопця все ж
позиційно закріпиться вище, ніж попередньо окреслений пісенний репертуар: у контексті бінарної опозиції
класик українського модернізму окреслить саме українські парубочі співи contra «мелодій жаб’ячого хору».
Рівень обробки багатющого за мелодійно-тональною насиченістю та жанрово-стилістичним наповненням
українського фольклорного матеріалу не вважав достатнім, про що неодноразово заявляв у своїй поетичній
творчості. Вокальні дані й слух дозволяли П. Карманському працювати у музичній сфері навіть керівником
хорових колективів.
Біографія П. Карманського дозволяє говорити про виразне окреслення його національної ідентичності на тринадцятому році життя. Цієї доби він ще не пише віршів на ідейно-політичну тематику, але все
ж має за спиною солідний запас модерністської любовної лірики та репутацію поета-декадента. Проекція
нещасливого кохання – провідна тема його поетичних збірок: « З теки самоубийця. Психологічний образок
у замітках і поезіях» (1899), «Ой люлі, смутку» (1906), «Блудні огні» (1907), «Пливем по морі тьми» (1909).
Любов поета до доньки визначного українського етнографа М. Зубрицького наштовхнулася на небажання
останньої стати дружиною священика. Волею обставин цей шлюб і кар’єра священнослужителя поступилися в ієрархії пріоритетів П. Карманського бажанню ближче познайомитися з «вічним містом» Римом.
Молодим чоловіком рухає прагнення «побачити Рим – і померти». Але у Римі на нього чекає нове кохання.
Цього разу – до мексиканської співачки Г. Марін, що пізніше проросло збіркою «Ой люлі, смутку». Як
розплата за необдумане кохання й самовільні відлучення до Риму вкупі зі спровокованим обвинуваченням
у содомії молодий чоловік був змушений розпрощатися з релігійною кар’єрою.
Якщо полісемантичність любові найповніше доносить збірка П. Карманського «Блудні огні», то пік
його любовних переживань на книжковій полиці відображає «Пливем по морі тьми». Молодий чоловік іде
до містечка Ловран (Італія), щоб працювати вихователем дітей художника Тита Романчука, та закохується
у дружину митця (До речі, такий розвиток подій був завчасно прогнозований товаришами поета по «Молодій Музі» [5, c. 122]). Неповторну гаму переживань молодого чоловіка доносить до нас вірш «Місячна
соната» з присвятою С. Романчуковій.
Дослідники сходяться на думці, що любовна лірика – найвишуканіша сторінка творчості П. Карманського. Дана проблема цілком може послужити основою самостійного дослідницького пошуку.
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Рятівним колом від ланцюга негараздів повсякденності для П. Карманського виступала творчість.
Перші спроби самостійного віршування хлопця припадають на навчання у чесанівській початковій школі.
У дусі поетики романтизму на творчість його окрилювало кохання. На сторінках спогадів «Крізь темряву»
(1957) знаходимо такі рядки: «Скільки я себе пам’ятаю, ще з початкової школи я завжди був закоханий в
яку-небудь дівчину. А це відбирало час. Треба було писати присвячені їй вірші, страждати. Шукати з нею
зустрічі» » [3, с. 11].
Крізь поетичні строфи часто пробивалися слова, фрази, рядки непевності. Хиткість матеріального
становища, відсутність родинної підтримки, стабільного дружнього оточення вносили дисонанс у любовні
стосунки. Нестатки змушували хлопця часто вдаватися до пошуку найрізноманітніших заробітків та зміни
місця проживання. З огляду на це, зберегти лицарське обличчя було надзвичайно важко, але у дусі польської
куртуазної традиції молодий чоловік вдавався саме до таких методів виходу з під лавини чуттєвих
пристрастей. Проекція послідовної відступної жіночої тактики у любовних стосунках неодноразово поставала перед ним у місті з оригінальним українським митецьким обличчям – Перемишлі. Об’єктивно найбільш модальний варіант любовного роману, що поставав перед молодим автором, – полотно кохання
«польський жовнір» – «українська вчителька». Програвати в уяві сцени такого емоційного зближення йому
доводилося неодноразово, і дисонанси його особистих закоханостей у дзеркалах чужих «перемишльських
романів» не зникали, а, навпаки, загострювалися.
Поетика завжди потребувала від автора оригінального переживання власної цілісності та неповторності. Але переживання цілісності та самобутності не було можливим без негативних заперечувальних
конотацій. Віддавна побутуючий у львівських культурних колах жарт, що П. Карманський – автор, котрого
завжди можна впізнати за творчою манерою, насправді був чистісінькою правдою. Непевність, жаль, сум,
смуток, а місцями і розпач поет П. Карманський із гідністю проніс через всю свою літературну творчість.
Просування догори щаблями церковної ієрархії в часі навчання у «Коледжіо Рутенум» (1900-1904),
що при Ватикані, передбачало включення обдарованих ченців до наукової сфери діяльності. Але ієзуїтська
модель наукового знання потребувала від осягаючих наукові висоти беззастережної аскези. А такий стиль
життя не був властивий молодому чоловікові, що у вирівнюванні своїх життєвих шансів найчастіше
покладався на долю, випадковість та непрогнозовану мережу відносин. Він не міг стати ні філістером,
котрий тримається стабільної течії життя, ні послушником-відлюдником у келії за щільно закритими
дверми. Як і його попередники, студенти з русько-українських теренів, романтик П. Карманський ночами
на рушниках спускався з тісних монаших келій для того, щоб помилуватися «вічним містом». Ілюзія
невинної пригоди розросталася завдяки закоханості у мексиканську співачку Г. Марін. Відчуття культурної
прогалини у вихованця «Коледжіо Рутенум» згладжувалося високим рівнем культурних запитів. У Римі
початку ХХ ст. П. Карманський ствердився як «тривожна особистість», яка чуттєво тяжіє до всього того,
що дає підтримку й часто вдається до копіїнг-реакцій – втечі від невідомого. Втечу і динамічне розставання
з панночкою Зубрицькою відображають такі віршовані рядки вірша «Прощання»:
Гоп! Гоп! Мій коню, в степ, як море,
Чеши, креши, гони, мій сивий…
Гони же – пан твій нещасливий, Гоп! Гоп! Своє най згубить горе.
Поет рано усвідомив суб’єктивний характер любові (для прикладу - «Ой нависли чорні хмари…»).
Найвиразніше проступає у творчості поета алегорія кохання «трой-зілля» («Гей насіяв я трой-зілля, Де його
подіти?»). Але навіть негативні конотативні смисли любові не пригнічують у ньому лицарських сподівань:
Вийде мила брати воду,
Зловить зілля-руту,
Зловить руту та й згадає
За любов забуту.
Сентенції своїх любовних прагнень і сподівань поет часто осмислює через загальну призму «жіночої долі».
Центральна coda (а це улюблений літературний прийом поетичної риторики П. Карманського) – «прийде осіння нічка» у вірші «Мати» виступає основною проекцією жіночих очікувань. Почерпнуте з народної творчості
сподівання на нове наповнення жіночої долі у поезії П. Карманського відображає цикл кодових рядків:
1) Прийде спокійна нічка...
2) Прийде свята неділя...
3) Пожди зима настане...
4) Як ляжеш у темнім гробі...
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Не може не впасти в очі, що фінальним акордом збірки «Ой люлі, смутку» постає строфа: «Смійся,
мій смутку!»
Поетизація любові у модерному ракурсі дуже зближує П. Карманського з І. Франком. Зрештою, це не
єдиний момент зближення. Вже будучи директором музею І. Франка у Львові, у вірші «Його тюремні
сонети» (1946) П. Карманський зміг дошукатися і моменту ідейно-філософського зближення поетів:
І ще сьогодні у тяжку годину
Сонети ці нагадують мені
Наказ сумління: поважай людину
І не дозволь їй знидіти в багні!
Смуга дистанційованого зближення «молодомузівців» та І. Франка була широко відзначена українськими літературознавцями у середині 90-х рр. ХХ ст. Нові ракурси проблеми з нагоди 140-річчя від дня
народження І. Франка були відзначені київською дослідницею Н. Шумило [6, c. 772-776], викладачем Ужгородського університету Л. Голомб [2, c. 777-783], доцентом Львівської академії мистецтв П. Ляшкевичем
[4, c. 558-562] та М. Вербовим [1, c. 784-791], з Кривого Рога.
Модернізм привносить у літературу ідею розпорошення авторської ідентичності. І. Франко був
готовим сприйняти цю візію, але у дуже обмеженому обсязі. Львівська творча молодь сприйняла цю ідею
ширше і поважніше. Хоча публікація М. Вороним у 1901 р. в «Літературно-Науковому Вістнику» Маніфесту українських модерністів автоматично не витворила мережі митців-модерністів, вітчизняні літератори і
митці модерністської течії 1905-1906 рр. консолідуються довкола видань «Артистичний Вісник», «Українська
хата», «Молода муза». Готовність схрестити мечі Франком виявив, насамперед теоретик «Молодої музи»
О. Луцький, що опонував Каменяреві як прозово, так віршовою епіграмою «Іван Храмко», націленими
проти сповідуваного одним із провідних діячів українського культурного життя в західноукраїнських землях симбіозу мистецтва та ідеології. Як свідчать «молодомузівці», з войовничими ідеями «повалення ідола»
неодноразово виступав і вихованець краківської студентської української громади Б. Лепкий. Водночас не
можна не помітити, що найпотужніший поет-«молодомузівець» П. Карманський тримався осторонь від цієї
ідеї. А галицькі письменники-модерністи Василь Стефаник та Лесь Мартович сторонилися навіть і
«молодомузівського» гуртка.
Задумуючись над проблемою формування культурно-мистецької мережі у 1935-1936 рр. П. Карманський створює збірку ессеїв «Українська богема» (Львів, 1936). Генеалогію українського богемного
життя він виводить від неоднозначно трактованого у середовищі «Молодої Музи» Франка. Богемне середовище, на думку П. Карманського, концентрується у багатьох полюсах і сутнісно є багатоплановим та
поліцентричним.
Проблема співіснування мистецтва та ідеології в одному культурному просторі особливо гостро
постала перед П. Карманським у часі дворічного перебування в Канаді. Українська спільнота за океаном
видавалася йому перебільшено заангажованою у плетиво меркантильних інтересів та ідейно-політичних
сутичок. Але лихоліття військової бурі не залишає осторонь від таких колізій і П. Карманського.
До свого приходу на політичну стезю і політичний жанр поетики митець і сам ставився іронічно.
Збірка «Al fresco» розпочинається віршем «Інтродукція» з виразно самокритичним зверненням: «Гей,
плаксо, смутку мій, ти, паяце банальний».
Попри те, що Україна воєнної доби постане перед поетом у образі матері Ніоби, до відзначення 100літнього ювілею Т. Шевченка П. Карманський поставиться як до спроби втиснути генія у вузькі рамки
підсолоджених салонних святкувань. Щоб підняти свою самооцінку, в критичний момент цілком у
модерністському стилі він напише поезії «До моїх черевиків», «До мойого плаща». Крізь воєнні канонади
автору дочуватиметься «кривавий сміх»:
Гей, смійся, смутку мій! Щоби з гробів зірвались
Кістки, яким давно сей світ сказав прощай.
Спокійний холод віє від строфи:
Вдягни блазенський стрій, лице сховай під маску
Упідлення й брехні (ти ж, прецінь, син раба…)
І смійся, блазню, смій! Заслужуй нашу ласку,
Доволі було сліз – сміху зажде юрба.
За складних перипетій воєнних дій поет зізнається про сокровенний смисл його поривань лише своїм
найближчим:
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Піду від вас; піду світами,
Здвигну собі терем спокою,
Спов’юся чорними думками
І стану жити сам собою.
Піду від вас; візьму з собою
Гіркий доробок: рани й муки,
Зачиню двері за собою
І в струях сліз омию руки.
В буремному 1917-му поету у віршованій формі дочувається закличне волання натовпу:
До рук блазенський жезл! Хоч біль вуста стискає,
Виходь на сцену, ти, мізерний арлекін!
Ось знуджена юрба з усіх боків гукає:
«Паяце, смійся, смій! Тобі і нам на скін…»
Перебування поза полем досяжності сконсолідованої спільноти дозволить йому висловити неприховано іронічне ставлення до тих, кого зображував у своїх патетичних віршованих рядках:
Со страхом божим я молюся
До потентатів чергових
І часом дрібочку спідлюся.
(це ж привілей усіх живих!..).
Поету соромно. Але зовсім не перед усіма … Його пече гіркий сором 1940 р., коли він отримує
замовлення на легітимацію тиранії. У цей момент йому особливо важко згадувати митця з великої літери
М. Коцюбинського, котрий навчив поета Карманського «контрасти покохати», тобто вмінню мислити у
площині бінарних опозицій. Звернення до творчості М. Коцюбинського дає шанс П. Карманському шукати
свій оригінальний сюжет у віршованому жанрі. Відштовхуючись від фабули етюда М. Коцюбинського
«Цвіт яблуні» (1902) з його неперевершеним осмисленням проблеми «життя автора» – «смерть дитини»,
П. Карманський створює свій вірш «Ave, Caesar!». Перед читачем колоритно постає колізія гри двох блазнів
– анонімного римського невольника-гладіатора і Гая Юлія Цезаря, які тією чи іншою мірою мають підпорядковуватися пориванням натовпу. Тут не зайвим буде згадати, що спроектована П. Карманським тема
блазня й до сьогодні жива в українській літературі. Сучасна українська постмодерна література доносить
до читача образ постмодерного «блазня» у творчій спадщині Ю. Андруховича.
Романтизм найповніше з усіх митецьких напрямів акцентує увагу на суб’єктності автора. У часи непевності й воєнних заметілей романтик П. Карманський намагався шукати своє поетичне кредо в улюбленій
Італії:
Пооране чоло, мутні пригаслі очі
І усміхом гірким уста покривлені.
Під маскою лиця дрімає смуток ночі
І стомлені думки, в пустель задивлені.
Політичні зацікавлення були віддаленою сферою інтересів П. Карманського. Лише написання збірки
«Al fresco» виразніше сфокусувало обличчя політиків у візуальному просторі П. Карманського. Круговорот
боротьби загострює сприйняття протистояння, а протидіючі сили часто постають у дзеркалах надуманих
фігур і поз. Поява збірки «Al fresco», її сприйняття немало здивувало й самого автора. Вихований у молодшій школі за методиками початкових шкіл європейських католицьких університетів молодий чоловік намагається відсахнутися сам від себе. Щоб досягнути внутрішньої рівноваги посередині 1918 р. за дорученням
гетьманського уряду він їде в Південну Україну, аби організувати та налагодити там діяльність національної
системи освіти.
Розвал Австро-Угорської імперії, скориставшись канадським досвідом, П. Карманський зустрів не у
політичному центрі подій, а в аграрно потужному Тернопіллі. Разом з тим, вагомо заявив про свої лідерські
амбіції у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р., коли осягнув посаду голови Тернопільського повітового
комітету та заснував невдовзі пресовий орган цієї організації – «Голос Поділля». Як депутат парламенту
діяч ухвалював історичне рішення про злуку УНР і ЗУНР на сесії у Станіславі. А відтак був учасником
історичного акту злуки українських земель 22 січня 1918 р. на Софіївській площі у Києві. Обставини з лона
революційної боротьби виносять його на шлях дипломатичної роботи. Приживання у новій сфері не виявилося легким. Конфлікт із очільником української дипломатії О. Скоропис-Йолтуховським набув чималого
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резонансу серед українського політичного Олімпу. Щоб уникнути нагнітання напруженості, П. Карманський вдається до тактики вимушеного відступу і невдовзі виїздить як член дипломатичної місії до Ватикану.
Набуте в молодому віці знання пріоритетів, тонкощів та правил підкилимної боротьби дуже знадобилося
поету в часі дипломатичної місії у релігійній столиці Західного світу. Театр політичної віхоли спонукав
письменника знову взятися за перо й долучити до першого тому «Al fresco» другу частину. Проте, на погляд
П. Ляшкевича, реалізувати видання задуманого віршового циклу не вдалося. Екс-дипломат П. Карманський
опинився у Відні, котрий за даної ситуації був центром консолідаційних змагань найрізноманітніших
українських сил. Вишколений на прикладах із життя лицарства літератор намагається дотримуватися
рицарської поведінки. Щоб зберегти рицарські доспіхи для подальшої боротьби, він пише та видає власним
коштом брошуру «Моїм клеветникам».
Політика для П. Карманського – сфера стресів і надпотужного нервово-психічного напруження. Природне тяжіння до віршово-поетичного жанру він з часом вчиться змінювати переключенням на перекладання. У поле зору пошукувача потрапляє роман Уго Фоско «Останні листи Якова Ортіса», і П. Карманський починає вирішувати завдання його донесення до українського читача. Італійська спадщина оригінально постає в автора перекладами Мацціні та Паппіні. За обставин невизначеності й руйнування палітри
культурно-мистецького полотна перекладацьку діяльність він вважає оптимальною формою заангажованості творчої особистості у соціумну спільноту. На схилі віку за хитких життєвих обставин він перекладає
гетевський варіант «Іфігенії в Тавриді», спільно з М. Рильським працює над перекладом «Божественної
комедії» Данте. І все ж оригінальне авторське слово для нього завжди стоятиме вище служіння ідеології та
реплікації.
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ
ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ – ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. Проаналізовано філософські погляди українських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст.
через призму найголовнішої риси нашої ментальності – екзистенціальної зорієнтованості на життя кожного українця, а відтак і України. Стаття логічно підводить до висновку про важливість використання у
сучасних умовах філософської спадщини українських письменників цього періоду задля збереження державної самостійності, національної ідентичності і самосвідомості та здобуття Україною вічного буття
в колі інших вільних народів.
Ключові слова: філософія, філософські погляди, соборність України, релігійність, хутірська філософія, національна ідентичність, український романтизм, українська національна ідея, філософська концепція
вічності, історіософія, конкордизм.

Syslyuk Y. G., Dubyk V. Y.

AN EXISTENTIAL ORIENTATION OF PHILOSOPHICAL VIEWS
UKRAINIAN WRITERS XIX – EARLY XX CENTURY
Abstract. Philosophical views Ukrainian writers XIX - early XX century are analyzes through the prism of the
most important features of our mentality - existential orientation on the life of every Ukrainian, and thus Ukraine.
The article logically leads to the conclusion about the importance of use in modern conditions philosophical
heritage of Ukrainian writers by this period in order to preserve the state independence, national identity and
consciousness and becoming the Ukraine eternal life between other free nations.
Keywords: philosophy, philosophical views, unity of Ukraine, religion, philosophy of hamlet, national identity, Ukrainian romanticism, Ukrainian national idea, philosophical concept of eternity, historiosophy, konkordyzm.
Постановка проблеми. На теренах України ХІХ першої половини ХХ століття зародилася і розвивалася нова українська культура та філософія, відбувався поступовий процес самоусвідомлення новою
елітою, що формувалася з міщанства, своєї національної ідентичності, покликання працювати заради добра
і блага українського народу. Нове покоління національно-свідомої інтелігенції висуває на порядок денний
проблеми не тільки культурницькі, але й державницькі та соціальні. Під таким кутом зору тема статті
сьогодні є актуальною як у теоретичному, так і практичному аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що вплив української філософії ХIХ – першої
половини ХХ століття на духовне життя тодішньої країни ще недостатньо висвітлений у науковій літературі, хоч окремі аспекти цієї проблеми знайшли відображення у публікаціях Горбача Н., Горського В., Кашуби М., Петрушенка В., Причепія А., Чернія А., Чекаля Л., Огородника І., Огородника В. та інших авторів.
Постановка завдання. Виходячи з теоретичної, практичної та наукової актуальності даного наукового дослідження, автори ставлять перед собою мету проаналізувати філософські погляди українських письменників і науковців ХIX – першої половини ХХ століття у контексті поширення культурно-державницькосоціальних ідей та їхнього впливу на духовне життя українського народу цього періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Українські письменники і науковці популяризували
західноєвропейську філософську думку, поширювали освіту, розвивали науку, формували вільнодумні ідеї
та національну самосвідомість українського народу. Найвидатнішими діячами науки та культури цього
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періоду стали Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, М. Шашкевич, М. Гоголь, І. Франко, Л. Українка,
В. Винниченко. М. Грушевський.
Тарас Шевченко (1814 – 1861) – гуманіст світового рівня. У центрі його філософської концепції –
людина, її життєва доля, природні невід’ємні права, успадковані від вільних і героїчних предків, невіддільність праці та людяності, свободи і соціальної справедливості. І хоч спеціальних філософських праць
Т. Шевченко не писав, але його творчість була в руслі тієї частини світової філософської спадщини, що
розвивалася через мистецтво та літературу.
Основне питання його філософії – співвідношення соціального добра і зла щодо конкретної людини у
конкретних історичних умовах і стосовно його Батьківщини-України. Необхідність знищення народом царського кріпосницького ладу – головний висновок філософії Т. Шевченка. Як наслідок – суспільство справедливості, добра і свободи, що буде найсприятливішим тлом для щастя вільної людини у вільній Україні.
У творчості Т. Шевченка поєднані принципи раціоналізму і сенсуалізму. Його сподівання на прихід
апостола правди і науки, на прихід героя із святим і праведним законом поєднані з людськими почуттями.
Т. Шевченкові чужий той, хто хоч і мислить категоріями І. Канта і Г. В. Гегеля, є мудрецем-космополітом,
мріє про людство або „отечество”, але не жаліє ні брата свого, ні рідного тата. Таких Т. Шевченко називав
лжепророками, а їх вчення – півідеями. Водночас він усвідомлював трагічність свого буття у рідному краї,
який перебуває в ярмі.
Шевченко висловлював ідеї соборності України. Він працював і над пам’ятками різних земель України, задумавши створити колоритне видання „Живописної України”, що повинне було об’єднати Україну в
соціальному просторі та історичному часі, стати своєрідною енциклопедією історії, звичаїв, побуту,
фольклору минулого і сучасного життя українського народу.
Глибоко гуманістичною є у Т. Шевченка філософська концепція людини і громадянина як особи
вільної, незалежної, свідомого українського патріота, здатного кожним своїм вчинком стати на захист
соціально-моральних ідеалів Батьківщини. Т. Шевченкова людина,як і він сам, активна, творча, діяльна,
патріотична1. Він заперечував усе, що поневолювало дух людини, звеличував свідоме земне, природнопатріотичне сприйняття світу, позбавлене будь-якого фанатизму. „Молітесь Богові одному. Молітесь правді
на землі, а більше на землі нікому не поклоняйтесь...”. Він закликав народ перестати поклонятись ідолам,
які йому нав’язували чужинці. Т. Шевченко осуджує пристосовництво до гнобителів, називаючи прислужників рабами, підніжками, „гряззю Москви і Варшави”. Він картає також психологію безвольності: „А ми
дивились, та мовчали, та мовчки чухали чуби. Німії, підлії раби, підніжки царськії, лакеї...”2.
Т. Шевченко гостро критикував формалізм російської офіційної церкви, її прислужництво царизму,
вважав, що вона захищає колонізаторську політику Росії в Україні. Для Т. Шевченка була властива непримиренність для всякої неправди, зла, несправедливості, на яких би високих п’єдесталах вони не стояли. У
„Холодному Ярі” Т. Шевченко з осудом пише про офіційну політику російського царизму, яка основувалася
на концепції самодержавства, православ’я і народності: „Ви – розбійники неситі, голодні ворони. По якому
правдивому, святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте?”3.
Шевченкове розуміння Бога – органічна складова частина його філософського сприйняття світу. Він
розумів Бога через безпосереднє спілкування з ним у своїх роздумах та душі, через світ своїх почуттів до
України, рідного народу, природи, історії, традицій, мови. Це був свій, український шлях до Бога, глибоко
гуманістичний, справедливий, добрий і благородний. Його світоглядно-філософський шлях до Бога осяяний
ідеєю святості, якою Т. Шевченко жив і творив. У цій святості Т. Шевченка гармонійно поєднувалася його
любов до мудрості, вміщувався світ його поезії, художнього слова, малярства, громадянського служіння
Україні та її знедоленому народові.
Філософський світогляд Т. Шевченка – це найвищий злет духовності українського народу, осмислення ним самого себе і світу в умовах бездержавності середини ХІХ століття. Він у своєму світосприйнятті
виразив найпотаємніші сторони безсмертної душі українського народу, животворні джерела якої сягають
прадавньої язичницької культури.
Микола Костомаров (1817 – 1885) – український учений, письменник і громадський діяч. Світоглядна позиція М. Костомарова базувалася на переконанні, що Бог створив світ, втіливши у нього духовне начало. У „Книзі буття українського народу” зазначається, що історія – це накреслений Богом для людства
шлях до спасіння. Слов’яни, як і всі народи, йдуть своїм шляхом. Однак їх спіткали два лиха: незгода між
собою і часте переймання від інших народів чужих звичаїв і законів. Взірцем справедливої християнської
держави для нього була колишня Козацька держава, бо „там усі були рівні і старшини вибирались і кожен
повинен був слугувати всім і за всіх працювати і жодної помпи, ні титула не було між козаками”4.
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Всупереч російській історіографії, що розглядала український народ як частину народу російського,
М. Костомаров відстоював самобутність української нації з її історією, мовою, культурою, психологією. У
дослідженні „Дві руські народності” М.Костомаров пише: „В українсько-руського народу ніби украдено
його прізвище. Українсько-руська суспільність із давніх давен визначалася розвитком особистої самоволі,
свободою…”5. Трапилося це через відсутність в українців політики холодного розрахунку і твердості на
шляху до мети: Стародавній дух терпимості без національної пихи перейшов і в характер козаччини, і в
сучасне життя. Українець кривди не забуває, але він не мстивий. Він приятелює з усіма народами незалежно
від віри чи звичаїв. Даючи волю іншим і шануючи їх, українець вимагає й собі такої ж волі й обопільної
поваги. Коли ж чужинець глумиться над його святинями, українець спалахує справедливим гнівом.
Стосовно релігійності М. Костомаров виходив з того, що перейнявши від греків християнську
цивілізацію і віру, українці не прийняли грецьку неприхильність до західної католицької церкви. В
українців переважає душевна побожність і внутрішня розмова з Богом.
У розумінні українця громада – це добровільне товариство людей із незмінним правом, особистої
волі. Вільна стихія українського народу часто призводила до непостійності мети і нечіткості політичних
устремлінь. В Україні кожен хлібороб був самостійним власником свого добра, тому любить працю.
Саме такими найхарактернішими рисами М. Костомаров намагається донести самобутність українського народу. В геополітичному відношенні мислитель ратував за слов’янську співдружність і взаємну
оборону від зовнішніх ворожих сил. Микола Костомаров бачив майбутнє України у вільній федерації
слов’янських народів при загальній особистій і суспільній свободі.
Пантелеймон Куліш (1819 – 1897) – український письменник, історик, перекладач. Узагальнено
світогляд П. Куліша можна визначити як своєрідний пантеїзм, в якому ототожнюються закони Бога і закони
природи. Певна послідовність у цьому напрямі приводила мислителя до фаталістичного детермінізму, де
безконечний космос і природа визначають закони суспільного життя.
Філософська методологія осягнення світу П. Куліша побудована на антитезах. У пошуку істини він
завжди відштовхується від протилежного і через його заперечення підводив до розуміння суті тієї чи іншої
проблеми. Саме у формі діалогу антитез, що відображала суперечливості самого життя, мислитель розкриває зміст свого світосприйняття. Філософське розуміння людини у П. Куліша передбачає визначення у
ній двох природ: внутрішнього найпотаємнішого єства, уособленого в серці, й зовнішньої форми з розумом
у центрі. Із постійного протиборства внутрішнього і зовнішнього, суті та явища постає наука його антитез:
„серце – голова”, „минуле – сучасне”, „народна мова – штучна мова”, „хутір – місто”, „Україна – Європа”.
Саме такими логічними конструкціями П. Куліш відображає поліваріантність самого світу6.
Залежно від ситуації П.Куліш змінював підходи до світу: від романтизму до позитивізму; від релігійного світогляду до культу науки; від православ’я до ідеї природної релігії, спільної для всіх народів; від
козакофільства до козакофобства, що майже переходило до туркофільства; від західництва до критики західної культури. Було у нього і „полонофільство”, і „русофільство”, і „австрофільство” з одночасною їх
критикою.
Прагнучи до постійної зміни та еволюції у межах логічного розвитку певної ідеї, П. Куліш відштовхувався від протилежного, щоб не залишатися застиглим, мертвим духом. При цьому всьому в нього завжди
була внутрішня єдність провідної ідеї – ідеї України. Все у світі поділялося у П. Куліша на дві групи залежно
від відношення до України. Шукання провідної лінії – що за Україну, а що проти неї – було змістом антитез
філософа. Саме за цим принципом він розвиває свій „україно-центричний” світогляд з такими рисами, як
сердечність, патріархальні звичаї, землеробська культура, народна мова, християнська релігія.
Досліджуючи історію та етнографію українців у двотомній збірці „Записки о Южной Руси”, П. Куліш
наголошує на гармонії людини і природи, романтично кличе до відновлення природно-патріархального
побуту як способу життя, властивого національному характерові українців. На думку П. Куліша, українці
можуть зберегти національну самобутність внаслідок повсюдного запровадження хутірної системи життя.
Так з’явилося поняття „хутірної філософії” як філософії життя на природі і в повній єдності з нею, адже
природа і рідна земля очищують від незгод і всього зайвого, тримають людину-хуторянина твердо на своїй
землі. Саме у хуторянському способі життя і в Божій науці П. Куліш вбачав майбутнє воскресіння України.
Маркіян Шашкевич (1811 – 1843) відіграв значну роль у національно-духовному пробудженні Галичини середини XIX ст., філософському осмисленні народом своєї ідентичності. Вся його діяльність була
спрямована на звільнення народу з-під гніту застарілої церковної схоластики, що панувала у письменстві та
освіті. Спираючись на багатовікові традиції, наявні у фольклорі, і вбачаючи у народних піснях та обрядах
закодованість етнопсихології, підсвідомого національного „Я”, він намагався утвердити нове філософське

224

розуміння життя, у центрі якого повинні стояти освіта і мова народу. За глибоким переконанням
М. Шашкевича, освіта і мова народу – це його спосіб життя і думання, філософія душі і розквіту, без яких
він (народ) мертвий. На основі такого підходу М. Шашкевич вважав, що можна ідентифікувати селянина та
інтелігента, відкривати таємниці своєї особистості й колективної самобутності, з’ясовувати загальні й
морально-етичні риси українського народу, його культурне обличчя, історичний досвід, унікальність і
самобутність видатних історичних діячів7.
Микола Гоголь (1809 – 1852). Його філософське кредо – це романтичне світосприйняття. За мету
свого життя він висунув вирішення проблеми: „Як виставити чорта дурнем?”. Під чортом він розумів
магічно-реальну істоту, в якій зосередилося заперечення Бога. На думку М. Гоголя, чорт не є щось надзвичайне і далеке, а знайоме і звичайне паскудство – вічне зло у людських думках і почуттях, безсиллі та
тупості. На думку Д. Мережковського, М. Гоголь зробив для моральних вимірів те саме, що Лейбніц для
математики – „відкрив ніби диференціальне числення, нескінченно велике значення нескінченно малих величин добра і зла. Він першим зрозумів, що чорт і є найменше, яке лише внаслідок нашої власної малості
здається великим, – найслабше, яке лише внаслідок нашої власної слабості здається сильним...”8.
У філософії художніх образів М. Гоголь підводить до думки, що сенс людського життя – у самому
житті. І немає для людини на землі жодної цілі, крім реального існування. Це і є звичайна людська природа
чуттєвого досвіду, вища мета людини, „не визначена” на землі. Кінець і початок світу недоступні для неї.
„Мертві душі” – це звичайне казенне слово канцелярської мови кріпосного права – вживається
М. Гоголем саме у чичиковському розумінні, а не в релігійному смислі, де саме поняття „мертві душі”
звучить як абсурд.
„У Бога всі живі” – зазначає мислитель. Тільки тому, що володарюють у світі чорти і всяка нечисть,
душі вмерли. У праці „Выбранные места из переписки с друзьями” М. Гоголь намагається привернути увагу
читачів до вічних істин духа і серця на противагу мертвим душам. Кожна людина, шукаючи правду, мусить
заглибитись у себе, свою душу. Покаявшись і визнавши гріхи, людина вдосконалюється. На думку
М. Гоголя, це єдиний шлях від світу „мертвих душ” до світу „душ живих”. „Робіть кожний своє діло,
молячись у тиші. Суспільство поліпшає тільки тоді, коли кожна окрема людина візьметься сама за себе і
буде жити як християнин, працюючи для Бога тим знаряддям, яке їй дано, стараючись добре впливати на
невелике коло людей навкруги себе. Все тоді прийде в лад, самі собою встановляться тоді належні стосунки
між людьми, визначаться законні межі у всьому. І людство рушить вперед”9.
Романтична психологія та морально-естетичні шукання М. Гоголя – це унікальне явище внаслідок
з’єднання української ментальності з російською мрійливістю, відоме як „українська школа” у російській
духовності.
Іван Франко (1856 – 1916) – видатний письменник, учений, доктор філософії і громадський діяч.
Його філософський світогляд оснований на досягненнях тогочасної науки. Він вважав, що природа, перебуваючи у постійному русі, зміні, виникла внаслідок власного довготривалого еволюційного поступу.
Вінцем творіння природи стала людина. Всі процеси, що відбуваються у природі, органічно пов’язані між
собою, впливають один на одного.
Частково поділяючи погляди Чарлза Дарвіна (1809 – 1882), І. Франко водночас не погоджувався з
соціал-дарвіністами, які виводили економічні суперечності, конфлікти тільки з самої природи людини,
ігноруючи при цьому роль визначальних суспільних чинників. Одна боротьба за існування, наголошував
він, ніколи не змогла б розвинути індивіда, підняти його до рівня мислячої та активно діючої особистості.
У людині І. Франкові імпонували такі непересічні риси: доброта, працьовитість, освіченість,
твердість і воля, розважливість, безстрашність, любов до Батьківщини, жертовність у боротьбі за реалізацію
вселюдських гуманних ідеалів. Саме вони становлять „гарного чоловіка, себто визначають його сутність”.
В єдності зі згаданими людинотворчими ознаками І. Франко розглядав і питання сенсу життя. Воно є
безцінним скарбом, що дається людині природою. Ніхто не має права позбавити людину життя як найбільшого блага. Сенс, мету життя І. Франко вбачає у вільній творчій праці, здоров’ї, свободі та щасті, соціальній,
економічній, національній рівності. Фактично йдеться саме про ті конкретні цінності, що становлять умови
життєдіяльності людей.
Одиничне, окреме життя не є безконечним у часі – воно має початок і кінець. Вплетення його у загальний колообіг природи, за І. Франком, – необхідний закономірний процес. Тривалість духовного земного
життя людина може продовжити своєю подвижницькою діяльністю на користь суспільних потреб. Тут ми
бачимо його ідейний перегук зі Г. Сковородою і Т. Шевченком. Антигуманними для суспільства називав
І. Франко принципи життя, які проповідували наприкінці XIX-початку XX ст. філософія прагматизму та
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анархізму. Мислителеві не імпонувала і богословська концепція життя: „Завдання чоловіка, – писав він, –
не в тім: жити на землі в нужді і кривді, щоб був щасливий по смерті, – бо по смерті ніякого життя, ані
щастя нема”. Тому людина повинна змагатися, аби за рахунок своєї праці мати щасливе життя в посейбічному існуванні10.
У поглядах на історичний процес І. Франко відкидав усілякі волюнтаристські підходи. „Перемоги в
історії, – наголошував І. Франко, – ніколи не діються в ім’я яких-небудь ідеалів, породжених в головах
людських, а не викликаних обставинами дійсного життя”. Так, реалізацію ідеалів громадівського соціалізму
він пов’язував із економічними, політичними і духовними здобутками, яких досягнуло тогочасне українське
суспільство.
Він не сприйняв і не поділяв ідей марксизму. І. Франко, характеризуючи „матеріалістичний світогляд”, сформований на основі „Капіталу” К. Маркса, де на всі найскладніші історичні явища готові формули
такого типу, як „релігія – це витвір буржуазії, національна держава – це витвір буржуазії”, скептично
зазначав: „Бодай то мати такий делікатний світогляд. Кілька формулок – і чоловік кований на всі чотири
ноги, попросту бери та й мудрість ложкою черпай. А що найцінніше, так це те, що при помочі цього
світогляду вся будущина відкрита перед тобою, мов на долоні”11.
І. Франко доводить, що матеріалістичне розуміння історії, яке оголошується в марксизмі одним із
найбільших наукових відкриттів, зроблених на основі діалектичного методу, є не що інше, як красиво складена схема еволюції людства. І, як кожна штучна схема, вона не позбавлена теоретико-методологічних вад.
Зрештою, І. Франко в праці „До історії соціалістичного руху” подав ґрунтовний філософсько-світоглядний аналіз „Маніфесту комуністичної партії” К. Маркса і Ф. Енгельса. Порівнявши текст маніфесту
французького фур’єриста Віктора Консідерана і маніфесту К. Маркса і Ф. Енгельса, він дійшов висновку,
що останні „черпали не лише зміст свойого маніфесту з маніфесту Консідерана, але навіть форму, титули
розділів”. Уже сам цей факт багато про що говорить. Далі І. Франко, зіставляючи тексти цих двох маніфестів, стверджував, що „правда більше на стороні Консідерана, ніж Маркса”, бо ті зміни, які внесли
К. Маркс і Ф. Енгельс у текст маніфесту В. Консідерана, запрограмували таку „програму державного соціалізму, який аж надто пахне державним деспотизмом та уніформізмом, що проведений справді в життя
міг би статися великим гальмом або джерелом нових революцій”12.
І. Франка турбував низький рівень розвитку освіти, знань і свідомості. Власне тому саме останнім він
приділяв чимало уваги у багатьох творах. Свідомість, за І. Франком, – наслідок відображення людьми
об’єктивної реальності. Рушійною причиною її виникнення, розвитку були їхні природні потреби у продукуванні ними предметів, засобів для існування, без яких вони не змогли б жити, діяти. Появу цього духовного явища мислитель пов’язував із мовою, яка змогла виникнути й сформуватися внаслідок колективного
життя та спільної праці людей.
При вивченні будь-яких явищ, зокрема суспільних, не можна ігнорувати навіть другорядні факти. В
науці „ніяких простих фактів” немає, їх потрібно аналізувати не ізольовано один від одного, а обов’язково
у „причиновім зв’язку”. Таке пізнання кваліфікувалося І. Франком як найефективніше. Цього принципу він
сам дотримувався, аналізуючи вітчизняну і зарубіжну історію.
Однією з цілей пізнання є досягнення істини, яку І. Франко називав „правдою”. Шлях до неї ніколи і
ніде не був легким і прямим. Істина, як правило, повільно долає на своєму шляху оману, блукання манівцями. Крок за кроком непізнане переходить у нову й вищу стадію – пізнане. Предмети пізнання осягаються
суб’єктами не відразу, повно й вичерпно, а поступово, частинами. Істинні знання, за І. Франком, досягаються не одним методом пізнання, експериментом, спостереженням, досвідом чи понятійним теоретичним шляхом. Істина – це єдність методів пізнання й практичної діяльності.
Загальнонауковий характер філософського світогляду І. Франка добре проглядається у його оцінках
релігії як складного суспільно історичного явища. Праця „Поема про сотворення світу” цілком присвячена
розгляду джерельної бази „Біблії”. Будучи вченим вільнодумцем, І. Франко вважав, що історичний час
релігії залишився в минулому, що на її місце має прийти наука з її „широким цивілізаційним світоглядом, а
релігія має залишитися лише як річ особистого переконання”13.
Отже, філософська концепція природи, людини, свідомості, суспільства та пізнання І. Франка становила винятково важливий етап у розвитку вітчизняної духовної традиції.
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач, 1871 – 1913) – геніальна українська поетеса, драматург,
мислитель і громадський діяч. Філософський світогляд Лесі Українки розгортався у контексті світової
філософії, яка ще з глибокої давнини формувалася невіддільно від художнього слова, художньо-образного
сприйняття світу. Одна з основних філософських проблем творчості Лесі Українки – проблема людини, її
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унікальності та гідності, природи і свободи. Якщо людина – центральний об’єкт філософії та мистецтва, то
тема людської любові – стрижнева у цьому питанні. Леся Українка змальовує її дефіцит у явищах і соціальних рухах, що задекларовують своєю метою оновити світ, перебудувати його на „прогресивних” або й
„божественних”, як їм здається, засадах. Леся Українка бачить прекрасне і творить його. Такими є її збірки
„На крилах пісень”, „Думи і мрії”, поеми „Місячна легенда”, „Русалка”, переклади з чужомовних літератур,
драматичні твори.
З огляду на поліцейський режим царського самодержавства в Росії Леся Українка змушена вдаватися
до езопівської мови, брати сюжети для творів із історії чужих народів або з рідної історії, але давно минулих
часів. Це давало змогу обійти цензурні заборони, уникнути прямих переслідувань влади і водночас
висловити світоглядні ідеї, висунути найактуальніші питання тогочасного суспільного життя.
Свої теми Леся Українка розробляла через призму українського світу, української національної ідеї у
підручнику „Стародавня історія східних народів”, драмах „В катакомбах”, „Адвокат Мартініан”, „Руфін і
Прісцілла”. Леся Українка сягнула найвищих вершин філософського осмислення духовного змісту віри і
правди життя, суперечностей між сліпою вірою і реальним гуманізмом. Є підстави вважати, що у цих
драмах є і езотеричний зміст відображення суспільно-політичних рухів в Україні на початку XX ст., суперечностей, що повністю розкрилися в революції та в післяреволюційну добу в Україні. До влади рвалися
демагогічні, антинародні сили. Вони готові були в ім’я абстрактних ідеалів розтоптати істинні цінності
народу.
Водночас Леся Українка висловила оригінальні погляди щодо світоглядно-філософських проблем
відношення особи-релігії-народу, що мало актуальне значення для українського відродження. Жодна з
релігій в Україні не була охоронницею національних традицій рідної мови і культури в добу Лесі Українки,
а поодинокі факти загальної картини не змінюють.
До філософської проблематики Лесі Українки належить і постановка питання про співвідношення
мистецької еліти і народу. У драмах „Оргія”, „Вавілонський полон” Леся Українка розглядає всю складність
становища митця в умовах рабства або втрати державної незалежності. Найталановитіший митець є глибоко
нещасний. Він розривається перед потребою в кусні хліба і гострим відчуттям небезпеки продатися
ворогові. Бо в останньому випадку це приводить до втрати таланту.
У творчій спадщині Лесі Українки знайшла своє відображення філософська концепція вічності – чи
то у формі невмирущої вічності поезії, яка лине, „де вічна весна”, чи то у формі глибокої переконаності, що
все створене художнім талантом залишиться в анналах вічності. „Поет не боїться від ворога смерти, бо
вольная пісня не може умерти”14.
Своїми поглядами Леся Українка збагачувала свідомість народу ідеями незалежності та свободи,
гуманізму і демократії, доблесті й звитяги, хоробрості та готовності до самопожертви в ім’я великої справи
національного і соціального визволення народу загалом і кожної людини зокрема.
У праці „Утопія в белетристиці” аналізується динаміка розвитку соціально-політичних утопій – від
уявлень про рай на землі й на небі первісної людини і до соціалістичних прожектів другої половини XIX ст.
Леся Українка звернула увагу на те, що вже „у стародавніх утопічних легендах про рай поруч з ідеєю про
Божу ласку чи не ласку, що дає й одбирає людям рай, прокидалася ідея про людську самодіяльність, про те,
що людина може той рай заслужити або з власної провини втеряти, а нарешті – і це найголовніше для генези
політичної утопії – людина може і сама вибороти собі щось, навіть проти волі якоїсь вищої надлюдської
сили”15.
В зв’язку з поширенням у Західній Європі у другій половині XIX ст. марксизму, зазначила Леся
Українка, утопізм „зміцнів, виріс, з одного боку, в наукову теорію, з другого – кристалізувався в догму,
близьку до релігійної”16. Такими утопіями вона вважала твори Анатоля Франса, Едуарда Белламі, Едуарда
Бульвера-Літтона, Уїльяма Морріса, Герберта Уеллса.
Михайло Грушевський (1866 – 1934) – видатний історик, науковець. Творча спадщина М. Грушевського цікавить нас з погляду його філософії історії. Основним об’єктом його пізнання є історія
українського народу. М. Грушевський на основі вивчення великого фактичного матеріалу доходить до висновку, що загальноруської історії не було, а була історія окремих народів східного слов’янства. На його
думку, для об’єктивнішого розгляду історії потрібно вивчати не тільки історію держави, а й історію народу.
Історіософська концепція М. Грушевського будується на системному аналізові всіх сфер життєдіяльності суспільства. Він успішно застосовує принцип єдності, історичного і логічного в історичному пізнанні.
Це дало змогу, з одного боку, описати всі сфери життя українського народу, а з іншого, – узагальнити і
систематизувати великий історичний матеріал.
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Характерними ознаками історіософської концепції М. Грушевського є науковість і творчий підхід у
вивченні та викладі матеріалу. Він не механічно констатує історичні факти, а прагне їх осмислити,
відшукати причини, які породжують ті чи інші історичні події, знайти основні тенденції розвитку. Політичні
діячі у М. Грушевського – емоційні, живі, мають свій характер зі всіма недоліками і перевагами. Видатна
особа розглядається у контексті історії: тобто аналізуються мотиви її діяльності, вплив близького оточення
та об’єктивних історичних обставин. Особливу увагу М. Грушевський звертав на важливі якості видатної
особи, її місце і роль в історичному процесі, вплив на хід історичних подій.
Науково обгрунтовано, системно аналізує М. Грушевський історіософське питання, про співвідношення інтересів різних соціальних груп українського суспільства. В основі суспільних інтересів, на його
думку, покладені економічні потреби. Вони – визначальні, стержневі. Такий підхід дав змогу об’єктивно
проаналізувати взаємодію інтересів держави і народу. Серед ієрархії інтересів на перше місце М. Грушевський висуває інтереси народу. Політика держави повинна підпорядковуватися загальнонародним інтересам.
Ігнорування цього принципу веде до соціального напруження, конфліктів і навіть людських жертв.
М. Грушевський звертав увагу на перебільшення економічного фактора в марксизмі. Він виступав проти
соціалістичної революції, диктатури пролетаріату, загалом проти марксистської теорії класової боротьби.
Історіософська концепція М. Грушевського відрізняється широким охопленням історичного матеріалу, об’єктивним аналізом, оригінальною методикою дослідження історичних фактів.
Володимир Винниченко (1880 – 1951) – видатний український письменник, публіцист, політичний
та громадський діяч. Великий творчий розум митця у поєднанні з бурхливою політичною діяльністю дав
змогу осмислити і вирішити чимало актуальних соціально-філософських проблем. Ще на початку XX ст.
він розпізнав у гонці озброєнь зростаючу небезпеку для людства, висував ідею міжнародного економічного
співробітництва, критикував абсолютизацію класової боротьби у подоланні соціальних конфліктів.
В. Винниченко залишив значну творчу спадщину: понад 100 оповідань, п’єс, публіцистичних статей,
14 романів, 41 книжку щоденникових записів, величезне листування, понад сотню власних художніх
картин. Заслуговує на увагу його великий етико-філософський трактат „Конкордизм”, який, на жаль, залишається неопублікованим донині (зберігається в архіві В. Винниченка в Колумбійському університеті Сполучених Штатів). Працю „Конкордизм” В. Винниченко називав найкращою своєю дитиною.
Термін „конкордизм” походить від лат. – соnсоrdіа – погодження, згода. І окрема людина, і суспільство загалом прагнуть до погодженого щасливого життя. Тому конкордизм є такою системою методів і
„правил боротьби з нещастям, яке панує над людством протягом величезної частини його історії”17.
Упродовж тривалого часу людство вважало, що вирішення цієї проблеми лежить в рамках релігійної
боротьби, що причиною нещасть є гріховність людини, непослух її Божим заповідям. Власне, до віри,
моральності зводилися також розуміння цієї проблеми у „прихильників різноманітних систем соціалізму,
комунізму, лібералізму, націоналізму й демократизму, хоч вони і вважають себе антирелігійними”. У деяких
філософсько-соціологічних теоріях причину нещастя свого народу вбачали у „злій моральності інших
національностей”. Конкордизм відкидає усі ці теорії як необгрунтовані, вигадані та утопічні.
Своє бачення перспектив розвитку людства В. Винниченко відтворює в соціально-утопічному романі
„Сонячна машина”. Він у художньому творі розглядає актуальні філософські проблеми. Це співвідношення
особистих потреб та інтересів людини і суспільства, проблема свободи, вільного вибору, ролі видатної
особи у розвиткові суспільства, впливу науки і техніки на життєдіяльність людини. В романі є чимало суто
філософських роздумів автора, що засвідчують про його добру обізнаність із історією розвитку
філософської думки, починаючи від античності аж до XX ст.
Аналізуючи фактори, які впливатимуть на розвиток суспільства, В. Винниченко підводить читача до
висновку, що і в майбутньому основною рушійною силою залишиться людина. Навіть геніальні відкриття
в науці й техніці здатні вирішувати тільки тактичні проблеми розвитку суспільства. Однак ці відкриття
породжують нові соціальні проблеми. Так, винайдення сонячної машини, що може давати надто смачну і
дешеву (з погляду матеріальних затрат) їжу, приводить суспільство до лінощів і повної деградації.
Автор не нав’язує свого погляду щодо розгляду таких завжди актуальних філософських проблем, як
проблема сенсу життя людини, її свободи, проблеми перспектив розвитку суспільства. Однак він і не
погоджувався з реальною практикою вирішення цих проблем більшовиками.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Світоглядна основа діяльності
українських письменників XIX-початку XX ст. – це ідеї прогресивної, суспільно-політичної думки Західної
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Європи, якими жили всі передові мислителі. Розвиток української філософської думки цього часу відбувався в органічній єдності зі складним і суперечливим процесом пробудження національної самосвідомості, прагненням українського народу національно і політично самовизначитись, а відтак реалізувати
національну мету – утворити і розбудувати Українську державу.
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РЕЦЕНЗІЇ
УДК 94 (477.82): В. Кучабський
Рутар С. М.
ВАСИЛЬ КУЧАБСЬКИЙ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.
РЕЦ. НА КНИГУ КУЧАБСЬКОГО ЗАХІДНА УКРАЇНА В БОРОТЬБІ З ПОЛЬЩЕЮ ТА
БІЛЬШОВИЗМОМ У 1918-1923 РР. – ЛЬВІВ: ДОСЛІДНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР НАУКОВОГО
ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА, 2015. – 448 С.; 6 КАРТ / ПЕРЕКЛАД З НІМЕЦЬКОЇ ТЕТЯНИ
ЛІСОВОЇ ЗА ВИДАННЯМ: KUTSCHABSKY W. DIE WESTUKRAINE IM KAMPFE MIT POLEN
UND DEM BOLSCHEWISMUS IN DEN JAHREN 1918-1923. – BERLIN: JUNKER UND DÜNNHAUPT
VERLAG, 1934. НАУКОВИЙ РЕДАКТОР І АВТОР ПЕРЕДМОВИ (58 С.) С. ГЕЛЕЙ

Rutar S. M.
VASYL’ KUТCHABSKYJ AND THE MODERN PROBLEMS OF POLITICAL DEVELOPMENT
OF UKRAINE. BOOK REVIEW VASYL’ KUТCHABSKYJ IN THE WESTERN UKRAINE IN THE
FIGHT WITH POLAND AND BOLSCHEVISM IN 1918-1923. – LVIV: RESEARCH AND PUBLISHING
CENTER OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY, 2015. – 448 P..; 6 CARDS/TRANSLATION
FROM GERMAN BY FOREST TETIANA LISNA FOR PUBLICATION: KUTSCHABSKY W. DIE
WESTUKRAINE IM KAMPFE MIT POLEN UND DEM BOLSCHEWISMUS IN DEN JAHREN 19181923. – BERLIN: JUNKER UND DÜNNHAUPT VERLAG, 1934. THE SCIENTIFIC EDITOR AND
AUTHOR OF THE FOREWORD (58) S. HELEJ.
Появу цієї книжки в перекладі українською мовою можна розцінювати як вагомий внесок у розвиток
теорії та історії політичної думки України, оскільки її автору вдалося зробити на той час найбільш
об'єктивний та комплексний аналіз подій Української національної революції. Монографія В. Кучабського
"Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918-1923 роках" була вперше опублікована
німецькою мовою у Берліні в 1934 році, і лише в 2009 році перекладена англійською мовою Центром
дослідження історії імені Петра Яцика при Альбертському університеті (Канада).
Щойно сьогодні український читач отримав можливість ознайомитися з цією книгою завдяки спільній творчій праці проф. С. Гелея як наукового редактора і автора передмови та Т. Лісної, як перекладача. У
передмові до названої праці С. Гелей висвітлив основні віхи діяльності історика, концептуальні положення
його теоретичної спадщини та зробив стислий аналітичний огляд монографії. Аналіз книги та передмови до
неї дозволяють виділити ті вузлові проблеми, які на, нашу думку, можуть послужити методологічним підґрунтям для критичного осмислення переломних моментів української історії з метою врахування уроків
минулого для недопущення подібних помилок при реалізації стратегії розбудови сучасних інститутів
державного та суспільного ладу.
Аналізуючи книгу В. Кучабського необхідно, перш за все відмітити, що вона ґрунтується на засадах
українського консерватизму, сформульованого у працях В. Липинського та інших вчених. В. Кучабський
розумів консерватизм як політичний напрям, який відстоює ті політичні, етичні та соціально-економічні
цінності, що служать інтересам розбудови міцної національної держави. На його думку, ця політична течія
дозволяє творчо поєднати позитивні національні державотворчі традиції із політичним досвідом
розвинутих країн. Вчений рішуче відкидав автономістську, соціалістичну та течію етнічного націоналізму,
вважаючи їх деструктивними щодо національної консолідації. Саме тому він наголошував, що причина
поразки УНР полягала у поширенні серед української еліти ідеї автономії у складі демократичної Російської
федерації та ідеї соціалістичної революції.
У поглядах на форму державного правління В. Кучабський відстоював ідею "позитивного мілітаризму", яка виражалася у необхідності національно-військової диктатури, як єдиного засобу відстояти державний суверенітет в боротьбі з зовнішніми та внутрішніми ворогами. Якщо В. Липинський вважав основним
державотворчим фактором союз монарха з аристократією – кращими представниками "трудових класів",
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С. Томашівський – союз короля Галичини з Греко-католицькою церквою, то В. Кучабський – військову
еліту (Січове стрілецтво). У Січовому стрілецтві історик вбачав найкращі риси українського народу: освіченість, організованість, жертовність і політичний реалізм. Він рішуче заперечував різні форми диктатур,
які ґрунтувалися на егалітаристських цінностях і виражали інтереси люмпенізованих верств народу, а також
парламентську демократію, як форму правління, що надавала перевагу партійній більшості і повністю
нехтувала інтересами опозиційної меншості.
Ідеальний варіант формування національної еліти, за В. Кучабським – об'єднання представників
української аристократії і народної інтелігенції. Проте цей варіант був неможливим в реальній політиці з
огляду на існуючі суперечності між цими двома елітними групами. Якщо представникам української
аристократії були притаманні консервативні цінності у версії колишніх метрополій, то представникам
інтелігенції – радикальні та популістські цінності і терористичні методи революційної боротьби.
Заслуговує на увагу думка В. Кучабського про визначальну роль геополітичних факторів в національно-визвольній боротьбі. Йдеться про здатність національної еліти об'єктивно оцінити міжнародну ситуацію,
максимально врахувати інтереси геополітичних гравців в процесі реалізації стратегічних завдань державотворення. На думку вченого, тогочасна геополітична ситуація була несприятливою для здобуття державної
незалежності на всій території України, оскільки українцям приходилося вести водночас боротьбу проти
поляків, більшовиків та білогвардійців. Крім того Антанта була зацікавлена в об'єднанні країн Східної
Європи для боротьби з більшовизмом як найбільш небезпечним злом і в розбудові Російської держави.
Зовнішня політика УНР і ЗУНР не вписувалася в стратегічні плани країн Антанти, що негативно позначилося на перспективі збереження української державності. При цьому слід підкреслити, що не всі країни
виступали проти державної самостійності України. Якщо Франція послідовно підтримувала Польщу в
боротьбі з українцями, розглядаючи її як серйозну геополітичну противагу більшовизму і Німеччині, то
США та Велика Британія припускали можливість утворення національно-державної автономії в Галичині.
В. Кучабський вважав за необхідне використати цей шанс, як єдино можливий для збереження
державності в Галичині (хоч і з великим територіальним втратами). Він гостро критикував політику ЗУНР,
яка відкидала пропозицію французького генерала Барталемі щодо збереження права Галичини на державність без Львова та Бориславського нафтового басейну.
Аналіз геополітичної концепції В. Кучабського буде не повним, якщо не брати до уваги його оцінку
різних підходів щодо збереження державності українських дипломатичних місій. В цьому плані для нього
пріоритетною виглядала позиція місії А. Марголіна і О. Шульгіна, яка передбачала можливість об'єднання
національно-визвольних сил Східної Європи у боротьбі проти більшовизму і вирішення майбутнього
Російської Федерації шляхом ухвалення національних конституцій. Інші позиції дипломатичних місій
вважав помилковими. До них він відносив позицію місії В. Панейка та С. Томашівського, яка відстоювала
необхідність об'єднання військових сил УНР з армією А. Денікіна в боротьбі з більшовизмом і державну
самостійність Галичини та позицію М. Лозинського і Д. Вітовського, орієнтовану на здобуття державної
самостійності України і заперечення федеративного зв'язку України із Росією.
Таким чином, праця В. Кучабського "Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 19181923 рр." має важливе значення для вдосконалення методології аналізу історико-політологічних проблем
національно-визвольної боротьби України, які стосуються розуміння форми державного правління в умовах
воєнного протистояння, ролі національної еліти у процесі формування нації та розбудови держави, значення
політичних ідеологій у виборі елітами державотворчих стратегій, впливу геополітичних факторів на внутрішню політику національних держав.
Особливе значення має геополітична концепція В. Кучабського з огляду на реалізацію стратегічних
завдань України на сучасному етапі, оскільки передбачає пріоритетність впливу міжнародних факторів на
внутрішню політику правлячої еліти. Сьогодні в цьому сенсі успіх України значною мірою залежить від
підтримки її країнами Заходу і швидкого та системного виконання рекомендацій цих країн на шляху розбудови політико-правових, адміністративних, правоохоронних та соціально-економічних інститутів. Причому
варто зазначити, що євроатлантична перспектива для всіх країн центральної Європи, які стали членами ЄС
була стратегічним пріоритетом посткомуністичного транзиту на початку трансформаційного періоду. Перспектива членства в ЄС для цих країн служила водночас і маяком,і зручною гаванню, а економічні вигоди
від євроінтеграції та контролю інститутів ЄС за гармонізацію законодавства – своєрідним "пряником" і "батогом".
В Україні на початку трансформаційного періоду не було консенсусу серед еліт щодо пріоритетності
євроатлантичної інтеграції, а серед населення переважили цінності етатизму та патерналізму. Тому Україна,
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незважаючи на здобуття державного суверенітету, залишалася в російському геополітичному просторі,
оскільки "пряником" для української еліти була вигода від корупційних схем, пов'язаних із дешевими
цінами на енергоносії, приватизацією об'єктів державного сектору та торгівлею сировинними товарами, а
"батогом" – страх втратити ці "блага", а також зазнати тиску з боку Росії у вигляді провокацій торговельних
воєн та сепаратистських утворень (як це мало місце в Молдові і Грузії).
Посилення фінансової могутності Росії за рахунок сприятливої світової кон'юнктури на сировинні
товари (особливо на енергоносії) спонукало російську еліту на чолі з В. Путіним до відродження неоімперських структур у вигляді Євразійського союзу як об'єднання авторитарно-олігархічних та авторитарнобюрократичних політико-економічних систем. Революція гідності зруйнувала геополітичні імперські плани
російської еліти шляхом ліквідації авторитарного режиму В. Януковича. У відповідь на це Росія анексувала
Крим і розв'язала війну на Донбасі.
Російсько-українська війна попри великі людські втрати (військові та цивільні) все-таки має прогресивне значення, оскільки виштовхує Україну з-під впливу російсько-імперського геополітичного простору
як багатовікового джерела колоніалізму, експорту політичної корупції, тоталітаризму і авторитаризму. Крім
цього вона підриває фінансову основу української олігархії – індустріальний сировинний сектор економіки.
Щодо вибору ідеології то безумовно консерватизм у версії В. Кучабського втратив свою актуальність.
Політичним елітам України сьогодні необхідно брати на озброєння консерватизм у англо-американській
версії, який передбачає пріоритет розбудови інститутів консолідованої демократії і вільного ринку над
авторитарними інститутами розподілу національного багатства. В Україні, поки що немає політичних сил
(за винятком грузинської команди М. Саакашвілі), які б твердо стояли на позиціях ліберально-консервативної ідеології, але є окремі політики, громадські активісти, громадські організації, що сповідують ліберальноконсервативні цінності і втілюють їх в законотворчі проекти.
Потребує перегляду також елітарна концепція В. Кучабського, яка акцентувала увагу на визначальній
ролі просвітницьких засобів у вихованні національної еліти. Адже на сьогодні відомо, що еліти перехідних
країн формуються під впливом нових сучасних інститутів, стратегію розбудови яких пропонують еліти
розвинутих країн. Ефективність такого впливу залежить від тих умов, які спонукають національні еліти
задля збереження свого становища ці стратегії реалізувати. В даному випадку йдеться про те, що українська
правляча еліта в силу поглиблення економічної кризи, спричиненої російсько-українською війною вимушена виконувати всі рекомендації еліт Євросоюзу та США.
Незважаючи на серйозний тиск країн Заходу (фінансових донорів) на процеси трансформації в
Україні у післяреволюційний період, українській політичній еліті складно позбутися зазвичай розкішного
стилю життя і тому вона всіма засобами намагається гальмувати процес побудови демократичних політикоправових інститутів і процес радикального оновлення управлінських кадрів. Це пояснюється тим, що
українська політична еліта, яка сформувалася в умовах олігархату звикла використовувати політико-владні
інститути для власного збагачення і утримання влади. Безумовно, що тиск країн Заходу необхідно посилити
тиском з боку громадських організацій, вимагаючи реформування в першу чергу виборчих інститутів та
інститутів підбору, призначення та атестації кадрів. Тільки створивши прозоре, конкурентне інституційне
середовище для радикального оновлення політичних, адміністративних, правозахисних та правоохоронних
еліт можна розраховувати на прискорення радикальних системних інституційних реформ.
Концепція В. Кучабського щодо форми державного правління є співзвучною з сучасною концепцією
"освіченого авторитаризму" оскільки, як показує досвід багатьох кран світу, лідери-реформатори (А. Піночет, Лі Куан Ю та М. Саакашвілі) здійснили швидкі радикальні інституційні реформи, використовуючи
авторитарну політичну систему. Ці факти не можна вважати виявом історичної закономірності, а швидше
за все – унікальними випадками в певних специфічних умовах. На території пострадянського простору (за
винятком Грузії) не було випадку успішних реформ в рамках авторитаризму, тому в Україні необхідно
будувати максимально демократичну, збалансовану конкурентну політико-економічну модель.
Побудова такої моделі неможлива без ухвалення нової Конституції України конституційними
зборами. Такий порядок необхідно закріпити у чинній Конституції України шляхом конституційних змін
водночас з конституційним змінами щодо перегляду основних засад конституційного ладу, а також статусу
та функцій судової системи і прокуратури.
Отже, рецензована праця В. Кучабського створює широке поле для критичного осмислення історії
національно-визвольної боротьби українського народу та стимулює дискусію навколо радикального демонтажу олігархату.
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НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ОРГАНІЗОВАНІ
ПРОТЯГОМ 2015 Р. У ЛЬВІВСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ АКАДЕМІЇ ЗА
УЧАСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ
Rutar S. M., Prokip A. V.

SCIENTIFIC CONFERENCES, ROUND TABLES, ORGANIZED FOR
2015 IN THE LVIV ACADEMY OF COMMERCE WITH THE
PARTICIPATION OF LECTURERS OF THE DEPARTMENT OF HISTORY
AND POLITOLOGY
У травні 2015 року викладачі кафедри історії та політології взяли участь в загальноакадемічній
науковій конференції професорсько-викладацького складу навчально-наукового комплексу «Академія» –
«Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції».
29 травня 2015 р. у Львівській комерційній академії відбувся круглий стіл на тему: «Економічна
самоорганізація через кооперацію, як підґрунтя української державності: що маємо і що можемо», організований редакцією газети «Вісті» Центральної спілки споживчих товариств України, Львівською комерційною академією та Стрийською кооперативною ініціативою.
13 жовтня 2015 р. відбулося засідання круглого столу на тему: «Чи стануть місцеві вибори 2015 року
зародженням демократичної і ефективної політики?», організованого кафедрою історії та політології.
Круглий стіл пройшов за участі кандидата на посаду міського голови міста Львова Анатолія Країнського,
студентів факультету міжнародних економічних відносин, юридичного факультету та професорськовикладацького складу академії.
Відкриваючи засідання, професор Степан Гелей відзначив, що демократична політика на рівні органів
місцевого самоврядування може настати лише за умови комплексного проведення інституційних реформ
(особливо в частині децентралізації), а також забезпечення повного публічного конкурентного доступу до
підготовки ухвалення та реалізації рішень місцевої влади і формування управлінських кадрів.
А. Країнський ознайомив присутніх з основними тезами своєї передвиборної програми, в якій
основний акцент зроблений на створення механізмів подолання корупційних схем.
Гостра дискусія точилася навколо таких важливих проблем, як переваги і недоліки виборчої системи
та виборчого процесу, прозорого механізму формування партійних фінансів та їх обов'язкової фінансової
звітності з цього приводу, а також необхідних інституційних змін для трансформації олігархічних партій у
демократичні.
Учасники круглого столу висловили зауваження з приводу недоліків виборчого процесу, які проявилися у відсутності:
– фінансових обмежень для суб'єктів виборчого процесу при формуванні ними виборчих фондів;
– перевірки кандидатів в депутати на предмет доброчесності з точки зору люстраційного та антикорупційного законодавства;
– демонстрації переваги політичних дискусій між партіями та кандидатами на посади голів місцевого
самоврядування над політичною рекламою;
– фахової громадської експертизи з питань, що стосуються визначення критеріїв розпізнання
виборцями представників політики олігархічного та демократичного дискурсів.
15 жовтня 2015 р. у стінах Львівської комерційної академії відбулося чергове засідання економічної
комісії осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка за участі професора кафедри історії та
політології С. Гелея.
Тема засідання визначилася гостроактуальними проблемами сьогодення й отримала віддзеркалення
у назві: «Економічні аспекти імплементації стандартів НАТО в Україні». Зазначимо, що обрана тема стала
також і логічним продовженням попереднього засідання осередку НТШ в Львівській комерційній академії
на тему: «Геоекономічні виміри зміни світового порядку».
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