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БОРОТЬБА МЕШКАНЦІВ СЕЛА БАБУХІВ РОГАТИНСЬКОГО ПОВІТУ
В 1920-Х РОКАХ ХХ СТ. ЗА ПРАВО НАВЧАТИ ДІТЕЙ МІСЦЕВОЇ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РІДНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Анотація. У статті розкриваються форми і методи боротьби мешканців галицького села Бабухова
в 1920-х роках ХХ ст. за право навчати дітей у місцевій школі українською мовою, висвітлено освітню
політику українських націонал-демократів, аналізується діяльність українського парламентського
представництва та культурно-просвітніх організацій у сфері народного шкільництва.
Ключові слова: шкільництво, учитель, асиміляційна політика, утраквістична школа, мешканці
Бабухова.

Helej S. D.,
Doctor of History, Professor of Department of History and Politology, Deputy rektor, Lviv University
of Trade and Economics, honoured worker of culture of Ukraine, Lviv

THE STRUGGLE OF THE VILLAGERS OF BABUKHІV, ROHATYN
COUNTY FOR THE EDUCATION OF THE CHILDREN OF THE LOCAL
ELEMENTARY SCHOOL IN THEIR NATIVE UKRAINIAN LANGUAGE IN
THE 1920S OF XX CENTURY
Abstract. The article describes the forms and methods of struggle of inhabitants of the Galician village
Babukhiv in the 1920-ies of XX century for the right to teach children at a local school in the Ukrainian language,
educational policy of the Ukrainian national-democrats is disclosed, the activities of the Ukrainian parliamentary
representation and educational organizations in the sphere of public education are analyzed.
Keywords: education, teacher, assimilation policy, utraquistic school, inhabitants of Babukhiv.
Постановка проблеми. Після Першої світової війни та поразки Національної революції Галичина
разом із іншими українськими землями опинилася у складі Польської держави. 14 березня 1923 року Рада
амбасадорів окремим міжнародним актом визнала приєднання Галичини до Польської держави. В результаті 7 млн. українців Західної України виявилися єдиною великою нацією Європи, що тоді не завоювала
незалежності. Розпочалася прискорена полонізація адміністративного апарату та шкільництва. Основні її
принципи в галузі освіти були закладені у так званих кресових законах – "Законі про деякі положення в
організації шкільництва" та в "Законі про державну мову в адміністративних органах місцевого самоврядування", схвалених сеймом 31 липня 1924 року. "Кресові закони", підготовлені ендецькими ідеологами на
чолі з міністром віросповідань і освіти Станіславом Грабським, відстоювали принципи однонаціональної
держави і були покликані асимілювати українців, які проживали в Польській державі. Закон про шкільну
реформу передбачав, що основним типом державної школи є двомовна або так звана утраквістична.
Виходячи з вимог законів, головним завданням польської адміністрації вже з перших років свого
правління в Галичині було обмежити мережу українських шкіл, полонізувати їх. "Писати про українське
шкільництво в поверсальській Польщі, – стверджував відомий дослідник українського шкільництва Лев
Ясінчук, – це писати про рафіновану мартирологію українського народу на його землях під Польщею"1.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Зайнявши Галичину, польська влада застала там досить
добре розвинену систему народного (початкового) шкільництва. До початку Першої світової війни там було
2 420 народних шкіл із українською мовою навчання. Польська шкільна адміністрація пішла шляхом повної
централізації й полонізації українського шкільництва. Громадськість була усунута від впливів на шкільну
адміністрацію, а обов'язкове введення польської мови в навчальний процес при рівночасному обмеженні
української, заміна українських учителів польськими – все це означало не що інше як полонізацію українського шкільництва. Шкільні ради в 20-х роках втрачали своє значення і роль під час добору вчителів. Ці
функції тепер належали шкільній кураторії та інспекторам. У 1933 році всі шкільні ради були ліквідовані2.
В довоєнні роки шкільна влада не вводила змін у мову навчання в українських школах, лише
старалася збільшувати мережу польських шкіл, причому ігноруючи потреби українського населення. Так,
якщо в цей час у Галичині було 2 420 народних шкіл, то в 1921-1922 роках їх кількість зросла всього на сім.
За цей самий період кількість польських шкіл збільшилася з 1 590 до 2 247. Це стало першою фазою
розбудови польського шкільництва за рахунок українського3.
У 1920-х роках ХХ ст. українська спільнота, не знаходячи ресурсів для швидкого вирішення національного питання, змушена була доступними їй засобами організовувати суспільно-політичне життя, шукати можливостей для відстоювання національних інтересів і в освітній сфері.
В меморандумі "Шкільна політика Польщі у Східній Галичині" (1924 р.) Михайло Галущинський
звинуватив польський уряд у намаганні в боротьбі з частиною українського народу, яка згідно з рішенням
Ради амбасадорів опинилася в складі Польської держави, реалізувати два ідеологічні напрями. Це колонізація української території за допомогою польських осадників та знищення українських шкіл, які повинні
бути перетворені на польські4. 31 березня 1924 року він виступив із гострою заявою щодо шовіністичної
політики Польщі в галузі освіти та шкільництва5.
Стан українського шкільництва в Галичині у повоєнний період проаналізуємо на прикладі початкової
школи в селі Бабухів Рогатинського повіту. В 1923 році в 191 будинку тут проживало 1 139 осіб. Із них 528
чоловіків, 611 – жінок. За віросповіданням: римо-католиків – 30, греко-католиків – 1 088, іудеїв – 21; за
національністю: поляків – 44, українців – 1 074, євреїв – 216.
Кількісні показники учнів місцевої школи в 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924 навчальних роках
показано в табл. 1, 2, 37.
Станом на 1 червня 1924 року вчителями в однокласній школі працювали: Юзеф Качмар – 1882 р.н.,
римо-католик, поляк, одружений, у Бабухові вчителював із 1 вересня 1908 року; Яків Пархуць – 1892 р.н.,
греко-католик, українець, неодружений, працював у школі з 1 листопада 1920 року; Гелена Стебніцька –
1894 р.н., римо-католичка, полька, незаміжня, в Бабухові працювала з 1 вересня 1919 року8.
Яків Пархуць народився 29 вересня 1892 року в селі Лучинці, тепер Рогатинського району. Навчався у
початковій школі в Лучинцях та в місті Рогатині. У 1914 році закінчив Самбірську учительську семінарію.
Учасник Першої світової війни, підпоручик австро-угорської армії. Згодом старшина Української Галицької
Армії, перебував у "Чотирикутнику смерті". В 1919-1920 роках знаходився в таборах для інтернованих (Польща),
після звільнення працював учителем у Бабухівській школі. У 1925 році переведений директором початкової
школи в селі Руда. З 1939 року – директор і вчитель німецької мови Бабухівської неповної середньої школи9.
10 червня 1924 року Повітова шкільна рада в Рогатині направила у кураторію шкільного округу в
м. Львові заяву з проханням перетворити початкову однокласну школу в Бабухові з руською (українською)
мовою навчання на двокласну з тією ж самою мовою навчання. 27 жовтня 1924 року інспектор шкіл
Жуковський повідомляв, що в Бабухові 193 дитини шкільного віку, з яких відвідують школу – 190. Гміна
володіє власним шкільним будинком (дві класні кімнати), однак декілька класних кімнат потрібно
винаймати. В школі працює три вчителі10.
11 листопада 1924 року кураторія Львівського шкільного округу направила у повітову шкільну раду
в Рогатині таку відповідь: Вивчивши справу від 10 червня 1924 року, кураторія Львівського шкільного
округу ухвалила перетворити початкову однокласну школу в Бабухові на двохкласну. Штат працівників
школи складатиметься з двох осіб: учителя, який керує школою, і ще одного постійного учителя. Ці учителі
будуть отримувати платню та інші службові блага, передбачені положенням від 9 жовтня 1923 року (Dz. U.
Rzp. P. № 116. Poz. 924).
Відповідно до § 11 закону від 17 лютого 1922 року (Dz. U. Rzp. P. № 18, пункт 143) про заснування і
утримання початкових шкіл державна скарбниця несе всі видатки на утримання школи, зокрема забезпечення
навчальними матеріалами, бібліотекою, підручниками та посібниками; гміна ж бере на себе забезпечення
інших шкільних потреб, зокрема шкільного приміщення. Дані зміни є обов'язкові з 1 грудня 1924 року11.
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Створювалася видимість демократичного вибору мови навчання батьками через шкільні плебісцити,
які проводилися згідно з розпорядженням міністерства віросповідань і освіти від 7 січня 1925 р. Власноручно підписані декларації подавалися батьками або опікунами дітей шкільному інспекторові. і на їх основі
кураторія як вищий орган управління шкільництвом краю визначала мову навчання. Якщо у шкільному
мікрорайоні 40 батьків і більше подавали декларації про навчання українською мовою, то школа залишалася
українською. Якщо ж при цьому 20 батьків подавали декларацію про державну мову навчання, то школа
ставала двомовною.
В 1925 р. у Східній Галичині взяли участь в плебісциті 1 814 громад. Декларації підписали 99 935
батьків за 138 284 дітей. Правда, українські школи були в основному одно- або двокласні. Семикласними
стали лиш школи, тоді як поляки мали 221. Зрозуміло, що це сприяло полонізації тих українських дітей, які
мали бажання навчатися в семикласній школі.
Аналіз тогочасної преси показав, що шкільні плебісцити проводилися в умовах шантажу, терору,
погроз і підкупів, нехтування елементарними правами українського населення12. В результаті багато
українських шкіл у Галичині й на Волині стали польськими або двомовними. Як це все було на практиці,
розглянемо на прикладі Бабухівської двокласної початкової школи.
12 березня 1925 року начальник гміни Іван Кордис та його заступник Стефан Гриців повідомили
повітову шкільну раду в Рогатині про те, що родичі та опікуни дітей шкільного віку підписали 67 декларацій
на 80 дітей, в яких вимагають навчання в Бабухівській школі українською мовою13.
31 травня 1925 року гмінний уряд у Бабухові доповів повітовій шкільній раді в Рогатині, що повідомлення шкільної ради від 3 квітня 1925 року в справі подання заяв із бажанням запровадження недержавної мови навчання було вивішено в приміщенні гмінної управи і доведено до відома громадян, які подали заяви з бажанням запровадити в школі навчання державною мовою14.
28 червня 1925 року повітова шкільна рада в Рогатині повідомила кураторію шкільного округу у
Львові про те, що в результаті плебісциту 13 батьків для 26 дітей захотіли навчання державною (польською)
мовою, а 67 батьків для 80 дітей – українською. Саме це нібито і стало основою, на якій шкільна рада
рекомендувала вищій інстанції запровадити в Бабухівській початковій школі навчання двома мовами:
польською й українською15. Така інформація була зареєстрована в канцелярії кураторії шкільної у Львові
3 липня 1925 року,16 а 26 жовтня 1925 року своїм рішенням за № 6393 кураторія шкільного округу надала
законної сили постанові шкільної ради в Рогатині від 28 червня 1925 року про перетворення україномовної
початкової школи в Бабухові на двомовну (утраквістичну).
У 1924-1925 навчальному році в Бабухові було 194 дитини шкільного віку (9 – римо-католиків, 183 –
греко-католиків та 2 – іудеї); відвідувало школу: 9 – римо-католиків, 157 – греко-католиків та 2 – іудеї –
всього 16817.
10 листопада 1925 року начальник гміни підтвердив, що оголошення повітової шкільної ради в
Рогатині від 4 листопада 1925 року № 2674 про зміну навчання у місцевій 2-класній школі на підставі пункту
3 статуту від 31 липня 1924 року і розпорядження пана міністра В. Р. і О. П. від 7 січня 1925 року отримав і
як наказ вивісив в приміщенні гміни 10 листопада 1925 р.18
Події, що розгорталися навколо боротьби за мову навчання в українській школі с. Бабухова, яскраво
засвідчили: шкільні плебісцити проводилися з грубим порушенням правил, встановлених самим же урядом.
У листі шкільного інспектора в Рогатині до міністерства віросповідань і освіти у Варшаві зазначається, що
батьки українських дітей Бабухівської гміни Рогатинського повіту Станіславського воєводства 28 листопада 1925 р. опротестували рішення кураторії шкільного округу від 26 жовтня 1925 р. № 6393, яка вирішила:
в 2-класній державній школі навчання повинно проводитися державною й українською мовами. Підставою
для цього нібито послужив той факт, що батьків написали 26 заяв із бажанням навчати державною мовою і
80 заяв – із бажанням навчати українською. На думку батьків українських дітей, висновки куратора
ґрунтувалися на штучно сконструйованому фактичному стані й на помилковій правовій оцінці. Насправді
щодо бажання навчати дітей польською мовою писали батьки дітей української національності під тиском
директора школи Ю. Качмара, який пригрозив, що покарає грошовим штрафом тих батьків, діти яких
довший час не відвідували школи. Він не роз'яснив батькам, під чим вони ставлять свої підписи, і звільнив
їх від покарання за невідвідування дітьми школи.
Заяву підписали: Теодор Маслійчук, Василь Гриб, Микола Сас, Анастасія Маслійчук, Марта
Видаєвич, Галюська Сас, Устя Копцюх, Анна Романків, Марія Гриців, Прокіп Скибак, Євдокія Воробець,
Галюська Пришляк, Прокіп Гой.
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Підписанти просили подати їм списки батьків, які написали заяви з вимогою навчання в школі
державною мовою, і всіх тих дітей, за яких написані заяви. Лише в такому випадку вони могли відчувати
впевненість у тому, що насправді відбувається. А директора Ю. Качмара, на їхню думку, необхідно
притягнути до відповідальності за самовільне звільнення від покарання батьків, діти яких не відвідували
шкільних занять19.
20 січня 1926 року повітова шкільна рада в Рогатині звернулася до кураторії шкільного округу у
Львові з листом такого змісту:
"Жителі гміни Бабухова внесли вимогу анулювати наказ пана куратора від 28 жовтня 1925 р. № 6393,
згідно якого в місцевій школі має ввестись двомовне навчання. У відмові тутешній курівник школи
звинувачується в тому, що він заставляв родичів підписувати заяви за польську мову навчання. Прохання
до кураторії про повернення і співставлення польських заяв з Бабухова з метою встановлення правдивості
підписів заявників. Після проведення попереднього вивчення шкільна рада поверне актив в кураторію"20.
Реакція на звернення батьків була своєрідною. 10 березня 1926 року зацікавлені особи організували
збори батьків, які нібито погоджувалися на двомовне навчання в місцевій школі. Протокол зборів подаємо
повністю:
Протокол
від 10 березня 1926 p. у справі звернення мешканців Бабухова після заяви пана куратора від 26 жовтня
1925 р. № 6393/1 про зміну мови навчання в 2-х класній школі в Бабухові з руської на утраквістичну.
Сень Копцюх відзначив, що заяву про польську мову навчання не підписував і ніколи навіть не вів
розмови з вчителем Качмаром про таку заяву;
/підпис/
Василь Гриб висловив бажання, щоб його діти навчалися на польській і руській мові і що добровільно
без чийогось впливу написав заяву за польську мову навчання;
/підпис/
Марина Гриців в своєму виступі підкреслила, що її ніхто не змушував підписувати заяву з п.
Качмаром і розмови з цього питання вона не вела;
/підпис/
Марта Відаєвич сказала, що підтримує попередніх виступаючих;
/підпис/
Галюська Пришляк і Євдокія Воробець також заявили, що їх ніхто не намовляв підписувати заяву про
навчання в школі польською мовою.
/замість підпису +/
Проти навчання в школі польською мовою відкрито висловилися:
Микола Сас /замість підпису +/, Прокіп Скибак /замість підпису +/, Андрій Маслійчук і Теодор
Маслійчук.
/підписи/
Такою була точка зору мешканців Бабухова щодо мови навчання в початковій двокласній школі в
присутності шкільного інспектора і голови правління ґміни Данила Балацького. 10 березня 1926 р."21
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На основі цього протоколу повітова шкільна рада в Рогатині того ж дня (10 березня 1926 року)
надіслала звернення з села Бабухова на рішення куратора від 26 жовтня 1925 року № 63 393 кураторії
шкільного округу у Львові, згідно з яким замінено мову викладання в місцевій двохкласній школі з руської
на утраквістичну такого змісту: "Після вивчення приведених у заяві фактів стверджую наступне: неправдою
є той факт, що діти, буцімто, звільнялися директором школи Юзефом Качмаром від відвідування
начального закладу чи від накладеного покарання. Також вигадкою є і той факт, що вчитель Юзеф Качмар
схиляв їх до написання заяв за польську мову навчання (це підтверджує протокол заслуханих свідків).
Повідомлення про заміну мови викладання в Бабухівській 2-класній школі було доведено до відома
мешканців гміни 10 листопада 1925 року (інформація голови гміни) і це ж повідомлення поступило в
повітову шкільну раду 30 листопада 1925 року – тому 14-денний термін минув 24 листопада. З цього
приводу складається враження, що повідомлення було затримане в раді куратора 25 жовтня 1925 р."22
Аргументи куратора шкільного округу бабухівців не задовільнили, і 30 серпня 1926 року вони батьки
учнів Бабухівської школи Рогатинського повіту Станіславського воєводства) звернулися через кураторію
Львівського навчального округу до Міністра віросповідань і освіти з листом такого змісту:
Пану
Міністру віросповідань і освіти
від кураторії Львівського шкільного округу
Нижчепідписані громадяни Речі Посполитої Польщі української національності, жителі с. Бабухова
Рогатинського повіту Станіславського воєводства, батьки і опікуни дітей зазначеної місцевості вимагають
для своїх дітей української мови навчання.
В нашій гміні біля 130 дітей відвідують загальну школу. 130 дітей української національності, які
фактично користуються українською мовою, і лише 4 (чотири) дитини польської та інших національностей.
Всі батьки-українці, згідно з законом від 31 липня 1924 р., підписали заяву про навчання в школі
українською мовою. Насправді ж, шкільне начальство стверджує, що написана відповідна кількість заяв
щодо навчання в школі польською мовою. Однак, ці заяви не є дійсні, оскільки бувший керівник школи
п. Юзеф Качмар, під загрозою штрафу у розмірі 15 злотих, вимагав від батьків дітей, які не відвідували
школу, написати заяви з вимогою проводити навчання польською мовою. Такі заяви під погрозою він
вимагав від п. Копцюха Ґеня, Пришляк Юлії, Гриців Марії та ін.
На теперішній час у селі налічується більше 140 дітей української національності, українці складають
переважну більшість мешканців села. Виняток складають два господарі – Францішек Мозолевський і Міхал
Анджейовський, які є поляками. Тому українське населення вимагає відкриття загальної української школи
для дітей-українців.
Під зверненням підписалися: Степан Скробач, Григорій Сас, Андрій Зяблюк, Ксенія Мельник,
Стефан Хариш, Іван Копцюх, Теодор Воробець, Катерина Галушка, Анна Сас, Текля Нагорняк, Іван Сас...
Всього 44 підписи.
Від парафіяльної установи автентичність підписів засвідчив священик Стефан Городецький,
6 вересня 1926 р."23
Польська адміністрація була стривожена масовими протестами українського населення, яке активно
виступало проти дискримінаційних заходів щодо запровадження польської мови навчання у народних
школах. 4 жовтня 1926 року кураторія Львівського шкільного округу в листі до Львівського воєводи
зазначала, що у серпні-вересні вона отримала петиції з більше ніж 250 гмін із вимогою "відрубної школи",
а 15 вересня петиції надходили масово.
У листі на ім'я міністерства віросповідань і освіти від 20 грудня 1926 року кураторія повідомляла, що
видала вже 3 400 мовних розпоряджень і отримала понад 1 000 протестів проти таких розпоряджень. На цей
час у Львівській окрузі було 2 296 польських шкіл, 919 – українських і 1 564 – двомовних24.
Керівник кураторії наголосив на тому, що організація шкільного плебісциту призведе до негативних
наслідків у навчально-виховній роботі із дітьми, шкодитиме стосункам між вчителями різної національності, погіршить роботу інспекторів. Тому куратор звернувся до міністра віросповідань і освіти з пропозицією змінити порядок визначення мови навчання. З такою ж пропозицією виступав Львівський воєвода,
турбуючись "за мирне співжиття обох народностей"25.
Після травневого 1926 року перевороту в Польщі санаційний уряд задекларував, що у Східній Галичині та Волині він "задовольнить освітні потреби українського населення", що "будуть засновані публічні
загальні школи з українською мовою навчання", а у всіх державних школах буде запроваджено вивчення
української мови, що буде відкрито державні гімназії й загальноосвітні ліцеї та професійні школи з
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українською мовою навчання, а при університеті імені Яна Казимира у Львові – два факультети з українською мовою викладання: гуманітарний (історія і мовознавство) та права і економічних наук26.
Жодна з названих обіцянок не була виконана. Зокрема, у 1926-1927 навчальному році в Східній Галичині існувало 1 934 двомовних і 2 270 польських шкіл; українських залишилося всього 84527. Так закінчилася багаторічна боротьба мешканців Бабухова за те, щоб їхні діти навчалися в місцевій школі рідною
українською мовою.
16 березня 1927 року міністерство віросповідань і освіти направило листа кураторії Львівського
шкільного округу за № 1-1031/27 наступного змісту: "Розглядаючи звіт від 9 січня 1927 року № 1.Н-1111/2,
міністерство повідомляє, що залишило без розгляду звернення Івана Кордиса і товаришів щодо рішення
кураторії від 26 жовтня 1925 року № 1.Н 6393/25 з причин порушення терміну розгляду.
Оскаржене звернення було повідомлене гмінну управу Бабухова 10 листопада 1925 року і цього ж
дня було особисто вручено адресату. Це ж звернення було внесено правлінню повітової шкільної ради в
Рогатині 30 листопада 1925 року"28.
5 квітня 1927 року повітова шкільна рада в Рогатині, виконуючи розпорядження № 1.Н-3011/27,
надіслала відповідь кураторії на звернення Івана Кордиса з Бабухова.29 26 квітня 1927 року Іван Кордис
повідомив повітову шкільну раду в Рогатині про те, що він отримав рішення кураторії Львівської шкільного
округу від 5 квітня 1927 року30. 30 травня 1928 року Львівська кураторія в листі на ім'я Стефана Гриціва ще
раз підтвердила своїм рішенням № 1-16775/28 про те, що двомовне навчання в Бабухівській школі базується
на підставі закону від 31 липня 1924 року (Dz.U.Rz.P. № 79, poz. 981, 1 § 13) та розпорядженні міністерства
віросповідань і освіти від 7 січня 1925 року (Dz.U.Rz.P. № 79, poz. 33)31.
28 червня 1930 року головний інспектор шкільної повітової ради в Рогатині Кароль Дзєдушко
направив кураторії шкільного округу у Львові листа такого змісту: "30 грудня 1929 року здобула повагу
громада с. Бабухів: було подано 117 заяв для 148 дітей з вимогою запровадження в двокласній місцевій
школі руської мови навчання (табл. 5)32. З поданих заяв відмінені заяви на 19 дітей; залишилися дійсними 129
заяв за руську мову навчання. Проте після оголошення даних про бажання руської мови навчання решта
населення внесла 20 заяв для 32 дітей за впровадження в цій же школі державної мови навчання. Всі подані заяви
визнані дійсними (табл. 6)33.
Водночас відзначаю, що дітей, народжених в період з 1 вересня 1917 року по 31 серпня 1924 року і
які зобовязані відвідувати місцеву школу, в загальній кількості складало 218 дітей.
Виходячи з вищенаведеного, пропоную зберегти і надалі в 2-класній місцевій школі с. Бабухова
двомовне навчання, запровадженого там рішенням кураторії Львів. шк. округи 26.Х.1925 р. Л.: 6393 і
схваленого пізніше рішенням від 30.05.1928 р. № І.16775/28.
І на сам кінець відзначаю, що внесені заяви за руську мову навчання є результатом агітації, проведеної
кількома особами шовіністичних поглядів, про що свідчить запропонований повітовій шкільній раді звіт
шкільного правління"34.
Таблиця 4
Список заяв мешканців села Бабухова з вимогою запровадження в початковій двокласній
школі української мови навчання
Порядковий №
декларації
1
1
2

Прізвище та ім’я
декларуючого
2
Романків Михайло
Романків Анна

3
4
5
6
7

Хом'як Павло
Хабурський Іван
Чепіль Катерина
Хабурський Іван
Ціпило Катерина

8

Чепіль Степан

Ім’я дитини
3
Катерина
Марія
Катерина
Марія
Паранька
Євдокія
Катерина
Іван
Анна
Анна

16

Порядковий номер
дитини
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чи дійсна
декларація
5

ні
ні

Дата
народження
дитини
6
14.01.1921
06.03.1921
20.09.1922
22.04.1923
21.04.1920
27.03.1922
19.02.1923
19.09.1919
22.12.1922
08.02.1919
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1
9

2
Галушка Теодор

10

Сас Микола

11
12
13

Наконечний Іван
Пилипів Степан
Поперека Іван

14

Мельник Степан

15
16

Третяк Микола
Третяк Василь

17
18
19
20
21

Гриб Василь
Хабурський Андрій
Хариш Степан
Хабурський Андрій
Хариш Євдокія

22
23
24
25
26

Хом'як Микола
Романків Микола
Нагорняк Текля
Дуда Дмитро
Гринів Степан

27
28
29

Зорейко Катерина
Хом'як Василь
Скибак Єжи

30
31
32
33

Сас Катерина
Поперак Марія
Пилипів Микола
Лейбів Анна

34
35

Сас Марта
Сас Григорій

36
37

Сас Катерина
Копцюх Іван

38
39

Корда Іван
Копцюх Іван

40
41
42

Козубович Іван
Васильців Дмитро
Івасик Степан

43
44

Івашкевич Сенько
Мазурик Григорій

45
46

Маслій Анна
Маслійчик Дмитро

3

Микола
Іван
Марія
Євдокія
Марія
Катерина
Анастасія
Анна
Катерина
Марія
Анна
Степан
Анна
Анастасія
Пилипів Паранька
Вівсяник Іван
Пелагея
Іван
Петро
Іван
Марія
Степан
Кіценюк Марія
Михайло
Параска
Євдокія
Микола
Анна
Анастасія
Паранька
Анна
Катерина
Марія
Петро
Паранька
Іван
Анна
Марія
Катерина
Анастасія
Паранька
Онуфрій
Петро
Анна
Петро
Іван
Дмитро
Паранька
Катерина
Микола
Наталка
Михайло
Анна

17

4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

5

ні

ні
ні

ні
ні

ні

ні

Продовження табл. 4
6
02.01.1920
22.12.1921
03.01.1920
14.05.1922
03.02.1922
04.09.1919
20.07.1921
20.01.1923
20.04.1922
23.08.1921
19.09.1919
01.10.1921
16.02.1916
06.04.1922
27.08.1919
03.02.1919
16.04.1922
09.08.1924
11.08.1923
20.08.1921
10.05.1918
15.04.1919
29.10.1921
23.02.1919
14.05.1922
01.02.1922
24.06.1923
25.10.1921
10.09.1914
27.03.1921
06.04.1923
22.09.1922
11.04.1922
16.01.1919
21.02.1924
09.09.1921
01.09.1922
07.03.1919
20.05.1921
07.09.1919
28.05.1920
06.12.1922
07.08.1921
14.07.1921
23.06.1921
12.08.1924
16.01.1920
02.01.1921
23.05.1923
01.04.1921
19.02.1922
01.03.1924
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1
47

2
Скробач Анна

48

Снігур Іван

49

Скробач Степан

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Скробач Єжи
Скибак Микола
Скибак Катерина
Снігур Степан
Сас Василь
Сас Анна
Сас Анна
Сас Михайло
Сас Андрій

59
60
61
62

Сас Іван
Кодрис Іван
Курець Іван
Іванців Ілько

63
64
65
66
67
68
69
70

Іванців Степан
Данилишин Степан
Зарейко Микола
Дзера Прокіп
Зарицький Андрій
Заборський Дмитро
Зброжик Софія
Забігач Пелагея

71
72
73
74
75
76

Забігач Іван
Забігач Габріель
Забігач Петро
Дуда Павло
Драган Анастасія
Драган Михайло

77
78
79
80
81
82
83

Дадак Микола
Хабурський Дмитро
Гелей Марія
Гелемей Іван
Гой Іван
Антонів Іван
Алембіта Іван

84
85
86
87
88
89

Базів Степан
Балацький Дмитро
Балацький Іван
Балацький Василь
Балацький Геник
Бажик Яків

90

Балацький Іван

3

4

Степан
Катерина
Анастасія
Дмитро
Пилип
Тарас
Зоріка
Степан
Павло
Марія
Марія
Марія
Микола
Микола
Софія
Катерина
Марія
Текля
Михайло
Іван
Степан
Петро
Анастасія
Анастасія
Паранька
Паранька
Степан
Дмитро
Андрій
Марія
Анастасія
Степан
Анастасія
Марія
Анна
Дмитро
Анастасія
Софія
Микола
Дмитро
Григорій
Катерина
Євдокія
Степан
Дмитро
Анастасія
Петро
Марія
Ксеня
Петро
Петро
Іван
Дмитро
Катерина

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

18

Продовження табл. 4
6
01.01.1918
10.04.1920
15.06.1920
25.11.1923
17.12.1920
02.12.1922
14.01.1921
21.03.1922
ні
25.06.1922
11.09.1923
ні
01.09.1922
11.02.1918
18.02.1919
03.08.1919
27.08.1919
22.06.1924
08.09.1919
07.05.1919
31.01.1923
21.11.1919
09.02.1923
03.06.1922
01.10.1922
03.07.1924
10.05.1919
10.08.1922
09.08.1919
01.10.1920
12.02.1919
24.06.1921
23.12.1919
30.05.1923
04.06.1923
16.09.1921
04.06.1919
29.10.1921
18.10.1919
09.12.1919
18.08.1919
11.04.1918
07.06.1919
27.09.1919
21.01.1923
18.08.1921
17.02.1924
03.02.1923
11.03.1921
17.06.1921
01.01.1920
23.04.1923
14.09.1920
06.08.1922
05.03.1919
26.12. 1920
5
ні
ні
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1
91
92
93
94
95
96

2
Балацький Петро
Височанський Іван
Височанський
Вербилоський Іван
Богда Василь
Вівсяник Микола

97
98
99
100
101
102

Височанська Катерина
Височанський Теодор
Горобець Дмитро
Височанський Андрій
Височанська Євдокія
Височанський Дмитро

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Головка Іван
Гідзяк Ілько
Галушка Марія
Гриців Марія
Гаврилів Марія
Герасимчук Дмитро
Гідзяк Микола
Кордис Микола
Баціца Григорій
Галушка Дмитро
Гелемей Марта
Сас Анна
Поперека Василь

116

Сас Григорій

3

4
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Дмитро
Паранька
Степан
Іван
Іван
Дмитро
Надія
Іван
Катерина
Іван
Марія
Софія
Василь
Степан
Василь
Іван
Іван
Степан
Анастасія
Степан
Марія
Анна
Анна
Петро
Юстина
Анна
Іван
Микола
Петро
Степан
Марія

5

ні

ні
ні
ні
ні

Закінчення табл. 4
6
16.05.1924
29.01.1922
29.01.1922
01.10.1922
25.07.1922
12.02.1922
01.03.1922
08.02.1922
10.06.1924
07.04.1924
02.10.1919
10.12.1918
20.05.1921
10.05.1923
25.05.1919
02.02.1921
05.12.1920
22.08.1919
11.06.1922
08.10.1922
20.12.1922
27.03.1923
28.09.1923
01.12.1921
10.12.1916
04.11.1919
06.02.1917
01.04.1919
08.10.1920
Таблиця 5

Список
заяв мешканців села Бабухова з вимогою запровадження в початковій двокласній школі
державної (польської) мови навчання
Порядковий №
декларації
1
1
2

Ім'я та прізвище
декларуючого

3

2
Кушнір Куба
Анджейовський
Владислав
Мозоловський Євген

4

Вілюс Тадей

5
6

Романків Михайло
Вілюш Іван

7

Анджейовський Михайло

Ім'я дитини
Йосиф
Йоанна

3

Казимир
Юлія
Болеслав
Катерина
Катерина
Степан
Ельза
Павлина

Порядковий №
дитини
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19

5
так
так

Дата
народження
дитини
6
23.ХІ.1916
13.V.1918

так
так
так
так
так
так
так
так

14.І.1920
16.ХІІ.1917
5.ІІІ.1919
4. VІ.1921
13.ХІ.1920
17. VІІ.1918
14.Х.1920
3.І.1921

Чи дійсна
декларація
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1
8

2
Коглер Шміль

9

Гелемей Данило

10

Мозоловський
Францішек

11

Блюменрейх Гіхрсон

12
13

Балацький Дмитро
Чапранський Дмитро

14
15
16
17
18
19

Брончек Рудольф
Ольшевська Євдокія
Дзюба Текля
Гаврилець Антоній
Липовецький Іван
Франчак Зигмунт
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Клісь Йосиф

3

Ізидор
Герман
Катерина
Ганна
Власта

4
11
12
13
14
15

5
так
так
так
так
так

Генрик
Едуард
Даниїла
Станіслав
Ганна
Мортко
Петро
Ганна
Михайло
Степан
Антоній
Францішек
Анастасія
Йосиф
Марія
Катерина
Юліяна

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

Продовження табл. 5
6
10. V.1920
27.ІV.1917
16.ХІІ.1920
8.ІІІ.1917
15. ІV.1917
21.ІІІ.1919
20.ХІ.1916
5.V.1920
4.VІ.1922
15.Х.1919
16.V.1920
8.VІІ.1919
27.ІV.1920
14.Х.1917
15.ІІІ.1917
3.ІІІ.1920
14.VІ.1917
5.VІ.1921
18.ІV.1921
4.ІV.1920
6.ІІІ.1922
5.ХІ.1920

Погоджуючись із пропозицією повітової шкільної ради, кураторія Львівського шкільного округу
своїм рішенням від 31 липня 1930 р. не взяла до уваги бажання жителів села Бабухова щодо заміни
двомовного навчання в двоклансій Бабухівській народній школі на викладання українською мовою. При
цьому основною мотивацією служили положення ст. 3 закону від 31 липня 1924 р. і § 13 розпорядження
міністерства віросповідань і освіти від 7 січня 1925 р., за яким двомовне навчання могло б бути відмінене
на українське лише в тому випадку, коли б дітей шкільного віку, бажаючих навчатися польською мовою,
забракло.
Заяв за українську мову навчання виявилося 129, за державну мову – 20, а всього дітей шкільного
віку нараховувалося 17335.
Родичі й опікуни дітей шкільного віку української національності с. Бабухова з таким рішенням не
погодилися. Вони вважали, що під час написання заяв за державну мову навчання були допущені зловживання і фальсифікації. Підписи на заявах за українську мову навчання та їхню автентичність затвердило
управління гміни. Тим часом невідомо, хто, коли і за яких дітей писав заяви з бажанням польської мови
навчання. Т.зв. "урядова таємниця" не дала можливості викрити зловживання і притягнути винних до
відповідальності. Тому міністерству віросповідань і освіти пропонувалося провести строге розслідування і
вияснити, хто і за яких дітей фактично писав заяви за державну мову навчання.
Щодо вищеназваного звернення, кураторія не застосувала положення ст. 3 закону від 31 липня 1924 р.
і § 13 розпорядження міністерства віросповідань і освіти та чинила опір їх виконанню. Тому батьки і опікуни
дітей шкільного віку української національності просять відмінити прийняте рішення і розглянути бажання
жителів с. Бабухова Рогатинського повіту про заміну двохмовного навчання в двокласній загальній школі в
Бабухові на українську (русинську).
12 вересня 1930 року заяву підписали:
Кордис Іван
Хабурський Андрій
Скибак Микола
Балацький Сенько
Сас Григорій
Височанський Федір
Дадак Микола
Височанський Андрій
Пилипів Микола
Третяк Микола
Гідзяк Ілько
Снігур Стефан
Галушка Дмитро
Васильців Дмитро
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Зарицький Андрій
Богда Василь
Височанський Іван
Кордис Микола
Іванків Стефан
Гриців Стефан
Скибак Юрко

Герасимишин Дмитро
Божик Яків
Ромінків Микола
Височанський Іван
Чепіль Катерина
Іваськевич Сенько
Хабурський Іван"36

11 листопада 1930 року директор департаменту міністерства віросповідань і освіти В. Жлобицький,
посилаючись на ст. 76 п. 2. Указу президента Речі Посполитої від 22 березня 1928 року, заявив, що рішення
щодо двомовного навчання в Бабухівській школі є остаточним і не може бути змінено в адміністративному
порядку у найвищому адміністративному трибуналі37.
Повітова шкільна рада в Рогатині отримала це рішення 9 грудня, а управа гміни у Бабухові – 27 грудня
1930 року38.
Тим часом польська адміністрація, незважаючи на будь-які протести мешканців Бабухова, спішила
заповнити вакансії в місцевій початковій школі вчителями польської національності. До таких насамперед
належить Тадей Напюрковський. Він народився 13 листопада 1903 року в селі Мушина. За національністю
поляк. У 1919 році закінчив 4-класну гімназію в Станіславі. Державний іспит зрілості на фах учителя здав
16 листопада 1924 року з польською мовою викладання. Наказом Шльонського воєводського управління у
Катовіцах від 22 жовтня 1924 року призначений тимчасовим учителем 4-класної школи в Павловіцах
Щецінського повіту. Перебував на цій посаді до 31 серпня 1925 року.
1 вересня 1925 року повітова шкільна рада в Калуші призначила Т. Напюрковського тимчасовим
учителем 4-го класу міської початкової школи на місце Олександра Ільчишина, якого перевели на посаду
учителя 7-го класу школи ім. св. Станіслава у м. Станіславі.
24 січня 1927 року під головуванням шкільного інспектора Михайла Кульчицького відбулося
засідання повітової шкільної ради у Рогатині, в якому взяли участь Амброз, Дроздович, Кулаківський,
Лямберт, Ямругевич, др. Рунге, др. Шарф, Темецький, Ромах, Грохаль. Серед відсутніх значилися імена
священиків Яворського і Дашевського, а також Пйонткевича і Тшеджилівського. Заступник голови
повітової ради Лямберт запропонував затвердити на посаду вчителя в Бабухівську двохкласну початкову
школу тимчасового учителя семикласної школи в Калуші Тадея Напюрковського, на посаду тимчасової
учительки – Яніну Серафінську, звільнивши її з посади тимчасової учительки початкової школи в Сівці
Войнилівській Калушського повіту39.
25 січня 1927 року повітова шкільна рада призначила Т. Напюрковського тимчасовим учителем 2-го
класу Бабухівської початкової школи з 1-го лютого 1927 року. На підставі ст. 40 Закону про заробітну плату
державним службовцям і військовим від 9 листопада 1923 року (№ 116, пункт 924) йому була призначена
ставка групи Х, ступеня "б", а саме:
1. Основна ставка
............................
350 пунктів
2.
Додаток
............................
60 пунктів
регулятивний
Всього
............................
460 пунктів
Заробітну плату Т. Напюрковському виплачував казначей 1-го району в Рогатині кожного першого
числа місяця. Повідомляючи про призначення службової ставки, кураторія Львівського шкільного округу
звернулася до Т. Напюрковського з проханням звільнитися від попередніх службових обов'язків, прибути
на нове місце праці й відмітитися в голови місцевої шкільної ради, який і представить його Бабухівській
початковій школі40.
В зв'язку з тим, що з попередньої посади у семикласній початковій школі в Калуші Т. Напюрковського було звільнено лише 15 лютого 1927 року, до роботи в Бабухівській початковій школі він
приступив 24 лютого того ж року. В Рогатинському повіті його штатна посада значилася під № 91.
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Документ про призначення Т. Напюрковському заробітної плати
В цей час у школі навчалося 137 дітей (63 хлопці і 74 дівчини), із яких всього 4 були поляками (3
хлопці й 1 дівчина) (табл. 7)41.
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14 серпня 1928 року інспектор шкільної повітової ради в Рогатині Я. Квятковський звернувся до
кураторії шкільного округу у Львові з пропозицією задовольнити прохання Т. Напюрковського, вчителя
другого класу початкової школи в Бабухові, про виділення йому надбавки до зарплати, оскільки з 24 лютого
1927 року він виконував обов'язки керівника школи42. Прохання такого ж змісту Я. Квятковським було
продубльоване 14 грудня 1928 року, тепер уже в якості керівника повітової шкільної ради.
21 серпня 1928 року інспектор шкільної ради в Рогатині Станіслав Гармата направив до кураторії
шкільного округу у Львові прохання Т. Напюрковського щодо виділення йому додатку до зарплати у зв'язку
з тим, що в його сім'ї 11 червня 1928 року народилося два сини-близнюки – Болеслав і Збігнєв43.
Обидва прохання бабухівського вчителя були задоволені. За керівництво школою з липня 1927 року
Т. Напюрковський отримав додатково до зарплати п'ять місячних окладів. Із 1 серпня 1928 року йому також
виплачували додаток економічний за двох дітей: "опікунство призначає п. Тадеушу Напюрковському
учителеві загальної школи в Бабухові додаток економічний на синів: Болеслава і Збігнева народжених 11
липня 1928 року по 44 пункти в місяць від 1 серпня 1928 р."44

Звернення Т. Напюрковського до кураторії шкільного округу у Львові з проханням виділити йому
надбавку до зарплати за виконання обов'язків керівника школи. 3 жовтня 1928 року.
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Звернення Т. Напюрковського до повітової шкільної ради в Рогатині з проханням виділити йому
додаток до зарплати у зв'язку з народженням двох синів-близнюків. 14 червня 1928 року.

Звернення інспектора повітової шкільної ради в Рогатині Станіслава Гармати до кураторії
шкільного округу у Львові з проханням виділити Т. Напюрковському додаток до зарплати у зв'язку з
народженням дітей. 21 серпня 1928 року.
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Наприкінці 20-х років боротьба за українську школу в Галичині набувала ще більш гострого
характеру. Українські парламентарі розвінчували асиміляторську політику Польщі, вимагали створення
рівних із поляками умов для розвитку українського шкільництва. Тільки протягом одного засідання сейму
15 травня 1928 року українські парламентарі направили на розгляд 17 запитів щодо закриття українських
шкіл та гімназій, переведення українських учителів на польську територію країни45.
21 червня 1928 року М. Галущинський на засіданні сенатської бюджетної комісії виголосив промову,
в якій вказав на катастрофічний стан початкового шкільництва. За його словами, у 1927-1928 навчальному
році в Галичині залишилося 690 українських початкових шкіл, на Волині – 4, а на Поліссі не залишилося
жодної46. Парламентар висловив здивування міністру віросповідань і освіти, який вимагав від української
молоді лояльності до Польської держави, водночас навіть не пробуючи зрозуміти суті українських
проблем47. Найгострішою з них виявилася проблема відсутності в українських школах достатньої кількості
українських учителів. Цю проблему розглянув з'їзд культурно-освітніх працівників, який відбувся 29
вересня 1928 року. З'їзд звернувся з проханням до українських культурно-освітніх організацій, особливо до
товариства "Просвіта", спрямувати свою діяльність на підвищення рівня освітньої роботи, на виховання
молоді в дусі відданості власному народу. На з'їзді йшлося також про збереження відповідних форм і
методів освітньої праці та створення у Львові освітнього інституту48.
Проблеми українського шкільництва були в центрі уваги українських політичних партій. Так, з'їзд
Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО), що відбувся 24-25 грудня 1928 року у
Львові, висловив рішучий протест проти дискримінаційних дій польської влади в культурно-освітніх
справах і запропонував встановити патронат українського громадянства над школою, створити для цього
спеціальний фонд. З'їзд також рішуче засудив переслідування українських учителів, яких за найменший
протест переводили в польську частину держави49.
Проте зусилля політичних партій, громадських організацій не дали бажаних результатів, насамперед
у справі ліквідації утраквістичних шкіл. 29 листопада 1930 року президент Польщі вніс доповнення до
закону про шкільну реформу, згідно з яким зміна мови навчання могла відбутися не раніше, ніж через
7 років з часу "остаточної ухвали", яка встановлювала мову навчання для даної школи. Оскільки в
утраквістичних школах у Східній Галичині мова навчання останній раз була визначена у 1930 році, то й
відповідні зміни могли настати не раніше 1937. Насправді вони не відбулися ні в 1937-му, ні в наступних
роках.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, аналізуючи стан
українського шкільництва в Галичині у 20-х роках ХХ ст., слід зазначити, що українська спільнота доклала
максимум зусиль для захисту краю від асиміляційної політики польського уряду. Зусилля мешканців
галицьких сіл, українських політиків та культурно-освітніх діячів були спрямовані на захист української
мови та культури в складі духовно та ментально чужої Польської держави, на проведення різноманітних
протестних акцій на захист українських вчителів, за відкриття українських шкіл, гімназій, університету.
Усупереч асиміляторській політиці Польщі українські педагоги краю відкинули до історичних архівів
застарілі назви Русь, русин, руський, вперто і наполегливо долаючи адміністративні перешкоди, шалений
наступ полонізації, привчали галицьку спільноту до усвідомлення власної гідності, її імені – Україна,
українець, український. Гасла про суспільну співпрацю для блага розвою національної освіти були
підтримані українською громадськістю як морально, так і матеріально.
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НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА ТА ІДЕОЛОГІЯ ЖІНОЧОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Анотація. У публікації розглядається суспільна діяльність однієї з найцікавіших європейських феміністок
Наталії Озаркевич-Кобринської, яку справедливо вважають засновницею організованого українського
жіночого руху. Її дослідження та публікації на тему фемінізму донині мало вивчені, досі не звернуто
належної уваги на оригінальність її думок. Своє життя і талант Н. Кобринська присвятила самопробудженню жінок, вихованню їх самосвідомості. Вона організувала книжкове видавництво, подала низку
звернень до австрійського парламенту, добиваючись права жінок на навчання в університетах, відкриття
жіночих гімназій тощо. Численні відмови влади не зупиняли Н. Кобринську, яка знову і знову шукала нагоди,
щоби боротися за права жінок.
Ключові слова: фемінізм, Н. Кобринська, Галичина, освіта, гімназії, видавництво, громадські товариства.
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NATALIYA KOBRYNSKA AND IDEOLOGY OF WOMEN'S
EMANCIPATION OF THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY
Abstract. The publication discusses activism is one of the most interesting European feminists Natalia
Ozarkevych-Kobrynska, which rightly believe founder organized the Ukrainian women's movement. Her research
and publications on the subject of feminism still little explored, has not drawn adequate attention to the originality
of her thoughts. His life and talent N. Kobrynska dedicated self-identification women, the education of their identity.
She organized the book publisher, filed a series of appeals to the Austrian Parliament, ensuring the rights of women
to study at universities in the opening women's gymnasium, etc. Numerous power failure stopped. N. Kobrynskа,
which again and again sought the occasion to fight for women's of women to study at universities in the opening
women's gymnasium, etc. Numerous power failure stopped N. Kobrynska, which again and again sought the
occasion to fight for women's rights.
Keywords: feminism, N. Kobrynska, Galychyna, education, gymnasium, publishing, public society.
Постановка проблеми. Термін "фемінізм" уперше в науковий обіг ввів французький соціалістутопіст Шарль Фур'є наприкінці XVIII ст. Він вважав, що "соціальний стан жінок є мірилом суспільного
прогресу" й називав феміністами прихильників жіночого рівноправ'я.
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Політичні перетворення, які приніс із собою фемінізм за останні півстоліття, змінили суспільство
набагато більше, ніж за всі минулі сторіччя, особливо це стосується прав людини.
За винятком дуже коротких проміжків часу фемінізм не був масовим рухом. Як ідейно-політична
течія він змінив світогляд суспільства. Відбулася велика революція, яка знищила біологічного чоловіка й
біологічну жінку чи принаймні призвела до того, що біологічна відмінність між ними стала взагалі
неістотною для суспільної організації ролей.
Феміністки досягли надання жінкам права голосу на виборах, широкого вибору професій із заробітною платою, більш-менш порівняльною із заробітною платою чоловіків тієї ж професії, право подавати
заяву на розлучення, право мати контроль над власним тілом і право вирішувати, яке медичне втручання
для них допустиме, у тому числі обирання протизаплідних засобів і безпечних абортів, а також багато інших
суспільних змін.
Історія та еволюція фемінізму дали можливість суспільству зрозуміти, що рівність – це не однакова
кількість жінок і чоловіків у парламенті. Це свобода вільно від стереотипів обирати свій життєвий шлях:
бути домогосподаркою чи займатися політикою, або ж йти у науку, незалежно від статі.
Аналіз досліджень і публікацій. Джерельною базою даного дослідження стали художні твори [6] та
публіцистичні статті [7] самої Н. Кобринської, а також спогади її сучасників. На особливу увагу заслуговують мемуари її товаришки – феміністки О. Дучимінської [4] та інших.
Значним доробком в історіографічних дослідженнях феміністичного руху в Україні є грунтовні праці
М. Возняка [2], М. Богачевської-Хом′як [1] та О. Козулі [8]. Безпосередніми дослідженнями постаті
Н. Кобринської займалися такі українські фахівці літературознавці, як Л. Дрофань [3], І. Денисюк, К. Кріль
[10], М. Шалата [13].
Представлене дослідження не є спробою тільки компіляційного характеру, а є намаганням висвітлити
образ Н. Кобринської, користуючись як науково-аналітичною літературою, так і опублікованими джерелами.
Постановка завдання. Обрана для дослідження тема представляє, на наш погляд, значний інтерес,
адже у своїй роботі звертаємося до постаті однієї з найцікавіших європейських феміністок – Наталії Озаркевич-Кобринської, яку справедливо вважають засновницею організованого українського жіночого руху.
Виклад основного матеріалу дослідження. Н. Кобринська народилася 5 червня 1851 р. у підкарпатському селі Белелюя в родині греко-католицього священика. Її батьки – о. Іван Озаркевич і Теофілія
Окуневська, – походили зі священицьких родин, які цікавилися світськими аспектами галицького життя. У
родині Н. Кобринської панували матріархальні традиції, які виробили в молодої Наталії переконання, що
жінки повинні мати високий статус у суспільстві. В родині виховувалося п'ятеро дітей – четверо хлопців і
найстарша Наталія.
Як і було тоді прийнято, о. І. Озаркевич дбав насамперед про освіту синів, що після закінчення
гімназії продовжували навчання у Віденському університеті.
Дочку навчав сам батько. Це йому завдячувала Н. Кобринська знанням польської, німецької, французької мов, що зробило можливим читання польських повістей в оригіналі, ознайомлення з літературою
європейської класики у перекладі німецькою.
Влітку 1871 р. Н. Кобринська зустріла Теофіла Кобринського, чутливого, тямущого семінариста, з
яким і одружилася. Подружжя вирішило не мати дітей, щоб Наталія могла цілком віддатися жіночій справі.
14 березня 1882 р., її чоловік, Т. Кобринський помер від туберкульозу.
Важко переживши втрату рідної людини, Н. Кобринська все ж таки зуміла повернутися до активного
громадського життя. Кожне її починання в справі жіночого руху, видавничій справі, культурногромадських заходах підтримували І. Франко та М. Павлик. У жовтні 1884 р. за ініціативи Н. Кобринської
створено "Товариство руських жінок у Станіславі", першочерговим завданням якого стала популяризація
нових ідей та вплив на розвиток "жіночого духу" засобами літератури [4].
Члени товариства виступали з лекціями про сучасне становище жінки в Україні та феміністичний рух
Європи; дбали про піднесення свідомості українок і заохочення їх до руху такого, як у Європі.
Видатний українець І. Франко написав алегорію "Женщина" з привітанням на честь створення
товариства:
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"Хай чоловік її своєю баче,
У всьому рівною собі, і їй
Не молиться, та не клене й не плаче.
Нехай вона по стежці життєвій
Іде з ним спільно, думає і вчиться,
Учасниця всіх трудів, втіх, надій." [12].
З приводу створення цього товариства Н. Кобринська написала дві короткі довідки – про Товариство
руських жінок у Станіславі й про становище середнього класу. Письменниця усвідомлювала велике
суспільне значення художнього слова й була впевнена, що через реалістичні твори жінки краще зрозуміють
своє становище в суспільстві. Н. Кобринська провела активну роботу в справі організації жіночого руху,
скликала жіночі наради, виступала на них із палкими промовами. У статті "Про первісну ціль Товариства
руських жінок у Станіславі" письменниця писала: "Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого
руху через літературу, бо література була все вірним образом ясних і темних сторін суспільного ладу, його
потреб і недостатків. Вона зазначує фази суспільного розвою, по ній мож пізнати, що вже здобуте, а що ще
здобувається".
Однак програма товариства задовольняла не всіх. Чвари і претензії деяких членів, що намагалися
зробити це товариство філантропічним, змусили Н. Кобринську вийти з нього та не змусили залишити
боротьби за рівноправність жінок.
З 1885 р. письменниця активно листувалася з представниками української інтелігенції з приводу
видання українського жіночого альманаху. "Якби-м зібрала усі написані в тій справі листи, - повідомляла
вона Ганну Барвінок, – то чи не більшу вчинила би книжку, як тота, що гадаю видати" [8]. У цій справі їй
дуже допомагав І. Франко. І ось 1887 р. у Львові вийшов альманах під назвою "Перший вінок". На титулі
розташовувалися прізвища двох упорядників: Наталія Кобринська та Олена Пчілка.
Історична вартість "Першого вінка", писала письменниця, у тім, що "інтелігентна жінка наша
почулася рівночасно русинкою і чоловіком, упімнулася о свої права національні і громадські".
У 1888 р. Н. Кобринська стала співробітником чеської енциклопедії ("Наукового словника Отта"),
підтримувала зв'язки з чеським фольклористом та етнографом Ф. Ржегоржем, надсилаючи йому для
Празького музею гуцульські народні вироби, українські книжки.
У 1891 р. вона очолила делегацію діячів української культури Галичини в поїздці на виставку
народно-промислових виробів у Празі, де розширила своє знайомство з чеськими громадсько-культурними
діячами, вивчала чеський жіночий рух.
Самопробудженню жінок, вихованню їх самосвідомості присвячувала своє життя і талант Н. Кобринська. Разом із О. Кобилянською, Є. Ярошинською, У. Кравченко та ін. Н. Кобринська організувала видавництво "Жіноча бібліотека", де було видано три книги літературного збірника "Наша доля" (1893-1896);
подала низку петицій до австрійського парламенту, добиваючись права жінок на навчання в університетах;
відкриття жіночої гімназії тощо. Цісарські відмови не зупиняли Н. Кобринську, що знову і знову шукала
якоїсь нагоди, щоб поборотися за права жінок.
У 1895-1896 рр. стала редактором літературно-публіцистичного збірника "Наша доля", захоплювалася громадсько-політичною діяльністю, зокрема в 1899 р. почала займатися організацією дитячих садків,
різних організацій для жінок [1, с. 111-121]. Саме Н. Кобринська однією з перших у Галичині почала втілювати й обстоювати потребу створення дитячих садків, щоб рятувати родину від фізичного занепаду
матері та дитини, спричиненого надмірною працею жінок.
На заклик Н. Кобринської створювати дитячі садки першим відгукнувся Клуб руських жінок і 1899 р.
взяв участь у заснуванні Товариства руської охоронки. Клуб організував у Львові дешеву кухню для студентів і робітників; започаткував програму зберігання й популяризації народного мистецтва. Клуб руських
жінок та молоді соціалістки організували серію петицій, скликали збори і віча, всіма можливими засобами
публічного протесту боролися за допущення жінок до шкіл, передусім до державних гімназій [1, с. 101].
Н. Кобринську цікавили передусім люди, товариства, їх політичні ідеали. Це була людина невтомної
енергії, неабиякого ораторського хисту й широких зацікавлень. У мистецьких колах її звали "верховинською естеткою". До її порад дослухалися відомі українські художники [10, с. 48].
Не забувала й про літературну працю. Н. Кобринська залишила помітний слід в історії рідної літератури, збагатила українську прозу різноманітною проблематикою.
Так, протягом 1905-1910 рр. нею написано такі твори, як "Свічка горить", "Каліка", "На цвинтарі" та
ін.
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Під враженням Першої світової війни та Української національної революції 1917-1921 рр. письменниця відзначала: "Грім!.. Небо затряслося, - земля задрожала! зірвались вікові кайдани, зломилась
людська мука, визволилась народна душа" [3, с. 68].
Н. Кобринська дійшла висновку, що жіноцтво не має чекати тих економічних і політичних змін, які
необхідні для суспільного прогресу; воно мусить добитися змін і дати їм філософське обгрунтування. Вона
випередила західних жінок, першою звернувши увагу на потребу докорінної зміни підходу до загальних
категорій світосприйняття для належного розуміння ролі жінок, для досягнення цілей демократичного руху,
справжньої рівності. Іншими словами, Н. Кобринська закликала цілком замінити знаряддя, вживані досі для
виявлення суті явищ та відображення їх у політиці, філософії, літературі і навіть у самій мові. Вона
твердила, що, тільки змінивши спосіб мислення, зрозуміють чоловіки віковічну кривду, заподіяну жінкам,
і відчують потребу виправити становище.
Поштовхом до її зацікавлення феміністичною проблематикою стали "Листи з Кракова" професора
Юзефа Кремера – невеличка польська книжка з рецензією на французьку розвідку про нерівність жінки і
чоловіка.
Вихована в родині, де до жінки ставилися з особливою шанобою й повагою, Н. Кобринська була
прикро вражена, що хтось десь може ставити жінку нижче за чоловіка. Що це так, Н. Кобринська дуже
швидко переконалася, знайшовши серед творів польських поетів і белетристів книжечку Климентини
Гофманової (1821-1862), польської письменниці-феміністки. "На піддражнену уже давніше мою цікавість
щодо особистих відносин жінок до мужчин Гофманова була дуже важним набутком. Я її читала дійсно з
великим заняттям, через що ще більше будилось в мені думок щодо положення в суспільстві жінки" [1].
Захоплена соціалістичними ідеями, Н. Кобринська звернулася до відомого німецького марксиста
Августа Бебеля з проханням дати дозвіл на переклад його праці "Жінка і соціалізм" і одержала його.
Проблему визволення жінки з-під домашнього гніту, її громадський статус Н. Кобринська не пов'язувала з
соціалізмом. З цього приводу вона полемізувала з ініціаторкою жіночого свята Кларою Цеткін, яка
виступила проти відокремлення жіночого питання, оскільки його, мовляв, взагалі не існує. Зміниться
капіталістична система, стверджувала вона, - зміниться й становище жінки.
"Того, що я сама осягнула, бажала я своїм посестрам. Через літературу дійшла я до зрозуміння
становища жінки в суспільності, - то ж хотіла й других повести на ту дорогу", - писала Н. Кобринська в
автобіографії [4].
Вона прагнула довести необхідність створення окремих жіночих організацій, щоб підготувати жінок
до громадської праці та боротьби за національну й статеву рівноправність. Розглядаючи соціалістичну
перебудову суспільства як єдино можливий шлях до гендерної рівності, Н. Кобринська вважала, що й цього
буде недостатньо, аж поки чоловіки не збагнуть: справа не тільки у вищій справедливості рівноправності
для жінок, але в конечності жіночої рівноправності для існування суспільства, для цілковитої реалізації
потенціалу розвитку людства. Стать – не філософське чи релігійне поняття, і біологічні прикмети не можуть
визначити морально-правові норми.
Н. Кобринська підтримувала друкування оригінальних творів українських письменниць і поеток,
статей про стан і розвиток жіночого питання та жіночу освіту в цивілізованому світі, біографій видатних
жінок, бібліографій книжок із жіночого питання, інформації про жіночу працю, а також статей про народне
мистецтво, звичаї, домашнє господарство тощо. Вона намагалася виховувати жіноцтво в прогресивному
дусі за допомогою літературних творів [3].
Світогляд Н. Кобринської мав виразне матеріалістичне спрямування. "Я бачила ясно, - писала вона,
- що чоловік не був тим в початках свого існування, чим є тепер, що все залежить від условій життя;
признавала, що і теперішній суспільний лад не є чимось непохитним, що в нім заодно доконуються зміни, а
релігія, що стоїть на сторожі того ладу, - се лиш виображення, виробленої в міру образовання людськості" [3].
Сама ця ідея нероздільності звільнення жінки і соціального поступу визначала погляди Н. Кобринської на суспільну роль жінок та жіночих організацій. Хоча суть ідей письменниці зосталася незбагненною для жінок, адже українки не усвідомлювали власної сили і не тяжіли до жодної з феміністичних
ідеологій. Н. Кобринська не розуміла, що українським жінкам теорія фемінізму чужа.
Вона твердила, що з огляду на невисокий рівень освіти жінок література є найкращим засобом
"засвоєння нових ідей людства". Н. Кобринська також підкреслювала виховне завдання літератури для
жінок: "То чи-ж жінки, ідучи слідом за здоровим літературним напрямком, не могли би знайти в нім гідного
заступника своїх прав і вимогів? Жіноцтво, котре виключено з загальних і публічних справ, котре не займає
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жодного становища, на котрім могло би мати вплив на загал і спосібність заявити спільні потреби свого
життя, повинно тим більше триматися літератури і відшукувати в ній вираз тих потреб і вимоків" [1].
Н. Кобринська вважала, що насильні зрушення нічого жінкам не дадуть, справжні зміни мають
виходити від коріння, від самих жінок.
Неоціненна заслуга Н. Кобринської полягає у тому, що, започаткувавши феміністичний рух, вона
вселила в жіночі душі впевненість, надихала на працю в царині культури, суспільно-політичного життя, з
якого жінка була виключена. Її особистий приклад заохотив до праці Г. Павлик, О. Кобилянську, Є. Ярошинську, О. Рошкевич, С. Окуневську-Морачевську, У. Кравченко (Ю. Шнайдер), К. Попович і чимало інших жінок, які залишили помітний слід у культурно-літературному русі 80-90-х років XIX ст.
Невгамовна спрага до знань, аби орієнтуватися в нагальних суспільних проблемах, винесена з
батьківської хати, мусила зіткнути її як жінку, до того ж галичанку, з найболючішою проблемою віку:
духовною і соціальною неволею жінки. Про те, що вона сама дійшла до цієї ідеї, "без помочі мужчин, своїм
власним життям і властиво досвідом" [13], Н. Кобринська призналася в листі до М. Павлика.
У своїх художніх творах, публіцистичних виступах Н. Кобринська показала безправне життя жінки,
позбавленої права на вищу освіту, на участь у громадських і державних справах, жінки, неспроможної
забезпечити собі незалежність, вимушеної бути товаром у влаштуванні свого подружнього життя.
В особливо принизливо-безвихідному становищі опинялися дівчата збіднілих та середніх прошарків
суспільства: попадянки, учительки, дочки збанкрутілих батьків тощо. Вони, кажучи словами Н. Кобринської, були приречені.
Цікаво, що в героїнь-феміністок Н. Кобринської утвердження особистості супроводжувалося активним пробудженням їх національної самосвідомості, що позначалося і на життєвих програмах кожної з жінок. Саме цей ефект злиття феміністичного й національного мала на увазі Н. Кобринська, коли в "Автобіографії" писала: "лиш на національних підставах може піднестися маса до загальної культури і цивілізації" [4].
Протягом майже десяти років Н. Кобринська намагалася переконати суспільство, що організація
жінок потрібна для їхнього самовдосконалення і кращої праці у громаді, а також для української справи.
Вона в одній із своїх статей розглянула жіноче питання в історичному аспекті, показуючи на прикладах
західноєвропейської літератури становище жінки у різних країнах. В іншій своїй статті, присвяченій
жіночому питанню у Західній Україні, вона змалювала вбоге і злиденне життя сільських жінок та дружин
священиків і нарікала, що поступові ідеї прийшли до Галичини пізно.
Н. Кобринська твердила: обмеженість ролі жінки в Галичині родиною і материнством стало наслідком впливу польської аристократії. Вона вважала, що державна незалежність України, лібералізм, осучаснення суспільства неможливі без зміни становища жінки ву суспільстві. На думку Н. Кобринської, зміни в
українському суспільстві закоріняться тільки тоді, коли вони супроводжуватимуться змінами у способі
життя жінок. Без активної участі жінок у розвитку суспільства, твердила вона, цей розвиток буде ілюзорним. Таким чином, обов'язковою перебудовою визволення українського народу вона вважала емансипацію жінок. Доводячи наявність тісного зв'язку становища жінки з долею народу, вона вказувала на той
факт, що багато українських чоловіків не посилають дочок до школи з економічних причин, бо насамперед
мають дати освіту синам. А хлопці, закінчивши школу, одружуються з польками, бо польки мають кращу
освіту. Внаслідок цього кількість українських родин зменшується.
Н. Кобринська пропагувала досягнення жінок, які стали вчительками чи здобули іншу освіту, намагаючись заохотити інших до праці над собою. Своє обгрунтування права жінок на освіту вона закінчила
досить сміливо: "Ми не домагаємося ніякої підмоги, лишаємо це калікам і жебракам, ми хочемо тільки
вільної праці на широкій світовій арені, бо як довго конкуренція творить загальне право до життєвого
існування, було б у найвищій мірі несправедливо виключити з неї половину здатних до конкуренції осіб.
Ніякий законодавець не в силі стримати людину від її природніх нахилів і потреб та ставити їй перешкоди,
а коли жінки й доказали фактично, що вони потрапляють на рівні з чоловіками дотримуватися однакових
поглядів, то ніякий уряд не повинен супроти того підносити застереження. Якщо б жінка з природи речі не
була здатна до тих професій, що на них претендує, і від яких її стримують настановлені опікуни, то не мали
б ми сьогодні так багато фахово вишколених жінок, як це бачимо в дуже поважному числі в Америці" [1].
Померла Н. Кобринська у Болехові 21 січня 1920 р., там її і поховано. Після смерті вона стала
кумиром для багатьох жінок. "Жінки утратили тоту, що ішла перед ними, робила їм вільну дорогу, утратили
велику Каменярку на новому визвольному шляхові" [4, с. 22].
Її ім′я й досі не утратило притягаючої, магнетичної сили, воно оживлює душу молодого покоління і
тепер є тим полум′янним стягом, що веде жіноцтво до нескінченної визвольної боротьби за свої права.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Час – цікава категорія. Він
здатний змінювати не тільки нас і наше майбутнє, він змінює і наше ставлення до того, що вже минуло, що
вже було. Саме момент переоцінки цінностей ми переживаємо у ХХІ столітті, яке принесло нам нове
усвідомлення ролі жінки в громадсько-політичному житті.
Боротьба за емансипацію жінки стала основним принципом життя Н. Кобринської. Вона була першим
серед українців теоретиком фемінізму і першою жінкою, яка заснувала світську жіночу організацію.
Н. Озаркевич-Кобринська поєднала теоретичний аналіз із прагматичним підходом до конкретних проблем
українських жінок у Галичині.
Протест письменниці й громадської діячки спрямовувався головним чином проти безправності
жіноцтва, передусім українського.
Н. Кобринська виступала від імені всіх жінок, незалежно від соціального становища. Вона твердила,
що соціальні, політичні, духовні потреби жінки можуть бути задоволені тільки в поступовій державі; що
суспільні й політичні питання тісно взаємопов'язані.
Життя показало: що Н. Кобринська не помилялася. В жодному суспільстві ще не було таких
перепрацьованих, замучених і невдоволених життям представниць "прекрасної статі", як у нашому.
Вважаємо, що дана проблематика є ще недостатньо вивченою й потребує подальших наукових
досліджень.
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MARKIYAN SHASHKEVYCH THE WRITINGS M. VOZNIAK
Abstract. In the article analysed of scientific work of the famous Ukrainian literature, founder Franko
M. Wozniak dedicated to Ukrainian public figure, writer, poet, one of the founders of modern Ukrainian literature
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Постановка проблеми. Маркіян Семенович Шашкевич – видатний український діяч 30-40-х років ХІХ ст.,
який за своє коротке, але плідне життя став відомим у Західній Україні як перший народний поет, прозаїк, публіцист і перекладач, автор першої книжки українською мовою "Русалка Дністровая". На цей час це було досить
прогресивно, оскільки Австро-Угорська імперія, в склад якої входили західноукраїнські землі, проводила політику денаціоналізації українського населення, зокрема навчання у Львівському університеті проводилося латинською, німецькою, польською мовами та частково "язичієм". Звичайно, це гальмувало розвиток української
літератури на західноукраїнських землях, що викликало обурення в української національно свідомої еліти.
Громадська діяльність, літературна спадщина Маркіяна Шашкевича у працях М. Возняка – малодосліджена проблема, яка порушувалася українськими істориками, літературознавцями та публіцистами
здебільшого у контексті значно ширших проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу джерельної бази розвідки становлять статті та
твори М. Шашкевича, а також праці засновника франкознавства, присвячені цій постаті.
Постановка завдання. Основна мета статті – охарактеризувати ставлення М. Возняка до наукової
спадщини одного із засновників "Руської трійці", виокремити його основні праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркіян Шашкевич – один із перших діячів національного
відродження на західноукраїнських землях, який надавав особливо важливого значення українській мові,
розглядаючи її найважливішою зовнішньою і внутрішньою ознакою національної самобутності. Власне з
появою "Руської Трійці" було вирішено "йти в народ", краще вивчити життя побут і звичаї простої людини,
збирати і записувати фольклор, займатися просвітницькою роботою, а також намагатися вирішити суспільні
питання, які виникали в Галичині. Основне, що несла організація, – братерство слов′янських народів, ідея
єднання українського народу, розвиток літератури на народній мові. У цій діяльності найпершу роль відіграв
саме Маркіян Шашкевич. Саме він розпочав виголошувати проповіді у церквах українською мовою. Цю
особливість поета помітив М. Возняк, який констатував: "Шашкевич задумав здобути для рідної мови право
горожанства в проповіди й виголосив першу українську проповідь у семинарії перед феріями [шкільними
канікулами – Л.К.] 1836 р. По феріях того ж року виголосив Шашкевич по українськи проповідь разом із двома
своїми товаришами в трьох львівських церквах: Шашкевич у Святоюрській, Юліян Величковський у
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Волоській, а Микола Устіянович у Пятницькій церкві" [10, с. 81]. Та заходячися, щоб українська народня мова
здобула собі права на місці польської, й думаючи про народню освіту, молоді ідеалісти почали призадумуватися над тим, що властиво знають вони про свої народні маси, як оповів про це Яків Головацький у
своїх споминах: "Ми далі розправляли, розмірковували та, спорили; перебирали всякі теорії й гипотези, —
нарешті переконалися, що про народ ми знаємо тільки те, що чули від инших, а народньої мови, народнього
побуту цілком не знаємо. Постановлено, що треба йти між народ, досліджувати на місці, збирати з його
власних уст пісні, тисячі котрих народ зберігає в памяти, записувати його приповідки й приказки, його
повісти й перекази, — словом, нам філософам (ученикам сьогоднішньої сьомої й восьмої кляси) треба йти в
народ і вчитися у нього його мудрости. По таких міркуваннях стало на деннім порядку питання про те, хто
готовий поконати всі перешкоди й труди такого підприємства, і я перший зважився йти в народ" [10, с. 83].
Відзначимо, що особливість "раннього" М. Возняка – пошук предмета дослідження. Перші його
роботи присвячувалися не Каменяру, а відомим громадсько-політичним діячам, письменникам, поетам.
Пріоритетним напрямом дослідження напередодні Першої світової війни стали постаті М. Шашкевича та
Т. Шевченка, що пояснювалося їх ювілеями (у 1911 році виповнювалося сто років від дня народження
М. Шашкевича та п′ятдесять років від дня смерті Т. Шевченка). Упродовж 1911-1912 років М. Возняк
опублікував значну кількість розвідок у літературному журналі "Неділя". Він взяв на озброєння слова головного редактора цього часопису, який зазначав, що 1911 р. – "рік великих національних ювілеїв", пов′язаних із Т. Шевченком та М. Шашкевичем. Називаючи письменників "нашими великими проповідниками",
редактор закликав "не лише до кращого засвоєння їхньої духовної спадщини, а й до розгортання "національної праці", до "індивідуальних і масових подвигів на полі національного самоусвідомлення" [14, с. 64].
Першим дослідженням, яке М. Возняк присвятив одному з чільних діячів "Руської трійці", стала розвідка
"Маркіян Шашкевич як фольклорист" [11]. У своїй рецензії на цю працю І. Франко згодом писав, що вона
"відзначається всіма прикметами совісно виконаної, переважно бібліографічної праці, метою якої було на основі
рукописних матеріалів показати працю Маркіяна Шашкевича над збиранням та записуванням галицько-руських
народних пісень… Вознякові треба признати найбільшу працьовитість та найліпше вироблений метод точного,
скурпулятивного до найменших дрібниць досліду язикових та літературних явищ" [13, с. 8].
У дослідженнях над літературною спадщиною М. Шашкевича академік вносить значну кількість раніше невідомого матеріалу про діяча "Руської трійці". У праці "Містерія з одним рукописом Шашкевича"
дослідник вивчає Шашкевичів переклад "Слова о полку Ігоревім". Він відзначає, що М. Шашкевич увійшов
в історію українського перекладу як автор першого повного українського перекладу "Слова о полку Ігоревім" (тексту досі не знайдено, за винятком уривка – "Плачу Ярославни"). За життя М. Шашкевича були
надруковані 7 "пісеньок" із цього твору, зокрема чотири з них – "Китиця", "Олень", "Лишена" та "Зозуля"
(у "Русалці Дністровій"); повний текст зберігся у родинному архіві Срезневських і побачив світ у підготовленому М. Возняком виданні "Писання Маркіяна Шашкевича".
Новизною поданого матеріалу відзначається стаття "Писання Маркіяна Шашкевича" [14], в якому
засновник франкознавства досліджує ставлення М. Шашкевича до рідної мови. "Є то природно всякому
народу і кожному чоловіку, що найраднійший чує бесіду, которую єму ще маленькому леліяльну співала
мати пісоньку і солодкії любови проливала слова", – писав М. Шашкевич [12, с. 142]. "Головними творами
Маркіяна є поезії, бо він правдивий поет із великим талантом. На жаль ми знаємо всього двайцять кілька
його поезій, решта розгубила ся по його приятелях і свояках… Зачав працювати Маркіян над словарем
нашої мови. …Уложив першу гарну читанку для народних шкіл у народній українській мові", – писав
М. Возняк [16, с. 22]. Незважаючи на те, що засновник "Руської трійці" виступав за використання в шкільництві, державних установах Галичини української мови, сам він у зрілому віці листувався з матір′ю і
братами польською, – із сумом зауважив М. Возняк [14, с. 291].
У цій же праці М. Возняк розглядає шість проповідей М. Шашкевича, написані руською мовою: "Слово
Боже к народу в Святый День Богоявленія", "Проповідь на Вознесїннє", "Проповідь слова Божого в день преподобнаго Отца нашого Онуфрія", "Проповідь слова Божого на рождество Пресвятой Богородицы", "Проповідь
на празник", "Блажени милосердніи, яко тіи помиловани будут" [14, с. 81-92]. Ці проповіді, на думку академіка,
– несподівані й новаторські за лінгвістичною формою викладу і характером інтерпретації християнських догм.
У його устах догми оживають, "одягаючись у доступні життєві приклади, аби розпочати творення гідного
християнського життя" [14, с. 83]. Питання походження текстів "Читанки" М. Шашкевича, історію її видання
вчений фрагментарно розглянув у статті "Століття "Читанки" Маркіяна Шашкевича" [12, с. 25].
М. Возняк чи не вперше в українському літературознавстві намагався відтворити зовнішній вигляд
чільного діяча "Руської трійці". У розвідці "В пошуканю за портретом М. Шашкевича" [3, с. 4] на основі статей
"Пам′ять Маркіяну-Руслану Шашкевичу" Я. Головацького, "Возрожденіє Галицкой Руси і Маркіян Шашкевич",
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вірша "Згадка за Маркіяна Шашкевича" М. Устияновича, а також листа І. Вагилевича до М. Погодіна від 26
червня 1843 р. академік зумів описати зовнішній вигляд М. Шашкевича. "Маркіян був чоловік середного зросту,
щуплий, але меткий, волосє яснорусе, очі сині, тужниї, носик невеличкий, кінчастий, лице худощаве виражало
якуюсь тугу і болість, – читаємо у праці. – Сам був мягкого, доброго серця, в товаристві дотепний і забавний,
показував себе веселим і шаловливим. Лиш коли розговорився за рущину, народність, за рідний язик, родиму
словесність і пр. тоди показалася вся сильна душа єго, котра втім слабовитім тілі жила, очі блискнули живостю
і якимсь святим вотхновенєм, чоло трохи приморщилося і лице набрало якоїсь грозної поваги, – говорив
сердечно, сильно переконував, бо му з серця ішло, він цілий тим духом жив і віддихав" [10, с. 99].
В окремих працях М. Возняк не зумів уникнути ідеалізації предмета дослідження. У статті "Слідами
Маркіяна" академік констатував, що він здійснив значний вплив не тільки на розвиток української літератури,
але й також на політичні події, оскільки українська еліта 40-х років ХХ ст. "у народному напрямі… пронизана
думками Маркіяна Шашкевича". Зокрема, перед організаційним оформленням Головної Руської Ради (ГРР)
2 травня 1848 р. М. Устиянович прочитав "Згадку за Маркіяна Шашкевича во вічную єго пам′ять", що піднесло
національний дух, а присутні поклонилися йому за те, що "він так горячо полюбив свій народ" [4, с. 8].
У тій же статті автор переконував сучасників, що суспільно-політичні орієнтири М. Шашкевича
послужили дороговказом для значної кількості тогочасних громадсько-політичних діячів, творчої інтелігенції. З цих причин М. Возняк закликав поглибити вивчення літературної спадщини М. Шашкевича, обурювався на своїх попередників, які "взялися писати дурниці про Шашкевича" [4, с. 8-9]. Водночас засновник
франкознавства намагався довести, що М. Шашкевич був ініціатором видання альманахів "Галичанка" та
"Вінок русинам на обжинки".
У розвідці "Ювілейна бібліотека. Т. 1. Русалка Дністрова" М. Возняк критично проаналізував друге
видання "Русалки Дністрової" Й. Застирця, вважаючи, що "Передрук "Русалки" досить недбалий, не
справлено й не відмічено похибок, які попали в перше видання, а є й нові, які треба приписати видавцеві.
Кілька кепсько склеєних напушистих і темних фраз в передмові не покривають недостач видання, що в
такім негармонійнім виді розійдеться головно поміж молодіжжю" [5, с. 3-4].
Окремі аспекти видавничої діяльності чільного діяча "Руської трійці" досліджені науковцем у статті
"До історії альманахів М. Шашкевича" [6]. Водночас академік під іншим кутом зору проаналізував науковий
доробок сина М. Шашкевича – Володимира. М. Возняк прийшов до висновку, що його поетичні праці не
можна ставити в один ряд із творами його батька.
Громадсько-політичну і письменницьку діяльність видатного громадсько-політичного діяча М. Возняк підсумував у праці "Маркіян Шашкевич" [8]. На думку вченого, він [М. Шашкевич] зробив своє ім′я
безсмертним тим, що ввів погорджену і висміювань селянську українську мову в літературу, народну мову
вживав в церковних проповідях та світських промовах, уклав першу гарну читанку для народних шкіл,
вживав фонетичний правопис у своїх творах, підкреслював єдність українського народу на всьому етнографічному просторі, усю свою діяльність опер на своєму народі, що робив для кращого майбутнього своєї
землі [8, с. 51-52]. Досліджуючи поезію М. Шашкевича ("Гостинець вже інший – от вже думку несе…", "Думки
та пісні та ще дещо" …) М. Возняк говорить про те, як "українська пісня заквітчає себе при Чорному морі,
заграє весело на просторих степах, як умиється у Дніпрі й на легеньких крилах занесеться на Дністер, як
вона скрізь літатиме та співатиме про українську славу." [8, с. 49, 50]. Академік звертає увагу на те, що
М. Шашкевич вважав Галичину близькою до Києва, зокрема в українській мові Галичини і Наддніпрянської
України. У нарис "Маркіян Шашкевич", за словами львівського вченого, доктора філологічних наук,
професора Т. Салиги, увійшли спостереження та висновки з його статей, опублікованих ще на початку ХХ ст.,
а саме: "Слідами Маркіяна" (1911); "В пошуках за портретом Маркіяна Шашкевича" (1911); "З фольклорних
занять Маркіяна Шашкевича" (1911); "Маркіян Шашкевич – як фольклорист" (1911); "Погляд на культурнолітературні зносини галицької України та російської в першій половині ХІХ ст." (1911); "Писання Маркіяна
Шашкевича і кілька слів про видавання Шашкевичевих писань і їх хронольогію" (1912); "До історії
альманахів Маркіяна Шашкевича" (1912); "Століття читанки Маркіяна Шашкевича" (1936) [17, с. 2].
Розквіт культурного піднесення українського народу М. Возняк вбачав після створення "Руської
трійці", серед членів якої "найбільше вибився поміж ними й освітою й розумінєм розпочатої справи Маркіян
Шашкевич". Він висказав рішучу думку, що вони [русини – Л. К.] повинні злучитися в гурток, "вправлятися
в славянських мовах і українській, впроваджувати в українських кругах розговірну українську мову, підняти
народнього духа, просвічати народ, і протиділаючи польонізації, відродити українську літературу в
Галичині" [2, с. 18]. І саме подібні настрої кращої частини українського освіченого громадянства в Галичині
були тією іскрою, з котрої розгорівся вогонь національної свідомости та праці гуртка львівської молоді,
головно богословів, що його найвизначнішим членом і духовим провідником був Маркіян Шашкевич. В
1832 р. восени був Шашкевич на другім році філософії (це відповідало сьогоднішній восьмій гимназійній
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клясі). Він живо займався українською мовою й історією України. Побачивши, що в подібнім напрямку
працював і слухач першого року філософії Яків Головацький, Шашкевич заприязнився з ним, відкрив щиро
перед ним те, що лежало йому на серці, сказав, що він Українець (Русин), і заявив рішуче, що молоді
Українці повинні зєднатися в гурток, оправлятися в церковнославянській і українській мовах, вводити в
українських кругах розмовну українську мову, відняти народній дух, просвічувати народ і, борючися з
польщиною, відродити українське письменство в Галичині [10, с. 85].
У статті "Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича" М. Возняк, слідуючи за І. Франком,
вважав, що "Шашкевич був "свого роду новатором", бо вніс в українську літературу Галичини "нові елементи, яких в ній досі не було і які він черпав почасти з творів українських, з пісень народних, від польських
романтиків, із слов′янського відродження, з сучасних літератур європейських" [9, с. 125]. Засновник франкознавства доповнив Каменяра, зауваживши, що його значення "не тільки в його літературній спадщині, але
ще більше в історичній ролі його виступу", оскільки він "скрізь виступав як новатор, скрізь рвав консервативні традиції" [9, с. 128]. М. Возняк показує громадянську позицію М. Шашкевича як людини, що
виступила на захист рідного народу та його мови: "Я пробував своїх сил в руській мові, як своїй рідні… і
думав покласти підвалину під її дальший розвиток і через це зарадити недостачі руської літератури. При
написанні ряду моїх речей моєю головною ціллю було прикластися до культури в цій мові, наскільки
дозволили на це мої сили…" [9, с. 121].
У праці "Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії" М. Возняк показав, як
зароджувалось українське національне відродження у Галичині на початку ХІХ ст. У цьому відродженні
франкознавець найбільшу роль відводить "Руській Трійці": "Подібні настрої кращої частини українського
освіченого громадянства в Галичині були тією іскрою, з котрої розгорівся вогонь національної свідомости
та праці гуртка львівської молоді, головно богословів, що його найвизначнішим членом і духовим провідником був Маркіян Шашкевич. Найсміливішим із усіх був Маркіян Шашкевич, готовий на всякий подвиг"
[2, с. 51]. Занепад національно-культурної роботи, на думку М. Возняка, настав у 50-ті роки ХІХ ст., коли
"пропав для українців Вагилевич, опинившися в польськім таборі, омертвів Яків Головацький, замотаний у
сіти русофільского гуртка з Денисом Зубрицьким і такими його помічниками, як Антін Петрушевич і инші.
Русофіли одержали ключ до замороженє усякого народнього руху. Ними було обсажене святоюрське
"гніздо шершенів", якому підчинялося народнє шкільництво" [2, с. 50].
Отже, М. Возняк у своїх роздумах дійшов до висновку, що "два стани: духовний і учительський, які
могли робити просвітню роботу поміж народом, на святоюрську коменду приготовляли той нарід на
обєдинєнє, а коли не хотіли би послухати такого зазиву, найболейсніша струна їх єствованя, бо матеріальна
підстава ставала загрожена. Таким способом зломили й Антона Могильницького й Миколу Устіяновича,
доки не осягнули страшного застою у нашім культурнім життю в 50-х рр. Замість одушевлення байдужість,
замість поривів безсилє, замість ініціативи й руху гробова тиша, замість довіря у власні сили повна апатія
– отсе ті наслідки, які викликала скрізь робота Зубрицького" [2, с. 50].
Праці Михайла Возняка про М. Шашкевича поєднували історичні, літературні й фольклористичні
сюжети. Проте "вчений не був фольклористом у повному розумінні слова, – зазначав М. Мороз, – немає
жодного його запису народної пісні або зразків інших жанрів фольклору, його, здається, мало цікавили
теоретичні питання фольклористики. Однак його внесок у вивчення народної поетичної творчості досить
помітний" [13, с. 33]. Щодо М. Шашкевича, за словами Г. Бурлаки, "дослідник влучно підмітив величезний
вплив народних пісень на його власну поетику. Щоправда до глибокої розробки цієї теми він не вдавався;
це зробили його сучасники Ф. Колесса (Про віршову форму поезій Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1911) та
Я. Ярема (Маркіян Шашкевич як лірик-поет. – Тернопіль, 1911)" [1, с. 53].
Вивчаючи творчість М. Шашкевича, М. Возняк відмітив, що надзвичайно велику роль ця людина
відіграла у пробудженні національної свідомості українців першої половини ХІХ ст. "Величезне значінє
Шашкевича й в тому, що він скрізь зазначував національну єдність австрийських та росийських українців",
– писав франкознавець в одному зі своїх досліджень про Маркіяна Шашкевича [16, с. 21]. Досліджуючи
діяльність одного із засновників "Руської трійці", М. Возняку не вдалося уникнути ідеалізації постаті
М. Шашкевича: "Багато перетерпів Шашкевич із приводу своїх виступів, але зніс терпеливо всі докори,
нарікання й насмішки тих, котрі або не розуміли його або не могли піднятися до висоти його гадок. Не
перестав служити літературно своїй ідеї" [10, с. 100]. М. Возняк зосередив увагу на вагомих аспектах, без
розуміння яких неможливе повне осмислення мовно-національної концепції М. Шашкевича, зокрема це
стосується розкриття народної творчості, його ролі як реформатора правопису. "Маркіян безсмертний тим,
що він був у свій час революціонером і поступовцем у нашому народному житті, висуваючи на перший
план простий народ з його мовою і піснею", – читаємо у працях академіка [10, с. 105].

38

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, "Руська Трійця" дала значний
поштовх у розвитку нового літературного руху в Галичині. І у цьому не останню роль відіграв саме М. Шашкевич.
В особі М. Шашкевича в українську літературу ввійшов талановитий поет, перекладач, патріот, гуманіст,
людина високої культури й громадянської мужності. Провідний мотив Шашкевичевої творчості – заклик до
національного єднання на демократичній основі, ідея захисту рідної мови, культури. М. Шашкевич справедливо
вважався одним із основоположників громадянської лірики в українській літературі. Тема національного
відродження органічно єдналася у нього із закликом до боротьби проти суспільної несправедливості.
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АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ У ЛЬВОВІ: УЧНІВСЬКИЙ СКЛАД
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Анотація. У статті висвітлено маловідомі сторінки діяльності Академічної гімназії у Львові у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Головна увага звернена на учнівський склад гімназії: загальну
кількість учнів, їхню національну і конфесійну приналежність, соціальне походження.
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AKADEMIC GYMNASIUM IN LVIV: STUDENTS OF THE
LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Abstract. The article reveals recondit pages of functioning of the Academic Gymnasium in Lviv in the second
half of XIX - early XX century. Main attention is paid to the gymnasium's students: the total number, their nationality, religious affiliation and social origin.
Keywords: Lviv, Academic Gymnasium, studying, students.
Постановка проблеми. Історія Академічної гімназії сягає своїм корінням в далеке минуле і має
багату історію. У даній статті проаналізовано учнівський склад гімназії, як найвагоміший аспект діяльності
навчального закладу в період другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Аналіз досліджень і публікацій. Певна інформація з історії академічної гімназії у Львові міститься
у спогадах колишнього учня гімназії С. Шаха – "Львів – місто моєї молодости. Цісарсько-Королівська
Академічна Гімназія", а також у монографії І. Курляк "Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.)".
Джерельною базою статті стали щорічні звіти дирекції гімназії.
Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті першого поділу Польщі в 1772 р. на приєднаних землях австрійський уряд утворив провінцію під назвою королівство Галіції і Лодомерії, і
починаючи з 80-х. р. XVIII ст. на всій території імперії Габсбургів проводилися соціальні та політичні реформи в дусі освіченого абсолютизму, завданням яких було централізувати й уніфікувати управління багатонаціональною державою1. У цих планах уряд відводив значну роль організації освіти, у тому числі середньої та вищої. Керуючись усвідомленням потреби готувати для новоствореної провінції кадри різних спеціальностей – чиновників, суддів, учителів, медиків, священників, уряд відродив у Львові університет на
підставі відповідного Акту, виданого імператором Йосифом ІІ в жовтні 1785р. Урочисте відкриття університету відбулося 16 листопада 1784 р.2. При університеті 24 жовтня 1784 року відкрито гімназію, яка отримала назву "академічна", оскільки її випускники зараховувалися до університету без вступних іспитів 3.
Отже, Академічна гімназія у Львові була найстарішою серед гімназій не тільки в Галичині, але й в
українських землях загалом.
У 1862-1906 роках гімназія знаходилася у приміщенні Народного дому (суч. вул. Театральна 22). У
вересні 1907 р. навчання розпочалося в новозбудованому будинку на вулиці Л. Сапєги (суч. вул. С. Бандери,
14), а в Народному домі продовжувала діяльність Філія гімназії.
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Мовою викладання до 1848 р. в Академічній гімназії була латинська мова, згодом – німецька. З 1867 р.
у початкових класах, а з 1874р. в усіх класах викладання велося українською мовою. Починаючи з 1850 р.
навчання у гімназії тривало вісім років4.
Учні гімназії навчалися за традиційною австрійською програмою навчання, яку в Галичині з 1867 року
дещо трансформували з огляду на місцеві умови. За цією програмою учні вивчали наступні предмети:
релігію, латинську, грецьку, українську мови, польську мову, як обов′язкову, німецьку мову, історію, географію, математику, фізику з хімією, природу та пропедевтику філософії, загалом 12 обов′язкових предметів. До необов′язкових предметів належали – каліграфія, малювання, стенографія, співи та французька
мова. Записавшись на вивчення необов′язкових предметів, учні мали їх вивчати з такою ж відповідальністю,
як і обов′язкові5.
Упродовж з 1875-1895 років питома вага конкретних дисциплін у навчальному плані Львівської академічної гімназії була така: понад 60% навчального часу припадало на вивчення мов, в тому числі понад
34% займали класичні мови. Природно-математичний цикл становив менше 25%, а суто математичні дисципліни – 10,6%6.
Зміни в переліку обов′язкових навчальних дисциплін відбулися у 1909 р., коли було видано нові
плани для галицьких класичних гімназій. У цьому плані реформа 1909 р. стала прогресивною оскільки раціоналізувала зміст середньої освіти, зокрема дисципліни природничо-математичного циклу, матеріал яких
приведено у відповідність з рівнем розвитку університетської науки. Отже, тепер до обов′язкових навчальних предметів належали: релігія – 2 год. на тиждень в усіх класах; українська мова (як мова викладання) по
3-4 год. на тиждень; латинська мова – 5-6 год. в тиждень; грецька мова починаючи з ІІІ. кл. – 4-5 год. в
тиждень; німецька мова – 4-5 год. в тиждень; історія 2-3 год. в тиждень; географія по 2 год. на тиждень в
молодших класах; математика 3 год. в тиждень; історія природи по 2 год. в двох молодших і двох старших
класах; фізика і хімія – 2-4 год. в тиждень у двох молодших і двох старших класах; пропедевтика філософії
у VІІ. Кл – 1год., а у VІІІ. кл. – 2 год.; польська мова – 2 год. на тижні в усіх класах7.
До необов′язкових предметів належали – історія рідного краю, французька мова, малювання, співи,
стенографія, гімнастика. Проаналізувавши звіт гімназії за 1911-1912 навчальний рік можна зробити такі
висновки: з 521 учня гімназії відвідували додатково польську мову майже 62%; гімнастику – 66% учнів;
історію рідного краю – 36%; співи – 17%; малювання – 11%; французьку мову приблизно 7%; стенографію
4% учнів.
Влітку 1906 року Міністерство віровизнань і освіти Австро-Угорщини та Крайова шкільна рада дозволили організувати в гімназії Філію, починаючи з 1 вересня 1907 року. Записи учнів на навчання як до
головного закладу, так і до філіалу відбулися 12-14 вересня. До всіх класів записалися 1172 учні, що було
на 110 більше, ніж попереднього року. В новому будинку розміщено 16 класів: І а, б, в; ІІ а, б; ІІІ а, б; ІV а,
б; V а, б; VІ а, б; VІІ а, б. та VІІІ – разом 788 учнів. Філія гімназії залишалася на третьому поверсі Народного
дому з окремим керівником-управителем і з наступною кількістю класів та учнів І а, б; ІІ а, б; ІІІ а, б; і ІV
разом 384 учні. У 1909 році до гімназії записалося 1307 учнів. В головному корпусі сформовано 17 класів
(722 учні), а у філії 12 класів з І по VІ (585 учнів)8.
Навчальний рік складався з двох семестрів: осіннього (вересень-січень) і весняного (лютий - червень).
Учням щороку надавали додаткові канікули на час Різдвяних та Великодніх свят.
Для підготовки учнів до навчання в гімназії та здачі вступних іспитів у перший клас в 1877 р. відкрито
підготовчий клас, який діяв у структурі гімназії протягом сімнадцяти років. За цей час його закінчили 593
учні, а найчисельнішим він став у 1893 році, коли налічував 69 вихованців9.
При вступі до першого гімназійного класу від учнів вимагали певного рівня знань, котрими вони мали
володіти, після завершення навчання в чотирикласних народних школах. Починаючи з 1888 року створювалися екзаменаційні комісії для прийому вступних іспитів в І клас гімназії10.
Вступні випробування складали з релігії, мови викладання, німецької мови та математики. З математики, наприклад, необхідно було знати чотири математичні дії, таблицю множення та основні метричні
міри11. Якщо вступник до класичної гімназії не складав успішно вступних іспитів до першого класу, то
протягом року не мав права вступати до будь-якої іншої середньої школи.
На початку липня кожного року випускники здавали іспити зрілості (матуру) 12. Для проведення
випускних іспитів створювалася спеціальна іспитова комісія, до складу якої входив директор та всі викладачі, які проводили заняття у випускному класі. Очолював комісію інспектор середніх шкіл Крайової
шкільної ради. Процедура здачі іспитів була тривалою і виснажливою для учнів. Письмові екзамени проводилися кожного дня з розрахунком 5 годин робочого часу для кожного предмету. Після здачі письмового
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іспиту учнів допускали до здачі усного іспиту, котрий здавали групами в кількості по 4-5 осіб. Якщо знання
випускника були незадовільними лише з одного предмету, то комісія могла надавати йому право повторної
перездачі іспиту після канікул13. Кращим випускникам видавали свідоцтва зрілості з відзнакою. Отримання
свідоцтва зрілості означало готовність випускників гімназії до університетських студій.
У другій половині ХІХ ст. шкільні класи гімназії були переповнені учнями, до того ж в одному і тому
ж класі навчалися учні різного віку. Так у 1876-1877 навчальному році з 60 учнів першого класу котрий
ділився на два паралельних, 10 років мав 1 учень, 11 років – 13; 12 років – 11; 13 років – 12; 14 років – 15;
15 років – 4; 16 років – 2 учні; 17 років – 2 учні. У восьмому класі гімназії з 30 учнів: 27 років мав 1 учень;
25 років – 1; 24 роки – 1; 23 роки – 1; 22 роки – 8; 21 рік – 3; 20 років – 8; 19 років – 5; 18 років – 2учні14.
Через 20 років, у 1896-1897 навчальному році, з 84 учнів першого класу котрий ділився на два паралельних, 10 років мало 13 учнів; 11 років – 16; 12 років – 19; 13 років – 20; 14 років – 6; 15 років – 6; 16
років – 3; 17 років – 1 учень. У восьмому класі гімназії з 38 учнів: 28 років мав 1 учень; 24 роки – 2; 23 роки
– 1; 22 роки – 2; 21 рік – 5; 20 років – 6; 19 років – 8; 18 років – 6; 17 років мали 7 учнів15.
Серед учнів гімназії переважали вихідці з Галичини. Невелика кількість походила з Буковини. У
річних звітах гімназії з кінця ХІХ ст. відображені назви повітів у яких проживали учні – Львівський і місто
Львів, Бібрський, Городоцький, Жовківський, Перемишлянський, Рава-Руський, Рудківський, Сокальський,
Яворівський та інші.
Збережені звіти дирекції дозволяють прослідкувати динаміку кількості учнів, які навчалися у гімназії.
У 1870-х рр. ця цифра сягала 250-350 осіб; у 1880-х. – 400; у 1890-х – 450, а на початку ХХ ст. – 500-600
учнів. Загалом за 1875-1914 рр. гімназію закінчили 2122учні. Протягом 1875-1914 рр. у гімназії навчалося
22402 українці, і лише 69 поляків.
Учнями Академічної гімназії були такі відомі особистості, як Тарас та Петро Франки, Олександр
Тисовський, Ігор Федів, Степан Шах, Осип Семенюк, Євген Коновалець, Мирон Кордуба, Євген Петрушевич, Степан Шухевич, Роман Сушко.
З роками, змінювалося й соціальне походження учнів гімназії. Так, у 1888 році найбільше учнів
походило з родин священників – 132 учні; з родин службовців – 33; народних вчителів – 39; купців та ремісників – 65; із селян – 67; прислуги – 18; сиротами були 52 учні16.
У 1896-1897 навчальному році ситуація змінилася. Вихідців з родин селян було вже 175; священиків – 125; народних вчителів – 34; службовців – 25; листонош і пожежників – 19; ремісників – 18; вчителів середніх шкіл – 13; міських службовців – 10; дяків – 9; адвокатів та лікарів – 7; дрібних службовців – 4; заробітчан – 3; військових – 2 учні17. Отже, відбувався процес певної демократизації складу учнів
гімназії.
Навчання в гімназії було платним. Воно складало 10 золотих ринських за кожне півріччя. У 1885 р.
плату за навчання у гімназії збільшили до 12 золотих ринських за кожен семестр,18 а через рік плата зросла
до 20 золотих ринських за кожне півріччя. За навчання у підготовчому класі плата становила 5 золотих
ринських19. Починаючи з 1899-1900 навчального року плата за навчання уже становила 40 крон за кожне
півріччя, також при вступі на навчання до гімназії кожен учень платив по 2 крони за шкільне приладдя, а
також 2 крони на прибори для шкільних забав. Для учнів із незаможних родин, котрі мали добрі успіхи у
навчанні, вводилося звільнення від половини шкільної оплати20. Деяких учнів повністю звільняли від оплати за навчання. У 1884-1885 навчальному році до гімназійної каси, як плату за навчання внесено 2650 золотих ринських. Повністю сплатили за навчання батьки 161 учень, а 233 учні були звільнені від шкільної
оплати21.
Матеріальну допомогу потребуючим гімназистам надавали різні фонди, інститути, товариства, окремі добродії і меценати. Так, Інститут "Народний дім" надав у 1884 році 24 учням гімназії
матеріальну допомогу в розмірі 116 золотих ринських; 2 учні в гуртожитку "Народного дому" безкоштовно
харчувалися22. Ставропігійський інститут 25 учням виділив 171 золотих ринських та в гуртожитку двоє
учнів гімназії харчувалися безкоштовно, а семеро учнів у 1889 році проживали в тамтешньому гуртожитку23.
Активно допомагало учням з бідних родин товариство "Руслан". З цією метою виділялися кошти на
харчування, придбання одягу, орендування житла тощо. Наприкінці ХІХ ст. покровителями товариства
були митрополит С. Сембратович, викладач гімназії гімназії К. Лучаковський, священики В. Небиловець,
отець І. Юзичинський, о. Й. Шуховський, лікар Л. Коссак24. Товариством керував вибраний відділ головою
якого став священик А. Торонський, заступником – директор гімназії Е. Харкевич, секретарем і скарбником
відповідно викладачі гімназії І. Громницький та О. Макарушка25. Оскільки керівництво фонду, складалося
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з осіб безпосередньо причетних до гімназії, то вони добре розуміли всі потреби учнів і могли справедливо
та раціонально розпоряджатися грошовим фондом на користь найбільш потребуючих гімназистів.
Повсякденне життя учнів Академічної гімназії, як і інших середніх шкіл, регламентував перелік
правил поведінки, котрих мали дотримуватися всі учні. Такі правила у квітні 1890 року затвердила Краєва
шкільна рада26. Кожен учень при вступі до гімназії отримував примірник приписів. Родич мав підписати
цей документ, а учень вивчити і розповісти його зміст класному керівникові.
У правилах наголошувалося, що учні мають бути релігійними і високоморальними. Обов′язково
мають приступати до святих Тайн сповіді та причастя, не пропускати Служб Божих. З школи до церви і
навпаки учні мали йти парами. Щоразу навчання у гімназії починалося й закінчувалося молитвою27.
На навчання учні мали приходити охайними та чисто вдягненими. У вересні 1896 року Краєва
шкільна рада запровадила для учнів галицьких середніх шкіл форму одягу. Це була суконна гранатова блуза
з високим стоячим твердим коміром, сірі сукняні штани, висока чорна шапка з чорно блискучим дашком і
чорний сукняний плащ з оксамитовим коміром, на якому спереду були дві блакитні нашивки. Для
розрізнення типу шкіл гімназисти на шапці носили латинське G у вінку з дубових галузок, а під буквою G
було римськими числами зазначено порядкове число львівських гімназій. За учнями академічної гімназії
закріплено число І. Також за формою виокремлювали учнів молодших класів у котрих буква G була вишита
срібними нитками, та старшокласників, у яких G була вишита золотистою ниткою. На комірцях блуз учні
відповідно до класу носили відповідні паски (пружки). Відповідно І. кл. – 1 пасок; ІІ. кл. – 2; ІІІ. кл. – 3,
ІV. кл. – 4 срібно-білого кольору, а учні з V по VІІІ класи мали такі ж, але золотисті паски28.
В правилах суворо заборонялося пропускати заняття. У випадку відсутності учня на заняттях більше
8 днів без поважних причин і без відома дирекції гімназії, учня відраховували з навчального закладу.
Поновитися на навчання можна було лише з дозволу вищих шкільних властей.
Учням заборонялося організовувати товариства або брати у них участь. Заборонялося слухати судові
справи чи публічні збори. Вони не могли публічно зачитувати свої літературні твори. Більше того, учням
заборонялося брати книги в публічних бібліотеках, читати нерелігійні чи не для шкільного віку книжки.
Учні, котрі не виконували шкільні приписи, могли бути виключені з гімназії.
З роками у цій сфері настали певні зміни. На зламі століть у гімназії почали відзначати дати так
званого українського історичного календаря, зокрема річниці М. Шашевича, Т. Шевченка, скасування
кріпацтва й панщини. Перше святкування роковин смерті Т. Шевченка в гімназії, за дозволом шкільних
властей відбулося 18 березня 1880 року. Це був вечір, на якому гімназисти читали Шевченкові вірші та
співали у музичному супроводі. Присутніми були всі вчителі і деякі родини учнів29.
Святкування пов′язані з 100 річчям від дня народження М. Шашкевича учні разом з викладачами
проводили восени 1911 року. 29 жовтня учні взяли участь в посвяченні пам′ятника М. Шашкевичу в с. Підлисся, 5 листопада в урочистій процесії на Личаківське кладовище до могили М. Шашкевича, а 6 листопада
в головному зведенні і Філії відбулися святкові концерти, що супроводжувалися промовами, декламаціями
творів та хоровим співом30.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, можна стверджувати, що в Академічній гімназії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. переважно навчалися українці,
греко-католики, вихідці з Галичини. Соціальний ракурс гімназистів у другій половині ХІХ ст. характеризувався переважанням синів греко-католицьких священиків над вихідцями з інших верств населення.
На початку ХХ ст. навчання у гімназії стало реальним для представників різних соціальних верств.
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Таблиця 1
Динаміка кількості учнів Львівської академічної гімназії, їх національність та віросповідання
в останній чверті ХІХ - на початку ХХ століття.

римокатолики

православні

335
333
356
330
359
381
384
424
406
403
412
397
399
383
433
471

274
291
296
Підгот.кл.- 35
Підгот.кл.- 31
Підгот.кл.- 28
Підгот.кл.- 22
Підгот.кл.- 30
Підгот.кл.- 22
Підгот.кл.- 30
Підгот.кл.- 23
Підгот.кл.- 38
Підгот.кл.- 28
Підгот.кл.- 28
Підгот.кл.- 49
Підгот.кл.- 49
Підгот.кл.- 55
Підгот.кл.- 69
Підгот.кл.- 32
417
425
391
423
486
503
586
684
738
795
856
626
313
714
346
708
448
658
541
577
665
521
729
501
709
495
626

грекокатолики

1874/75
1875/76
1876/77
1877/78
1878/79
1879/80
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/1900
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07 Гол.зв
1906/07 Філія
1907/08 Гол.зв
1907/08 Філія
1908/09 Гол.зв.
1908/09 Філія
1909/10 Гол.зв.
1909/10 Філія
1910/11 Гол.зв
1910/11 Філія
1911/12 Гол.зв
1911/12 Філія
1912/13 Гол.зв
1912/13 Філія
1913/14 Гол.зв
1913/14 Філія

На кінець навчального року

Віросповідання

поляки

Навчальний
рік

Національність
українці

Кількість учнів

238
268
289
334
328
350
330
359
381
384
424
406
403
412
397
399
3831 ⃰
433
471
417
425
391
423
486
503
586
684
738
795
856
626
313
714
346
708
448
658
541
577
665
521
728
501
709
495
626

26
23
7
1
5
6
1
-

333
322
341
324
352
373
377
417
400
397
406
389
391
372
425
463
418
390
424
485
499
581
680
732
789
843
616
311
708
346
702
448
654
539
576
664
521
727
501
709
494
626

2
11
15
6
7
8
7
7
6
6
6
8
8
10
8
8
7
1
1
1
2
2
1
3
2
2
2
3
3
2
1
2
1
-

44
1
2
3
3
6
6
10
8
4
3
1
1
-

Джерела: Звіти дирекції гімназії за 1874/1875 -1913/1914 навчальний роки.
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ АНТАНТИ З УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ
НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Анотація. У статті розглянуто геополітичні плани держав Антанти щодо українських земель.
Розкрита діяльність урядів союзників по втіленню своїх військово-політичних планів напередодні Першої
світової війни. Висвітлено особливості підходів до "українського питання" в стратегії держав Антанти.
Проаналізовані умови реалізації цієї стратегії, які вносили якісно нові принципи у політику Великобританії,
Французької республіки і Російської імперії щодо України.
Ключові слова: Антанта, Великобританія, Франція, Росія, геополітичні плани, "українське питання",
міжнародні відносини.
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THE POLICY OF THE ENTENTE STATES CONCERNING THE
UKRAINIAN QUESTION ON THE FIRST WORLD WAR EVE
Abstract. The article deals with the geopolitical plans of the Entente states concerning ukrainian lands. We
have revealed the activities of the allies governments on the realization of their military-political plans on the First
World War eve. We have highlighted the particuliarities of the approches to the "ukrainian question" in the Entente
states srategy. We have analized the conditions of this srategy realization which brought quality new principles into
the policy of Greate Britain, French Republicand the Russian Empire concerning Ukraine.
Keywords: the Entente, Great Britain, France, Russia, geopolitical plans, the "ukrainian question", international relations.
Постановка проблеми. Закономірним результатом гострих політичних, економічних і воєнних суперечностей між великими державами було їх прагнення до нових завоювань, встановлення контролю над
стратегічно важливими територіями, економічним контролем багатьох народів [1]. Тому не випадково українські землі, що відзначалися багатими матеріальними й людськими ресурсами та надзвичайно вдалим
географічним положенням, стали наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. знову об′єктом зазіхань з боку великих
світових держав. Це випливало також і з бажання цих держав використати українську територію для здійснення своїх експансіоністських планів [2]. Крім цього, "українське питання" через входження українських
етнічних земель одразу до складу двох ворогуючих між собою державно-політичних утворень зумовило
набуття значного міжнародного інтересу до України й стало однією з важливих причин дестабілізації
міжнародних відносин у Європі, що підштовхувало Троїстий союз і Антанту до військового конфлікту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що радянська історична наука переважно
замовчувала і не розглядала сутність "українського питання" в політиці держав Антанти. Публікації з цієї
теми були досить обмеженими, оскільки за радянських часів події, пов′язані з Першою світовою війною,
знаходилися у тіні або подавались у спрощеному, спотвореному комуністичними догмами вигляді. Системне та комплексне дослідження даної проблеми стало можливим лише зі здобуттям Україною державної незалежності. Історіографічні здобутки на цьому шляху протягом останніх десятиріч у значній мірі сприяють
поглибленому аналізу політики держав Антанти щодо "українського питання" напередодні Першої світової
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війни [3]. Проблема міжнародних відносин європейських держав наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. знайшли
певне відображення у працях сучасних російських вчених: А. Боханова, С. Волкова, С. Кащенка, М. Флорінского, Ш. Мунчаєва, В. Устінова, А. Уткіна та ін. Значний інтерес для осмислення цієї важливої, складної
проблеми як у плані залучення нових джерел, так і під кутом визначення подальших дослідницьких перспектив
відображено у спеціальних публікаціях з історії міжнародних відносин вітчизняних науковців: В. Ботушанського, В. Головченка, Л. Дещинського, В. Кондратюка, М. Литвина, Я. Малика, В. Матвієнка, М. Несука,
А. Панчука, У. Уськи та ін. Але, незважаючи на значну кількість праць з даної тематики, проблема потребує
подальшої розробки у напрямку систематизації й поглиблення знань для розкриття змісту і характеру
міжнародних відносин напередодні Першої світової війни. Це і визначило мету даного дослідження.
Постановка завдання. Специфіка географічного розташування українських земель у центрі європейського континенту, їх геополітичне й стратегічне становище, великі природні багатства та родючі землі
обумовлювали підвищений інтерес наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. до цього регіону з боку великих держав
світу. Польський політик і дослідник української історії Лєон Васілєвскі (1870-1936 рр.) зауважував із цього
приводу: "Уже сам факт, що на українській етнографічній території влада належала двом державам, мав
міжнародне значення і породжував можливість, якщо не потребу, використання української справи у цілях
закордонної політики" [4, c. 43].
Першим кроком до формування одного з двох потужних військово-політичних блоків великих європейських держав – Антанти, стало зближення демократичної Французької республіки та авторитарної Російської імперії, у результаті чого в серпні 1891 р. між ними було укладено політичну угоду, доповнену
через рік – в серпні 1892 р. секретною військовою конвенцією про спільні воєнні дії проти Німеччини,
Австро-Угорщини та Італії у разі їх нападу на одну з країн. Франко-російська військова конвенція фактично
заклала основу російсько-французького союзу. Але зберігати довго в таємниці важливий міжнародний договір було складно, і вже через два роки Франція та Росія офіційно визнають свої союзницькі зобов′язання.
Надалі союз лише зміцнювався, демонструючи непорушність зобов′язань і готовність протистояти будьяким ворожим акціям з боку інших держав.
Великобританія у цей час дотримувалася політики "блискучої ізоляції", що передбачала повний
нейтралітет економічно-могутньої колоніальної імперії щодо різних військово-економічних союзів і блоків.
Однак на зламі XIX-XX ст. така політика почала втрачати свою актуальність на фоні загального послаблення англійських стратегічних позицій у світі та й у зв′язку з розгорнутою в Німеччині програмою будівництва великого (океанічного) військово-морського флоту. Британський уряд відчував серйозний політичний дискомфорт, який набував дедалі загрозливішого характеру. Важливим кроком на шляху до виходу
з політики "блискучої ізоляції" стало підписання в Лондоні у квітні 1904 р. англо-французької політичної
угоди, що у французькій пресі іменувалася "сердечною згодою" (з франц. entente cordiale). Сторони продемонстрували прагнення усунути у взаємних стосунках накопичені за попередні роки протиріччя у колоніальних питаннях в Африці, що відкривало шлях до стратегічного партнерства в умовах наростання загрози з боку Німеччини [5, c. 24]. Наступним кроком на шляху до формування Антанти, за сприяння Франції,
стало укладання російсько-англійської політичної угоди в серпні 1907 p. Обидві великі колоніальні імперії
знімали існуючі між ними протиріччя в Азії, щодо розподілу сфер впливу в Персії, Афганістані й Тибеті [6].
Таким чином був остаточно утворений військово-політичний блок Антанта, учасники якого мали певні
плани щодо України – важливого об′єкта в їхніх стратегічних цілях напередодні Першої світової війни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Урядові кола провідних держав Антанти – Великобританії й Франції, на відміну від держав Троїстого союзу, переслідуючи власні колоніальні політичні цілі,
тривалий час мало цікавилися "українським питанням" загалом. Aле слід зазначити, що вони були обізнані
про "українську проблему" з німецьких джерел. Першою проявила активність у цьому напрямку Велика
Британія. Матеріали британської преси й урядових структур цього періоду засвідчують ґрунтовну
поінформованість про суть "українського питання". Зокрема, відомий англійський історик, один із розробників цивілізаційної теорії й дослідник Східної Європи Арнольд Тойнбі (1889-1975 рр.) дізнався про існування українського народу під час Боснійської кризи 1908-1909 рр. від свого колеги по навчанню в
Оксфордському університеті, уродженця Тернопільщини – Льюїса Нем′єра (Людвіга Бернштейн-Немировського, 1888-1960 рр.), який виріс в Східній Галичині, навчався у Львівському університеті, в 1906 р.
емігрував до Великої Британії. В 1914-1915 рр. служив рядовим солдатом у британських збройних силах,
пізніше став відомим англійським істориком [7]. Поглиблений інтерес до української проблематики
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А. Тойнбі проявив вже під впливом подій Першої світової війни, під час праці над монументальним 12-томним
аналізом становлення та занепаду цивілізацій "Дослідження історії" (1934-1961 рр.) [8]. Ще молодим вченим він наголошував на тому, що "первісним центром розселення слов′ян, вірогідно, був регіон у Центральній Європі, приблизно окреслений Карпатськими горами на заході, трясовинними болотами – на півночі,
течією річки Дніпро – на сході й чорноморськими степами – на півдні" [9]. У праці "Нова Європа. Кілька
нарисів про відбудову" (1915 р.) А. Тойнбі дає розуміння топоніму "Україна" не як окраїни Росії, а як "широкої території від Карпат до Волги на межі величезних природно-географічних регіонів". Вчений ототожнював давню історію українських земель з відомою від часів Античності "країною чорнозему" [10, с. 77].
На думку відомого українського науковця і політичного діяча періоду Центральної Ради Олександра
Шульгина (1889-1960 рр.), до початку Першої світової війни "українське питання просто не існувало для
французів і решти союзників. Їм треба було утвердити ідеологію війни як звільнення малих народів від
гніту" [11, c. 54]. Лише на завершальному етапі війни, коли Антанта намагалася створити враження звільнення "слабких народів" з-під гніту "сильних", це питання частково розглядалося союзниками. З огляду на
те, що царська Росія була провідним учасником Антанти, О. Шульгин робить висновок: "Ні Британії, ні
Франції не було діла до нікому невідомого народу українського" [12, с. 22-23].
Британські урядові кола вважали, що для перемоги над державами Троїстого союзу необхідно залучити на свій бік т.зв. "малі народи", тому проголошували прийнятні для них гасла про національне самовизначення. Для цього було створене агентство з публічної підтримки національного самовизначення, де
науковці, журналісти, письменники, використовуючи суспільну думку, вміло проводили пропагандистську
діяльність [13]. Отже, британський уряд задекларував намагання вирішувати національні проблеми народів,
поневолених ворогами Антанти, з метою використати їх як зброю проти держав австро-німецького блоку.
Проблема самовизначення народів Європи напередодні Першої світової війни стала настільки
актуальною і гострою, що прем′єр-міністр Великобританії (1908-1916 рр.), лідер ліберальної партії Герберт
Асквіт (1852-1928 рр.), визначаючи причину вступу у війну, наголошував: "Ми ніколи не вкладемо меч у
піхви, який ми так нелегко витягнули..., доки права малих націй Європи не будуть поставлені на міцну
основу" [14]. Погляди прем′єр-міністра поділяв і перший лорд Адміралтейства (міністр Королівського
військово-морського флоту) в 1911-1915 рр., представник консервативної партії Вінстон Черчилль (18741965 рр.), який надавав врегулюванню національних суперечностей у Європі важливе значення, наголошуючи: "Якщо внаслідок нашої перемоги Європа буде перелаштована настільки, наскільки це можливо
відносно принципу національності, згідно з бажаннями людей, які проживають на спірних територіях, ми
можемо сподіватися значної розрядки і полегшення" [15].
Однак реальні інтереси Великобританії полягали насамперед у намаганні зберегти свою морську й
колоніальну могутність та усунути Німеччину як конкурента на світовому ринку, поклавши край її зазіханням на перерозподіл колоній. Крім того, Лондон розраховував захопити нафтоносні території Османської імперії. Що стосується "українського питання", то справжні наміри британських політиків розкрив
у своїх спогадах англійський державний діяч, вчений-славіст Роберт Сетон-Вотсон (1879-1951 рр.). У
1906 р. він відвідав Австро-Угорщину, після чого опублікував серію статей про важке становище національних меншин у монархії, вимагаючи надати їм автономію. Влітку 1914 р. він мав намір відвідати Росію, аби
з′ясувати позиції царського уряду щодо майбутнього України. Однак, проаналізувавши російську пресу та
провівши ряд зустрічей із відомими слов′янськими діячами різних політико-ідеологічних спрямувань, він
відмовився від цієї поїздки, визнаючи її безперспективною: "Єдиний шлях, яким я можу привернути до
себе... офіційну й більшість неофіційної Росії, є Totschweigen (цілковита мовчанка) щодо українського
питання. У цьому я не бажаю брати участі" [16, с. 100].
Французька республіка мала намір повернути анексовані Німецькою імперією, після поразки у франко-прусській війні (1870-1871 рр.), Ельзас і Лотарингію, захопити Саарський вугільний басейн, Рейнську
промислову зону і заодно частину німецьких колоній. Військове командування Франції збиралося проводити воєнні дії в залежності від обстановки й характеру дій супротивника. Пасивно-оборонна тактика була
основою французького стратегічного плану ведення воєнних дій. Головна надія покладалася на допомогу
Росії [17]. Що стосується "українського питання", то офіційна політика Парижа не брала до уваги реальний
його стан, оскільки головному союзникові імперії Романових по Антанті найбільше імпонувала ідея "єдіной
і нєподєльной Рассєї", як перманентної військово-політичної противаги німецькому реваншизмові на сході
Європи.
Російська імперія планувала реалізувати давню мету – забезпечити вільний вихід до Середземного
моря, що передбачало встановлення контролю над протоками Босфор і Дарданелли. Росіяни сподівалися
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оволодіти Константинополем та західним узбережжям Мармурового моря. Зокрема, російський філософ,
князь Євгєній Трубєцкой (1863-1920 рр.) наголошував, що "всіма сторонами нашого життя ми пов′язані з
цією метою, це для нас питання про наш хліб насущний, про нашу політичну могутність" [18, с. 3]. Велике
стратегічне значення в реалізації воєнних планів царської Росії мав південноукраїнський регіон, адже до
протоки Босфору з українського узбережжя Чорного моря була відносно недалека відстань (від Севастополя
– 283 милі, Одеси – 329 миль). В українських портах дислокувався весь склад Чорноморського флоту імперії, завданням якого було утримання переваги на морі, а у перспективі – висадка десанту на Анатолійський півострів. Турецько-німецький військовий флот вважався на той час сильнішим від Чорноморського,
тому російські урядові кола планували досягти домінування на Чорному морі [19].
Політика царського уряду щодо України визначалася завданням практично реалізувати давню стратегічну мету – захоплення Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Грабіжницький характер
своїх намірів російська пропаганда прикривала заявами про прагнення зібрати воєдино всі російські землі,
до яких вона відносила й українські етнічні території. У маніфесті Верховного головнокомандувача збройних сил Російської імперії (1914-1915 рр.) великого князя Ніколая Ніколаєвіча (1856-1929 рр., з династії
Романових) наголошувалось: "Та не буде віднині під′яремної Русі! Надбання Володимира Святого, земля
Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа, скинувши ярмо, піднесе стяг єдиної, великої, неподільної
Росії" [20]. Із захопленням західних українських земель росіяни розраховували також добитися ліквідації
"центру мазепинського руху" в Галичині, де наявність політичної свободи й воля до національно-культурного розвитку постійно підживлювали українську національну ідею в Наддніпрянщині. У контексті
проблем, що можуть виникнути у зв′язку з подальшим розвитком українського руху в Галичині, висловлювався державний діяч, граф Гєоргій Бобрінскій (1863-1928 рр.; у 1914-1915 рр. очолював російське окупаційне Галицько-Буковинське генерал-губернаторство): "Якщо "русскій" дух буде цілком зломлено, і Східна
Галичина, і Буковина будуть повністю українізовані, то тоді сила ворожого натиску буде спрямована на нашу
Малоросію, і українська пропаганда в нас значно посилиться. Тому ясно, що захист "русской" справи на
Дністрі і Сяні стане його захистом на Дніпрі і, працюючи в Галичині, ми працюємо для нашої національної
самооборони, незалежно від питання державного возз′єднання з нами Червоної Русі" [21, с. 41-42].
Для імперських інтересів Росії Галичина стала вогнищем сепаратизму і, відповідно, перетворювалася
на серйозну політичну загрозу. Польський історик Л. Васілєвскі відзначає, що "Росія скоро зрозуміла, як
добре Галичина не буде влучена в російську державу та як довго не буде піддана одностайному режимові з
Наддніпрянською Україною, так довго Росія не позбудеться українського руху в своїх кордонах" [4, с. 98]. У
російському суспільстві все більше утверджувалася думка про важливе значення Галичини для імперії, вона
попереду грунт і закриває тил для виконання великих завдань, сильна опора православ′я" [22, с. 33]. Дух
української самостійності викликав шалений опір і лють російських шовіністів – від представників
державної влади до звичайних жандармських офіцерів, які напередодні Першої світової війни вбачали
сепаратиста в кожному українцеві, що, як згадував український науковець і громадський діяч Олександр
Русов (1847-1915 рр.), "хоче відділення України від Російської держави в окрему самостійну державу зі
своїм гетьманом, своїми послами і консулами в чужих державах, своєю окремою монетною системою й
своїм власним військом" [23, c. 75].
Експансіоністські плани царизму маскувалися пропагандою про визвольну війну й необхідність викорінювати українофільство – зрадників "ісконних русскіх начал". Зокрема, вчений і громадсько-політичний
діяч, представник марксизму Пьотр Струве (1870-1944 рр.) категорично висловлювався про те, що "перш за
все Росія повинна возз′єднати і об′єднати з імперією всі частини "русского" народу. Звідси випливає
історична неминучість приєднання до імперії "русской" Галичини. Таке приєднання неминуче і для внутрішнього оздоровлення Росії, тому що австрійське буття малоросійського племені породило і живило у нас
потворне так зване українське питання" [24, с. 178]. На думку сучасного українського філософа Олега Гриніва, "малоросійський сепаратизм постійно тривожив російських правителів. Аби покінчити з ним, царська
Росія посягала на галицькі землі, тому що захопивши Галичину, Москва могла "хірургічним" методом
"розв′язати" цю проблему" [25, с. 27].
Напередодні Першої світової війни в російських урядових колах, у парламенті, від російських політиків, в пресі все сильніше почали лунати слова про "українську небезпеку" для Росії з боку Австрії та
погрози в сторону останньої за т.зв. допомогу українському рухові. Зокрема, міністр закордонних справ
Російської імперії (1910-1916 рр.) Сєргєй Сазонов (1860-1927 рр.), говорячи про причини війни, однією з
головних назвав саме "українську ідею" [26, с. 17]. Російська преса, особливо правого спрямування, почала
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голосно волати, що український рух є австрійською й німецькою "інтригою", щоби вирвати українські землі
від Росії та ослабити її військову силу. Для поборення українського руху в Галичині напередодні війни
царський уряд значно збільшив матеріальну і моральну підтримку москвофілам, в основі якої пропагувалася
всеросійська національна ідея. Через москвофільські організації Росія мала можливість проводити не тільки
антиукраїнську пропаганду серед галичан, перетягуючи їх на свою сторону, але й антидержавну політику –
з метою приєднання до Росії всіх українських етнічних земель, що входили до складу Австро-Угорської
монархії. Такими діями російський уряд здійснював ідеологічну експансію в Галичині, що проявлялась у
відстоюванні ідеї "єдіного русского народа", міфологізації минулого Русі, а також у потужній фінансовій
підтримці галицьким москвофілам. Крім цього, Генеральний штаб збройних сил Російської імперії виявляв
особливий інтерес до лемків, тому, що їх місце розселення – схили Бескидів (система гірських хребтів у
північній смузі Карпат в межах сучасних територій Польщі, України, Чехії та Словаччини) було наближене
до кордонів Австро-Угорщини і розглядалося росіянами як можлива військова база на зовнішньому пасмі
Карпат у майбутній війні.
Плацдармом для підтримки російської експансії на західних кордонах вважалася Волинська губернія.
Саме там на початку ХХ ст. важливі адміністративні посади займали діячі, які у 1914-1915 рр. очолять
російську військово-окупаційну адміністрацію в Галичині. З Волині надходила підтримка і спрямовувалася
діяльність галицьких москвофілів, активно діяли такі центри русофільської пропаганди, як Почаївська
православна лавра (чоловічий монастир, що став оплотом русифікації, осередком діяльності чорносотенних
організацій), інтернат у Житомирі, філіал російсько-галицького благочинного союзу та ін. Діяльність цих
організацій велась під виглядом захисту православ′я в Галичині. Хоча згідно з офіційною статистикою у
1910 р. в Галичині нараховувалося майже 3,4 млн греко-католиків і лише близько 2,8 тис. православних
[27].
Відомий шведський вчений-державознавець і політик, фундатор поняття "геополітика" Рудольф
Челлен (1864-1922 рр.), аналізуючи у праці "Політичні проблеми Світової війни" (1916 р.) причини, які
призвели до світового військового зіткнення і його можливих наслідків, відзначав, що "одним із першочергових завдань війни мало стати вирішення проблем Східної Європи, і від того, який баланс сил і конфігурацію кордонів залишить після себе війна, буде залежати досить тривалий час доля всього континенту"
[28, с. 90]. Далі він наголошував, що слов′яни на власному досвіді вже збагнули справжню сутність
"слов′янської політики" Росії і "не зможуть залишатися сліпими щодо кричущої суперечності між вустами
Росії, що співають пісень про свободу усіх слов′ян, та її рукою, що вимахує батогом" [28, c. 94]. Учений
переконував, що "українське питання" було одним із важливих протиріч у міжнародних відносинах наприкінці ХІХ ст. і тому є всі підстави "зараховувати українське питання до одного з головних мотивів світової
війни" [29, с. 89]. Однак слід зазначити, що хід воєнних дій під час війни розвивався так, що всі плани
ворогуючих сторін щодо реалізації "українського питання" у своїх геополітичних розрахунках зазнали
серйозного коригування.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Перспективним напрямом
дослідження даної проблеми можна вважати аналіз дипломатичних переговорів між державами Антанти з
питань координації своїх планів стосовно долі українських земель напередодні Першої світової війни.
Важливим вбачається також дослідження тактики й стратегії ведення міжнародних переговорних процесів
щодо використання "українського питання" з метою реалізації військових геополітичних планів Великобританії, Французької республіки і Російської імперії.
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Abstract. This annotation outlines the position and activities of Myhailo Hrushevsky during the hetman′s
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Постановка проблеми. М. Грушевський, будучи найвидатнішим істориком України, своїми працями
на величезному масиві документального матеріалу висвітлив тисячолітню історію українського народу,
його істотний внесок у світову культуру. Він був також активним творцем історії України – першим
головою українського парламенту – Центральної Ради, з якою пройшов усі етапи її політичної еволюції.
Однак наступний етап – етап гетьманату – вимагає додаткових досліджень.
Аналіз новітніх досліджень і публікацій. Діяльність М. Грушевського в період Української держави
гетьмана П. Скоропадського знайшла певне висвітлення у спогадах як М. Грушевського, так і П. Скоропадського. Окремі аспекти проблеми досліджували В. Верстюк, С. Кіржаєв, Н. Полонська-Василенко, Р. Пиріг,
П. Сохань, В. Ульяновський та ін. Але, на жаль, діяльність М. Грушевського у період гетьманату П. Скоропадського висвітлена неповно. Залишилися поза увагою авторів ряд джерел з Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, окремих фондів центральних архівів Києва та Львова.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення становища та діяльності М. Грушевського, його
ставлення до створення гетьманом Української академії наук, розкриття причин падіння Української Держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. У період з 29 до 30 квітня 1918 р. Михайло Грушевський
перебував у казармі Січових стрільців (вул. Терещенківська) у Києві, а потім разом із ними переїхав до
Луцьких казарм. В "Автобіографії" він зазначав: "Останньої ночі, коли гетьманці обсаджували будинок
Центральної Ради, мене з жінкою і донькою вивезли Січові стрільці до своєї касарні. Втім якийсь москаль
хотів пробити мене багнетом, прокравшись до мене, але замість мене зранив мою жінку. Мене просили не
показуватись, і так я мешкав під Києвом на Звірниці, поки вибух, що там стався, не розвалив тої хати, а
потім жив секретно в самім Києві" [1].
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Від початку травня М. Грушевський перебував на нелегальному становищі. Переховувався у друзів,
займався літературно-науковою працею. Часто змінював місце проживання. У цей час він написав четверту,
п′яту і шосту частини "Всесвітньої історії", книги розширеної серії "Всесвітньої історії" – "Старинна історія.
Античний світ", "Середні віки Європи". Він фактично відійшов від активної політичної діяльності. "В
громадськім і політичнім житті, – зауважував М. Грушевський, – я однаково не хотів брати участь, не хотів
дати вражіння, що мирюся з станом річей, устроєним сим німецьким насильством..." За його висловлюванням, він "шукав спочинку від тяжких переживань в літературно-науковій роботі" [2].
У квітні 1918 р. гетьманський уряд висунув питання заснування УАН. За клопотаннями міністра
народної освіти М. Василенка, який залучив до цього російського академіка В. Вернадського, організували
комісію для вироблення законопроекту про створення УАН. Концепцію розробляли переважно М. Василенко та В. Вернадський. На думку першого, Академія має бути національною (подібно до Празької) з обов′язковою українською мовою усіх друкованих видань, але вимоги українізації "не повинні бути жорсткі,
швидкісні й насильницькі". В. Вернадський дотримувався погляду, що АН має бути українською і також
вважав зайвими суворі вимоги до мови. Його ідеї стосовно організаційного устрою національної академії
ґрунтувалися на світоглядному визначенні науки у вигляді загальнолюдського феномену духовного життя
та пов′язаних із ним ідеалах свободи наукової творчості. Вони репрезентували науку як важливу продуктивну силу людства й Академію наук – як могутню організацію для науково-дослідницької праці. Свою
платформу В. Вернадський зорієнтував на компромісний шлях утворення слов′янської федерації, розвиток
української науки на засадах зближення та єднання російської й української культур. Основу його концепції
становило положення, за яким нова Академія не може бути лише науковим товариством, громадою вчених,
а й державною організацією для науково-дослідної праці, що об′єднала би гуртки вчених та низку наукових
закладів, національну бібліотеку, дослідні інститути й лабораторії, музеї. Така Академія, на думку В. Вернадського, сприятиме зростанню національної свідомості й української культури, стане міцним науковим
центром української нації, центром світового рівня [3].
З такою концепцією не погодилася київська українська наукова громадськість. Це передбачав
В. Вернадський, тому вирішив переговорити з усіма членами УАН. Так, 8 червня 1918 р. він зустрівся з
М. Грушевським. Останній висловився про невчасність цієї акції за умов гетьманщини, не погодився з
окремими принциповими засадами створення УАН, обстояв необхідність заснування Академії на базі УНТ
і фактично відмовився від участі в заходах щодо організації УАН [4].
Сьогодні у літературі поширюють думку, що М. Грушевський, ставши головою ЦР, відійшов від
наукових справ і не зумів створити, маючи всю повноту влади, УАН [5]. Проте, як засвідчують факти,
першість в опрацюванні питання про створення УАН належить УНТ і його голові. Ми вже зазначали, що
робота у цьому напрямі розпочалася за часів діяльності ЦР. Безпосередньо питанням створення УАН
М. Грушевський зайнявся відразу, повернувшись до Києва та ставши головою ЦР, але ні УНТ, ні його голова
просто не мали змоги втілити у життя цю ідею. Напередодні ж зустрічі М. Грушевського з В. Вернадським
невелика група українських учених звернулася окремо до гетьмана з питанням заснування національної
Академії, однак це виявилося безуспішним, адже ще 5 травня гетьман затвердив план створення УАН, який
подав йому міністр народної освіти М. Василенко [6].
Становище М. Грушевського в той період було непростим. З одного боку, – пропозиція брати участь
в організації УАН, з іншого, – намір гетьманської адміністрації, тобто Департаменту державної варти, заарештувати колишнього голову ЦР. У списку осіб, які підлягали арешту, М. Грушевський був третім.
Позицію М. Грушевського щодо планів гетьманського уряду підтримало кероване ним УНТ у Києві,
представників якого офіційно запросили до участі в роботі Комісії з організації УАН. Справу Академії
розглядали на засіданні Ради УНТ 9 червня 1918 р. у зв′язку з пропозицією міністра народної освіти
М. Василенка делегувати від УНТ двох представників до Комісії. Рада обрала О. Левицького і П. Тутківського, зобов′язавши їх з′ясувати персональний склад Комісії, добитися збільшення у ній кількості представників УНТ половини складу, а також повідомити, що Товариство планувало саме перетворитися на
Українську академію наук приступити до витворення її статуту. Рада висунула обов'язкову вимогу, аби всі
видання УАН були україномовними, а інші мови використовували лише для складання резюме. Крім цього,
вирішили сформувати власну комісію зі створення УАН, що діяла би паралельно і за певної згоди з комісією
при Міністерстві народної освіти [7].
Питання про створення Академії обговорювали також на загальних зборах УНТ 23 червня. Члени
Товариства затвердили пріоритети УНТ у розвитку ідеї національної Академії. Позиція членів УНТ залишалася незмінною – всі одностайно виступили за створення УАН, але лише на базі УНТ, яка мала усталену

55

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

структуру, великий науковий доробок. Таку ж ідею обстоював М. Грушевський. У спеціальній постанові
загальних зборів УНТ було висловлено жаль, що в Товариства перехопили ініціативу створення УАН, але
воно сподівається на відновлення справедливості. УНТ утрималося від участі в Комісії з організації УАН
до з′ясування всіх питань з М. Василенком [9].
Повторно питання про створення УАН розглядали на загальних зборах УНТ 30 червня. Як зауважили
учасники зборів, "організація Академії ведеться не громадським способом, а чисто бюрократично", тому
потрібно створити комісію для перемовин із М. Василенком. Ухвалили резолюцію: звернутися з проханням
створення УАН доручити професору М. Грушевському, який "більше других потрудився на ниві української науки"9. Також УНТ вирішило долучитися до роботи Комісії з організації УАН.
Важливого значення всі надавали постаті майбутнього президента Академії. Його науковий авторитет мав сприяти визнанню УАН у світі. В спогадах гетьмана П. Скоропадського зазначено, що він пропонував і вважав за єдино можливу (з чим усі погоджувалися) кандидатуру М. Грушевського: "Грушевського
я завжди високо цінив як найбільшого нашого історика [...]. Думалося мені, що коли він зайняв би місце
голови Академії, то зміг би принести величезну користь українській науці [...]. Тому я прохав прозондувати
ґрунт, як би він до такої пропозиції поставився. Відповідь була категорично негативна" [10]. Про це сам
М. Грушевський згадував у "Автобіографії": "Гетьман хотів придобритися до мене якимсь призначенням напр., президентом Академії, (котру гетьманці спішили організувати, щоб зв′язати з його іменем се діло,
для котрого працювали десятки літ дійсні подвижники української науки тоді, як ся наукова робота не
приносила ніяких гонорів). Розуміється, я відхилив сю пропозицію: з гетьманською Академією не хотів
мати нічого спільного" [11].
Безсумнівно, відмова М. Грушевського від пропозиції гетьмана очолити створювану Академію
спричинила посилення конфронтації. Був виданий наказ від 28 серпня 1918 р. про встановлення стеження
за Грушевським. Але "Осведомительный отдел" не зумів виявити місця його перебування, бо він, за
наведеними довідками, в "адресному столі на проживанні у м. Києві не значиться" [12].
Михайло Грушевський 23 вересня зустрівся з Агатангелом Кримським, який, за дорученням Комісії
з організації УАН, пропонував йому ввійти до складу членів Академії, котрих призначав гетьман. Однак
учений, як зазнaчив А. Кримський, рішуче заявив: "Наукові його пересвідчення абсолютно йому не дозволяють вступити до Академії через призначення. Всяке призначення він неодмінно оджене, бо вважає для
своєї совісти неминучою повинність увійти до Академії наук не інакше, як через вибір цілою академічною
колегією вже як вона законно сконституюється. І це було його останнє непохитне слово" [13].
Отже, відбувалася боротьба двох основних концепцій створення УАН-УНТ і В. Вернадського та
М. Василенка. УНТ бачило УАН громадською організацією вчених гуманітарного спрямування, що відіграватиме роль ядра української тури. За концепцією В. Вернадського і М. Василенка, це мало бути державною інституцією, яка охоплюватиме комплекс наук, а на базі УНТ можна сформувати лише історичнофілологічний відділ Академії. У боротьбі перемогла, безперечно, концепція, підтримувана офіційною
владою. Законопроект про заснування УАН затвердили 14 листопада, а вже 24 листопада 1918 р. була відкрита Українська академія наук, першими академіками якої стали відомі вчені Д. Багалій, А. Кримський,
В. Косинський та ін. Усього було призначено 12 перших академіків. Президентом УАН обрали В. Вернадського. 27 листопада відбулися її перші установчі збори.
До новоствореної Академії М. Грушевський ставився вкрай негативно. Він вважав УАН зразка
1918 р. політичною маніфестацією гетьманату. Поширювали також думку, що законопроект про заснування
УАН затвердили того дня, коли Національний союз ухвалив скинути гетьмана й оголосив усі його акти від
цього дня нечинними [14].
Гетьманський уряд натомість продовжував вистежувати М. Грушевського. Так, 16 листопада 1918 р.
начальникові Старокиївського району надійшло таємне термінове розпорядження столичного отамана про
обшук помешкання (вул. Рейтарська, 6), вилучення матеріалів й арешт М. Грушевського. Наступного дня
обшук за цією адресою здійснили, але розшукуваного не виявили [15]. Уряд переслідував М. Грушевського
нібито за участь у діяльності Національного союзу. "Але з політичною акцією, яка зосереджувалася в
новоутворенім Національнім союзі, – констатував історик в "Автобіографії", – не мав я охоти шукати
зв′язку. Провід в нім давали праві групи, що конспірували з німцями проти Центральної Ради й тепер лаяли
її та пробували організувати буржуазне українське правительство в порозумінні з гетьманом і німцями поки гетьман не пустив остаточно з нічим і українську буржуазію, зв′язавшись з буржуазією російською, на
відбудову єдиної Росії" [16].
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Основними причинами падіння гетьманату були:
- відсутність численної дієздатної регулярної армії;
- посилення впливу в Українській державі російських консервативних сил;
- вузька соціальна база гетьманату;
- підпорядкування соціально-економічної політики інтересам панівних верств та окупаційної влади;
- скрутне становище трудящих;
- наростання напруженості в суспільстві та формування організованої опозиції;
- поразка Німеччини та її союзників у Першій світовій війні.
Директорія, утворена Національним союзом 14 листопада, проголосила повстання проти гетьмана, а
14 грудня він зрікся влади. Однак Михайло Грушевський вийшов із підпілля лише тоді, коли Київ зайняли
українські повстанці.
Розпочалася нова доба української державності – доба Директорії.
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Abstract. The article discusses the activities of public authorities of Second Polish Republic for sustainable use by
citizens and economic entities objects of natural, historical and cultural heritage, which may be of interest to tourists or
used for recreation; analyzes the legislation on this subject and the process of its adoption; discusses the process of
creating the regulatory and supervisory institutions; provides an overview of responsibility for violation of legislation in
the sphere of protection and rational use of natural, historical and cultural heritage.
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Formulation of the problem. The relevance of the research topic is due to the increasing role of recreation and
tourism in modern society, economic and socio-cultural development. The study of the history of state regulation of
recreation and tourism and their major institutions will allow to re-evaluate the role and degree of influence of these
institutions on the formation of national culture, to comprehend the contribution in moral education, education and health
of the population, to identify the value that recreation and tourism are gaining in economic and spiritual development,
dissemination of humanistic values in society. Historical experience may contribute to the subjects of recreation and
tourism to become a full and integral part of modern social and economic system of society.
Analysis of recent researches and publications. The history of development and regulation of tourism in
the interwar period explored in their works as Ukrainian (Т. Kovalchuk, V. Dmytruk, Y. Vermenych, L. Bazhenov,
N. Zastavetska, О. Zavadska etc.), Belarusian (I. Tsitovich, V. Miarchuk, А. Radziuk, А. Huzhalouski, А. Vabishchevich etc.), and Polish scientists (Z. Kulczycki, М. Lazarek, J. Chelmecki, J. Kras etc.).
Statement of the problem. The purpose of this article is the study of methods, tools and features of
regulating the use of tourist and recreational resources in economic activities in the Second Polish Republic.
The main material of the study. The territory of having natural factors are called the natural environment
of recreation and tourism. However, tourism can also be used urbanized areas and urban space. Objects, areas,
events that are of interest to tourists are called tourist attractions. Depending on the origin identify the natural and
anthropogenic, historical or cultural tourist attractions.
The question of nature protection are not covered in the main law Second Polish Republic, but the
Constitution enacted on 17 Mar 1921 [1] in the section on general rights and obligations contained article on
property ownership, in the text of which is given the constitutional basis for the restriction of the rights of citizens
(including property rights) based on the requirements of the legislation on nature protection. In accordance with the
final provision of article separate law had to determine what goods and in what quantity should be exclusively in
state ownership, and in some cases citizens′ rights to use land, water and other natural resources may be limited. It
should be noted that on the territory of West Ukraine and West Belarus most part of all forest land was in private
ownership.
Of what importance is the issue of nature protection for the newly formed Second Polish Republic, evidenced
by the fact that even the Regency Council on 31 October 1918 issued a decree on the protection of monuments of
nature, culture and art [17]. In article 12 of the decree contained a list of properties that are subject to legal protection,
among which are individual objects of nature and historical and cultural heritage, natural and cultural landscapes,
which could not be destroyed, modified, reconstructed, or augmented without permission.
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30 December 1918 the Council of Ministers issued a decree on the protection and use of forests [2]. In
accordance with article 1, mandatory state supervision of forestry was carried out at both the state and private
territories. Supervisory and control institutions are the Department of protection of forests. The forest can be used
for commercial purposes only on the basis of the approved forestry plan or with the permission of the relevant
officials.
Departments of forest protection was established by decree of 16 January 1919 [3]. Their competence
includes all issues regarding the content, economic use, sanitary and industrial logging, forest recovery. In addition,
they had to make long-term plans of development of specially protected natural forest areas.
The definition of protected forest areas contained in article 3 of the regulations on protection of forests of
Ministry of agriculture and natural resources [4]. Protected forest area was forest, the preservation of which
corresponded to public and state interests, which is a valuable piece of nature and the habitat of rare and endangered
animals located within the administrative boundaries of cities and within 10 km from administrative boundaries of
cities with population over 50 thousand inhabitants, resorts, as well as in buffer zone around health centers (1 km).
The procedure for granting the status of specially protected forest areas was established by the decree of 16
January 1919 [3]. How was the article 27, with the request to provide the forest this status could apply to the
departments of forestry administration and police, local authorities. The petition was authorized to take appropriate
forestry inspectors and territorial forest departments, which were then referred them to the district сommission of
forest protection. The owner could challenge the decision in the Main Commission for the protection of forests,
whose decision was final. Control over fulfillment of decisions of the commissions was the responsibility of the
district inspector on the protection of forests.
An important role in the protection of forests played the inspectors of state forests and foresters. They were
supposed in every working day and if necessary in public holidays and night to monitor the condition of forests and
prevent illegal logging and export of wood, harm to vegetation, animals, soil, etc. They were responsible for the fire
condition of the forest, watched over the observance of legality of detention, and catching of wild animals, and also
carried out general supervision of the state forest.
To protect forests from excessive and illegal use of a population, which after the end of hostilities sought to
restore the destroyed buildings and constructions, using wood as a building material 28 February 1919 a law was
passed governing the receipt of poor rural and urban dwellers free construction materials from wood [5].
At the same time, 4 September 1919 the Ministry of religious denominations and public enlightenment issued
a decree on protection of certain natural monuments, prohibiting the destruction, damage or export outside of the
state specifically described 19 species of plants and 10 species of rare animals [6]. This decree is the first attempt
to implement the regulatory legal support in the protection of flora and fauna. 24 September 1919 was formed
national Museum of nature. The task of the Museum including was search, preservation, cataloging, and studying
objects of nature that are of scientific or pedagogical value, as well as dissemination of natural history knowledge
among the population.
On 17 December 1919 at the initiative of Ministry of religious denominations and public enlightenment took
place inter-ministerial conference on the protection of nature in the Second Polish Republic, which was attended by
delegates from various ministries and government departments, scientific societies, universities and Academy of
knowledge. During the conference there was discussed the draft law on nature protection prepared by Ministry of
religious denominations and public enlightenment, as well as composition and functions of State Commission for
the protection of nature, which was to be formed under the Ministry of religious denominations and public enlightenment in advisory capacity. The Commission was instructed to create a unified cadaster of nature monuments.
For forest conservation were important, two decrees of President of the Second Polish Republic: the decree
on the commercial use of forests under private ownership (24 June 1927) [7], as well as the decree on the commercial
use of state forests (22 March 1928) [8]. In accordance with the first regulatory legal act of forests were under the
protection of law and any commercial transaction with forest is permitted only with consent of Governor. Article 5
set out obligations of forest owners for resumption of forest land. In case of planting in areas not considered up to
this forest, the owner was exempt from land tax for 30 years. For failure to comply with current legislation on use
of forests in economic activity was introduced criminal liability. In accordance with article 19 of valuable forests
and natural landscapes could be granted the status of especially protected natural territory without the right to
downgrade this status and use in business activities. Some forests could be considered as a protected areas because
of their special characteristics. Of these forests could be allocated the reservation where it was forbidden any
economic activities.
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The presidential order dated 28 June 1924 was established the state enterprise "Polish state forests", which
were entrusted to the management of state forests [9]. The supervision of this enterprise by the Ministry of
agriculture and natural resources. However, on 30 December of the same year the enterprise was abolished and in
its place was created a new executive institution – the State forests administration.
The State forests administration has carried out the function of nature protection. On her initiative was
composed of a single register of reserves and national parks on territory of the state forests. The administration also
carried out publishing and research activities was compiled the inventory, proposals were made for the formation
of new reserves. In September 1935 the General Directorate of state forests has developed even rules for the conduct
of excursions on the territory of state forests and especially protected natural territories.
In 1936, a presidential decree was established the state enterprise "State forests" [10]. In accordance with
articles 4 and 5 in carrying out economic activities and industrial wood harvest total forest area and forest territories
the enterprise had no right to cut, and had to support the degree of coverage of forest of these territories at the same
level.
On 10 March 1934 at the initiative of the Polish Tourist Association, other tourism associations and scientific
societies, the Parliament adopted the law on nature protection [11]. Work on the bill was a long. In 1919 the Ministry
of religious denominations and public enlightenment has prepared a draft law and sent it to all stakeholders. The
bill received a negative assessment because of extremely narrow interpretation of conservation as only protection
of monuments of nature. In September 1919 in the Ministry of culture and arts appeared the idea of developing a
separate law on the protection of the landscape. Due to lack of consensus among specialists in law and in natural
sciences, work on the bill it was decided to freeze, having studied during this time, the experience of regulation of
relations in environment of other states.
In 1927 the training bill was assigned to Codification Commission, which sent it to Subsection of property
rights. In work on final version of the bill also participated members of State Council of nature protection and
relevant ministries expressed their comments to Commission. When the development of the bill was completed, he
was sent to Ministry of justice for submission to Parliament as a government bill.
The law on nature protection consisted of 34 articles, grouped into 4 sections [11]. In the first article was the
definition of the subject of protection of nature. The Ministry of religious denominations and public enlightenment
received the right (in coordination with the Ministry of agriculture and agrarian reform and State Council of nature
protection) to grant the status of a protected object new species of plants and animals. Expanded the powers of the
Council of Ministers: he was entitled to the creation of national parks. In cases where the implementation of nature
protection was impossible in any other way, the legislator has envisaged the options of alienation of the object of
protection in favor of the state budget, namely, the Nature conservancy foundation.
For the purpose of nature protection was founded on the rights of the legal entity, the Nature conservancy
foundation, accumulating funds from donations, taxes, fees and fines for violations of the law on nature protection.
The law provided for the creation of the Inspection of environmental protection [11]. However, its establishment
and maintenance was impossible due to the limited state budget. In the end, it was decided to give inspection of the
nature of social initiatives and allocate its financial support between the public authorities and public organizations.
As a offences considered following: the deliberate appropriation of natural goods without appropriate permits
from state environmental agencies; purchase nature's benefits received by a criminal way without appropriate
permits from state environmental agencies; improper monitoring of a person prosecuted for violation of the law, if
it entailed the exercise by that person of offences described above [11]. For committing these offences a person
could be punished in the form of freedom restriction for a period of 2 to 6 weeks or in the form of a fine in the
amount of 1 thousand PLZ [11]. The offender was to restore the original state of an object or compensate its cost
recovery. In the absence of the possibility of such a recovery had to pay in favor of the Nature conservancy
foundation a fine in the amount of damages.
In the estimates of the law is dominated by positive feedback, because it was aimed at preserving the original
state of the objects of nature and the natural environment. However, when his creation was not taken into account
the conceptual provisions, which treats environmental protection as an activity which adapts the natural environment
to the needs of society, including recreation and tourism.
Legal protection received not only national parks, but smaller protected areas – forest, lake, marsh reservation
for the protection of certain species of plants and animals. At the end of 1936 in the Second Polish Republic, there
were 180 nature reserves, work continued on the creation of 68 more reservations. In the registry of the State Bureau
of Council of environmental protection was 3930 monuments of nature and 538 monuments of inanimate nature. In
1939 there was 124 forest reserves 19 reserve for animals, 12 marsh reserves, and 3 water reserves [12, s. 449].
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Legislation considered hunting primarily as an economic activity, fishing, but there were other aspects of
hunting rights. Article 48 of the order of the President on the hunting law of 3 December 1927 [13] established
absolute degree of protection of certain animal species for which fisheries have lost economic value. Article 49
introduced a protection period for the protection of animals especially valuable. On the basis of article 51 the
Ministry of agriculture could extend the protection period for certain animal species or completely ban them fishing.
The hunting right was not a perfect mechanism of regulation of protection of wild animals. A list of animals needing
protection, were not included in the existing legislation. However, this regulatory legal act can be seen as a positive
direction in the legislative sphere.
In 1932 the Second Polish Republic joined to the International Convention for the protection of birds [14],
signed in Paris on 19 March 1902. The state for three years assumed the obligation to bring its legislation into
conformity with the requirements of the Convention.
19 September 1922, a law was adopted introducing in the legislative system practice protection of water
bodies [15]. In accordance with article 18, the owner of the lake could not pull water into it or other impurity, and
also place items that may be contaminate it. Article 21 imposed a ban on draining into water bodies of sewage from
the sewer. In the event of unauthorized pollution of water, the owner was prosecuted in accordance with the law.
The same applies to individuals persons. The maintenance of the purity of the waters became active in the 1930s.
Activities in this area conducted by the Ministry of internal affairs with the assistance of the concerned departments.
The result of this activity was the establishment of the inter-Ministerial Commission for the protection of rivers
from pollution, as well as inter-regional committees and research centers, which comprehensively studied the issues
of protection and rational use of water resources. The question of protection of reservoirs was also raised in the
fisheries act of 7 March 1932. [16], which prohibits the pollution of the reservoir volume which can harm fisheries.
In accordance with article 79, was established the Fund of conservation of fisheries, which funds should have been
directed to the cleaning of reservoirs.
According to the decree of the Regency Council on 31 October 1918, for the first time at the state level the
question was raised about the protection of historical and cultural heritage [17]. According to the norms of this law
were under the protection all the monuments of culture and art, which were in the borders of the state and was
included in specialized lists. It was all movable and immovable objects older than 50 years. If the age of the object
was less than 50 years, he could be recognized object of historical-cultural heritage on the basis of the decision of
the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment. Immovable heritage objects could not be
demolished, rebuilt or reconstructed without a permit. For work in the immediate vicinity of the heritage site was
also required permission from the authorities. In respect of movable objects of cultural heritage introduced a ban on
their export abroad, except when the object of cultural heritage was in private ownership. The owners of the lands
and the workmen were obliged immediately to inform the authorities about the facts of being in the ground for
archaeological artifacts. On 28 January 1919 the Ministry of Internal Affairs issued a circular that for the works on
dismantling of buildings and structures that may have historical and cultural value requires the permission of the
Ministry of Culture and Arts [18].
The issues of the export of objects of historical-cultural heritage abroad was regulated by the circular of the
Ministry of Finance [19], addressed to the customs authorities in 1919. In terms of the increase in the export of
works of art, the Ministry of Finance together with the Ministry of culture and arts had banned the export abroad of
movable objects of culture and art of previous eras, namely: paintings, icons, miniatures, engravings, parchments,
books and manuscripts, collections of coins and stamps, religious objects, crosses, tapestries, weapons, armor, etc.
In exceptional cases, on the export of these items could authorize the Ministry of Culture and Arts. In case of attempt
of export of objects of historical-cultural heritage abroad, the customs authorities are obliged to confiscate this
objects.
In October 1927 the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment issued a circular, stating
that the few keepers is not able to effectively resist the destruction of monuments, and the state does not have
sufficient funds to support [20]. In this regard, first of all, society must bear the burden of protection of monuments
of history and culture. To this end, the Ministry instructed the school authorities to organize education on the
protection of historical and cultural monuments. The teachers themselves had to become acquainted with the
historical monuments, temples, castles, historic places that are located near schools. And this knowledge then pass
on to children in the lessons of history, geography, biology, etc. Also very important was the organization of tours
for schoolchildren.
In accordance with the decree of the President dated 6 March 1928 the protection of monuments of history
and culture carried out by local Executive bodies [21]. The Governor could issue a document outlining the value of

61

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

a heritage objects. Since the announcement of the historical and cultural value the object has acquired the status of
a protected state. If it turns out that the object does not yet have the status of protected monument of history and
culture, but potentially with all its characteristics, may be damaged or destroyed during construction or other
contractors, public authorities have the right to suspend work or to prohibit them. During the next three months
preparing the report of historical and cultural value of the object. Local authorities had to inform the Governor about
the presence on their territory of objects that potentially have historical and cultural value.
To the owners of objects of historical and cultural heritage imposes the obligation to their maintenance in
proper condition. The supervisory authorities may oblige the owner (legal entity, religious community or public
Association) at their own expense to refurbish up the monument in a certain period of time. In case of a legal person
or an Association wanted to sell the monument of history and culture, for legal enforcement of the transaction of
purchase and sale was necessary for him to obtain permission from local executive bodies. Objects of historical and
cultural heritage found during the excavations were placed at the disposal of central or local authorities.
17 July 1928 the Ministry of religious denominations and public enlightenment issued a decree on conducting the
register of objects of historical and cultural heritage in regional offices [22]. The register does not include facilities owned
by the Church, as well as objects of art, manuscripts and archival materials.
The government decree of 23 September 1932 settled the questions of protection of objects of historical and
cultural heritage, which is the property of the state [23]. Also other regulatory legal acts concerning the preservation
and use of cultural heritage. The protection of monuments was reflected in the decree of the President of the
construction law and the building of settlements dated 16 February 1928 [24]. In areas where the landscape has a
certain value, the government could refuse permission for the construction, reconstruction or restructuring, if the
work entailed change it. Public authorities also had the right to prohibition to changes in the external appearance of
the building (repair, placement of signs, additions, etc.), if it reduced the value of the object or its environment. If
the appearance of the monument was changed without the authorization of the supervisory authorities, the owner
was obliged to return to the monument original appearance.
Against monuments, the owners of which were religious communities of the Roman Catholic Church acted
the provisions of the Concordat between the Roman Catholic Church and the Second Polish Republic, signed at
Rome on 10 February 1925 [25]. According to the text of the Concordat, any changes in the attitude of the churches,
monasteries and chapels had to be carried out in accordance with technical and architectural standards, and laws
relating to the construction and preservation of monuments.
For accumulation, storage and preservation of cultural heritage in the arts, science and technology created
museums, which could have social status or to be in private ownership. The draft law on museums was developed
in April 1918, but was only approved by Parliament on 28 March 1933 [26]. Under this bill the owner of a public
Museum could be a government, local authority, other public or commercial entity and the physical person if the
collection will be available for inspection by the public. A spokesman for the museums during the Second Polish
Republic was the Union of Polish museums. The Charter of this organization was approved at the I Congress of
delegates of Polish Union of historical and artistic museums in Poznan, 1-3 August 1921 and was re-approved at
the III Congress in Krakow in 1922. [12, s. 465].
Conclusions and prospects for further research in this direction. Thus, to the tourist and recreational
resources are of cultural and historical attractions, as well as natural complexes and their components (relief,
climate, waters, vegetation, fauna). Regulation of rational use in the economic activity of tourism and recreational
resources in the Second Polish Republic at 1918-1939 was carried out in two main areas: preservation of natural
features and preservation of monuments of historical and cultural heritage. In West Ukraine and West Belarus the
main recreational resources were forests, rivers and lakes, for the protection which the state has taken a number of
measures aimed at the prevention of the extinction of themselves, their flora and fauna as well as pollution (water
area). The most common form of preservation of objects of wildlife was giving to the territory the status of a
specially protected natural territory. Basic regulatory legal act in the sphere of protection and rational use of
recreational resources was the law "On the conservation of nature", install for offenders including criminal liability.
To prevent contamination of water bodies by state bodies establishes rules of conducting economic activities near
water bodies that obliged entities to carry out water treatment operations. The main forms of preservation of
monuments of historical and cultural heritage was a ban on export abroad of objects of historical and cultural value
and prevent their destruction, damage, change of appearance. The study of this experience has value for the
development of modern state policy in this sphere, which determines the relevance and significance of further
research of this topic.
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SELF-GOVERNMENT IN VOLYN (20-30 YEARS OF THE XX CENTURY)
Abstract. In the article the basic stages of formation of local self-governments in Volyn in the interwar period
(1919-1939 years). Studied their national and professional staff, described the specifics of regional rural. The
analyzed of elections to local self-governments at all levels and political preferences of their members. The place
and role assigned state administration Self Second Polish Republic in resolving complicated interethnic relations
in Volyn designated historical period.
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Formulation of the problem. Studies of the formation and operation in Volyn in the interwar period, caused
self-government institute a number of reasons. Local self-government played an important role in the Volyn
province. In each district, commune and village community land worked elected bodies, which were designed to
perform the relevant tasks in the field of economic, social, political and cultural life of the region. Placed of the
local self-government significant achievements and accumulated valuable experience in the field of social care,
primary education, the organization of medical care have not lost their importance in our time.
Purpose using unpublished sources, domestic and foreign publishing documents and materials, the author set
out to give objective and complete picture of the history of, organizational formation and activity of urban and
territorial governments in Volyn in the interwar period, show specific features and regional features.
Analysis of studies and publications. The largest contribution to the study of certain issues related to the
history and activities of the government institution in the Second Rechipospolytiy have Polish scientists - historians
and jurists. In modern Polish historiography have a number of publications devoted to coverage of the activities of
municipal and local government in Poland [1-5].
Formulation of the task. The historical development of Volyn in the composition of the Second Polish
Republic characterized many features resulting from a policy of the ruling circles of Poland and internal economic,
social and cultural needs of the region. The Polish government circles pursued a policy aimed at complete absorption
edge of most Ukrainian ethnographic composition, the gradual assimilation.
First state polonization meant the subordination of the local population institutions, institutions, organizations
that existed throughout Poland. Among these tools a special role assigned to the institute of self-governments. His
legislative and institutional development in Volyn started immediately after recognition in December 1919 Entente
states of Poland set right on its own territory administration.
Analysis of the legal and organizational formation of self-government in Volyn in the interwar period allows
you to say that the institution of self-government in this region as well as in general in the Second Polish Republic
had a peculiar character. Under the law, the scope of its activity was extremely high. Samoupravy to provide the
most basic needs of the population of the region were designed to perform a wide range of tasks. However, as the
elected institutions they were obliged to take into account public opinion. On the other hand, a number of laws,
regulations, orders administration limited their independence, making them dependent on government policy in
Poland.
This duality self-government was the reason that it is difficult to find a balance between two of its features.
Providing them benefits of public interests often contrary to the interests of the state administration; and the
excessive influence of the latter led to divergence of interests of the population.
The specific of local government Volyn province interwar period was also caused by the fact that most of
the country's population was ethnic minorities Poland. In cities they were Jews, and the village - Ukrainian. Thus,
the government immediately raised the question of providing Polish national interests. Given the fact that the
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administration of the Second Polish Republic was not interested in the creation of the so-called kresy exclusive
rights, she found other ways to ensure state control over the activities of the local self-governing bodies. Thus was
lost the necessary balance between their self-governing and administrative functions. It was not in favor of both the
local population and of the Polish government and impedes self-government institutions to effectively perform their
tasks.
From a legal point of view the process of establishing self-government institution in Volyn in the interwar
period is clearly divided into two stages. During the first phase - from 1919 to 1933, worked in the province elected
bodies of territorial and municipal governments, called to life orders of the Commissioner of the Eastern lands [6-8].
During 1919 - the first half of the 1920s a number of government legislation established rules of membership
and elections to samouprav, undecided financial sources of labor recorded the boundaries and degree of control over
the activities of self-governing institutions [9-13].
Characteristic for this phase is to develop the organizational structure samouprav all levels, which remained
unchanged until 1939 in the form that was provided instructions mentioned above. And the more it concerned it is
territorial, not a municipal self-government that barely reorganized during 1920-1930's.
The Polish administration has left in Volyn four-structure of local self-government, which existed from rural
reform in 1864 in Russia: gromada, hmina, povit and province. This is different from Lviv, Ternopil and
Stanislavsky provinces where the territorial government was organized on the basis of Austrian law, according to
which the structure of local governments have three-stage character (hmina, povit and province).
In the same period there was segregation of duties and responsibilities between the legislative and executive
authorities, finally undecided volumes, trends, methods and forms of activity, it was established the competence of
the governing bodies of self-government.
Primarily self-governing institutions were designed to perform tasks in various areas of economic life in the
region. This was the main feature of the self-government institution that has appeared in the initial phase of its
existence. The low level of socio-economic development dictate the need to establish the institute, which would
state administration could be trusted to solve problems in such vital areas as agricultural support industries,
handicrafts and trade, urban and road construction, education and medicine, charity work. And it is quite incomplete
list of obligations which under Polish law belong to the competence of self-government.
However, self-governing institutions are not independent in the performance of a broad scope of their tasks.
A number of laws, government regulations and orders limited their independence in personnel matters, tax policy,
changing the territorial boundaries of self-governing units, etc. Should be approved by the state administration
demanded samouprav budgets and decisions that concerned their financial activities. Monitoring was carried out
specially created for this purpose by or relevant officials.
For example, in each district created a special District Inspectorate. The amount of work and procedures
clearly outlined specific instructions issued by the Minister of Internal Affairs 30 December 1919 [14, 37]. The
main duty officers were conducting regular inspections and audits of self-government. Lustration took place at least
three times a year in every hmina. Additionally inspectors conducted annual audits of all their documents.
In order to gain control over the administrative work of the self-government in 1920 created in each poviti
office assistants who performed the supervision of samouprav [15, 402]. Moreover, the scope of its supervisory
functions spread not only in rural but also in small-town and urban commune. In the commune of so-called
consultants selected cities duties performed by the district self-government inspectors.
Total state supervision of self-government has the Interior Minister of the Second Polish Republic [16, 87].
He had the right to dissolve sejmyky and county departments, as well as approve those decisions of the selfgovernment, concerned that their statutes, means of communication, establishing independent tax and its
replacement, acquisition or deprivation samoupravamy property.
However, despite the relatively broad jurisdiction interior minister regarding the self-government, in the first
instance the right of supervision of the self-government unions belonged to the voevodes. This involved the right to
declare void those decisions of county government, who were taken to unauthorized meetings samouprav exceeded
their competence or contrary to applicable law of Second Polish Republic. In addition, the voevode approved the
budget of the Union self-government and appointed regular elections. Thus, mediation voevodes was legally
enshrined even in those cases where the final decision belonged to the Interior Minister. Province were transitional
institutions through which held every case, which required the approval of the State Administration.
Voevodes tried to prevent the politicization of self-government. The role of the guarantor of their political
apathy was to play a Provincial Council, based on orders of the President of the Second Polish Republic of January
10, 1928 [17, 6].
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It consisted of representatives of the county and the so-called dietines selected cities. The meeting was
attended by the voevode, heads of departments Provincial Office and other government agencies. The main
objectives of management councils were investment policy in the region, the development plans of the province, as
well as monitoring the functioning of the self-government with the right to approve their budgets. So, this institution
was intended to combine state administration and self-administration in a single body, led by voevode.
Managers of all levels of government - soltys, voit, village elder and voevode once served as representatives
of the state administration in accordance commune, district or province. This dual nature of their jobs was making
possible the transformation of self-government to institute an obedient executor of the will of the government.
Conducted in 1927 the first elections to all levels of self-government, most clearly demonstrated last degree
of dependence on the decisions of the authorities. Members of samouprav selected in the result of the elections fully
reflect the ethnic composition of cities and villages of Volyn province [18]. Therefore won significant quantitative
advantage in rural self-government Ukrainian and Jewish - in the city was entirely legitimate. However, this state
of affairs could not satisfy the local authorities. The state administration has resorted to deliberate restriction of
activity of the self-government, and sometimes - and to direct interference in the election.
Thus, during the elections to the municipal self-government, which took place in the same 1927, where the
results do not meet the voivodship authorities, they have been declared invalid and held again. Finally executive
positions in samoupravah Volyn cities occupied mainly Poles [19, 18].
Regarding the composition of the national the main struggle for mandates was, of course, between the Polish
and Ukrainian. The number of representatives of a nationality different periods in the self-government institution in
Volyn was different, but remained stable in preference Polish city self-government. It is obvious that the Poles
gradually increased their numerical superiority, even in rural samoupravah and Ukrainian, by contrast, lost their
positions [18, 21].
The formation mechanism of the election took place for most of the interwar period. The changes that were
made to the legislation Second Polish Republic, concerned immediately order the election, the terms of active and
passive voting rights, age and property qualifications voter′s supervisory functions of state administration on course
elective campaigns.
The latter is the most typical is that first of all, these changes were aimed at strengthening government
oversight of the elections to the self-governing institutions. Extension administration rights laws affect their results,
made all the more real the possibility of forming national authorities, political, professional and age structure
samouprav discretion.
Particularly striking example of self-government institution that functioned on the territory of our region.
After all, one of the components of "Volyn policy" H. Yuzevskoho voevode was not only convert samouprav
obedient executors of government tasks, but the main regulator of complex inter-ethnic relations in Volyn. This was
carried out primarily by de-politicization of self-government.
The second stage of the legislative establishment of the institute self-government as a whole in the country,
and particularly in Volyn, began with the introduction of the Sejm approved March 23, 1933 Law "On partial change
structure of local self-government" [20, 23]. Apart from the fact that the weight and value by such statute changes
and the scale of the territory covered by it became one of the most significant administrative reforms Second Polish
Republic, it was the next step towards strengthening government control over the activities samouprav.
In terms of self-government and unify the body break down barriers between different regions of the country
had positive law. For example, under this statute four-structure of local self-government, typical of Volyn, spread
to the whole of Poland.
However, the essence of reform is most clearly manifested in its provisions, which were aimed at expansion
of regulatory functions of supervisory authority over the self-government. The most revealing in this section was
the tenth of this legislation. The law gave the state administration in unlimited rights to approve the election of
member′s self-governments and magistrates, dismissal from employment positions or applying them on different
kinds of disciplinary actions. Adoption governments any important decisions depended on the approval or prohibit
authorities. The law limited the scope of self-government, violated the principle of proportionality in the elections.
At the same time increased the age limit for active and passive suffrage. That is impossible for youth participation
in self-government.
Raising the age limit for persons who have the right to self-elected institutions; providing empowerment of
local executive bodies more rights compared to legislation, the law led to the limitation of forms and reduction of
government. Thus, it can be argued that the reform government in 1933 along with other legislative acts adopted by
the Sejm at the time was intended to strengthen government control over all forms of social and political life. On
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this occasion, journalist S. Stankevych rightly said: "For many years confirmed the absolute power of administration
and bureaucracy of government" [5, 20].
Analyzing the place and role of government in the political and legal system Second Polish Repablic, we can
not ignore their interpretation of the Constitution in April 1935, which provided unlimited rights to central
government, and especially strengthen a dominant position and made president [21, 36]. The Constitution
sanctioned anti-democratic, autocratic and elitist nature of the new political and legal system. It is also concerned
territorial self-government.
The Constitution of 1935 provided for the establishment of the government, however limited their role in
society. This was done mainly through combining the functions of state administration and self-government. Host
key provisions that touch the limits of the competence and scope of samouprav and government agencies in a
separate section under the title "Public Administration", giving authorities the right to conduct local government,
the April constitution destroyed the democratic principle of separation of self-government and government
administration on individual cooperating but independent units of a single state body.
The fact that the constitutional establishment of the institute self-government is important, but it should be
noted that the provisions of the Constitution of the April 1935 concerning local governments have general and
declarative. For example, were missing critical articles about the internal structure samouprav and manner of their
election and organizational development. Finally, none of the articles of the main law not mentioned about the
essence of self-government - of its independence, and the provisions that are contained in the new Constitution of
Poland, made possible further changes to the government of the political structure of the state, limiting the value
and scope of the institute self-government.
Conclusions and prospects for further research in this topic. However, despite all sorts of legal
restrictions, especially in personnel policy, as well as in matters that concerned the tax and business samouprav, as
well as the generally unfavorable economic situation and weak financial support to State self agencies institution of
local government played an important role in the historical development of Volyn region during its entry into the
Second Polish Repablic.
REFERENCES
1. Luchak, B. (1995). Kształtowanie się samorządu terytorialnego – Development of local government. Dyrektor Szkolny - School
director. № 12. p. 5-6. (in Polish)
2. Venhrzhyn, L. (1996). Związki międzykomunalne w II Rzeczypospolitej – Municipal association in the Second Polish Republic.
Finansy Komunalne Municipal Finances. № 6. p. 83-86. (in Polish)
3. Siverski, A. (1994). Zakresy zadań realizowanych przez samorządy terytorialne w latach 1918-1990 - Range of tasks carried out
by local governments in the years 1918-1990. Zęszyt Naukowy Ekonomichny – Economic Science notebook. N. 20. p. 45-53. (in
Polish)
4. Novitski, H. (1997). Samorząd terytorialny w okresie Drugej Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich – Local government in the
period of the Second Republic in the Eastern Borderlands. Polska i Ukraina – Poland and Ukraine. p. 455-472. (in Polish)
5. Shved, R. (1993). Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 - Polish Socialist
Party in the elections of local governments in the years 1919-1939. Chenstokhova. (in Polish)
6. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. – Official Journal of the Board of Eastern Territories (1919). No. 21.
(in Polish)
7. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. – Official Journal of the Board of Eastern Territories (1919). No. 12.
(in Polish)
8. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. – Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. –
Official Journal of the Board of Eastern Territories (1920). No. 46. (in Polish)
9. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1921). No. 6. (in Polish)
10. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1922). No. 18. (in Polish)
11. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1920). No. 62. (in Polish)
12. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1922). No. 88. (in Polish)
13. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1923). No. 35. (in Polish)
14. Fund 46. Description 1. Case 849. - State Archives of Volyn region. Lutsk. (in Ukrainian)
15. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. – Official Journal of the Board of Eastern Territories (1920). No. 28.
(in Polish)
16. Wakar, W. (1924). Zagadnienia samorządu w Rzeczypospolitej odzyskanej. – The issues of local government in the Republic
recovered. Warszawa. (in Polish)
17. Fund 46. Description 9-a. Case 349-a. - State Archives of Volyn region. Lutsk. (in Ukrainian)
18. Wybory komunalne w województwie Wołyńskiem w roku 1927 – Elections in the region of Volyn in 1927. (1927). Lutsk (in
Polish)
19. Wołyń, czerwiec 1937 – Volyn, June 1937. – State Archives of Volyn region. Lutsk. (in Polish)
20. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1933). No. 35. (in Polish)
21. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Official Gazette of the Republic of Polish (1935). No. 30. (in Polish)

67

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

УДК 930.1(477.83/.86)

DOI: https://doi.org/10.36477/2616-8510-2016-14-09

Сова А. О.,
к.і.н., доц. кафедри олімпійської освіти, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів

ІВАН БОБЕРСЬКИЙ ТА СПОРТОВЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА":
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ТРАДИЦІЇ В
ГАЛИЧИНІ
Анотація. У статті на основі архівних документів, тогочасної періодики, спогадів висвітлено внесок Івана Боберського у становлення спортового товариства "Україна". Увагу зосереджено на формуванні
української спортової традиції в Галичині напередодні Першої світової війни.
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IVAN BOBERSKYI AND THE SPORTS SOCIETY "UKRAINE":
FORMATION OF UKRAINIAN SPORTS TRADITION IN GALYCHYNA
Abstract. The contribution of Ivan Boberskyi to the establishment of the sports society "Ukraine" on the basis
of archival documents, contemporary periodicals, memoirs is highlighted in the article. Attention is focused on the
formation of the ukrainian sports tradition in Galychyna on the eve of World War II.
Keywords: Ivan Boberskyi, the sports society "Ukraine", Lviv, Galychyna, the ukrainian sports tradition.
Постановка проблеми. На початку ХХ ст. у Львові організовуються перші на українських землях у
складі Австро-Угорської імперії українські спортивні товариства. Заснування стараннями Івана Боберського та його вихованців 1906 р. в стінах Академічної гімназії спортивного осередку – "Українського спортового кружка" (УСК), стало прикладом для наслідування і мало визначальний вплив для становлення і
поширення спорту в освітніх установах українців Львова та серед української спільноти краю загалом1. Так,
невдовзі у Львові створюють український спортовий кружок "Дніпро", який об′єднав українське юнацтво,
що навчалося в польських гімназіях. Українські спортові осередки (кружки, а згодом клуби) утворюють при
українських гімназіях у низці інших міст і містечок краю, зокрема: "Сянова Чайка" (гімназія в Перемишлі);
"Поділя" (гімназія в Тернополі); "Січ" (гімназія у Стрию, яка невдовзі була перейменована на спортовий
кружок "Скала"). Однак діяльність таких кружків при гімназіях охоплювала лише певну кількість гімназистів, і то лише на період їхнього навчання. Вчорашні гімназисти, спортовці УСК та "Дніпра", а тепер
студенти Львівського університету чи політехніки, у переважній більшості таку можливість втрачали. Тому
постала потреба створення громадського спортивного товариства, яке б акумулювало і задовольняло
потреби українського молодіжного середовища, передусім студентської молоді.
Намагаючись вирішити цю проблему для випускників Академічної гімназії, професор Іван Боберський порадив їм заснувати окреме спортивне товариство для українських студентів вищих шкіл Львова
"Україна". Товариство відіграло важливу роль у формуванні української спортової традиції у Львові та Галичині перед Першою світовою війною. Чималих зусиль до цього приклав відомий педагог, громадський та
культурний діяч, голова товариства "Сокіл-Батько" у Львові професор Іван Боберський.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За роки незалежності України про окремі аспекти
діяльності спортового товариства "Україна" писали Орест Круковський2, Олександр Паук3, Степан Пахолко
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та Ольга Мартин4, Андрій Сова5 та ін. Однак внесок професора Івана Боберського у становлення цієї
організації висвітлювався лише побіжно. З огляду на вищевикладене підготовлено дану публікацію.
Постановка завдання. У статті на основі архівних документів, тогочасної періодики, спогадів висвітлено внесок Івана Боберського у становлення спортового товариства "Україна". Увагу зосереджено на
формуванні української спортової традиції в Галичині напередодні Першої світової війни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стараннями професора Івана Боберського (численні
обговорення та консультації) та його учнів – Степана Гайдучка, Гриця Лучаківського, Василя Паліїва,
Матвія Яворського та ін. 22 вересня 1911 р. у залі товариства "Сокіл-Батько" (вул. Руська, 20) відбулися
збори студентської молоді, на яких остаточно вирішили заснувати спортивне товариство6. Для найменування було обране особливе для кожного русина-українця поняття – "Україна"7. Вихованець Івана Боберського
Степан Гайдучок згадував: "Треба було аж двох випусків абітурієнтів академічної ґімназії, щоби в 1911 р.
оснувати спортове товариство студентів вищих шкіл "Україна". Виключно академічним стало воно тому,
що про спорт в инших верствах молоді годі було ще думати. Воно стало відразу твердо на ноги, до чого
причинилося немало й це, що Товариство "Сокіл-Батько" [під головуванням Івана Боберського8. – А. С.] у
Львові подбало про власну площу"9.
27 вересня 1911 р. обговорено статут товариства, який запропонував студент права Львівського університету Матвій Яворський10. У § 1 статуту зазначено: "Товариство носить назву "Україна спортове
товариство студентів висших шкіл у Львові". Мовою урядовою є українська"11 (ці положення будуть збережені і надалі – у редакціях статуту від 1914 та 1925 рр.). 8 квітня 1925 р. на Надзвичайних Загальних Зборах
"України" змінено § 1 статуту на: "Товариство має назву: Спортове Товариство "Україна", в скороченню
С. Т. "Україна". Урядовою мовою Т-ва є українська. Осідком Т-ва є місто Львів". Така офіційна назва збереглася до початку Другої світової війни. Цікавим є той факт, що у 1920-х рр. була спроба змінити назву на
українське спортове товариство "Тризуб" з центром у Львові та поширенням діяльності на територію
Львівського воєводства12. Однак польська окупаційна влада не схвалила такої ініціативи українців.
Метою товариства, зазначеною в статуті, було "плекати практично і теоретично спорт у всїх єго
напрямах". Серед завдань першочерговими були такі: "а) удержуванє приладів для членів, льокалїв, площ
для змагань та підручних бібліотек; б) видаванє публікаций з обсягу спортового житя, уряджуванє відчитів,
збиранє статистичного материялу; в) уряджуванє публичних змагань, прогульок, руханкових вечорів,
вечерниць та всяких иньших зібрань для науки і забави; г) веденє постійних вправ і науки в всіх напрямах
спорту та руханки; д) творенє секций для поодиноких напрямів спорту; е) удержуванє зносин з иньшими
спортовими та руханковими Товариствами"13. Для затвердження документ за підписом чотирнадцяти осіб
(серед них: Матвій Яворський, Степан Гайдучок, Олекса Кривий, Василь Паліїв, Аркадій Малецький, Зенон
Носковський, Микола Лучаківський, Святослав Довбенко, Володимир Бачинський та ін.) скерували в
Галицьке намісництво14.
12 листопада 1911 р. відбулися перші загальні збори організації. На них вибрано керівництво товариства у такому складі: голова – Матвій Яворський, містоголова (заступник) – Василь Косаревич, писар –
Антін Зелений, скарбник – Василь Паліїв, господар – Володимир Костецький, начальник змагової комісії –
Степан Гайдучок, відпоручник і писар змагової комісії – Іван Гасман, заступники виділових (правління) –
Гриць Лучаківський, Роман Носковський, Денис Вахнянин15. 26 листопада 1911 р. Галицьке намісництво
заявило, "що не заказує завязання (не забороняє заснування – А. С.) Товариства Студентів вищих шкіл
"Україна" на підставі предложеного статуту"16.
Слід зазначити, що особливе значення для заснування і подальшої діяльності спортового товариства
студентів вищих шкіл "Україна" мало українське гімнастичне товариство "Сокіл" під головуванням Івана
Боберського17. Запропоновану ним і визрілу в середовищі його учнів ідею вдалося реалізувати не останньою
мірою завдяки "Соколу-Батьку", адже українська спільнота Львова для потреб гімнастики і спорту мала в
своєму розпорядженні лише його можливості – гімнастичний зал ("рухівню") на вул. Руській, 20 та
гімнастично-спортову площу "Український город" (знаходився в районі сучасної дитячої залізниці у
Стрийському парку зі сторони вул. Стрийської). Переважно саме на цій базі надалі і відбувалися вправляння
та змагання спортовців "України".
Потреба в співпраці на основі спортивної діяльності і постійна комунікація з українським "Соколом"
засвідчується і тим, що 19 березня 1913 р. СТ "Україна" стає членом гімнастичного товариства "СокілБатько" у Львові18. Ще одним аргументом у цьому зв′язку є і те, що в статуті СТ "Україна" 1911 р. містився
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§ 31, у якому чітко зазначено: "На случай розв′язання Товариства переходить єго майно на українське
Товариство "СОКІЛ" у Львові, хиба звичайні Збори постановлять инакше"19. Промовистим у цьому плані є
й виступ професора Львівського університету Степана Рудницького на руханково-вокальному вечорі
спортового товариства "Україна", який відбувся 16 грудня 1911 року у Львові. З-поміж іншого він сказав:
"Під проводом "Сокола-Батька" гуртуються наші руханкові товариства, що видатно вже працюють над
фізичним вихованєм. – Повстають також спортові товариства, між ними "Україна". Не берусь говорити про
руханку. Для нас Важним є спорт, або сказати по українськи "змаг". Він позволяє на рух на вільному воздусі
тай дає нам пізнавати природу. – Хоч проте нас тут нині мало і то майже молодіж, то відрадний се стан, бо
в молодежи все. Вона піде в сліди Англії. Там відкладають батьки на бік сановиту повагу і займаються
розумним плеканєм змагу, що веде до енерґії духа. Бажаю тов. "Україна" найліпшого успіху, нехай хвилі
фізичної тужности знова стануть сьвітлими хвилями нашого народа"20.
Створення спортивного товариства з такою промовистою і викличною назвою "Україна" ще до
Першої світової війни (за 6 років (!) до проголошення Української Народної Республіки та 7 років (!) –
Західноукраїнської Народної Республіки) мало надзвичайне пропагандистське значення для національного
самоствердження української молоді. Ця назва несла у собі стратегічну мету більшості наявних галицьких
політичних партій – ідею утворення власної української самостійної соборної держави. Назва українського
спортивного товариства "Україна" непокоїла, а то й дратувала багатьох у польському політикумі Галичини.
Вона була ідейною зброєю в боротьбі за національне самовизначення українців (нагадаємо, що у 1910 р.
загострилася боротьба українських студентів Львівського університету за можливість навчання українською мовою, кульмінаційним моментом якої стала трагічна загибель одного з лідерів української молоді,
члена "Сокола-Батька" Адама Коцка21).
Для кращого розуміння обставин, в яких створювалося та робило свої перші кроки товариство
"Україна", варто навести цитату з листа-спогаду ініціатора заснування "України" – Івана Боберського. У
листі, датованому 22 травня 1936 р., з югославського містечка Тржичу (тепер Словенія), де проживав Іван
Боберський упродовж 1932–1947 рр., до керівництва цього товариства, він писав:
"Зі споминів про початок Товариства "Україна" 1911 р. можу подати, що звернув я увагу моїм тодішнім знайомим серед академічної молоді, що на львівськім університеті потрібний доконче репрезентаційний спортовий клюб української молоді. Він повинен зватись "Україна" і заохочувати студентів університету й політехніки до плекання рухових гор, народніх вправ (хід, біг, скок, мет, дужба), боксу й шерму.
Клюб мав спонукати українську молодь, придбати собі не лише інтелігенцію духа, але також інтелігенцію
тіла. Дружини копаного мяча, гаківки й ставки (безболь), мали мірятить з дружинами чужих клюбів і
притягнути українську молодь до співбігу з молоддю других народів.
Пригадую собі недовірчиве лице Остапчука й задумані очі Василя Палієва, які мою замітку стрінули
з якоюсь непевністю. Чи не натрапить клюб з таким іменем на університеті й політехніці на спротив.
Смілість перемогла й клюб основано. Звертав я увагу на те, що товариство має мати свою таблицю на
оповістки на коридорі обидвох високих шкіл у Львові, а в своїм одязі до прилюдних гор зазначувати жовтоблакитну краску.
Безпосередніх вражінь з початкових засідань основників мені брак. Не брав я участи в нарадах, але
давав ради, коли вони були потрібні й нарошно не втручувався в справи клюбу, щоб члени, – а було між
ними багато моїх учнів, – відчували, що рішають самі про себе. Вмію цінити здорову честилюбивість. Знаю,
що влізливі поради знеохочують. Самостійне відкривання способів, як поконати труднощі, належить до
приємностей енергійних людей. Правдивий мужчина хоче бути на свою власну руку відкривцем, ловцем,
здобувцем, вояком, переможцем.
Колись знайду серед моїх паперів мою грамоту почесного членства і перешлю до Товариства
"Україна" на спомин.
Діяльність Товариства йшла великими закрутами, як ріка, що завертає то вліво, то вправо, по широкій
низині. Згубив я його з очей, бо події вид заступили. Дійшла до мене вістка, що лишило воно мури високої
школи й перемінилось в загальне змагове товариство, яке мірить свої сили в стрічах з другими клюбами. В
часописах читав я його назву її звіти з його виступів.
Лише боротьба вишколює засади боротьби.
Постійна вправа в шермі учить орудувати шпадою.
Дружинна гра на зеленій мураві впоює правила громадянського співділа: "Teamwork", яке веде до
повного успіху, до перемоги противника в його власних "воротах"22.
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Спортивне товариство "Україна" швидко посіло вагоме місце у структурі спортового руху Галичини.
Члени товариства займалися і пропагували низку різновидів спорту, зокрема шерм (фехтування), лещетарство (лижний спорт), копаний м′яч (футбол), гаківку (хокей), ситківку (теніс), легку й важку атлетику,
совгарство (ковзанярський спорт), стрільбу та ін. Антін Зелений з цього приводу писав: "Для плекання
поодиноких родів спорту ділить ся Товариство на секциї, що зістають під проводом заводових провідників.
Члени вибирають собі той спорт, який найліпше відповідає їх силї, вдачі і маєтности: Союзняк, ситківка,
гилька, кичка, гаківка, добувач, тарабанна, пястучка, мет списою, кісткою, кулею, молотом, хід, біг, скок,
плаванє, літанє, їзда верхом, на совгах, лещетах, санчатах, веслованє, дужанє, стрілянє"23. У перші місяці
діяльності члени СТ "Україна" створили сім спортових секцій: лещетову, санчатову, совгарську, м′ячеву,
ситківкову, легкої атлетики та прогульково-забавову. Наука їзди на совгах складалася з двох курсів так
званого "вищого" під керівництвом Петра Франка і "нищого" – А. Барщівського та Івана Гасмана. Науку на
лещатах проводили професор Львівського університету Степан Рудницький та син Івана Франка – Петро.
Курси були розраховані на 15 занять. СТ "Україна" станом на січень 1912 р. налічувало 43 члени24.
Спортовці "України" спиралися у своїй діяльності на науково-методичну літературу, видану Іваном
Боберським у Львові. Значною популярністю серед членів товариства користувалися книги та публікації
"Забави і гри рухові" (1904)25, "Забави і гри рухові. Часть ІІ. Вісїмнайцять гор мячевих" (1905)26, "Забави і
гри рухові. Часть ІІІ. Копаний мяч" (1906)27, "Впоряд" (1909)28, "Забави і гри рухові. Ч. ІV. Ситківка"
(1909)29, "Правила до гаківки" (1910)30, "Лавчина і щеблівка" (1910)31, "Нові шляхи до тілесного виховання"
(1911)32, "Стрілянє до влучі" (1913)33 тощо.
Товариство "Україна" організовувало як внутрішні спортивні змагання з різновидів спорту, так і
зустрічі з іншими українськими клубами й осередками, які діяли в Галичині. Свідченням зростання його
авторитету вже у перші роки після заснування стало те, що "Україна" взяла діяльну участь у підготовці та
проведенні Шевченківського здвигу у Львові 27–29 червня 1914 р.34. Під час цього заходу відбулися
ІІ Запорізькі ігрища, які в тогочасній пресі отримали назву "Першої Української Спортової Олімпіяди".
Особливим атрибутом Шевченківського здвигу стала спеціальна відзнака, виготовлена "за помислом Івана
Боберського", на якій було викарбувано назву спортового товариства "Україна"35. Відзнака мала форму
трикутника, при сторонах якого містилися півкруги. В них поміщено букви: "С. Б.", "У. С. С.", "С. Т. У.",
тобто абревіатури назв тих організацій, які проводили здвиг, відповідно – "Сокіл-Батько", Український
січовий союз та Спортивне товариство "Україна". В середині трикутника розташовувався напис: "Шевченковий здвиг 1914, 28. VІ". На вістрі нижнього кута трикутника монограма "G R" (Роман Грицай)36. Ця
відзнака була випущена у Відні коштами "Сокола-Батька" та Українського січового союзу. Тираж, як на той
час, був досить великим – 10 тис. із білого металу і 100 штук із міді37. Форму трикутника, на думку Степана
Гайдучка, взято для того, щоби кожен, хто чіпляв відзнаку до одягу, міг обернути її так, щоб назва його
товариства була зверху38. Одна така відзнака зберігалася у міжвоєнний період у культурно-історичному
музеї Наукового товариства імені Шевченка у Львові, а згодом передана до Історично-воєнного музею
НТШ39. Декілька відзнак сьогодні зберігаються у Львівському історичному музеї40.
Практично відразу після заснування СТ "Україна" при ньому була утворена дружина копаного м′яча
(футбольна команда) з однойменною назвою. Вона не лише брала участь в зустрічах з українськими
футбольними клубами (перший матч відбувся 15 жовтня 1911 р. зі змагунами Українського Спортового
Кружка Академічної гімназії у Львові на площі "Сокола-Батька", СТ "Україна" програла з рахунком 2:141),
а й гідно відстоювала честь українців у зустрічах із польськими, жидівськими та чеськими командами
("Тім", "Чарні", "Гасмонея", "Погонь" тощо42). У команді "виросли" знані українські майстри копаного
м′яча: Карло Мікльош, Олександр Скоцень, Володимир Воробець, Юрій Зубач, Михайло Бутель та інші, які
надалі брали учать у футбольних турнірах із європейськими клубами.
Під час заснування товариства Іван Боберський не лише опікувався його справами, а й брав активну
участь у його житті. Саме він дав поштовх для проведення "Перших Запоріжських Змагань" (Запорозьких
ігрищ) 15–16 жовтня 1911 р. у Львові43, які упродовж наступних двох десятиліть відбувалися у Галичині.
Іван Боберський також допомагав в організації та брав участь як суддя у змаганнях з "дужання за мистецтво
Галицької України" (перші змагання відбулися 23–24 березня 1912 р.44, другі – 15–16 березня 1913 р.45), які
провела "Україна". Сучасники, як українці, так і поляки, відзначали те, що "осяги", які здобули тоді змагуни
"України", були "дуже добрі"46, а СТ "Україна" "по війні був найсильнішим українським спортовим клюбом
гри в копаного мяча"47.
Спортове товариство студентів вищих шкіл "Україна" неодноразово організовувало виступи
професора Івана Боберського для популяризації різновидів спорту в краї та активізації спортового руху
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серед українців. Для прикладу, 10 грудня 1911 р. Іван Боберський у рухівні "Сокола-Батька" по вул. Руській,
20 мав відчит "Про зимові спорти"48. На захід прибуло 178 зацікавлених осіб. Цього разу "Батько
українського тіловиховання" торкнувся теми становлення і розвитку зимових видів спорту в країнах Європи
та США. Степан Гайдучок, присутній на цьому заході, так описав виклад Івана Боберського: "Довідали ся
ми, що Стирийцї в роцї 1904, зробили з′їзди на санчатах спорт. Американець Jackson Науnе навчив Европу
штучної їзди на совгах, а під впливом Нанзена до двох лїт познакомлюєть ся середуща Европа з лещетами,
яких від давна уживали Фіни і другі північні народи в щоденнім житю. Як впливає спорт на вдачу народа,
сьвідчать Американці. Всюди ведуть боротьбу о першенство. Рухливі, товариські, меткі, енерґічні, охочі
поборювати перепони, самостійні. Спорт і нашу сонливу вдачу перемінить на вдачу Американця. Увагою,
що за кількадесять лїт готові ми доперва зрозуміти вагу спорту, закінчив прелєґент"49. Під час відчиту
(виступу) професор Іван Боберський продемонстрував присутнім спортові прилади, які використовуються
взимку. Частину доходу з цього та інших подібних заходів керівництво СТ "Україна" передавало на викуп
землі під гімнастично-спортову площу "Сокола-Батька" – "Український Город", решту використовувало на
власні потреби.
Чимало членів СТ "Україна" – вихованців професора Івана Боберського, взяли участь у різних
військових формаціях в роки Першої світової війни та Української національної революції 1917–1921 рр.
Чимало з них, знаних у минулому спортовців і змагунів, полягли в боях за Україну, зокрема Роман
Носковський, Зиновій Дума, Володимир Богонос, Кость Гусаківський, Роман Перфецький, Ананія Степанів,
Федь Черник, Василь Остапчук, Роман Калецький та ін.50. Степан Гайдучок 1926 р. з нагоди 15-ліття
СТ "України" писав: "Очевидно, що суть усього руху ще не в самих стрічах, осягах: важне для нас, який дух
панував серед тої сотки академічної молоді, яку гуртувала до війни "Україна". Сама назва товариства найкраще свідчить про це. Свідчить і це, що "Україна" тішилася симпатіями і старих студентів, які творили у
ньому т. зв. спортових теоретиків, котрі інстинктово шукали по палких, зїдливих дискусіях, які відбувалися
між Українським Спортовим Союзом і Академічною Громадою, спортової радости життя, блеску, гумору,
нової енергії. Про духа цеї молоді свідчить і вечір у честь Богуна, участь у пропаґанді закупна площі, поїздки
на села, участь у протиросійських демонстраціях в 1911. р., участь у стрілецьких вправах з Низкоклоном у
зубницькому лісі та з Ґоруком по сихівських осінних полях. Про духа свідчать могили Черника, Гусаківського, Перфецького, Думи й ин. […] Від 1914. р. до 1920. р. годі було говорити про змагання, рекорди і т. п.
Члени т-ва розгравали їх на широких просторах із крісом у руці і там ставили осяги. По таборах полонених
не один із членів "України" спортом старався видобути себе й инших з байдужости і морального отупіння.
В італійських, чеських і польських таборах дали члени "України" товчок до орґанізування спортових
гуртків, щоби набрати духа й віри в себе"51.
У 1936 р. член товариства Євстахій Нагірний у статті, опублікованій з нагоди 25-ліття від заснування
СТ "Україна", підсумував: "Ідучи слідами західно-європейських держав, піонери української тіловиховної
ідеї, що мали на увазі не тільки саме здоровля мас, але також виплекання дисципліни, зрозуміння послуху
та гасла "В єдності сила", повели більш як 40 літ тому перші спроби для зорганізуваня тіловиховних товариств, засяг праці яких, замикався тоді в тісних мурах руханкової салі. Виведення молоді за місто на сонце
і воздух – це були перші початки властивого спорту, з початку мандрівного, а дальше всіх інших родів
спорту, що їх тоді плекали інші народи. Сміло можна твердити, що першим товариством у повнім того слова
значінні, на західних українських землях, яке розпочало працю в тому напрямку, було Спортове Товариство
"УКРАЇНА""52.
СТ "Україна" користувалося великою популярністю серед свідомої української інтелігенції. Активними його членами були проф. Степан Рудницький, Осип Навроцький, син Івана Франка – Тарас, Степан
Гайдучок, Гриць Лучаківський, Роман Носковський, Матвій Яворський та ін.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, професор Іван
Боберський діяльно вплинув на формування перших українських спортивних організацій: від осередку
Українського спортового кружка при Академічній гімназії у Львові – до одного з ключових спортивних
товариств – спортового товариства студентів вищих шкіл "Україна". Його внесок було належно оцінено:
Івана Боберського іменовано першим почесним членом "України". Спортове товариство "Україна" найбільшою мірою спричинилося як для становлення українського спортивного руху, так і для піднесення національного духу, самосвідомості та плекання державницьких устремлінь кількох поколінь української
молоді першої половини XX ст. У міжвоєнний період СТ "Україна" стало одним із основних, базових
спортивних товариств українців на західноукраїнських землях, а змагання, які воно організовувало –
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"Запорозькі ігрища", – головними комплексними національними чемпіонатами серед українців Галичини.
Перспективи подальших досліджень полягають у з′ясуванні взаємин СТ "Україна" з польськими, єврейськими та німецькими спортовими товариствами Львова та Галичини першої половини ХХ ст., а також зі
"Змаговим Союзом" у Львові, засновником якого був Іван Боберський.
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СПОРТ У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКИХ МІЩАН ГАЛИЧИНИ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
Анотація. У статті проаналізовано стан і розвиток спорту в контексті діяльності українських
міщанських організацій, професійних навчальних закладів, підприємств Галичини. З′ясовано, що
спортивний напрям мав місце у роботі товариства українських ремісників, промисловців і торговців
"Зоря", робітників "Сила", "Робітничій громаді", Союзі українських купців і промисловців, "Руській ремісничій і промисловій бурсі", Торговельній школі товариства "Просвіта", фабриці "Суспільний промисел"
тощо. В їх організаційній структурі були різноманітні спортивні гуртки, секції (футболу, волейболу, легкої
атлетики, шахова, пін-понгу тощо), які пропагували ідею спорту серед населення, тісно співпрацювали не
лише з місцевими професійними спортивними організаціями, а й закордонними.
Ключові слова: спорт, Галичина, фізичний вишкіл, українське міщанство, спортивні гуртки, Український студентський спортивний кружок, "Шаховий коник", "Стрибог".

Pasitska O. I.,
Ph.D. in History, junior research fellow of the Institute of Ukrainian studies I. Krypiakevych NAS of
Ukraine, Associate Professor of the Chair of Ukrainian studies, Lviv National Medical University
named after Danylo Halytsky, Lviv

SPORT IS IN ENVIRONMENT OF UKRAINIAN PETTY BOURGEOIS OF
GALYCHYNA IN THE FIRST THIRTY YEARS ХХ OF CENTURY
Abstract. In the article the state and development of sport are analysed in the context of activity of Ukrainian
narrow-minded organizations, professional educational establishments, factory Galychina. It is found out, that
sporting direction took place in-process society of the Ukrainian artisans, industrialists and merchants "Sunset",
workers of "Force", "Working society", Union of the Ukrainian merchants and industrialists, "Russian handicraft
and industrial bursa", to Trade school of society "Inlightening", to the factory "Public industry " and others like
that. There were various sporting groups in their organizational structure, sections (football, volley-ball, trackand-field, chess, pin-ponh) that propagandized a sport idea among a population closely worked not only with local
professional sporting organizations but also foreign.
Кey words: sport, Galychyna, physical teaching, Ukrainian low middle class, sporting groups, Ukrainian
student sporting group, "Chess horse", "Striboh".
Постановка проблеми. У першій третині ХХ ст. українське міщанство Галичини об′єднували різноманітні професійні організації, навчальні заклади, підприємства, в яких приділяляли увагу спорту та
фізичному вишколу. Дослідження спорту через призму діяльності професійних соціальних міщанських
організацій дає змогу зрозуміти формування та розвиток модерного спортивного руху в Галичині.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему фрагментарно розглядали у контексті діяльності
спортивних організацій Галичини [1; 2; 25]. Стаття грунтується на архівних документах та матеріалах
періодичних видань.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану і розвитку спорту та фізичного вишколу у
середовищі українського міщанства Галичини першої третини ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. У першій третині ХХ ст. спорт у середовищі українського міщанства Галичини розвивався, як і в країнах Західної Європи, однак характеризувався значно повільнішими темпами. У країнах Західної Європи при соціальних організаціях діяли різні спортивні гуртки.
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Тисячі спортсменів брали участь у спортивних змаганнях, організовували олімпіади, видавали спортивні
часописи. У Галичині був стійким стереотип, що ремісник чи робітник, який займається фізичною працею
і майже цілий день проводить у майстернях чи на фабриках, не потребує руху, оскільки і так фізично перевтомлюється. Однак, існувало чимало тих, які вважали, що людина, яка працює фізично, повинна мати
час і можливість знаходитися в інших умовах, хоча б раз чи двічі на тиждень займатися спортом, фізичними
вправами. Саме у спортивних товариствах і соціальних професійних організаціях, які об′єднували здебільшого міщан, намагалися позбутися певних стереотипів, гартувати тіло і волю.
Наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. у містах Галичини утворюються перші спортивні осередки і товариства, зокрема у Львові почали функціонувати спортивні об′єднання: "Сокіл-Батько", "Україна", Український спортивний клуб, гімнастичні товариства "Сокіл", "Січ" тощо. Вони розвивали різні види спорту
(гімнастика, теніс, кінний спорт, футбол), Запорізькі ігрища, пропагували спортивний рух, співпрацювали
з іншими громадськими установами та організаціями.
У першій третині ХХ ст. у Галичині простежувалася чітка тенденція до збільшення чисельності
українського міщанства, зокрема робітників, ремісників, промисловців і купців. На початку 1930-х років у
структурі українського населення міста Львова кількість міщан становила близько 80 %. З метою
запобігання безробіттю, відстоювання соціальних, професійних прав, більш ефективної роботи українське
міщанство об′єднувалося у професійні соціальні організації, зокрема у товариство українських ремісників,
промисловців і торговців "Зоря", яке діяло 1884–1939 рр. та організувало понад 30 філій, Союз українських
купців та промисловців (1923–1939), товариство українських робітників "Сила" (1907–1939), "Товариство
ремісничо-промислова бурса" (1898–1939), які діяли відповідно до статутних норм та інших нормативних
документів ("Внутрішні приписи", "Правила" тощо). Молоді фахівці старше 16 років, зокрема ті, які були
учнями майстрів, об′єднувалися у вечірні професійні навчальні заклади.
Професійні товариства працювали у кількох напрямках: організаційному, культурно-освітньому,
допомоговому, з молоддю тощо, зважаючи на інтереси українського суспільства. Важливу роль вони
приділяли фізичному вишколу. Наприклад, у товаристві "Зоря" діяли такі секції, як організаційна, опіки над
ремісничою молоддю, освітньо-розважальна, музична, спортивна, жіноча. "Зоряни" не були байдужими до
фізичного вишколу та спорту. Питання про заснування спортивної секції у товаристві неодноразово
порушувалися на загальних зборах та засіданнях керівництва організації. У статуті товариства зазначалося,
що одним із засобів досягнення мети діяльності товариства є "руханка і спорт" [4, арк. 60 зв].
На початку 1920-х років під керівництвом Михайла Оприска засновано ремісничий спортивний
гурток "Зоря", до якого спочатку належало понад 30 осіб. Деякі "зоряни" вписалися у руханкове товариство
"Сокіл". У 1930-х роках організовано спортивну секцію та створено футбольну команду товариства.
Футболісти "Зорі" одягали сині сорочки з чорними пасами та емблемою (жовто-блакитний щит із написом
"Зоря" і синя зірка на жовтому полі) [20, с. 27]. Гурток брав участь у змаганнях з футболу, пінг-понгу, легкої
атлетики та інших видів спорту. У 1924 р. зоряни змагалися 10 разів із іншими львівськими командами
(п′ять перемог, чотири поразки, а один раз зіграли внічию): "Зоря" – "Сокіл" (3:2), "Зоря" – "Україна" (1:7),
"Зоря" – "Сокіл" (3:0), "Зоря" – "Почта" (0:1), "Зоря" – "Корона" (1:2), "Зоря" – "Почта" (1:4), "Зоря" – "Русалка" (1:1), "Зоря" – "Україна" (5:4), "Зоря" – "Україна" (3:2), "Зоря" – "Корона" (3:0) [20, с. 28].
Упродовж 1936 р. футбольна команда "Зоря" брала участь у 9 змаганнях: у 4-х перемогла, у трьох
зазнала поразки, у двох – зіграла в нічию. У турнірі задіяно українські команди "Україна", "Луг", "Степ".
"Зоря" посіла друге місце. Організовано також зимові змагання з пінг-понгу. У 18 змаганнях "зоряни" 10
разів перемагали, а 8 – програли [17, арк. 192].
Товариство "Зоря" активно співпрацювала зі спортивними організаціями "Сокіл-Батько", "Луг".
"Зоряни" брали участь у різних заходах. Зокрема, були задіяні у змаганнях з бігу на 3000 м (середня дистанція в легкій атлетиці) [13, арк. 32]. Також "зоряни" змагалися з членами Українського студентського спортивного клубу, яке об′єднувало студентів вищих шкіл Львова. Ці спортивні заходи здебільшого відбувалися
на площі "Сокіл-Батько" [15, арк. 11]. Члени товариства "Зоря" відвідували шахову секцію, грали у більярд
Також "зоряни" співпрацювали з товариством українських шахістів "Шаховий коник". Товариства "Луг",
"Шаховий коник" часто орендували приміщення "Зорі" на вул. Вірменській, 25 [12, арк. 21].
Товариство "Відродження" закликало галицьких міщан до здорового способу життя. Члени "Відродження" проводили антинікотинну та антиалкогольну пропаганду, читали лекції, організовували виставки
[16, арк. 43]. До здорового способу життя українських міщан закликало також Українське гігієнічне
товариство, представники якого виголошували у соціальних організаціях Галичини реферати про охорону
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здоров′я, гігієну [14, арк. 34]. Українські міщани займалися також туризмом. "Зоряни" організовували
різноманітні прогулянки та екскурсії [11, арк. 115].
Галичани, які захоплювалися спортом, активно співпрацювали з українськими емігрантами, які займалися спортивною діяльністю за кордоном. Зокрема, 1921 р. у Празі було засновано Український студентський спортивний кружок (УССК), а в 1923 р. – Українське спортивне братство "ТУР", яке мало шість
відділів: професійного спорту, спортивних ігор, культурно-просвітній, туристичний, шаховий, скаутинґу. В
1923 р. у Празі засновано "Колегію українських суддів копаного м′яча", яку прийняли до Чеського союзу
суддів. З листа Колегії українських суддів копаного м′яча (футболу) до товариства "Зоря" дізнаємося, що
згідно зі статутом головною ціллю колегії був вишкіл футбольних суддів. При колегії діяла постійна іспитова комісія, яка мала право організовувати курси суддів та іспитувати головних кандидатів. Від товариства "Зоря" колегія просила скерувати кількох кандидатів на курси футбольних суддів. Колегія бажала,
щоб на курси зголошувалися слухачі, які після закінчення могли реально впливати на розвиток спорту,
насамперед у тих містечках і містах, де діяли чи могли бути засновані спортивні організації. Також Колегія
запропонувала товариству допомогу у створенні Футбольного союзу [9, арк. 1–2].
Львівська "Зоря" організовувала спортивні секції, гуртки з різних видів спорту у багатьої галицьких
містах. Наприклад, у Рогатині створено футбольну секцію, а у Калуші – спортивний гурток "Чайка", у
Любачеві, Жовкві та інших філіях діяли різні спортивні гуртки [18, арк. 3, 72]. Великим досягненням "зорян" Cтаниславова стало заснування у 1932 р. Ремісничої бурси, при якій діяв спортивний гурток "Говерла",
який складався з кількох секцій: волейболу, футболу, пінг-понгу тощо. До кожної з них належало понад 15
осіб [26, с. 2].
З 1898 р. у Львові функціонувало товариство "Руська реміснича і промислова бурса ", яке виконувало
роль опікунсько-виховної установи для української галицької професійної ремісничо-робітничої молоді.
Ідею про заснування бурси висловили члени товариства українських ремісників, промисловців і торговців
"Зоря" (кравець Д. Ковальський, слюсарі П. Тиблючинський і Г. Васіка, лакувальник Л. Качоровський,
столяр А. Оприск, які піклувалися про долю та виховання молодого українського покоління). Реалізувати її
вдалося за підтримки відомих громадсько-політичних, релігійних діячів В. Нагірного, К. Левицького,
Ю. Романчука, І. Шараневича, Д. Савчака, Й. Делькевича, о. О. Качали [19, с. 4]. Товариство "Руська реміснича і промислова бурса "опікувалося не лише професійним, а й спортивно-фізичним вишколом фахової
молоді.
На початку 1930-х років у львівській бурсі на вул. Пасічній засновано Український ремісничий спортивний клуб, який був структурною одиницею Українського спортивного союзу і разом з іншими клубами
брав участь у створенні української футбольної ліги у Львові, зокрема тісно співпрацював із спортивним
гуртком товариства українських робітників "Сила". Опікуном УРСК був В. Лаба, головою виділу – О. Козак
[21, с. 11]. У 1937 р. 90 осіб входили до шести організованих секцій: футбол (25 членів), волейбол ("відбиванка"), пінг-понг, легка атлетика, велоспорт ("наколесництво"), спортивний туризм (мандрівницька,
прогулянкова) [22, с. 14]. Організовували екскурсії на Підлиську гору, у Крилос тощо [24, с. 6].
До здорового способу життя привчали міщан із юних років, зокрема у професійно-технічних навчальних закладах. Наприклад, у Торговельній школі товариства "Просвіта" був організований спортивний
гурток "Стрибог", який складався з двох відділів: легкої атлетики й спортивних ігор та туристичнокраєзнавчої і зимових видів спорту. Гурток організовував читання лекцій на теми фізичного виховання,
змагання з різних видів спорту, влаштовував прогулянки й товариські зібрання. За сприяння дирекції школи
члени гуртка забезпечувалися необхідним спортивним приладдям для легкої атлетики, спортивних ігор.
Опікувалися гуртком Т. Білостоцький та І. Коник, організатором спортивних змагань та ігор був М. Теодорович [27, арк. 10]. У торговельній школі функціонував протиалкогольний та протинікотинний гурток
"Відродження" під керівництвом М. Тарновецького й І. Витановича. Відповідно до статуту члени гуртка
пропагували ідею всебічного морального і фізичного здоров′я. Вони читали реферати на теми супільної й
особистої гігієни, пропагували різноманітні види спорту та видавали стінну газету "Cхід сонця".
Спортивний гурток діяв у товаристві українських робітників "Сила", мав окремі секції. Члени гуртка
організовували спільні заходи з товариствами "Луг", "Зоря", а також "Відродження", яке входило до складу
організації на правах філії. "Силівці" сприяли та допомагали членам "Відродження" у збиранні грошей, які
були потрібні для участі у Міжнародному протиалкогольному конгресі [6, арк. 5, 7]. "Силівці" планували
організувати спортивний гурток як самостійну спортивну організацію, вони ж орендували площу "СоколаБатька" для змагань та різноманітних вправ [8, арк. 4; 7, арк. 4 зв]. Члени робітничого товариства
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намагалися вести здоровий спосіб життя. Відповідно до вимог "Правильника" у приміщенні товариства
заборонялося курити, грати в карти та інші азартні ігри [9, арк. 6].
До активного відпочинку, спорту та фізичного виховання не були байдужими й українські промисловці-підприємці. Наприклад, серед підприємств тогочасного Львова користувалася популярністю фабрика
"Суспільний промисел", на вул. Жовківській, 188 (тепер – вул. Б. Хмельницького). На фабриці виготовляли
напої з цикорію, солодову каву "Луна", ячмінну підмінку до кави "Пряжінь". У середині 1930-х рр. Засновники та керівники підприємства (Р. Раковський, С. Павлик, Л. Ясінчук, Г. Пилип′юк) планували зведення
відпочинкового комплексу (майданчики для тенісу, волейболу, кімнати відпочинку для жінок і чоловіків
тощо) [3, с. 3].
У Союзі українських купців і промисловців наприкінці 1930-х років організовано гурток "Шаховий
коник" [23, с. 66], а одним із важливих завдань товариства "Робітнича громада" було "плекання руханки і
спорту серед українського робітництва" [5, арк. 5].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, в першій третині ХХ ст.
у Галичині тривав процес формування модерного спорту. Спортом та фізичним вишколом займалися не
лише спортивні організації, а й члени професійних організацій, зокрема у товаристві українських ремісників, промисловців і торговців "Зоря", робітники "Сили", "Робітничої громади", Союзі українських купців і промисловців, "Руській ремісничій і промисловій бурсі", професійних навчальних закладах тощо.
Спортивні гуртки, секції, клуби як от "Шаховий коник", "Стрибог", "Зоря", Український ремісничий спортивний клуб тісно співпрацювали з закордонними та місцевими українськими спортивними організаціями,
брали активну участь у різноманітних заходах.
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ПОСТАТЬ РОМАНА ШУХЕВИЧА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Анотація. У статті проаналізовано праці українських авторів, що розкривають життя та
діяльність Романа Шухевича. З′ясовано етапи та особливості розвитку проблеми в різних соціокультурних
умовах, виокремлено основні напрями досліджень, персоніфіковано науковий доробок істориків, окреслено
коло недостатньо вивчених питань і перспективні напрями подальшого наукового пошуку.
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PERSONALITY OF ROMAN SHUKHEVYCH IN UKRAINIAN
HISTORIOGRAPHY
Abstract. The article is an analysis of the works of Ukrainian authors that reveal the life and work of Roman
Shukhevych. The stages and details of the problem development in different social and cultural conditions are
clarified, the basic directions of investigation are singled out, the scientific achievements of historians are specified,
the circle of the insufficiently learned questions and the perspective ways of further studies are defined.
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Постановка проблеми. Історична наука завжди відводила належне місце висвітленню життєвого
шляху видатних особистостей. Вивчення проблем персоніфікації історії, зокрема українського визвольного
руху першої половини ХХ ст., було характерним для представників української діаспори, а в умовах розбудови незалежної Української держави стало ще більш актуальним. Увагу дослідників привернули імена
тих діячів, які присвятили себе служінню українській національній ідеї, чий життєвий досвід заклав основу
формування новітньої ідентичності українців. До таких постатей належить Р. Шухевич – один із провідних
діячів Організації українських націоналістів (ОУН), головнокомандувач Української повстанської армії
(УПА), голова Секретаріату Української головної визвольної ради (УГВР).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постановка завдання. Видана за рубежем і в материковій
Україні велика кількість різноманітної за жанром літератури, присвяченої життєпису Р. Шухевича, потребує наукової експертизи задля виявлення її змістовно-смислового наповнення та верифікації історичної
інформації, тим більше, що така робота перебуває лише в зародковому стані. Цю проблему вже порушили
Ю. Киричук та С. Демидов у працях, присвячених історіографії УПА1, а також Г. Бондаренко та М. Вахула
у дослідженнях постаті Р. Шухевича2. Однак названі автори не вирішили поставленого нами завдання, а
лише частково заповнили прогалину. Тому метою статті є проаналізувати створені українськими дослідниками найважливіші історіографічні джерела, що характеризують життєвий шлях Головного командира
УПА, з′ясувати їх проблемно-тематичну та концептуальну домінанту, виявити провідні тенденції розвитку
теми та накреслити шляхи подальших наукових пошуків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення історії українського визвольного руху 2050-х рр. ХХ ст. засобом біографічного жанру розпочалося у повоєнні десятиліття представниками української діаспори. Найперші оцінки постаті Р. Шухевича знаходимо в некрологах і спогадах, що з′явилися
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на початку 1950-х рр.3. Бойові побратими, друзі, знайомі намагалися показати характерні риси його особистості, відзначити ті якості, що притаманні харизматичному лідеру. Саме в такому ключі володар вільного й гострого пера Б. Кравців зробив спробу створити "живий" портрет героя4. Звісно, що в умовах суворої
конспірації не могло бути й мови про ґрунтовні спогади. У наступні десятиліття зросла кількість творів
такого жанру, які здебільшого також писалися компліментарним стилем (О. Коваль, С. Шах, П. Шандрук,
А. Штефан та ін.). Та все ж з′явилися мемуарні й публіцистичні праці, що вирізнялися фактологічною та
концептуальною наповненістю. Їхні автори в основному акцентували увагу на особі Р. Шухевича як політичного і військового стратега. Так, Г. Васькович констатував, що для українського національно-визвольного руху переломним став 1943 рік: тоді відбулася низка важливих подій (ІІІ конференція ОУН, ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН, І конференція поневолених народів Східної Європи і Азії), які цілком змінили
організаційне та політичне спрямування руху. Саме в той час 36-літній Р. Шухевич очолив визвольну
боротьбу українського народу5.
М. Прокоп зауважив, що, перебравши у травні 1943 р. Провід ОУН, Р. Шухевич змушений був дуже
швидко вирішити низку принципових питань, від чого залежав дальший перебіг і характер організованої
підпільної й повстанської боротьби в Україні. Зокрема, йшлося про створення Української народної самооборони, посилення боротьби проти німецького терору, вироблення лінії політичної поведінки щодо
польського підпілля, зміну програмних засад ОУН, формування загального політичного керівництва
підпільною й повстанською боротьбою тощо6. М. Прокоп дійшов слушного висновку: "Шухевич не був
людиною інтелектуального типу, він був радше людиною дій, був емоційний і рішучий, але його природна
інтелігенція дозволяла йому контролювати почування розумом. Він твердо обстоював свої погляди, але не
відмовлявся їх ревізувати у зустрічі з переконливими аргументами"7.
Заслуговують на увагу праці М. Кальби, присвячені історії Дружин українських націоналістів. Автор
аргументовано довів, що український курінь "Нахтігаль", здобувши солідний військовий вишкіл та загартування в боях із партизанами в Білорусії, відіграв важливу роль в українському визвольному русі: його
учасники не лише створили кістяк УПА, але й дали їй ґрунтовні знання тактики німецької армії8. Вже тоді
Р. Шухевич "виявився геніальним стратегом революційно-політичної повстанської дії у найважчій епосі
нашої боротьби. Заки на горизонт вийшла Українська Повстанська Армія, творилися її передумови"9.
Ми не випадково розпочали аналіз історіографічних джерел із розгляду спогадів учасників подій.
Справа в тому, що за тих конкретно-історичних обставин (тобто в умовах "закордоння") мемуарна література стала дійовим засобом поширення історичних знань про український визвольний рух і стала підґрунтям
діаспорного наративу.
Найповніше образ Р. Шухевича представив П. Мірчук. Його книга, що побачила світ 1970 року10,
становить значний інтерес з огляду на: 1) значно ширшу, порівняно з наявними на той час спеціальними
працями, джерельну базу дослідження (крім мемуарної літератури та розповідей учасників боротьби, автор
використав документи ОУН і УПА, значна частина яких видана з ініціативи Р. Шухевича); 2) багатство
фактологічного матеріалу і спроби наукових узагальнень; 3) часткову розконспірацію українського визвольного руху; 4) великий досвід дослідницької діяльності автора (у його науковому доробку вже були біографії
Є. Коновальця та С. Бандери, а також праці з історії ОУН та УПА). Крім того, П. Мірчук з об′єктивних
причин не був учасником повстанської війни (протягом вересня 1941 – травня 1945 рр. опинився у німецьких концтаборах, а після звільнення емігрував до США, де займався виключно науковою та громадською
діяльністю). Ця обставина дозволила йому значною мірою уникнути подвійного погляду на описувані ним
події, тобто надмірного суб′єктивізму.
П. Мірчук висвітлив усі етапи життєвого шляху Р. Шухевича: юні літа, студентське і пластове життя,
бойову діяльність в рядах УВО й ОУН у міжвоєнні роки, участь у захисті Карпатської України, підпільну
роботу на початку Другої світової війни, керівництво визвольною боротьбою українських повстанців
протягом 1943-1950 рр. Окремий розділ присвятив політичній діяльності Генерал-хорунжого. Завершивши
розповідь про Р. Шухевича як Головного Командира УПА, П. Мірчук висновкував: "Міцністю свого духа
він наповнював духа цілої УПА, вирішував основні проблеми протинімецької і протибольшевицької
боротьби, плянував акції, провіряв їх, вносив поправки, робив потрібні висновки. Тому і цілість боротьби
УПА, і всі окремі акції носили його печать, були невід′ємною частиною його дій, його єства. І тому й уся
історія УПА – це власне частина біографії Шухевича-Чупринки років 1943-1950"11. Особливість аналізованої роботи й та, що в ній постать Р. Шухевича показана на широкому тлі українського визвольного руху
20-50-х рр. ХХ ст. При цьому автор виділив такі його періоди: період УВО – 1920-1929 рр., період ОУН –
1929-1939 рр., збройна боротьба в Карпатській Україні 1939 р., період ОУН-УПА-УГВР – в час Другої
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світової війни і після неї. На переконання історика, Р. Шухевич "був втіленням єдности й безперервности
тієї боротьби усіх згаданих періодів, як її активний учасник, провідний член і, врешті, провідник і
командир"12.
Проте праця П. Мірчука не позбавлена недоліків (про це, до речі, зізнався сам автор у Передмові).
Так, згідно з нашими спостереженнями є неточною інформація про мотиви замаху на посла сейму Т. Голувка, вчиненого націоналістами під керівництвом Р. Шухевича влітку 1931 р.13. Колишній захисник оунівців на т. зв. "самбірському процесі" у зв′язку з нападом на пошту в Трускавці Ю. Рабій та відомий у минулому український діяч І. Кедрин-Рудницький висловили думку про польську провокацію у вбивстві відомого політика14. Невирішеним розв′язаним залишається питання про т. зв. "архів Сеника", який нібито дав
можливість польським силовим структурам у 1934-1935 рр. викрити підпільну мережу ОУН15, іншими
словами – про наявність зради в середовищі Проводу українських націоналістів.
Іншою була історіографічна ситуація в радянській Україні: український національно-визвольний рух
20-50-х рр. ХХ ст. там вивчався не за правилами історичної науки, а у системі ідеологічно-політичних координат. Такі дослідники, як В. Замлинський, С. Даниленко (Карин), К. Дмитрук (Гальський), В. Чередниченко, впадаючи у крайність негативізму, подавали спотворену картину подій у західному регіоні України. В
їхніх працях16 Р. Шухевич зображений лише як "керівник кровавого загону "Нахтігаль" та "реалізатор
антинародної політики іноземних поневолювачів" (про вивчення його життєпису не могло бути й мови).
Сам факт створення УПА радянські історики трактували як результат змови між українськими націоналістами та німецькими окупантами. Інша їхня теза: головна мета УПА – організація терористично-диверсійної
боротьби проти СРСР, зокрема проти радянських партизанів на території Західної України, а також
допомога нацистам у знищенні мирного населення, у т. ч. євреїв та поляків. Водночас антифашистська боротьба ОУН та УПА ними заперечувалася. Наприклад, щоб "довести" зв′язок українських націоналістів із
нацистами, В. Масловський писав про те, що Р. Шухевич був призначений головнокомандувачем УПА особисто Гімлером17, а також навів "факти" виконання націоналістами злочинних німецьких наказів.
Після 1991 р. сталися якісні зміни у дослідженні українського визвольного руху 20-50-х рр. ХХ ст.
Створення просопографічних портретів його керівників супроводжується доволі великою і результативною
археографічною та джерелознавчою роботою. До 100-річчя від дня народження Р. Шухевича побачили світ
декілька збірок документів і матеріалів, а саме: 45-й том основної серії "Літопису Української Повстанської
Армії", в якому опубліковано 46 споминів про генерала; 10-й том нової серії "Літопису УПА", котрий містить 149 документів, причому значна частина з них – це документи з фондів Галузевого державного архіву
Служби безпеки України; двотомник унікальних документів радянської карально-репресивної системи (214
документів), що стосуються життя та діяльності Головного командира УПА18. Розлогі вступні статті про
Р. Шухевича до цих видань написали відповідно М. Посівнич, А. Кентій спільно з В. Лозицьким, В. Сергійчук.
Поглибленому вивченню життєвого шляху лідера українського визвольного руху, зокрема устійненню концептуальних підходів, сприяли всеукраїнські наукові конференції, як-от: "Роман Шухевич: постать
на тлі доби Воюючої України" (28-29 вересня 2000 р., м. Тернопіль), "Роман Шухевич в українському
національно-визвольному русі ХХ століття" (17-18 травня 2007 р., м. Івано-Франківськ), "Роман Шухевич
– провідник українського визвольного руху" (25 травня 2007 р., м. Львів).
У справі поширення історичних знань про Р. Шухевича й розвінчування міфологем тоталітарної історіографії традиційно велику роль відіграє науково-популярна література. Діаспорний наратив покладено в
основу публікацій активного учасника визвольної боротьби П. Дужого19, а також фахових істориків і
публіцистів – Г. Бурнашова, Я. Дашкевича, О. Ісаюк, Ю. Фігурного, Б. Якимовича, Д. Яневського20 та ін.
Нове дихання отримала мемуаристика. У спогадах В. Кука, В. Галаси, Л. Полюги, М. Зайця21 та ін. описано
не тільки організаційну роботу ОУН на завершальному етапі повстанської війни, а й умови побуту Головного командира УПА, звернено увагу на його соціально-психологічні та індивідуальні риси. Зі спогадів
Б. Чайківського сучасний читач довідується про Р. Шухевича як успішного бізнесмена. Заснована ним
навесні 1937 р. рекламна фірма "Фама" стала легальним прикриттям інформаційної служби, нелегальної
діяльності ОУН. Тому за дуже короткий час були створені осередки фірми у багатьох містах Галичини та
Волині й навіть поза Україною22.
Провідне місце у джерельному комплексі аналізованої проблеми посідають узагальнюючі дослідження – колективні й індивідуальні праці синтетичного характеру. До таких належать передовсім фаховий
висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА23 та колективна
монографія цих же вчених24, які запропонували концептуальне бачення місця і ролі українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. ХХ ст. в українській історії та дали поштовх для формування нового
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історіографічного дискурсу цієї проблеми. Великий фактаж і глибокі узагальнення про військово-політичну
діяльність Р. Шухевича містять монографії А. Кентія, Ю. Киричука, І. Патриляка, А. Русначенка25 та ін. В
останні півтора десятка років зросла кількість спеціальних статей, опублікованих у наукових збірниках і
журналах. Ще одна особливість історіографічної ситуації – вивчення біографії Р. Шухевича на дисертаційному рівні (Г. Бондаренко, М. Вахула). Принагідно зауважимо, що про Є. Коновальця та С. Бандеру
дисертацій ще не написано.
З′ясуймо, в яких напрямках досліджень помітним є збільшення обсягу наукової інформації про
Головного командира УПА.
Завдяки документам із фондів Державного архіву Львівської області вдалося встановити точну дату
й місце народження Р. Шухевича. П. Мірчук писав, що ця подія сталася 17 липня 1907 р. у містечку
Краковець Сяноцького повіту. Насправді майбутній командир УПА народився 30 червня 1907 р. у м. Львові,
на вул. Собіщизни № 7 (сучасна Довбуша № 2)26. З документів стало відомо й те, що він навчався у народній
школі в Кам′янці-Струмиловій (тепер – Кам′янка-Бузька) в 1913-1917 рр.27. Серед вагомих чинників
формування світогляду майбутнього політика П. Арсенич та Я. Дашкевич виділили священицьку традицію,
яка культивувала у ньому ідеї рівності людей перед Богом, закономірності прагнення людей до закладеної
в християнстві свободи28. Дослідивши на новій джерельній базі юнацькі та молоді роки Головного
командира УПА, А. Сова дійшов висновку: активна участь Романа в Пласті позитивно вплинула на його
фізичне й духовне загартування, а здобуті знання з картографії стали в пригоді згодом, під час війни29. На
думку М. Посівнича, стати блискучим командиром Р. Шухевичу допомогли також служба у польській армії
та навчання в німецькій військовій академії у Мюнхені30.
Найбільше нових фактів про Р. Шухевича містять праці, що висвітлюють такі питання, як військова
діяльність ОУН (Б) у 1940-1942 рр.; створення УПА та розгортання повстанського руху; боротьба з гітлерівським окупаційним режимом; перипетії польсько-українського протистояння; боротьба з радянським
режимом на завершальному етапі Другої світової війни та в повоєнний період. Зокрема, І. Патриляк навів
вагомі аргументи, які розвінчують міф про участь батальйону "Нахтігаль" у знищенні львівської інтелігенції
та євреїв. Передовсім історик зауважив: окрім суперечливих свідчень очевидців подій, немає жодного
документа, який би підтверджував, що конкретно "Schutzmannschafts-Batallion 201" у часи служби там
Р. Шухевича брав участь у таких злочинах. На переконання вченого, в розстрілах польських професорів і в
екзекуціях проти єврейського населення Львова в липні 1941 р. брали участь українці та україномовні
фольксдойчі, які перебували на службі в німецьких каральних органах, можливо, члени української міліції;
батальйон "Нахтігаль" у повному складі однозначно не брав участі в німецьких злочинних акціях, хоча
окремі його солдати чи невеликі групи бійців могли на власний розсуд допомагати німецьким каральним
підрозділам або знищувати деяких осіб з наказу керівництва ОУН (Б). Не виключається також можливість
убивств з особистих мотивів31.
І. Патриляк в оригінальний спосіб дав оцінку українсько-польського протистояння у роки Другої
світової війни: "[…] українсько-польський конфлікт був типовою антиколоніальною війною українців
проти "малої" імперіалістичної держави, якою була міжвоєнна Польща і якою її хотіли відродити під час
війни польські правлячі еліти та більшість польського населення сучасної Західної України. А колоніальні
війни та антиколоніальні повстання завжди вирізняються особливою жорстокістю та безкомпромісністю з
обох боків. Очевидно, що для сучасної української держави найбільш логічним було б трактування цих
подій саме як визвольної антиколоніальної боротьби, яка супроводжувалася військовими злочинами проти
цивільного населення, котрі, попри всю їх жорстокість, не ставлять під сумнів сам визвольний характер
діяльності українського націоналістичного підпілля і повстанської армії та мають відповідні аналоги у
світовій історії"32.
Глибокими узагальненнями позначена робота Г. Бондаренко. Так, авторка вважає, що, на відміну від
А. Мельника, що розглядав союз з Німеччиною як єдино можливий спосіб визволення України з-під гніту
Польщі та СРСР, а також С. Бандери, який робив ставку на співпрацю з Німеччиною на перших етапах
визвольного руху, Р. Шухевич надавав перевагу курсу на відтворення української держави, спираючись на
внутрішні можливості України, закладені в консолідації еліти й народу, і на політико-дипломатичну
підтримку США та Великобританії33. Інший її висновок, що заслуговує на увагу, такий: "Стратегія і тактика
УПА під проводом Романа Шухевича ґрунтувалася на чітких ідейно-політичних засадах. Повстанський рух
прагнув утвердитись на засадах всеукраїнської національної та політичної єдності, толерантного ставлення
до представників національних меншин"34.
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Представники української діаспори не володіли інформацією про обставини загибелі командира
УПА. Таємне стало явним лише завдяки розсекреченню архівів комуністичних спецслужб. Документи з
детальним описом операції радянських силових структур, спрямованої на знешкодження Р. Шухевича,
опубліковані у згаданих вже збірниках. Крім того, вичерпно висвітлюють підготовку і проведення оперативного плану "Барліг" В. Сергійчук, Д. Вєдєнєєв та Г. Биструхін35. Проте відкритим залишається питання
про долю тлінних останків головнокомандувача УПА. Про спроби віднайти останній земний прихисток
Р. Шухевича і політичні спекуляції навколо цієї проблеми опублікував цінну статтю В. В′ятрович36.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, аналіз історіографічних
джерел показав, що для глибокого вивчення життя і боротьби Р. Шухевича добру основу заклали
представники української діаспори. Найважливішою і такою, що не втратила свого значення й сьогодні, є
монографія П. Мірчука. Сучасні дослідники не тільки поглибили напрацювання своїх попередників, а й
розширили діапазон наукового пошуку. Найбільшим їхнім досягненням є введення в науковий обіг численних архівних матеріалів, що посприяло збагаченню наукових історичних знань про Головного командира
УПА. Переважна більшість професійних істориків, публіцистів і краєзнавців, услід за дослідниками
української діаспори, трактують Р. Шухевича як видатну постать, талановитого організатора українського
визвольного руху 1920-1950-х рр., безстрашного борця за волю України. Тобто у вивченні наукової проблеми непорушні позиції посідає національний канон історієписання, чітко простежується спадкоємність
українського історіографічного процесу.
Разом із тим, перед істориками постає завдання детальніше вивчити діяльність Р. Шухевича в бойовій
референтурі УВО-ОУН та його участь у захисті Карпатської України. Незважаючи на те, що в нашому розпорядженні є спогади особистих охоронців головнокомандувача УПА Л. Полюги та М. Зайця, все ж бракує
інформації про його підпільну роботу і побут у 1945-1950 рр. На порядку денному й поглиблене дослідження конфліктів всередині ОУН, як у 1930-х, так і в 1940-х рр. На часі створення історичного портрету
Р. Шухевича академічного рівня. Для цього є не тільки солідні наукові напрацювання та кадровий потенціал, але й сприятливі соціокультурні умови.
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Анотація. У статті обґрунтовуються підходи до періодизації розвитку вітчизняного ринку світлих
нафтопродуктів. Визначено ключові етапи становлення та розвитку ринку бензину та газойлів в Україні
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фактори формування сучасної ситуації на ринку. Запропоновано моделі розвитку ринку світлих нафтопродуктів, які характерні для країн з різним рівнем економічного розвитку. Систематизовано ключові
проблеми, що впливають на характер формування сучасної моделі конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів, а саме: існування парадоксу витіснення вітчизняної продукції
імпортною за умов існування значних власних виробничих потужностей; значна монополізація ринку у
сфері виробництва, збуту, імпорту та транспортування нафтопродуктів.
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HISTORICAL ASPECTS AND EVOLUTION OF FORMING A MODEL
OF THE COMPETITIVE ENVIROMENT IN THE DOMESTIC MARKET OF
LIGHT OIL
Abstract. Article grounded approach to periodization of the domestic market for light oil. Determined the
key stages of formation and development of the petrol and gas oil market in Ukraine (initial, pre-war, soviet,
transformation and modern). Grounded preconditions and factors of the current situation in the market. Offered a
model of light oil market that are typical for countries with different levels of economic development. Systematized
key issues affecting the character of the modern model of the competitive environment in the domestic market of
light petroleum products, namely the existence of the paradox of displacement of domestic products imported under
the conditions of existence of significant own manufacturing facilities; significant monopolization of the market in
production, sales, import and transport of oil products.
Keywords: market of light oil products, refining industry, competitive environment, stages of market
development, market development model.
Постановка проблеми. На сучасному етапі свого розвитку економіка України характеризується
високим рівнем енергетичної залежності, особливо від імпортних поставок нафтопродуктів. У таких умовах
нестабільність на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (бензинового та дизельного пального), яка
характеризується значною амплітудою у кризовий та посткризовий період, має суттєвий вплив на всі галузі
національної економіки і тим самим визначає рівень соціально-економічного розвитку та економічної
безпеки держави. Складні й суперечливі процеси формування конкурентного середовища на вітчизняному
ринку світлих нафтопродуктів відбуваються під впливом цілої низки проблем внутрішнього та зовнішнього
характеру, серед яких ключовими є непрозорість економічних відносин, нестабільність зовнішніх та
внутрішніх цін, намагання іноземного капіталу впливати на економічні процеси, необхідність модернізації
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нафтопереробних підприємств, неефективність державного регулювання. Підґрунтя більшості з існуючих
проблем було закладено ще у ранні періоди формування внутрішнього ринку автомобільного пального.
У відповідності з пріоритетами, цілями і завданнями Енергетичної стратегії України до 2030 р. [4]
необхідно запровадити справедливу конкуренцію на ринку і на цих засадах збалансувати інтереси держави,
енергетичних компаній та споживачів енергоресурсів, забезпечити соціальну стабільність та високий рівень
екологічної безпеки. Вказане обумовлює необхідність визначення головних історичних передумов та
факторів становлення і розвитку вітчизняного ринку світлих нафтопродуктів, з′ясування різноманітних
чинників впливу на формування конкурентного середовища на ньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем розвитку національного та зовнішнього ринків світлих нафтопродуктів, взаємних зв′язків ринку автомобільного пального та галузей
національного господарства здійснили такі вітчизняні економісти, як В. Г. Бурлака [2], А. М. Єріна [15],
Н. К. Максишко [6], О. Я. Малинка [10], О. В. Оборіна [7], А. М. Остапко [8], Р. З. Подолець [9],
В. О. Шевчук [13], О. Г. Шпак [14] та інші. Проте ще недостатньою мірою висвітлені історичні передумови
та еволюція формування конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів.
Потребують системного аналізу моделі розвитку ринку світлих нафтопродуктів у світі та можливі напрями
їх адаптації у вітчизняних умовах господарювання.
Постановка завдання. Метою статті є систематизація історичних передумов становлення та розвитку вітчизняного ринку світлих нафтопродуктів і обґрунтування на цій основі пріоритетних моделей формування конкурентного середовища на ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи еволюцію формування конкурентного
середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів зауважимо, що у процесі свого становлення
його моделі та чинники постійно змінювалися. Загалом можна переконливо стверджувати, що ринок бензину та дизельного пального (газойлів) розвивався у тісному взаємозв′язку з становленням ринку автомобілів.
Перший автомобіль в Україні з′явився ще у 1891 р. в Одесі, проте видобуток і переробка нафти розпочалися
значно раніше. Видобування нафти в Україні велося ще у давні часи, проте промисловий видобуток в
Україні (і в усій Європі) розпочався у 1853 р. і пов′язується із винаходом і патентуванням львівським
аптекарем нафтового дистиляту для освітлення у гасових лампах, що стало початком зародження великої
нафтово-озокеритної, а згодом і газової, видобувної та переробної промисловості в Україні та Європі [5].
Таким чином, ми пропонуємо розглядати еволюцію формування конкурентного середовища на
вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів у розрізі таких 5 етапів (рис. 1):
- початковий (друга половина XIX ст. - 1917 р.);
- довоєнний (1918-1938 рр.);
- радянський (1939-1990 рр.);
- трансформаційний (1991-1999 р.);
- сучасний (з 2000 р. по сьогоднішній день).
На початковому етапі (друга половина XIX ст. - 1917 р.) конкурентне середовище лише зароджувалося і відбувалася розбудова виробничої бази (перших нафтопереробних заводів – у м. Дрогобичі та
м. Надвірна), формувався споживчий попит (зі сторони власників перших автомобілів). На ринок виходило
багато дрібних продавців (пальне можна було придбати, як правило, біля аптек), постачальники активно
боролися за покупців, чисельність яких виявилася незначною.
Другий (довоєнний) етап (1918-1938 рр.) характеризувався формуванням інфраструктури збуту світлих нафтопродуктів через АЗС, подальшим розширенням виробничої бази (через заснування Одеського та
Херсонського НПК). У Західній Україні на ринку спостерігалося стрімке зростання конкуренції у виробництві та збуті пального, а в областях, що перебували в межах СРСР, була встановлена повна державна
монополія на виробництво та продаж світлих нафтопродуктів.
Під час радянського етапу (1939-1990 рр.) було встановлено повну державну монополію на
виробництво та продаж світлих нафтопродуктів, на формування конкурентного середовища визначальний
вплив мав плановий характер економіки СРСР. Паливний виробничий комплекс України був розширений
за рахунок Кременчуцького та Лисичанського НПК.
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Початковий
етап

ІІ половина
XІX ст. - 1917 р.
Чисте
конкурентне
середовище

Особливості:

- початок промислової пере-робки
нафти в Україні у м.
Бориславі у 1853 р.;
- заснування Дрогобицького НПК у
1863 р.;
- масовий вивіз сирої нафти з Західної
України для переробки в Австрії та
Угорщині, високе
мито на вивіз світлих нафтопродуктів;
- поява першого
автомобіля в м. Одесі у 1891 р.;
- заснування Надвірнянського НПК у
1897 р.;
- формування чистого конкурентного
середовища на ринку пального

Довоєнний
етап
1918 1938 рр.

Монополістичне
конкурентне середовище у західних областях (монополія в областях у межах
СРСР)

Особливості:

- існування сотень
фірм виробників та
продавців пального
у Західній Україні;
- початок буріння
нафтових свердловин глибиною понад
1000 м;
- поява геофізичних
методів розвідки
нафти;
- монополія держави
на продаж світлих
нафтопродуктів у
Центральній та Східній Україні;
- заснування Одеського НПК у 1937 р.
- заснування
Херсонського НПК
у 1938 р.;
- поява перших АЗС
у великих містах України

Радянський
етап

Трансформаційний етап

Середовище
монополії

Монополістичне
конкурентне
середовище

1939 1990 рр.

Особливості:

- націоналізація
нафтопереробної
промисловості у
Західній Україні;
- монополія Держкомнафтопродукту
на роздрібному та
гуртовому ринку
пального України;
- початок виробництва першого
українського автомобіля (ЗАЗ-965) у
1953 р.;
- заснування Кременчуцького НПК у
1961 р.;
- заснування Лисичанського НПК у
1967 р.;
- планове ціноутворення на роздрібному ринку бензину та
газойлів

1991 1999 рр.

Особливості:

- приватизація НПК
та інфраструктури
ринку нафтопродуктів;
- існування поряд із
великими мережами
значної кількості
дрібних АЗС;
- значне коливання і
диференціація цін
на пальне в регіонах;
- демпінг окремих
фірм на ринку нафтопродуктів;
- створення ВАТ
"Укрнафта" у 1994 р.;
- початок роботи мереж АЗС "Лукойл"
та "ОККО" у 1999 р.
- переважання російського капіталу
на ринку нафтопродуктів

Сучасний
етап

2000 р. до сьогодні
Чисте
олігополістичне
конкурентне
середовище з
елементами
монополії

Особливості:

- початок роботи
загальнонаціональних
мереж АЗС ("WOG" у
2000 р., "ТНК" у 2004р.,
"Shell" у 2007 р.);
- залучення значних іноземних інвестицій та
кредитів у розвиток мереж АЗС;
- масова зупинка роботи
вітчизняних НПЗ;
- безмитний ввіз нафтопродуктів компанією
"Лівела" з 2010 р.;
- поширення контрабанди та тіньових схем
діяльності окремими
компаніями;
- зростання імпорту
пального з Білорусі,
Литви, Румунії та
Польщі;
- поступова поява альтернативних видів пального на ринку

Рис. 1. Етапи формування конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих
нафтопродуктів та їх головні характеристики
(авторська розробка)
Трансформаційний період (1991-1999 р.) характеризувався стихійними процесами формування конкурентного середовища у нових економічних умовах. У цей час значно розширяється мережа АЗС, на ринок
виходять великі гравці роздрібного ринку, конкуренція на ринку часто має недобросовісний та нецивілізований характер.
На сучасному етапі (з 2000 р. до сьогодні) остаточно сформована модель середовища конкуренції –
чисте олігополістичне конкурентне середовище з елементами монополії. Монополія проявляється у сфері
імпорту світлих нафтопродуктів, продаж яких складає переважаючу ринкову частку. Так, після 2010 р. на
ринку активізують свою діяльність фірми, що користувалися правом безмитного імпорту нафтопродуктів
чи використовували при цьому тіньові схеми (наприклад, "Лівела", "Газ України 2009"), що формувало їх
монопольне становище на ринку (за рахунок частки їх в імпорті понад 80%). Сьогодні ринок світлих
нафтопродуктів практично повністю розподілений між великими мережами АЗС, а вітчизняне виробництво
технологічно не оновлюється та поступово згортається. Позитивним є те, що на ринок поступово виводяться
альтернативні види пального, насамперед біопаливо.
Серед ключових умов формування конкурентного середовища на ринку світлих нафтопродуктів, які
потребують першочергового аналізу на сучасному етапі, визначимо:
– неможливість якісного розширення внутрішнього ринку без заміщення імпорту та забезпечення
енергетичної самодостатності;
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– виникнення парадоксу витіснення вітчизняної продукції імпортною за умов існування значних
власних виробничих потужностей та порівняльних переваг;
– важливість розширення експорту як чинника розвитку власного виробництва нафтопродуктів і, як
наслідок, розвитку внутрішнього споживчого ринку;
– необхідність уникнення монополізації ринку, що зменшить рівень залежності від зовнішньої
кон′юнктури.
Наголосимо, що на початковому етапі формування конкурентного середовища (ІІ половина XIX ст. 1917 р.) Австро-Угорська імперія не була зацікавлена у глибокій переробці нафти і встановила високі митні
бар′єри при експорті з Західної України готового пального, стимулюючи лише вивіз сирої нафти, яка
перероблялася на НПЗ в Австрії та Угорщині, тим самим стимулюючи там високий рівень зайнятості і
національного виробництва. Сьогодні відбувається аналогічний процес – починаючи з 2010 р. вітчизняні
НПК практично зупинили виробничу діяльність, а основним джерелом постачання світлих нафтопродуктів
в Україну є бензин та дизельне пальне з Білорусії, Литви, Румунії та Польщі.
На сучасному етапі на формування конкурентного середовища у межах вітчизняного ринку світлих
нафтопродуктів впливає багато чинників. Серед ключових чинників впливу на середовище конкуренції у
вітчизняній економіці Горохова В. С. [3, с. 81-85] виділяє такі, як приватизація держаних підприємств, лібералізація ринків, рівень розвитку і особливості виробничо-технологічної структури промислового комплексу держави та концентрація виробництва. Борисова Т. М. [1, с. 20] серед найголовніших прямих факторів
формування конкурентного середовища визначила фактори країни розташування (зокрема, законодавство
країни базування, структура національних конкурентів, покупців, постачальників та потенційних конкурентів, наявність товарів-замінників) та фактори міжнародного ринку (інструменти наддержавного регулювання відносин конкуренції зобов′язального та рекомендаційного характеру, структура іноземних конкурентів,
покупців, постачальників та потенційних конкурентів, наявність товарів-замінників). Черепніна О. І. [12]
наголошує на першочерговій необхідності врахування інституціональних чинників формування конкурентного середовища.
З метою дослідження еволюції формування конкурентного середовища на вітчизняному та зарубіжних ринках світлих нафтопродуктів, доцільно здійснити класифікацію моделей їх розвитку. На нашу думку,
модель розвитку конкурентного середовища значною мірою залежить від загальної економічної моделі
розвитку, яка реалізується в країні. Тому, проаналізувавши та адаптувавши існуючі підходи до класифікації
моделей економічного розвитку країн [11], ми пропонуємо виділяти такі найголовніші моделі розвитку
ринку світлих нафтопродуктів і конкурентного середовища на ньому:
1. Модель лінійних стадій розвитку ринку, у відповідності з якою країнам з перехідною економікою
необхідно повторювати шлях та етапи розвитку ринку світлих нафтопродуктів високорозвинутих країн. У
відповідності з логікою цієї моделі, Україні необхідно активно впроваджувати модель розвитку ринку
бензинового та дизельного пального, наприклад Польщі, Угорщини, Німеччини, Норвегії чи інших країн з
вищим рівнем економічного розвитку.
2. Модель зовнішньої залежності ринку, згідно з якою причинами низької конкурентоспроможності
вітчизняних операторів ринку світлих нафтопродуктів є асиметрія внутрішніх і зовнішніх факторів економічного зростання, їх надмірна залежність від зовнішніх чинників розвитку ринку (зарубіжних інвестицій, імпорту нафти та нафтопродуктів, коливання світових цін на нафту тощо). Отже, відповідно до логіки
цієї моделі, важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств має
стати зменшення рівня залежності від зовнішніх чинників розвитку ринку світлих нафтопродуктів.
3. Неокласична модель вільного ринку, яка наголошує на конструктивній ролі розвитку внутрішнього
ринку світлих нафтопродуктів з низьким рівнем державного втручання. Тобто, всі проблеми на ринку
бензину та дизельного пального вирішуються ринковими механізмами, а участь держави у цих процесах
через різноманітні інструменти підтримки національного виробника та споживача, встановлення ринкових
бар′єрів по відношенню до зарубіжних контрагентів, є мінімальною.
4. Модель ендогенного (або внутрішнього) зростання ринку, яка характеризується орієнтацією на
внутрішні чинники його розвитку. Така модель спрямована на формування сильних конкурентоспроможних
національних суб′єктів ринку світлих нафтопродуктів, їх всебічну підтримку в умовах відкривання внутрішнього ринку внаслідок лібералізації зовнішньоторговельного режиму;
5. Модель сталого розвитку ринку, яка полягає у забезпеченні такого його розвитку, який дає змогу
гармонізувати відносини між людиною і природою та зберегти навколишнє середовище. Тобто, виробництво та збут світлих нафтопродуктів, трансформація ринку бензинового і дизельного пального та
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впровадження інновацій на ньому мають бути такими, щоби наступні покоління отримали чисте незабруднене довкілля.
На нашу думку, у процесі трансформації моделі розвитку вітчизняного ринку світлих нафтопродуктів
необхідно всебічно використовувати та впроваджувати найкращі елементи та інструменти різних ринкових
моделей, що дасть можливість зреалізувати найуспішніший зарубіжний досвід у цій сфері.
Запропоновані нами моделі розвитку ринку світлих нафтопродуктів, які характерні для країн з різним
рівнем економічного розвитку, відзначаються відмінними чинниками формування конкурентного середовища – починаючи від застосування інструментів прямого втручання держави у ситуацію на ринку (модель
зовнішньої залежності, модель ендогенного зростання) до використання чистих ринкових методів розвитку
ринку (неокласична модель вільного ринку). Яскравим прикладом впровадження інструментів моделі ендогенного зростання ринку нафтопродуктів є Норвегія, де держава не допустила до видобутку та переробки
нафти приватні корпорації, здійснює активний вплив на цінову ситуацію на роздрібному ринку пального і
використовує надходження від збуту нафтопродуктів для реалізації моделі соціально-орієнтованого розвитку країни. Неокласичні інструменти розвитку вільного ринку нафтопродуктів найбільш яскраво запроваджуються у країнах Центральної та Східної Європи, де відбуваються процеси приватизації державних
НПЗ та мереж АЗС, залучаються іноземні інвестиції, розвивається бізнес на роздрібному ринку, стрімко
зростає експорт пального.
Як відповідь на глобальні проблеми людства, зокрема екологічну проблему, сьогодні у світі активно
впроваджуються інструменти моделі сталого розвитку ринку світлих нафтопродуктів, для якої пріоритетними чинниками розвитку ринку є екологізація виробництва та розвиток альтернативних відновлювальних
видів автомобільного пального. Робота над екологізацією виробництва світлих нафтопродуктів є найбільш
характерною для країн Західної та Північної Європи, де впроваджено високі стандарти якості пального
(Євро-5 з 2005 р. та Євро-6 з 2015 р.), іде робота над розробкою та розширенням виробництва автомобільних
двигунів без використання бензину (електродвигунів, двигунів на водні) і розбудовою інфраструктурного
забезпечення мереж АЗС для таких видів палива.
Поєднання різноманітних моделей та чинників формування конкурентного середовища на ринку
світлих нафтопродуктів може стати основою для розробки програми збалансування та трансформації вітчизняного ринку. При цьому необхідно активно використовувати позитивний зарубіжний досвід і уникати
невдалих заходів з розвитку внутрішніх ринків світлих нафтопродуктів зарубіжних країн.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Узагальнення існуючих моделей та концепцій розвитку конкурентного середовища на ринку світлих нафтопродуктів свідчить, що ринок бензинового та дизельного пального є важливим фактором впливу на інші ринки та галузі національної
економіки, його стан визначає рівень економічної, енергетичної та екологічної безпеки в країні. Історія
розвитку ринку світлих нафтопродуктів в Україні свідчить, що сучасний ринок вийшов на новий етап своєї
еволюції, що вимагає поглиблення його внутрішньогалузевої та міжнародної інтеграції, врахування всіх
попередніх позитивних результатів свого розвитку і усунення диспропорцій, які виникли під впливом
сучасних дисбалансів в економіці країни. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення зарубіжного досвіду трансформації конкурентного середовища на ринку автомобільного пального у
постсоціалістичних країнах, зокрема в умовах трансформації зовнішньоторговельного режиму і посилення
зовнішніх економічних та політичних загроз.
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.
Анотація. У статті на основі комплексу виявлених джерел, здобутків сучасної історіографії висвітлено освітню роботу кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках ХХ ст. З′ясовані
особливості становлення просвітницької роботи серед кооператорів і місцевого населення волинського
краю; охарактеризовані основні напрямки, форми, методи й ефективність освітньої діяльності кооперативних організацій в умовах Другої Речі Посполитої у вказаний період. Показано вплив культурнопросвітницької сфери на формування кооперативної свідомості волинян, зростання їх участі у кооперативному русі, який за відсутності власної державності став захисником економічних і політичних
інтересів українців.
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF UKRAINIAN COOPERATIVE
ORGANIZATIONS IN VOLYN PROVINCE IN THE 20S OF THE XX
CENTURY
Abstract. In the article on the basis of complex of found out sources, achievements of historiography,
educational work of cooperative organizations is reflected in the Volyn province in the 20s of the XX century. The
features of becoming of elucidative work are found out among cooperators and local population; basic directions,
forms, methods and efficiency of educational activity of co-operative organizations, are described in the conditions
of Second Polish Republic in an indicated period. Influence of in a civilized manner elucidative sphere is rotined
on forming of cooperative consciousness of Volynyans, growth of their participation, in cooperative motion which
in default of the own state system became the defender of economic and political interests of Ukrainians.
Keywords: cooperation, cooperative motion, educational activity, cooperative studies.
Постановка проблеми. Формування сучасної кооперативної концепції залежить від накопиченої
теоретичної спадщини й практичного досвіду кооперації. У минулому кооперативні товариства поряд з
економічною діяльністю виконували й культурно-просвітню роботу, сприяючи становленню національної
свідомості громадян, їх правової культури, громадської й господарської активності. У цьому сенсі вивчення
досвіду освітньої роботи українських кооперативів Волині у 20-х роках ХХ ст. належить до важливих
проблем історії України, дозволяє розширити повноту й об′єктивність її відтворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти даної проблеми висвітлено у наукових
дослідженнях С. Гелея, Р. Пастушенка, М. Алімана [1; 4]. Проте питання освітньої діяльності українських
кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках минулого століття в історичній
літературі ще малодосліджене й потребує детальнішого вивчення.
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Постановка завдання. Мета статті полягає у тому, щоб на основі виявлених джерел й здобутків
історіографії дослідити освітню роботу українських кооперативних організацій на Волині в 20-х роках
ХХ ст. Для цього слід вирішити такі завдання: висвітлити особливості становлення просвітницької роботи
серед кооператорів і місцевого населення; проаналізувати основні форми, методи, напрямки й ефективність
освітньої діяльності українських кооперативних організацій в означений період.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах Другої Речі Посполитої просвітницька діяльність
волинських кооперативів почалася лише з другої половини 20-х років. На з′їздах волинської кооперації
вирішувалися питання освітньої роботи. Так, на з′їзді делегатів української кооперації Волинського,
Поліського, Люблінського воєводств, який відбувся в Луцьку 11 травня 1924 р., для піднесення культури
українського населення схвалено створити кооперативні курси, наукові бібліотеки, посилити інструкторську підготовку [5, арк. 7-8].
Особливо активізувалася просвітницька робота на теренах воєводства після об′єднання волинських
кооперативів із Ревізійним союзом українських кооперативів у Львові (РСУК). Слід зазначити, що до
середини 30-х років на Волині поширенням кооперативних ідей серед населення та практичною фаховою й
освітньою підготовкою кооператорів займалися переважно саме українські кооперативи під керівництвом
Інспекторату РСУК у Луцьку. 8 липня 1928 р. в м. Кременці відбулися ХІ загальні збори уповноважених
повітових союзів кооперативів на Волині, на які прибув представник РСУК у Львові інспектор
Л. Кобилянський. Останній зазначив, що потрібно "… в цілях скооперування населення провадити культурно-освітню роботу та, разом із тим, усвідомлювати своїх членів, що добробут кожного господаря залежить від освіти й піднесення свого господарства на вищий ступінь під оглядом його економічного розвитку,
а загальне добро українського населення від об′єднання всіх господарств в одну кооперативну сім′ю під
проводом РСУК". На цих зборах прийняли програму систематичної організаційно-інструкторської й культурно-просвітницької праці кооперативних організацій, яка зводилася до трьох основних напрямів: піднесення загальноосвітнього та культурного рівня учасників кооперативного руху й ширших верств суспільства; розповсюдження кооперативної ідеї; підготовка фахових робітників у кооперації [3].
Розгортаючи культурно-просвітню роботу в кооперативних установах, кооперативна еліта враховувала
те, що на кінець 20-х років ХХ ст. 68,8 % населення Волинського воєводства було неписьменним [26]. Для
підвищення загальної грамотності українців при кооперативах створювали спеціальні гуртки з ліквідації
неписьменності, кооперативи фінансували роботу окремих спеціальних курсів, створених при первинних
осередках "Просвіти", "Рідної школи", "Союзу українок". Діяльність кооперативних організацій у сфері
просвітництва розцінювалась організаторами кооперативного руху не лише як засіб піднесення культурноосвітнього рівня українського населення, але і як необхідна умова успішного розвитку самої кооперації.
Усвідомлення завдань кооперації, обумовлених рівнем і потребами національного розвитку української спільноти в умовах чужоземного поневолення, допомогло західноукраїнським кооператорам знайти
адекватні форми діяльності в культурно-освітній сфері. Найголовнішими серед них були видавництво
українських книг та кооперативної періодики; бібліотечна справа; організація культурно-освітніх заходів;
проведення освітньо-кооперативних курсів; заснування фахових шкіл; матеріальна підтримка національних
товариств й об′єднань та ін. Упровадження цих завдань відбувалося через такі культурно-освітні установи,
як кооперативні читальні, книгозбірні, народний будинок, театр, школу та інші національні громадські
товариства, передусім "Просвіту", "Сільського господаря", "Рідну школу", "Союз українок" [21].
Інспекторат РСУК у Луцьку разом із кооперативними й культурно-освітніми установами з 1927 р.
розпочав кооперативну пропаганду та вишкіл кооперативних працівників. Головною в просвітницькій
діяльності була підготовка висококваліфікованих кооперативних кадрів. Насамперед організовувалися
різноманітні курси для підготовки низової ланки кооперативних товариств. На засіданні колегії інструкторів Інспекторату РСУК у Луцьку 3-4 липня 1928 р. вирішено провести місячні (обсягом 144 год.) та
14-денні (обсягом 74 год.) кооперативні курси на Волині, Поліссі, Холмщині й Підляшші. Навчальний план
включав такі дисципліни, як історія кооперації, теорія кооперації народного господарства, кредитна
кооперація, кооперативне законодавство, рахівництво споживчих товариств, рахівництво кредитних товариств, організація торгівлі й кредиту, вексель, купецькі рахунки та калькуляція, організація й практика
кооперації, торговельне листування, товарознавство, основи молочарства та молочарське рахівництво,
яйчарство, культурно-освітня праця, українська мова.
У 1928-1929 рр. організовано місячні курси в Ковелі, Рівному, Луцьку, Холмі, Бересті, на яких підготовлено 158 осіб, та 14-денні курси у Володимирі, Сарнах, Киселині, Вишневцю, Степані, Кобрині, Острозі,
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Забродді, Коденці, де підготовлено 248 осіб. Разом на цих курсах було 406 слухачів. Це переважно молодь
до 30 років [24]. На курсах викладали П. Доманицький (голова РСУК), М. Галущинський (голова Львівської
"Просвіти"), І. Мацик (начальник філії "Народної торгівлі" в Луцьку), інструктори РСУК – Л. Лобачевський, М. Стефанський, інженери Н. Зибенко та О. Зибенко, О. Кіцера, М. Блощакевич, Ю. Пирогів й ін. [11;
13; 16; 17; 18]. Результативність роботи цих курсів високо оцінювали самі курсанти. Зокрема, у грудні
1928 р. дирекція РСУК отримала лист-подяку такого змісту: "Ми, нижчепідписані слухачі кооперативних курсів в Ковелі на Волині, шлемо щиру подяку за улаштування курсів і бажаємо РСУК мати великі засоби для
улаштування таких курсів, як наші, щоб ширші кола українського населення, а особливо селяни, могли добути
собі освіту в кооперативнім напрямку! Ми всі будемо старатись освідомлювати своїх близьких людей і завше
з вдячністю будемо пам′ятати про РСУК, який нам дав можливість добути певне знання і захопив нас всіх
ідеєю кооперації. Бажаємо РСУК надалі інтенсивної праці! Ковель, 14 грудня 1928 р." [10, с. 79].
3 листопада 1929 р. у Луцьку відбулося засідання Головного комітету організації кооперативів на
північно-західних землях, на якому підсумували роботу кооперативних курсів та визначили кроки подальшої праці. Акцентувалося на пропаганді масового кооперування населення, навчанні студентства північнозахідних земель кооперативній справі, проведенні систематичної інструкторської праці в ПСК та кооперативах [8].
Окрім загальних агітаційних курсів, керівництво фахових господарських центрів РСУК – "Сільського
господаря", "Маслосоюзу", "Народної торгівлі", товариств "Просвіта" та "Рідна школа", – а також їхні
округові осередки організовували на території Волинського воєводства різноманітні господарчі кооперативні курси. З 1928 р. у м. Луцьку почали діяти двомісячні кооперативно-господарчі курси для підготовки
досвідчених сільських кооперативних працівників [10, с. 79-82]. 15 січня –2 лютого 1929 р. в Горохові
відбулися курси для підготовки провідників кооперативно-освітніх гуртків [16]. 2-10 лютого 1929 р. при
кооперативі "Наша сила" с. Забріддя Ковельського повіту організовано курси книговодів, на яких викладали
лектори РСУК Ерстенюк та Олександрович [19]. Аналогічні курси проведено Окружним союзом кооперативів
у Ковелі з 5 березня до 5 квітня 1931 р. [12]. Селянський кооперативний банк у Рівному організував
кооперативні курси для працівників кредитної кооперації, які тривали з 10 січня до 10 лютого 1929 р. [14].
За сприяння "Маслосоюзу" з 20 лютого до 30 березня 1930 р. в с. Уїздці Дубнівського повіту відбулися кооперативно-молочарські курси [9]. Філія товариства "Сільський господар" у Луцьку організувала
сільськогосподарські бібліотечки, в яких містилися книжки з рільництва, скотарства, птахівництва,
пасічництва, і постачала зі свого складу ветеринарні аптечки з необхідними рекомендаціями. Філія здійснювала послуги з комасації та меліорації на вигідних для селян умовах, організовувала підписання контрактів на
вирощування цукрових буряків, збут льону, коноплі й дерев′яних виробів [25]. Кооперативні знання серед
учнівської молоді активно пропагувало товариство "Рідна школа", яке додало курс кооперації до навчальних
планів усіх типів приватних шкіл, учительських семінарій та гімназій. У 1931 р. у навчальних закладах "Рідної
школи" на Волині працювало 20 дитячих кооперативів, із них 12 – торговельних і 8 – кредитних [7].
Кооперативні курси організовували також польські ревізійні союзи, які діяли на теренах Волинського
воєводства. Зокрема, Союз польських споживчих кооперативів із 13 квітня 1929 р. організував у Варшаві
шеститижневі кооперативні курси для керівників кооперативів, на яких підготували 25 осіб. У червні
1929 р. у Варшаві проводили двотижневі курси для працівників гуртівень та магазинів споживчих товариств. Також Союз із 12 квітня 1929 р. почав видавати практично-господарський журнал "Спільнота" [20].
Слід зазначити, що розповсюдженню української кооперативної ідеї й проведенню кооперативних
курсів активно протидіяла польська влада. Навчання відбувалося під постійним контролем із боку місцевих
органів адміністрації та держбезпеки. Якщо траплялися відхилення від навчальних планів і програм курсів,
то відразу з'являлися зауваження й курси могли заборонити. Нерідко представники місцевої влади
забороняли проведення кооперативних курсів без будь-яких пояснень [23, с. 104]. Представники владних
структур часто вдавалися до відвертих провокацій у цій сфері. Так, на початку 1925 р. у Луцьку поліція
заарештувала всіх слухачів кооперативних курсів, влаштованих "Просвітою", звинувативши їх в антидержавній пропаганді. Щоб виправдати цей акт, польська преса оголосила їхніх учасників "небезпечними
агітаторами", які пройшли спеціальну підготовку в Харкові та приїхали до Польщі для проведення підривної роботи, хоч усі вони були мешканцями навколишніх сіл. Подібні випадки траплялися й під час
проведення навчання в Сарнах, Володимирі, Степані та Ковелі в 1928 р. Поліція вимагала списки й адреси
курсантів і лекторів, контролювала зміст лекцій, арештовувала деяких курсантів, звинувачуючи їх в участі
в антидержавних організаціях [10, с. 80]. Проте, незважаючи на це, освітня робота проводилась і давала
непогані результати.
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Для керівництва кооперативною роботою на місцях необхідні були кваліфіковані фахівці. Спеціалістів середньої ланки готували чотирирічна кооперативна гімназія в Кременці; однорічні школи в Яворові та Стрию, рільнича школа товариства "Просвіта" в Миловані; сільськогосподарський ліцей у Черниці [22]. Товариство "Просвіта" відкрило у Львові приватну Торговельно-кооперативну школу. Для підготовки працівників у ПСК, районні молочарні та Українбанки при цій школі з 25 жовтня 1929 р. діяли
трисеместрові курси Вищого кооперативного навчання [2]. У Луцьку в 1927 р. утворили Кооперативну
академію, яка готувала до 300 слухачів за рік [15].
Фаховими кадрами вищої категорії українські кооперативні установи поповнювалися за рахунок
випускників економічно-кооперативного факультету Українського технічно-господарського інституту при
Українській господарській академії в Подєбрадах (Чехословаччина) [6]. Окрім цього, у самій Польщі в
міжвоєнний період була досить розвинена мережа різноманітних торговельних шкіл, у яких готували працівників для промислових і торговельних приватних, державних та кооперативних підприємств. Це були різні
школи з терміном навчання від одного до чотирьох років, чоловічі, жіночі, мішані. Загалом нараховувалося
близько 150 середніх шкіл, одна – вищо-середня, чотири – вищі торговельні школи. З них лише чотири були
державними. У них вивчали релігію, польську та німецьку мови, історію, каліграфію, руханку, гігієну, торговельну арифметику, бухгалтерію, діловодство, торговельне листування, господарську географію, торговельну й вексельну справу, товарознавство. Програми навчання торговельних шкіл передбачали також певну кооперативну підготовку. Наприклад, економічно-торговельна школа в Кракові мала окремий кооперативний відділ. У торговельній школі в Ярославі значні обсяги годин навчального плану четвертого року
навчання відводили для кооперативних дисциплін. Суто кооперативними були Міська кооперативна школа
в Козєніцах і Кооперативна школа в Наленчові для підготовки кооператорів рільничих спілок [27]. З
ініціативи польського Союзу споживчих кооперативів при співпраці ревізійного Союзу військових кооперативів, Союзу кооперативних працівників у кінці 1928 р. створено "Товариство середньої кооперативної
школи" у Варшаві, яка почала діяти з 10 березня 1929 р. Це була постійна трирічна середня кооперативна
школа, завдання якої – теоретична й практична підготовка працівників для самостійної господарської, адміністративної та організаційної роботи в кооперації [20]. Саме в цій школі переважно здобували кооперативні знання члени кооперативів, які діяли на теренах воєводства.
Єдиною школою такого типу з українською мовою навчання була Торговельна гімназія товариства
"Рідна школа" у Львові, яка перейшла на відповідні навчальні плани з 1937 р. У них значне місце відводилося кооперативним дисциплінам. Кооперативною освітою опікувався спеціальний ревізор РСУК, який
викладав кооперативне діловодство й організаційні основи кооперації та керував шкільним кооперативом
"Чайка". Торговельна гімназія не лише давала знання, а й формувала дух майбутніх кооператорів, переконання про важливість кооперації в змаганнях за національну державність і незалежність. Провідниками
цього були директор Д. Коренець, учитель І. Витанович, а також українські кооператори Ю. Павликовський, О. Луцький, К. Коберський, які часто читали спецкурси та лекції слухачам школи [4].
У другій половині 30-х років представники керівництва кооперативних об′єднань і РСУК вирішили
заснувати власну українську вищу кооперативну школу. Нею став трирічний Кооперативний ліцей, який
почав функціонувати з 1 жовтня 1938 р. у м. Львові. Заклад готував працівників середньої ланки кооперативних організацій, згодом для їх правлінь, референтів у союзних і центральних кооперативних організаціях. Після трирічного навчання студенти спрямовувалися на практику за кордоном у тамтешні навчальні
заклади та підприємства. Повернувшись на батьківщину, вони практикувалися в українських кооперативних установах, писали дипломні роботи, які могли затверджуватися в Українському технічно-господарському інституті в Подєбрадах (Чехословаччина). Директором ліцею призначено І. Витановича [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, у Волинському
воєводстві в другій половині 20-х – на початку 30-х років просвітницька робота стала одним із пріоритетних
напрямів діяльності українських кооперативних установ. Спектр її форм упродовж досліджуваного періоду
постійно розширювався, удосконалювалися засоби її проведення. Завдяки ефективній кооперативній
освітній роботі відбулася вагома кристалізація національної свідомості й підвищився рівень господарської
культури та знань волинян. Авангардом цієї роботи виступали українські кооперативні установи під
проводом РСУК у Львові. Постійні перешкоди з боку польської влади перешкоджали реалізації величезного
просвітницького потенціалу української кооперації. Втім, реальні здобутки та нагромаджений досвід праці
в цій царині піднесли значення культурно-громадської діяльності кооперативів як унікального самобутнього явища в історії національної культури та суспільного розвитку українського народу.
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виробничих та сільськогосподарських підприємствах, у навчальних закладах, павільйони, зокрема тимчасові розбірні, кіоски, буфети, літні веранди, майданчики). Окреслено участь підприємств громадського
харчування у соціалістичних змаганнях. Визначені обсяги обороту мережі громадського харчування на
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HISTORICAL ASPECTS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF
CATERING OF CONSUMER COOPERATIVES UKRAINE IN CONDITIONS
OF EUROPEAN INTEGRATION
Abstract. The article examines trends and problems of the catering consumer cooperatives in Ukraine during
the "stagnation" (1965-1985 years). Grounded historical preconditions and factors of the current situation in the
catering consumer cooperatives. Identified the basic format of cooperative catering (cafes, bars, restaurants, dining
on industrial and agricultural enterprises, educational institutions, pavilions, including temporary garages, kiosks,
buffets, summer porch area). Outlined participation catering in socialist competition. Scoping catering turnover at
present in urban and rural areas. Grounded priorities of network restaurant business in the deepening of European
integration of Ukraine.
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Постановка проблеми. Споживча кооперація України є складною багатогалузевою системою, що,
поряд із економічними, виконує і важливі соціальні завдання. Як і вся економіка України, кооперація
знаходиться сьогодні у стані глибоких економічних перетворень. Особливо це стосується підприємств
сфери громадського харчування, яким доводиться працювати в умовах падіння реальних доходів населення
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і загострення конкуренції (зокрема, недобросовісної). У споживчій кооперації України нараховується понад
2 тис. закладів ресторанного господарства на майже 108 тис. посадкових місць, більшість із яких розташовані у сільській місцевості. Існуюча ситуація вимагає розробки дієвої моделі розвитку кооперативної
сфери ресторанного господарства з врахуванням попереднього історичного досвіду та пріоритетних
напрямів реформування економіки. При виборі моделі розвитку сфери громадського харчування Укоопспілки необхідно виходити з економічної доцільності, яка повинна визначатися рівнем економічної ефективності, ступенем ризику та гарантіями соціального розвитку, а також історичним досвідом розвитку цієї
сфери економічної діяльності. Вказане обумовлює необхідність визначення головних історичних передумов
розвитку ресторанного бізнесу системи споживчої кооперації, з′ясування його сучасного стану та перспектив розвитку в умовах поглиблення європейської інтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем еволюції та
розвитку споживчої кооперації України та окремих її галузей у різні періоди становлення української державності здійснили такі вітчизняні науковці, як М. Аліман [7], В. Апопій [1], С. Бабенко [2], С. Гелей [16],
Н. Міценко [10] та інші. Проте ще недостатньою мірою висвітлені історичні передумови та еволюція формування сфери громадського харчування споживчої кооперації. Потребують системного аналізу моделі розвитку кооперативного ресторанного бізнесу в умовах поглиблення європейської інтеграції України.
Постановка завдання. Метою статті є систематизація історичних передумов становлення та розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України й обґрунтування на цій основі пріоритетних напрямів її розвитку в умовах поглиблення європейської інтеграції України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим напрямом діяльності вітчизняної споживчої
кооперації в межах УРСР було громадське харчування. З історичної точки зору значний інтерес становить
період "застою" (1965-1985 рр.), оскільки саме в цей час розвивається розгалужена мережа закладів харчування по всій країні, формується модель і системні проблеми розвитку кооперативного ресторанного бізнесу.
11-12 липня 1966 року в Києві відбувся Х з′їзд уповноважених споживчої кооперації УРСР, який
визначив завдання для кооператорів: товарообіг споживчої кооперації республіки мав збільшитися на 48,6%,
у тому числі в сфері громадського харчування на 50%. У сільській місцевості передбачалося побудувати
5 280 нових добре обладнаних магазинів, близько 1 000 підприємств громадського харчування, 258 хлібопекарень [8].
У зв′язку з цим у другій половині 1960-х років розгорнулася широка кампанія розвитку кооперативного
громадського харчування в сільській місцевості. Протягом восьмої п′ятирічки чисельність підприємств
громадського харчування зросла з 16,1 тис. одиниць у 1965 році до 21,8 тис. одиниць на кінець 1970 року.
В результаті мережа таких підприємств громадського харчування за восьму п′ятирічку збільшилася на
268,1 тис. місць. На 1 тисячу населення у межах підприємств громадського харчування припадало тепер
25 посадочних місць порівняно з 16 на кінець 1965 року. В 200 районних центрах та у великих селах було
збудовано двоповерхові комплекси громадського харчування. До складу таких комплексів входили ресторан, їдальня або кафе, кулінарна крамниця, пивний або винний бар, кондитерські й кулінарні цехи. До новобудов, поряд із їдальнями, кафе, належали і перші сільські ресторани.
У місцях масового відпочинку населення й на автотрасах функціонувала широка мережа павільйонів,
літніх кафе, кіосків. 1500 сезонних підприємств нараховували близько 30 тис. місць. Добре зарекомендували себе, особливо в літній період, збірно-розбірні павільйони і кафе. На заводах Укоопспілки їх було
виготовлено 900 одиниць. Поблизу багатьох підприємств громадського харчування обладнали літні веранди, майданчики з грибками для захисту від дощу і сонця. Розширилася мережа підприємств громадського
харчування у навчальних закладах, загальноосвітніх школах, при промислових підприємствах, радгоспах.
Протягом восьмої п′ятирічки організації споживчої кооперації, органи народної освіти, колгоспи та
радгоспи відкрили 6 645 їдалень та роздавальних пунктів при школах. До 1971-1972 навчального року в
сільській місцевості з′явилося 476 шкільних їдалень.
На промислових підприємствах, будовах, транспорті функціонувало 943 їдальні споживчої кооперації
України та 960 буфетів. У великих населених пунктах та райцентрах працювало також 414 крамниць кулінарії, 113 кафетеріїв в універсальних крамницях, 204 спеціалізованих підприємства громадського харчування, 425 кафе, 150 винних та пивних барів. Багато сільських ресторанів вдень працювало як їдальні, а
ввечері як молодіжні кафе. У молодіжних кафе, сільських ресторанах організовувалися вечори трудової
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слави, вшановування ветеранів праці, святкували ювілеї колгоспів, весілля, влаштовували прийом випускників шкіл у колгоспи, проводи юнаків до лав радянської армії тощо. У кінці 1960-х років мережа підприємств громадського харчування споживчої кооперації розвивалася в основному за рахунок реконструкції
старих підприємств та будівництва нових їдалень, кафе та ресторанів на місці закритих дрібних закусочних
і чайних. Зростала також чисельність крамниць кулінарії і весняно-літніх закладів громадського харчування.
Головним завданням кооператорів у галузі громадського харчування в другій половині 1960-х років
було збільшення реалізації продуктів власного виробництва та покращення якості обслуговування клієнтів
[3]. Якщо з першим завданням кооператори впоралися, то з реалізацією останнього виникли суттєві проблеми. Рівень сервісу в багатьох кооперативних закладах громадського харчування залишався дуже низьким.
Нерідко кухарі готували їжу з порушенням санітарних вимог та технології приготування страв. Проте,
незважаючи на такі недоліки, здебільшого знайти у святкові чи вихідні дні вільне місце у кооперативному
ресторані виявлялося вкрай важко.
У 1970-х – на початку 1980-х років розвиток української кооперації надалі залежав від прийнятих у
Москві партійних рішень та директив. У першу чергу тут слід назвати постанови ХХІV та XXV з′їздів
КПРС. Постанови містили декларативні гасла збільшення матеріального благополуччя трудящих. При
цьому вирішальна роль відводилася державній та кооперативній торгівлі: "Для забезпечення реальних
доходів населення потрібно значно збільшити товарні ресурси, повніше наситити ринок високоякісними
товарами в потрібному асортименті, розширити обсяг послуг, які надаються населенню" [9].
Певний вплив на розвиток кооперативної торгівлі та громадського харчування в Україні мала
постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1972 року "Про деякі заходи щодо поліпшення торгівлі та її технічної оснащеності", якою передбачалося розширення мережі магазинів і підприємств громадського харчування, забезпечення їх сучасним холодильним та іншим торговельним обладнанням, підвищення рівня культури обслуговування населення. У постанові вказувалося на важливість наповнення торговельної мережі необхідними населенню товарами, висувалося завдання максимально використати можливості з розширення випуску дефіцитних товарів та покращення зв′язку з виробництвом.
Названа постанова відкривала перспективу будівництва кооперативних крамниць та закладів громадського харчування, оскільки дозволялося виділяти кошти на ці потреби з 5-відсоткового відрахування
на житлове будівництво, яке до того спрямовувалося у державну казну. Кооперативним закладам торгівлі
надавався дозвіл відносити витрати, пов′язані з розробкою, впровадженням і експлуатацією автоматизованих систем управління та обчислювальних центрів, на витрати виробництва та обігу. Для підвищення
матеріальної зацікавленості працівників торгівлі та громадського харчування застосовувалося преміювання
за впровадження нової техніки, передових технологій, засобів механізації та автоматизації виробничих
процесів, а також наукової організації праці. Перед радами міністрів союзних і автономних республік,
виконкомами крайових, обласних і міськими радами депутатів трудящих постанова висувала завдання передати на баланс торгуючих організацій орендовані ними у місцевих рад депутатів трудящих та інших організацій будівлі.
Поряд з тим, система кооперативної торгівлі та громадського харчування у 1970-х роках мала і
недоліки. Масовими явищами стали дефіцит товарів, приховування продавцями кращих зразків товарів,
низька культура обслуговування, обрахування клієнтів. Стан багатьох підприємств торгівлі і громадського
харчування не відповідав санітарним нормам, а в багатьох їдальнях рівень приготування їжі та обслуговування клієнтів залишався низьким. Суттєві недоліки спостерігалися і у сфері підбору, підготовки й
виховання торговельних кадрів. На керівні посади часто висувалися слабопідготовлені працівники, які
добре не знали торговельної справи [5].
4 червня 1971 року ЦК КП України прийняло постанову "Про стан та заходи по дальшому покращенню роботи з кадрами в організаціях торгівлі та підвищення культури обслуговування населення", згідно
з якою правління облспоживспілок повинні були переглянути якісний склад керівних кадрів, звернувши
особливу увагу на посилення спеціалістами посад голів правління споживчих товариств, їх заступників,
директорів і завідуючих виробництвом комбінатів громадського харчування. Необхідно було укомплектувати підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування продавцями, кухарями, офіціантами й
іншими необхідними працівниками, які мають професійну підготовку; перевірити всіх, хто займає матеріально відповідальні посади, та негайно звільнити від займаних посад осіб, які в минулому судилися за
корисливі злочини.
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Протягом дев′ятої п′ятирічки тривав процес розвитку громадського харчування системи споживчої
кооперації. На початку 1975 року в Україні нараховувалося 21,166 підприємств цієї сфери, які одночасно
могли обслуговувати 764,898 осіб та з товарообігом за IV квартал 1975 року в розмірі 225,31 млн крб. З них
у сільській місцевості розташовувалося 14,073 підприємства з 459,1 тис. посадочних місць [14]. Серед підприємств громадського харчування у кінці 1975 року найбільшу кількість становили їдальні – 11,074 та закусочні і буфети, які не мали власних кухонь – 75,001. У 1970-х роках на території республіки функціонувало 610 ресторанів та 2,284 закусочних та ресторанів із власними кухнями. У середньому одній райспожиспоживспілці, як це видно на прикладі Буського району Львівської області, підпорядковувалися одиндва ресторани та декілька кафе і їдалень (табл. 1).
Протягом десятої та одинадцятої п′ятирічок система кооперативного громадського харчування надалі
розвивалася. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові "Про подальший розвиток і покращення діяльності споживчої кооперації" висунули завдання організувати до 1985 року в кожному колгоспі підприємство
громадського харчування. В основу раціоналізації громадського харчування в десятій та одинадцятій
п′ятирічках було покладено централізацію виробництва напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів на базових підприємствах для постачання цієї продукції підприємствам. Для покращення асортименту
та якості власної продукції підприємства споживчої кооперації створювали підсобні господарства з відгодівлі свиней, будували теплиці та парники, розширювали обсяги закупівлі сільськогосподарських продуктів, створювали запаси солених та маринованих овочів. Важливе значення мала організація гарячого харчування робітників села на полях, тваринницьких фермах, пасовищах. У сезон збору врожаю сільських робітників кооператори забезпечили харчуванням понад 26.000 стаціонарних підприємств споживчої кооперації. Поширилися такі форми обслуговування сільського населення, як продаж абонементів на одержання
обідів та сніданків, попереднє накриття столів комплексними обідами, виставки-продажі, прийом замовлень
на виготовлення кулінарних та кондитерських виробів, обслуговування урочистостей.
Таблиця 1
Відомості про підприємства громадського харчування Буської райспоживспілки
станом на 14 січня 1973 року
Назва підприємства
Ресторан
Філія ресторану
Кулінарія
Їдальня №1
Кафе "Барвінок"
Їдальня №2
Їдальня №16
Їдальня №18
Їдальня №21
Шкільна їдальня
Шкільний буфет
Кафе "Промінь"
Кафе "Ластівка"

Загальна площа у
квадратних метрах

Кількість
працівників

82
40
25
40
56
44
20
20
32
40
6
10
11

17
4
2
15
14
4
1
1
4
3
1
1
1

Середньомісячний
товарообіг у тисячах
карбованців
6,1
4,2
6,7
10,4
9,9
4,9
1,6
1,6
3,7
1,7
1
1,7
1,3

Складено за: [6].
Станом на 1 січня 1983 року в системі споживчої кооперації України нараховувалися: 452 ресторани,
11,844 їдальні, 3,256 закусочних з власною кухнею, 5,786 закусочних без власної кухні. Загальна кількість місць
на кооперативних підприємствах громадського харчування становила 1,050,149 осіб [15]. Прийняття в
1989 році закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" виявилося певним стимулом до створення та розвитку
нових кооперативних підприємств сфери громадського харчування.
Сьогодні ресторанний бізнес є однією із традиційних сфер економічної діяльності споживчої кооперації України. Станом на 1 січня 2015 р. у споживчій кооперації налічувалося 2,2 тисяч закладів ресторанного господарства на 108,1 тисяч місць. Роздрібний товарооборот закладів ресторанного господарства
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становив у 2014 р. 556,1 млн грн, при цьому питома вага реалізації продукції власного виробництва в обороті становила 49,8 % [13]. Розвиток ресторанного бізнесу потребує сьогодні постійного підвищення якості
обслуговування клієнтів, нарощування товарообороту, вкладення коштів у модернізацію матеріальнотехнічної бази, пристосування до вимог і можливостей, які виникають у процесі поглиблення європейської
інтеграції України.
На сучасному етапі розвиток громадського харчування є пріоритетним напрямом діяльності споживчої кооперації й зорієнтований на приведення всієї мережі закладів ресторанного господарства до конкурентоспроможного стану з високим рівнем обслуговування, широким запровадженням автоматизації бізнесових і облікових процесів та стандартів фірмового стилю. В подальшому у сфері ресторанного обслуговування доцільно перепрофілювати малоприбуткові ресторани в об′єкти "банкетного бізнесу" під єдиним
кооперативним брендом; трансформувати невеликі кафе та їдальні в об′єкти малого сімейного бізнесу;
створювати сучасні комплекси ресторан - кондитерський цех - кулінарія; розвивати кейтерингову діяльність.
Сучасні тенденції розвитку кооперативного сектора в багатьох країнах світу свідчать про пріоритетність розвитку сектора громадського харчування як елементу міжнародної туристичної індустрії. Над
цим напрямом розвитку ЗЕД працюють сьогодні багато кооперативних організацій споживчої кооперації,
зокрема Рівненщини. Підприємства Рівненської облспоживспілки наприкінці 2008 р. як єдиний представник
від України взяли участь у проекті "Європейська мережа регіональної кулінарної спадщини", ідея створення
якого зародилась у Швеції. До участі у престижному проекті рівненські кооператори готувалися 3 роки,
вивчаючи модель роботи аналогічних закладів у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі [11]. У квітні
2009 р. підприємства торгівлі та громадського харчування Рівненської облспоживспілки відвідали скандинавські експерти, які прийняли позитивне рішення щодо вступу до проекту, а отже єдина з-поза меж
Євросоюзу область України представляє нашу країну в ексклюзивному проекті [12].
Таким чином, завдяки участі в європейському інфраструктурному проекті споживча кооперація
Рівненщини отримала потенційні можливості для залучення європейських інвестицій, оскільки членство у
проекті дозволятиме розміщати відповідний логотип на кооперативних закладах. Це означатиме, по-перше:
тут виробляють продукцію з виключно екологічно чистої та натуральної речовини; по-друге: відповідність
рівня обслуговування європейським стандартам; по-третє: реквізити кооперативних закладів розміщуватимуться у довіднику, який видає штаб-квартира мережі для туристів із різних країн світу. У 2012 р. вже 10
кооперативних підприємств Рівненщини (виробничі та торговельно-ресторанні комплекси) представляли
Європейську мережу регіональної кулінарної спадщини в Україні та отримали сертифікати й логотипи
мережі українською мовою. З метою ознайомлення персоналу кооперативних підприємств, що беруть
участь у проекті, з теоретичними та практичними аспектами його функціонування для кооператорів періодично організовуються навчання та тренінги [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У період застою (в кінці 1970-х
– на початку 1980-х років) українська кооперація разом із радянською державою перебувала в стані
перманентної кризи. Це випливало з суперечностей радянської економіки. Ситуацію погіршувало і недолуге
партійне керівництво, яке всіляко обмежувало приватну ініціативу в кооперації. У цей період темпи
зростання якісних показників системи української кооперації і, зокрема, сфери громадського харчування,
сповільнилися. Державне втручання відбило інтерес пайовиків до діяльності своїх підприємств громадського харчування. На сучасному етапі для ресторанного бізнесу системи споживчої кооперації важливим є
запозичення досвіду європейських країн. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення зарубіжного досвіду трансформації кооперативних мереж громадського харчування у постсоціалістичних країнах, зокрема в частині створення нових сучасних форматів ресторанного бізнесу і протидії
посиленню конкуренції зі сторони підприємств приватної власності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Споживча кооперація України / Кн. 1: Ринкова орієнтація споживчої кооперації України. [В. В. Апопій, С. Г. Бабенко,
Я. А. Гончарук та ін.].– Львів : Коопосвіта. – 1999. – 366 с.
2. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: монографія / С. Г. Бабенко. – К. : Наукова
думка, 2003. – 332 с.
3. Вахитов К. Потребительская кооперация СССР / К. Вахитов. – Москва, 1991. – С. 140.
4. Від лану до столу. Семінар-навчання // Вісті. Діловий вісник. – 2012. – № 22 (1043). – С. 2.
5. Державний архів Івано-Франківської області. – Ф. Р-1430. – Оп. 1. – Спр. 1889. – Арк. 85.

105

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.
6. Державний архів Львівської області. – Ф. 194. – Оп. 2. – Спр. 3934. – Арк. 6.
7. Історія споживчої кооперації України [Текст] : підручник для студ. кооперативних вузів / [М. В. Аліман та ін.];
Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : [б.в.], 1996. – 383 с.
8. Материалы Х съезда уполномоченных потребительской кооперации Украинской ССР. – Киев, 1966. – С. 9-10.
9. Материалы ХХІV съезда КПСС. – Москва, 1971. – С. 240.
10. Міценко Н. Г. Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / [Н. Г. Міценко та ін.];
Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 176 с.
11. Омелянчук І. Дозвольте закохатися у свій край / І. Омелянчук // Вісті. Діловий випуск. – 2009. – № 12 (877). – С. 3.
12. Омелянчук І. Спробували Європу на… смак / І. Омелянчук // Вісті. Діловий випуск. – 2010. – № 24 (940). – С. 9.
13. Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей за
2014 рік. – К. : Укркоопспілка, 2015. – 50 с.
14. Потребительская кооперация за 1975 год. – С. 38-39.
15. Потребительская кооперация за 1982 год. – Москва, 1983. – С. 26-27.
16. Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення [Текст] : монографія / [М. Аліманов та ін. ; за заг. ред.
С. Гелея]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. – 972 с.
REFERENCES
1. Apopij V. V. Spozhyvcha kooperatsiia Ukrainy / V. V. Apopij, S. H. Babenko, Ya. A. Honcharuk ta in. / Kn. 1: Rynkova
oriientatsiia spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. – L'viv: Kooposvita. – 1999. – 366 s.
2. Babenko S. H. Transformatsiia kooperatyvnykh system u perekhidnij ekonomitsi: Monohrafiia / S. H. Babenko. – K.: Naukova
dumka, 2003. – 332s.
3. Vakhytov K. Potrebytel'skaia kooperatsyia SSSR. – Moskva,1991. – S. 140.
4. Vid lanu do stolu. Seminar-navchannia // Visti. Dilovyj visnyk. – 2012. – №22 (1043). – S. 2.
5. Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti. – F. R-1430. – Op. 1. – Spr. 1889. – Ark. 85.
6. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti. – F. 194. – Op. 2. – Spr. 3934. – Ark. 6.
7. Istoriia spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Tekst] : pidruchnyk dlia stud. kooperatyvnykh vuziv / M. V. Aliman [ta in.] ;
Ukoopspilka, L'vivs'ka komertsijna akademiia. - L'viv : [b.v.], 1996. - 383 s.
8. Materyaly Kh s'ezda upolnomochennykh potrebytel'skoj kooperatsyy Ukraynskoj SSR. – Kyev, 1966. – S. 9-10.
9. Materyaly KhKhIV s'ezda KPSS. – Moskva, 1971. – S. 240.
10. Mitsenko N. H. Rehuliuvannia diial'nosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Tekst] : monohrafiia / N. H. Mitsenko [tа in.] ;
Ukoopspilka, L'vivs'ka komertsijna akademiia. – L. : Vydavnytstvo L'vivs'koi komertsijnoi akademii, 2009. – 176 s.
11. Omelianchuk I. Dozvol'te zakokhatysia u svij kraj / I. Omelianchuk // Visti. Dilovyj vypusk. – 2009. – №12 (877). – S. 3.
12. Omelianchuk I. Sprobuvaly Yevropu na… smak / I. Omelianchuk // Visti. Dilovyj vypusk. – 2010. – №24 (940). – S. 9.
13. Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij spilok spozhyvchykh tovarystv oblastej za 2014 rik. –
K.: Ukrkoopspilka, 2015. – 50 s.
14. Potrebytel'skaia kooperatsyia za 1975 hod. – S. 38-39.
15. Potrebytel'skaia kooperatsyia za 1982 hod. – Moskva, 1983. – S. 26-27.
16. Spozhyvcha kooperatsiia Ukrainy: vid zarodzhennia do s'ohodennia [Tekst] : monohrafiia / [M. Alimanov ta in. ; za zah. red.
S. Heleia]. - L. : Vyd-vo L'viv. komerts. akad., 2013. - 972 s.

106

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

ПЕДАГОГІКА
УДК 316. 346. 32-0536 (476)

DOI: https://doi.org/10.36477/2616-8510-2016-14-15

Калачова І. І.,
д.і.н., проф. кафедри соціальної комунікації, Білоруський державний університет, м. Мінськ,
Білорусь

МОЛОДА БІЛОРУСЬКА СІМ′Я В ХХ-ХХІ СТ.:
ТРАДИЦІЇ, ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І НОВІ ЦІННОСТІ
Анотація. Розглянуто основні особливості становлення молодої сім′ї в сучасному білоруському
місті; на великому фактографічному матеріалі показано взаємозв′язок традицій минулого і сьогодення в
повсякденному житті; дана оцінка перспектив у розвитку молодої сім′ї як сім′ї, де ростуть діти.
Ключові слова: молода сім′я, сімейні цінності, виклики і загрози сучасності, репродуктивний потенціал сім′ї, виховання дітей, побут і традиції народної педагогіки, соціальна реклама, державна допомога
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YOUNG BELARUSIAN FAMILY IN 20th-21st CENTURY:
TRADITIONS, MODERN CHALLENGES AND NEW VALUES
Abstract. Considered features of the development of young family in the modern Belarusian town, on a large
factual material showing the relationship of past and present traditions in daily life; assessed the prospects for the
development of a young family as a family, where children grow up.
Keywords: young family, family values, modern challenges and dangers, reproductive potential of families,
the upbringing of children, life and traditions in people′s pedagogics, social advertising, family state support.
Постановка проблеми. Молода сім′я – це найважливіший соціальний інститут, функціонування
якого впливає на всі сфери життя сучасного суспільства. Від того, наскільки вона гармонійна і життєздатна,
залежать динаміка суспільного розвитку, перспективи майбутніх поколінь. Білоруська молодь розглядає
сім′ю як "джерело найбільш світлих і високих почуттів", як "необхідний зв′язок поколінь", молоді люди "не
мислять свого життя без сім′ї", – наголошується в доповіді Міністерства освіти Республіки Білорусь "Про
становище молоді в Республіці Білорусь" (2014 р.). За останні десятиліття молода сім′я значно змінилася,
особливо це стало очевидним на початку ХХІ ст. Збільшився вік вступу в шлюб, як для чоловіків, так і для
жінок, а також вік матері при народженні першої дитини в сім′ї (наприклад, середній вік жінок, що народили
в 2011 році, склав 27,5, а першу дитину – 25,1 років). Згідно зі статистичними даними на рубежі ХХ і ХХІ ст.
білоруські сім′ї були в основному вже малими нуклеарними. За даними перепису 1999 р. у більшості сімей
виховується 1-2 дитини, що становить 32% від усієї кількості сімей, троє і більше – лише у 6% сімей. Сімей
з трьома і більше дітьми згідно з переписом 2009 р. у країні налічується 5%. В цілому переважаючим типом
сім′ї сьогодні є подружня пара з дітьми. На частку таких сімей припадає 38% від загального числа [1].
В основному до проблем молодої сім′ї відносять питання про житло, про стосунки зі старшим поколінням
та високий рівень розлучень. До нових тенденцій функціонування інституту молодої сім′ї належать питання
лідерства, обміну інформацією, кар′єри жінок, насильства як щодо дітей та жінок, так і чоловіків. Але
найбільш сутнісним, на наш погляд, є питання про так звані цивільні шлюби (співжиття), коли молоді люди,
проживаючи на одній території, вважають себе "сім′єю", хоча такою не є.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Помітний внесок у вивчення проблем білоруської
етнографії дитинства, традицій виховання і сім′ї зробили Г. А. Бартошевич, В. С. Болбас, І. І. Калачова,
А. П. Орлова, Л. В. Ракова, В. С. Сичова, А. Д. Якубинська та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є виявлення основних проблем молодої білоруської сім′ї,
зокрема реалізації її функцій відтворення та виховання дітей.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку соціологів, демографів, молода сім′я – це сім′я
не старше 30 років [2, с. 86]. Згідно з офіційними нормативними документами молода сім′я – та, в якій і в
чоловіка, і в дружини перший шлюб і хоча б один із подружжя перебуває у віці до 31 року.
В основу розглянутого поняття "молода сім′я" покладено перш за все погляд на сім′ю з позиції віку.
Однак це не єдиний критерій, важливий для аналізу проблем функціонування молодої сім′ї в сучасних
умовах. Молода сім′я – насамперед перспективна група населення, чий потенціал є основою для розвитку
країни.
Сучасні жителі Білорусі – в основному городяни, отже сім′я – це міські жителі, як правило, народжені
у 90-ті роки ХХ ст. В їх числі майже четверту частину складають молоді люди. По суті це не тільки представницька за чисельністю група населення, а й та її частина, яка впливає на демографічні процеси і є потенційною репродуктивною групою. Такий фактор визначає основні закономірності в укладі життя молодої
сім′ї та одночасно сприяє виявленню ризиків, що впливають на її стійкість як соціального інституту.
Тенденція до зміни способу та стилю життя, а саме: шляхом переїзду до міста, стала очевидною ще в
60-70-х роках ХХ ст. Молодь як соціально активна і рухлива група населення заявила про себе прагненням
до змін.
Молоді люди кинулися в міста, що приваблювали їх як нові території, незвідані простори, де інакше,
на відміну від сільської місцевості, формується уклад життя. Міста настільки швидко наповнювалися
молоддю, що вже в 1970 р. вихідці з села склали 50% міського населення республіки. Зі спогадів інформатора Надії С.: "Я народилася в 1940 р., була останньою, сьомою дитиною в сім′ї і як тільки стала осмислено
дивитися на довколишню дійсність, зрозуміла, що жити в селі не зможу. А тут як раз приїхав у наше село
вербувальник, став розповідати про те, що в Мінськ на радіаторний завод потрібна молодь, не замислюючись, прийняла рішення про від′їзд…" [3, л. 345].
Образ міст був настільки привабливий для молоді, що спогади про перші враження досі свіжі. В
інтерв′ю з мігрантами зі Східного Полісся, яке було проведено етнографом О.Р. Ященко, простежуються
нотки захоплення міським укладом життя, красою і простором міських вулиць і проспектів. "Просторі і
галасливі вулиці, велика кількість транспорту, магазини, аптеки – все це спочатку трохи лякало..."
(респондент-чоловік, 1960 р. народження, приїхав до Мінська в 1970-ті рр.); "Ми з дівчатами ходили гуляти
в парк. Там нам подобалися лебеді, яких ми годували хлібними крихтами з мосту. Подобалася оранжерея, і
ми розглядали через скло красиві і навіть незнайомі для нас рослини та квіти" (респондент-жінка, 1933 р.
народження, приїхала в Гомель у 1940-1950-ті рр.) [4, с. 60, 63]. Сприйняття міста та його сторін життя порізному оцінювалося мігрантами, але очевидно, що позитивне ставлення переважало.
Стрімкість зростання міських жителів показана за даними статистики: вага городян у 1970 р. склала
43%; у 1990 р. – 66%; у 2009 р. – 76% загальної чисельності населення [5, с. 66]. Етносоціологічне дослідження, проведене в 1980 р. Академією наук Білоруської РСР у 17 містах республіки, показало, що значну
частину городян складають недавні переселенці. Так, 10% городян становили новосели, які жили в містах
до 3-х років, 10% – від 3-х до 5-ти років, 59,7 % опитаних також виявилися вихідцями з села, але проживали
в місті більше 5 років.
Особливо густонаселеним був і залишається досі Мінськ, середньорічний приріст жителів якого
складав у період із 1960 по 1970 рр. 5,5 %. Демограф С. А. Польський, аналізуючи структуру мігруючого
населення, вказував, що середній вік тих, що приїхали до Мінська в 1970-ті рр., становив 16-24 роки. Населення Мінська згідно з переписом 1970 р. характеризувалося більш високою часткою населення в
молодих (10-19 років) і найбільш активних (20-29 років) вікових групах порівняно з постійними жителями
міста, і, навпаки, значно більш низькою часткою осіб у до- і післяпрацездному віці [6, с. 102].
Швидке зростання міського населення за рахунок сільських переселенців не могло не відобразитися
на репродуктивних установках населення. В умовах міського життя одруження або заміжжя означає, як
правило, вихід з первинної (батьківської) родини і утворення вторинної, – пише В. М. Іванов у 70-ті рр. ХХ ст.
[7, с. 11-12]. Перехід при утворенні сімейного вогнища з первинної сім′ї у вторинну – це ціла революція у
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внутрішньосімейних відносинах городянина, – продовжує автор. Молодятам доводиться відразу ж брати на
себе всю відповідальність один за одного і за майбутніх дітей. Необхідно вийти з первинного сімейного
колективу особистості, що вже сформувалася, тобто бути готовим стати сімейною людиною, володіти
психологічною і соціальною зрілістю. Соціальна зрілість являє собою повну готовність людини до виконання комплексу соціальних ролей у сім′ї, здатність забезпечити нормальне її функціонування.
Однак аналіз сімейних проблем кінця 60-70-хх рр. ХХ ст. показує, що помітною тенденцією стає
зменшення кількості дітей у сім′ях. Як правило, у новостворених, вже міських сім′ях народжувалося тільки
1-2 дитини.
Білоруський етнограф Е. Р. Соболенко пише: що місто стало джерелом нових можливостей для
молоді і молодих сімей, однак широкі перспективи пізнання міського середовища призводять до нових
викликів, що змінює уявлення про призначення сім′ї, її функції [8, с. 218-271].
Очевидно, ситуація, що склалася зі зміною місця проживання великої кількості молодих людей, стала
відправною точкою у зміні ціннісних орієнтацій, які стосуються всього спектра життєвих перспектив, але
насамперед – репродуктивних можливостей. Потреба в дітях як базова поступово відходить на другий план,
а багатодітність більше не приваблює молоді пари.
Якщо у традиційних ціннісних установках білорусів існувала думка про те, що багатодітна сім′я була
більш життєздатною, тому що вона могла створити більш стійкий матеріальний ресурс для виживання в
сільській місцевості, то у міських умовах ця потреба залишалася незатребуваною.
Між тим, діти з багатодітних сімей, виростаючи і формуючись в умовах великого сімейного колективу, рано залучалися до трудової діяльності. Діти, які виросли в багатодітних сім′ях, являли собою приклад
працьовитості, шанобливого ставлення до старших членів сім′ї. У них були сформовані високі громадянські
якості, такі як любов до малої батьківщини, дому, шанування традицій та звичаїв. Зі зміною укладу життя,
сім′ї втрачали потреби в традиційних установках. І вже багатодітність розглянуто не як зразок і приклад для
наслідування, а зовсім інакше. Типовими були подібні судження.
Інформатор Н., лікар-гігієніст, 65 років, згадує: "Коли бачила на вулиці матусю з коляскою, а поруч з
нею троє малюків, мал-мала менше, ставало не по собі. Мати – недоглянута, худа, негарні діти, замурзані.
Серце стискається, жалюгідне видовище...." [3, л. 345-347]. Такі судження формували негативну суспільну
думку про багатодітні сім′ї, що згодом призвело до масових змін у світогляді молодих людей. Вже на початку ХХІ ст. поняття "чайлдфрі" – вільний від дітей – приймає незворотний характер. Незважаючи на величезні зусилля державних структур у реалізації цілей сімейної політики з підвищення народжуваності, проблема залишається невирішеною: відтворення як функція сучасної сім′ї не займає головне місце в її
пріоритетах.
Однак молода сім′я, як і раніше, вважає, що діти становлять головну цінність в її житті. "Народження
дитини – це величезна радість в житті нашої родини", – вважає інформатор Е., 37 років, із Гродно. "Так
ми думали з чоловіком, коли у нас народився первісток. Але незабаром ми стали батьками ще двічі і радість
наша потроїлася ...." [3, л. 345-347].
Виховання дітей як функція сім′ї у сучасних умовах також зазнає змін: на процес розвитку дитини
величезний тиск здійснює середовище. Середовищний фактор, який сьогодні відрізняється високою
насиченістю інформації, не дозволяє батькам займати домінантну позицію щодо дітей. Наявність мобільних
телефонів, додатків, постійне спілкування в соціальних мережах з друзями, обмеження "живих" контактів з
однолітками і дорослими – досить неповний ряд бар′єрів, що виникають між батьками і дітьми. Перед педагогічною громадськістю постає завдання підвищення педагогічної грамотності батьків, посилення знань,
базованих на національній традиції. У цьому відношенні цінними є уроки народної педагогіки білоруського
народу, в яких сформульовані основні уявлення про дитину, її розвиток як особистості.
Помітний внесок у вивчення проблем білоруської етнографії дитинства і традицій виховання зробили
Г. А. Бартошевич, В. С. Болбас, І. І. Калачова, А. П. Орлова, Л. В. Ракова, В. С. Сичова, А. Д. Якубинська та
ін. У роботах цих авторів знайшли відображення багато питань виховання в традиційній білоруській культурі. Згідно з традицією, ціннісне ставлення до дітей формувалася задовго до їх народження. Звернемося до
деяких побажань, які звучали за весільним столом: "Дарую рубель, каб налета вясела калыбель" ("Дарую
вам рубль і хочу побажати вам, щоб через рік у вашому домі висіла колиска"); "Жадаю, каб у вас было
столькі сыноў, колькі куткоў, і столькі дачушак, колькі падушак" ("Бажаю вам стільки синочків, скільки у
вашому будинку куточків, і стільки доньок, скільки в будинку подушечок") та ін. На весіллях чули
побажання мати багато дітей, причому найчастіше звучала підказка, що спочатку потрібно народити синаспадкоємця, а потім вже красуню-доньку, помічницю по дому. Особливо хотілося би звернути увагу на
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підказку про часові рамки народження першої дитини: вона мала народитися через рік ("налета", "праз
год"). Поява цього наказу в колективній свідомості минулих поколінь пояснюється просто: створення сім′ї
– акт творення і розвитку, результатом якого неодмінно повинна бути дитина.
Згідно з традиційним уявленням про період дитинства у білорусів деякими дослідниками виділені
чотири вікові ступені: раннє дитинство ("маленства"), дитинство ("дзяцінства"), підлітковий вік ("падеткавы ўзрост"), юність ("юнацтва"). До першої групи належать діти від народження до 6-8 років; до другої
– від 6-8 до 12-14 років; до третьої – від 12-14 до 16-17 років; до четвертої – від 16-17 до 18-20 років. Імені
дитини у білорусів надавалося велике значення. Вважалося, що ім′я має бути оберегом від всіляких нещасть,
воно має передавати риси характеру, які притаманні цій дитині. Звичайно, дотримувались і релігійної
традиції і називали дитину на честь святого, чиї святці збігалися з днем народження.
Традиційні сімейні відносини білорусів – це емоційно-теплі й довірчі відносини батьків та дітей, що
характеризуються турботою, опікою та підтримкою своїх ближніх. Однак по відношенню до дітей у традиції існувало правило, яке зводилося до того, що публічний прояв любові до дітей не був допустимим.
Вважалося: протягом виховного процесу це правило не можна порушувати. Як вважає Л. В. Ракова, такий
факт можна вважати недоліком системи виховання, яка склалася у білоруського народу. Очевидно, що
прояви любові до дитини здатні пробудити в ній найкращі почуття [9, с. 277-278]. У різних регіонах Білорусі
існували свої традиції й звичаї, пов′язані з вихованням. Однак їх витоки завжди ґрунтувалися на народних
заповідях. Мозирсько-Прип′ятське Полісся – унікальний регіон і багатими традиціями, і самобутньою культурою. Норми народної педагогіки тут підтримували авторитарний стиль виховання і специфічні принципи
дисциплінування, що дозволяли контролювати поведінку людини незалежно від її віку. Спільне проживання дітей і батьків вимагало збереження суворої ієрархії у відносинах між статями і поколіннями. в
ставленні до дітей моральні вимоги були високими, однак батьки не докучали їм моралізаторством, а своїм
прикладом показували, як себе слід вести, що є нормою, а які речі – неприйнятні. Нормами народної педагогіки керувалися й інші члени сім′ї та родичі щодо поглядів на виховання. Таким чином, у сім′ї створювалися сприятливі умови для розвитку дитини, її особистісного потенціалу. Народною традицією була
закріплена влада батьків над дітьми. Батько виступав у ролі голови, який регламентував поведінку дітей,
залишаючись турботливим і люблячим. Повага до матері в сім′ї була майже на рівні релігії. Як зазначали
респонденти, пише Л. В. Ракова, жителі Мозирсько-Прип′ятського Полісся, навіть будучи дорослими і
маючи свої сім′ї, завжди прислухалися до порад матері щодо важливих питань, виховання дітей та ін. В
інших регіонах країни щодо виховання дітей керувалися також традицією, витоки якої у минулому.
Найбільш відповідальним у житті дитини є період від народження до 6-7 років. До постулатів
народної педагогіки, що яскраво характеризують традиційний світогляд білорусів, належать наступні
вирази: "Да пяці год пястуй дзіця як яечка, да сямі – пасі, як авечку, тады выйдзе на чалавечка", ("До п′яти
років пести дитину як яєчко, до семи – паси як овечку, тільки в цьому разі з неї вийде справжня людина"),
"Калі тонкага дрэва не сагнеш, то тоўстага не адужаеш" ("Якщо тонке дерево не зігнеш, то і більш товсте
не подужаєш") та ін.
У традиційній білоруській культурі фізичному здоров′ю дітей надавалося велике значення, особливо
харчуванню на ранньому етапі. Здорова дитина – це рожевощокий, рум′яний здоровань, у якого на обличчі
сяє усмішка і гарний настрій є його постійною рисою в спілкуванні з дорослими.
У традиційній культурі вигодовування материнським молоком тривало 1,5-2 роки. За даними етнографів, приблизно з трьох років діти харчувалися як дорослі, спеціально для них страви не готувалися, вони
їли те, що і дорослі. Між прийомами їжі для дітей у цьому віці в якості добавки ("прысмакі") використовували шматочки хліба, замочені в молоці ("рулі") або в квасі ("цупа", "патапцы").
У західних районах Білорусі діти їли страву, яка називалася "каплун" – шматочки хліба, залиті молоком або засмажені салом з цибулею. Улюбленою стравою були млинці ("блінцы", "млінцы"), які випікалися
з різного борошна: гречаного, пшеничного. Випікали млинці з картоплі ("дранікі", "драчы"). Вживалися
млинці з маслом, сметаною, салом, смаженим яйцем [10, с. 40-45].
Зміна одягу в традиційних культурах є перехідним етапом від однієї вікової групи до іншої. До
найбільш відомих видів дитячого одягу в білорусів належить так званий "мятлік". Це шматок старої м′якої
тканини, сильно поношеної з прорізом для голівки дитини. Зі сповиванням дітей пов′язувалося повір′я про
те, що спосіб сповивання повинен бути обов′язково тугим ("Як будзеш дзіця туга спавіваць, то ручкі будуць
крэпкія, ножкі будуць простыя"), ("Якщо будеш туго сповивати дитину, то ручки у неї будуть міцними, а
ніжки рівними"). Обов′язковим елементом сповивання є використання червоного пояса, яким оперізували
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дитину хрест-навхрест кілька разів ("каб доўга жыло"). Зазвичай використовували пояс у сповиванні до 6
місяців. Дівчинку пов′язували по талії, а хлопчика – по стегнах.
Традиція носіння одягу в білоруських дітей була пов′язана з віковими змінами – у 5-6 років діти
переодягалися: дівчинка вперше надягала спідницю, а хлопчик – чоловічі штани. Що стосується головних
уборів, то їх як таких не було в гардеробі дитячого одягу до 12-14 років. Дівчатка, як правило, після 12-14
років носили вінки, які самі і сплітали з квітів, стрічок, паперу, пір′я. Однак основним головним убором
дівчинки і взимку, і влітку ставала хустка. Взуттям дітей були личаки, шкарпетки, а ті селяни, хто відносився до більш заможних, купували дітям чоботи ("боцікі"), "абіякі" (чоботи на дерев′яній підошві).
Особливе місце в період раннього дитинства відводиться іграм та іграшкам. Серед безлічі ігор
білоруських дітей важливе місце займають імітаційні ігри. Їхньою метою була імітація, наслідування в
чомусь: у поведінці, вміннях, навичках, відносинах. Саме цей тип ігор дозволяв дітям проявити себе у різних
ролях, реалізуючи себе в якості дорослих. Найпростіші ігри імітаційного характеру освоювалися на першому році життя. У віці 1-2 років повторювалися звуки, вимовлені собакою, котиком, курочкою та ін. А старші
діти, підлітки ("падшпаркі") цілеспрямовано займалися голосовою імітацією за допомогою свистків,
сопілочок, які спеціально робилися для такого роду ігор.
У період 6-8 років для дівчаток стають характерними ігри, пов′язані з роллю мами. Це явище носить
назву "Школа материнства": діти качають своїх ляльок, запрошують у гості подружок, часто при цьому
вони ж є нянями своїх молодших братів і сестер, які грають тут же. Традиційною грою, яка має побутування
в сільському середовищі, є гра "ляльки" ("У лялькі"). Для ігрової діяльності хлопчиків характерними були
ігри, які були спрямовані на формування чоловічих якостей: витривалості, сміливості, хоробрості, активності та ін.
У книзі "Традиції сімейного виховання дітей в білоруському селі" Л. В. Ракова пише, що важливим
засобом залучення дітей до праці з раннього дитинства стала "пастуша школа" ("Школа пастухоўства")
[11, с. 45]. Ігри етапу "пастушої школи" були спортивно-змагальними, прикладом яких є гра "Коза",
спрямована на соціалізацію хлопчиків. Період "пастушої школи" тривав до 13 років, після чого цих підлітків
змінювали інші, що вже досягли 13-14 років. А колишні "пастушки" переходили в новий статус – вони
вчилися у батьків, були їх помічниками.
На думку білоруського дослідника С. В. Костюкевич, діти, освоюючи ті чи інші ігри і включаючи в
ігрову дію конкретний предмет, освоювали різні соціальні типи взаємовідносин, які складалися на той час.
Так, серед цих соціальних типів виділяються "пан", "паненка", "кавалер", "баба", "дзед", а серед професійних – "музика", "каваль", "жаўнер", "сялянка". Слід зазначити, що іграшка для дітей у традиційній
культурі представляла спосіб трансляції певних рис і якостей, притаманних білорусам. Іграшки уособлювали образи, що оживали в діях дітей, і тому в них вірили, їм раділи, покладали на них надію [12].
Сучасна ситуація життєдіяльності сім′ї показує, що батьківство як функція посилюється в суспільному сприйнятті й стає соціально значимим для багатьох молодих пар. Зміна ставлення молодої сім′ї до
батьківських функцій очевидна і в шкільній освіті. Взаємодія батьків і вчителів у процесі навчання і виховання школярів залишається найважливішим завданням підготовки дітей до дорослого життя. Такі форми
роботи, як педагогічні конференції, круглі столи, зустрічі батьків різних поколінь, батьківські збори,
актуальні й затребувані. Наприклад, великі батьківські збори в регіонах сьогодні стали традиційними.
Батьківський всеобуч – форма роботи сім′ї і школи – став також популярною останнім часом.
Різні практики підготовки молоді до майбутнього батьківства існують і у вищій школі. В провідному
вузі країни – Білоруському державному університеті, створено Центр сім′ї та дитинства, в межах якого
реалізується проект підготовки студентської молоді до відповідального батьківства і материнства. Студенти
різних спеціальностей проходять навчання, набуваючи навички нових сімейних ролей, які їм у майбутньому
доведеться освоювати. Так, моделюючи різні життєві ситуації, молоді люди вчаться головному – бути
сім′янином, матір′ю, батьком, а отже, відповідально ставиться до своєї родини, до своїх дітей, до своїх
батьків.
Цікавим досвідом, який поширився в Україні, Молдові, Росії, є досвід "Тато-шкіл", що являє собою
унікальний культурно-освітній проект по роботі з батьками. Важливо, що в "школу" залучаються не тільки
молоді батьки, але і майбутні батьки, з ними проводяться бесіди, практикуми, тренінги, спрямовані на
розуміння ролі батька, його впливу на дитину, на всю ситуацію розвитку сім′ї. Результати такої освіти
батьків очевидні: у подібних сім′ях краще розподілені обов′язки між батьками, діти більш прихильні до
порядку і правил, матері більш впевнені і спокійні.
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Подібний досвід накопичений у практиці православної освіти. Нещодавно Білоруською православною церквою був ініційований соціальний проект "Школа батьківства". Мета проекту – просвітницька
робота з батьками, підвищення батьківської самосвідомості.
Завдяки розвитку нових соціальних технологій для вирішення гострих соціальних проблем останнім
часом актуалізована одна з них – це соціальна реклама. Візуальний образ проблеми несвідомого невідповідального батьківства, представлений серією соціальної реклами, розміщеної в білоруських містах. Соціальна зовнішня реклама "В твоїх руках серце сім′ї! Збережи його здоров′я!" транслює цінності здорової,
міцної сім′ї. Реклама розглядає пріоритетність здоров′я сім′ї та відповідальність її членів один за одного,
необхідність турботи про благополуччя сім′ї. Візуалізація образів матері, батька і дитини з яскраво промальованим серцем, зображення яких знаходиться на передньому плані, виражає оптимізм і надію на те, що
сімейний союз буде міцним і надійним.
Соціальна реклама, в якій розміщений слоган "Білорусь – держава для народу!", також сприймається
як оптимістичне соціальне послання про цінності щасливої, дружної й міцної білоруської сім′ї. Фотографія
сім′ї, що складається з матері, батька і дочки, яку батьки тримають на руках, фокусує увагу на зміцненні
цінностей традиційної сім′ї, виховання дітей. До соціальної реклами, присвяченої темі профілактики абортів
та на захист життя, відносяться рекламні продукти з такими посланнями: "Мама, не вбивай мене!", "За
життя без абортів", "Я буду дивувати тебе, якщо з′явлюся на світ" та ін.
Новою темою, яка порушується в соціальній рекламі, є, тема сурогатного материнства. Такій темі
присвячена соціальна реклама "Продається", де сурогатне материнство розглядається як знецінення материнської любові, і це виражається у візуальному ряді, що зображує страждання матері.
Тема насильства в сім′ї щодо дітей також безпосередньо пов′язана з поняттями щасливого батьківства, материнства і дитинства. Ця тема також сьогодні знайшла відображення у соціальній рекламі. Прикладом такого досвіду роботи може служити соціальний відеоролик "Дитяча без насильства. Давайте жити
мирно", який виконаний за замовленням Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь спільно з
міжнародною організацією UNICEF. В якості персонажа рекламного ролика виступив відомий білоруський
спортсмен і посол UNICEF Максим Мирний. Він говорить про те, що дитяча – це територія, де немає місця
насильству, нерозумінню й жорстокості у стосунках батьків і дітей. На прикладі власної сім′ї він
намагається донести до глядачів думку про те, що в будь-якій важкій ситуації завжди є альтернатива позитивного вибору, особливо у відношенні дітей.
Включеність проблеми батьківства, відповідального батьківства та материнства в інформаційний
простір міст Білорусі – нове явище, проте його затребуваність для формування масової свідомості очевидна.
Традиції й новації є невід′ємною рисою укладу життя молодої сім′ї. Особливо це очевидно у ситуації
прийняття рішення про хрещення дитини відповідно до православної або католицької традиції. За етносоціологічним опитуванням міських сімей із різним стажем в 2007 р. 74,4 % склали респонденти, які
хрестили своїх дітей (або хоча б одну дитину) в храмі.
Реєстрація дітей в основному відбувається у державних установах – органах РАЦС. Як правило, вона
зводиться до вручення свідоцтва про народження дитини та привітань офіційних осіб і близьких людей. Але
одночасно молоді сім′ї звертаються до обряду хрещення, що є незаперечним фактом залучення до традиції
й шанування її канонів. У традиційних білоруських сім′ях в житті дитини брали участь не тільки батьки,
близькі родичі, але і хресні батьки. Дані опитування респондентів показують, що інститут хрещених батьків
зберігається і сьогодні: 90% опитаних батьків відповіли, що у їхніх дітей є хресні батьки.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. А. Румак, заступник міністра
праці та соціального захисту Республіки Білорусь, відповідаючи на питання, в інтерв′ю БЕЛТА сказав, що
найважливішим державним завданням сьогодення є стимулювання народження другої дитини та наступних
дітей, підтримка багатодітних сімей. В структурі сімей Білорусі сім′ї з однією дитиною складають 65%,
тому державні ініціативи підтримки сімей повинні включати нові комплексні заходи, що відрізняються
новизною, масштабністю, мають довготривалий характер [13]. Таким чином, молода сім′я в сучасному
білоруському суспільстві представляється не тільки значущою з точки зору її місця в системі соціальноекономічних, трудових відносин, але, безумовно, її провідна роль бачиться в реалізації репродуктивної
функції. Враховуючи спільні зусилля і держави, і самої родини щодо збереження традиційних ціннісних
установок, результати очевидні: в останні роки намічається тенденція до збільшення народжуваності,
зменшення розлучень.
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КУЛЬТУРИ У ВИКЛАДАННІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ
Анотація. Проаналізовано особливості розвитку ідей педагогіки культури в освіті та шкільництві
Галичини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Визначено реформаторський характер цих ідей у поглядах галицьких
педагогів та вчених. Акцентовано на значенні ідей педагогіки культури в сучасних умовах реформування
освіти України та можливості її актуалізації у викладанні міждисциплінарних педагогічних курсів.
Ключові слова: реформаторська педагогіка, педагогіка культури, освіта і шкільництво Галичини,
реформування освіти, міждисциплінарні педагогічні курси.
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ACTUALIZATION OF REFORMATIVE IDEAS OF PEDAGOGICS OF
CULTURE IN TEACHING OF INTERDISCIPLINARY PEDAGOGICAL
COURSES
Adstract. The author of the article analyses the features of development of ideas of pedagogics of culture at
Galicia (an end of ХІХ is beginning of ХХ of century). He determines on the basis of study of literature reformative
character of these ideas in the looks of the Galicia teachers and scientists. An author accents on the value of ideas
pedagogics of culture in the modern terms of formation of Ukraine, determines possibilities of her actualization in
teaching of interdisciplinary pedagogical courses.
Key words: reformative pedagogics, pedagogics of culture, education and school of Galicia, reformation of
education, interdisciplinary pedagogical courses.
Постановка проблеми. У розвитку ідей реформаторської освіти і виховання у Східній Галичині
кінця ХIХ-початку ХХ ст. важливе місце посідає течія педагогіки культури, своєрідна складова ідеї "вільного виховання". Її теоретики (В. Віндельбандт, С. Гессен, В. Дільтей, Г. Рікерт, Е. Шпрангер) наголошували на важливості підготовки особистості до творчої й активної участі у культурному житті шляхом
звернення до цінностей культурної спадщини народу, розуміння та усвідомлення гуманістичних ідеалів
минулого.
Виступаючи за формування гармонійної особистості та активну участь молоді в культурній праці,
представники цієї течії акцентували увагу на способах мислення, пов′язаних з "переживанням" знань,
цінностей, норм і дій людини, а також з пізнанням різних речей.
Завданням педагогіки культури, що базувалася на "психології розуміння", була підготовка осіб до
чинної й творчої участі у культурному житті шляхом введення їх до світу надіндивідуальних вартостей,
розвитку духовних сил та ознайомлення з ідеалами культури. Людина у розумінні філософів культури становила собою духовну і культурну істоту, що під час участі у так званих "матеріальних добрах культури",
як і в ході присвоєння, переживання і творення так званих духовних вартостей культури, сама набувала
певні нові вартості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порушену проблематику можна визнати малодослідженою у вітчизняній історико-педагогічній науці. Окремі аспекти розвитку педагогіки культури висвітлено у
працях науковців В. Ашикова, І. Войнар, Я. Гайди, Н. Жуліної, Б. Жураковського, Б. Наврочинського,
М. Титко, О. Сєдової, Й. Торовскої, Л. Уварової, А. Цьонжели, С. Штобрина. Водночас незначна частина
дослідників вивчала можливості практичної адаптації ідей педагогіки культури до умов сьогодення,
зокрема у контексті актуалізації культурно-освітніх цінностей минулого.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження можна визначити аналіз реформаторських ідей
педагогіки культури з позиції його актуальності в умовах реформування вітчизняної системи освіти та
можливості розробки й впровадження міждисциплінарних педагогічних курсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливий інтерес у контексті досліджуваної проблематики для нас становлять здобутки українських та польських педагогів Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
які активно розвивали дану реформаторську течію, подавали різні її оцінки та характеристики.
Так, П. Ісаїв, аналізуючи кризу традиційної педагогіки, вбачав причину цього у першу чергу в кризі
виховників, оскільки, на його думку, тільки діяльна особистість вчителя має справжній виховний вплив.
Поряд з цим важливим виховним засобом учений вважав переживання вихованця, яке забезпечує виховання
у процесі навчання. Це поняття він окреслював як весь власний життєвий досвід людини, все, що людина
пережила, та висновки, до яких на основі переживання дійшла. Самий процес переживання супроводжується взаємодією всіх трьох основних сил людської душі: почуттів, інтелекту, волі, що і забезпечує виховний вплив навчання на особистість учня [2, 21–22].
З. Бєлавський визначав педагогіку як науку про творення психічних вартостей, що створюються в
людині шляхом засвоєння культури минулих століть через постаті богатирів, пам′ятки літератури і мистецтва тощо. У результаті творення виховних вартостей вихованець входив у світ народної й загальнолюдської культури, а його психічні сили перетворювалися в "культурну енергію" [7, 54–55].
Таким чином, виховання зосереджувало на собі функцію переказування культури – духовно виховуючи молодь, воно переносило культуру на наступні покоління, виконуючи при цьому індивідуальновиховне та суспільно-виховне завдання.
Підкреслюючи необхідність того, щоб у школі все було підпорядковане вихованню, а мета освіти
об′єднувала дидактичні завдання з виховними, Г. Терлецький вказував: зміст науки містить в собі багато
таких складників, що "промовляють до наших почувань, відкривають нам вартість фактів і предметів та
побуджують нас до переживання тієї вартості". У такий спосіб будить він у нас певну почуваневу настанову,
створює мотиви для волі й учить засад поведінки. Такі предмети, як релігія, форми рідної й чужої мови,
архітектури, народної й світової літератури, прямо наладовані потенційною моральною енергією. Треба
тільки вміти її визволити при допомозі навчання, а стане вона тоді першорядним чинником у вихованні
характерів" [6, 14].
Вивчаючи розвиток шкільництва у західноєвропейських країнах та розглядаючи проблему виховання
у контексті передової педагогічної думки, І. Велигорський вказував, що "в новій школі навчання із цілі стало
засобом виховання, а тут головну роль грає рідна культура. Це вихідна точка виховання, це наука життя на
матеріалі рідної культури. Мета нової школи – створити людину нового типу, на основах національної
традиції, самостійну, приготовану до життя, людину чинну, що вміла б черпати з минулого, дивитися
розумно в теперішність з вірою в майбутність та з охотою до чинної співпраці в будові кращого завтра.
Виховати таку людину має активна школа, що вчить молодь не тільки слів, але дає й зміст їй та вчить її
самій собі творити зміст життя" [1, 12–14].
У педагогічній творчості М. Одживольського перетиналися впливи різних наук. Як представник
гуманістичної педагогіки вчений розумів під вихованням реалізацію ідеалів і цінностей, що мають об′єктивний характер і сприяють розвитку індивідуальності особистості в ім′я кращого життя усього суспільства.
Значне місце в поглядах М. Одживольського займало питання ролі уяви і фантазії у духовному житті
дитини. Наголошуючи, що про цю проблему була незаслужено забули у вчительських колах, вчений
визначав її як важливий чинник регуляції нормального ходу психічного розвитку дитини.
Виступаючи прихильником реформаторської течії персоналізму В. Штерна, дослідник аналізував
сутність фантазії, яка, на його думку, повинна бути головним процесом психічного життя людини, оскільки
"ані праця вченого, ані творчість артиста, ані дитяча гра не може обійтись без неї". Кожен акт фантазії,
навіть у дитинстві, є творчою працею – під час малювання діти малюють те, що знають ("знання") своєю
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фантазією, а не те, що бачать ("бачення") внаслідок своїх спостережень. У даному випадку малюнки є власне
продуктом моторичної фантазії, тому фантазія є процесом, зворотним звичайному спостереженню, і
виходить від середини дитячої уяви [9, 295–299].
У процесі характеристики якогось поняття вихованці трактують його щораз ширше, модифікують,
пристосовуючи до своєї уяви. В результаті цей витвір фантазії стає віссю їх свідомого життя, а згодом, коли
знання накопичуються, "в думці твориться інший, рівнозначний йому резервуар знань фантазії". Дитина не
просто живе, але й створює життя – у фантазії [9, 305].
Розглянемо поняття вищого рівня фантазії на одному з прикладів, що наводить М. Одживольський.
Упродовж певного часу групі дітей було надано можливість детального розгляду, аналізу та систематизації
в хронологічному порядку своїх фантазій. При цьому наголошувалося на необхідності розкриття власних
відчуттів.
Цікаво, що згідно з отриманими результатами життя в уяві з часом щораз більше відповідало об′єктивному життю, краще з ним поєднувалося; досвід виявлявся настільки багатий, що допоміжна роль
фантазії зводилася до мінімуму, проте сама вона стала новим предметом свідомості. Це і був вищий рівень
розвитку фантазії, де виступав психологічно дуже важливий момент – уява розділилася на два напрямки –
досягнувши максимуму, вона втрачала практичну вартість, відходячи до вартості формальної, суб′єктивної,
естетичної [9, 309–311].
Притягуючи дитину власною формою – естетичним задоволенням, фантазія стає її духовною потребою. В результаті вона роздвоюється: з одного боку, стає явищем артистичної творчості, з іншого, – осередком наукової творчості як засобу синтезування, впорядкування та визначення даних об′єктивного експерименту.
Наукові погляди М. Одживольського мали і практичне значення, що виявлялося у введенні до шкільної практики нових пропозицій, які стосувалися оцінки знань учнів та форм і методів організації навчання.
Дослідник також розробив власний проект середньої школи, що мала бути семирічною, загальноосвітньою
і цілісною, а також поділятися на теоретичну та практичну.
Засновником реформаторської концепції інтегрального виховання, яке з′єднує життєві функції й
функції культури, став Ю. Кретц-Мірський. За його переконаннями, процес виховання – це навчання особистості, пов′язане з саморозвитком індивідуума, що прагне до ідеального людського типу, тобто вільний
розвиток людини взагалі через призму розвитку культури. Особистість як вища мета виховання означала в
нього по суті істоту моральну, вільну, добру, вірну ідеалам, а також терпиму до інших [8, 19–21].
Школа, що реалізує інтегральне виховання, повинна бути вільною й автономною, характеризуватися
еластичністю програм і великою кількістю різноманітних методів і форм виховання. Умовою цього мало
стати звільнення з-під ярма зовнішніх чинників, які використовували для власних цілей поле шкільної діяльності. У своїй педагогічній теорії автор намагався поєднати педагогіку персоналізму з основами суспільної
педагогіки.
У ставленні до педагогіки в цілому Ю. Кретц-Мірський виходив з того, що вона не є ані чистою
теорією, ані чистою практикою, а лише змішаною системою, через що педагоги повинні користуватися
експериментальними методами і науковою обробкою експериментальних фактів. Саме тому в педагогіці
вчений виділяв наступні розділи: філософія виховання, педагогіка теоретична, педагогіка практична, а
також мистецтво і техніка виховання [8, 21–24].
Отже, представники педагогіки культури у Галичині (П. Ісаїв, І. Велигорський, Г. Терлецький, М. Одживольський, Ю. Кретц-Мірський та ін.) наголошували на необхідності духовного споріднення між індивідуальністю вихованця і культурними цінностями, на яких він виховується. Зокрема, Г. Терлецький називав
цей процес духовною асиміляцією, коли культура з її найвищими вартостями й ідеалами – релігійними,
моральними, естетичними, – а з іншого боку, внутрішній світ вихованця взаємопроникають та асимілюються й зростаються в одну нерозривну цілість [6, 12–14]. У даному процесі від учня вимагалося тільки
одне: бути активним, самостійним і творчим, тобто на перше місце виступала саме праця вихованця.
Відзначимо: впродовж першої третини ХХ ст. педагогіка культури справила визначальний вплив на
теорію виховання Галичини, що особливо виявилось у міжвоєнний період. Представники цього реформаторського вчення, ототожнюючи виховання з мистецтвом робити людей моральними, у своїх поглядах
акцентували увагу на внутрішніх чинниках процесу пізнання, успішною запорукою якого були емоційне
ставлення учнів до навчального матеріалу та культурних цінностей, їх пізнавальна активність і достатня
самодіяльність.
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Реалізація вищезазначених ідей, пов′язаних зі створенням спільного предметного поля освіти і культури, виконання відповідних навчальних робіт широко використовується у процесі викладання різних педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Особливе значення у цьому належить авторським спецкурсам "Педагогіка культури" та "Педагогічні аспекти вивчення історичної пам′яті" (автор – доц. Караманов О. В.), розробленим та апробованим у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Метою курсу "Педагогіка культури" є ознайомити студентів із основними поняттями освітньої діяльності у контексті аналізу цінностей, моралі, мистецтва і літератури, звичаїв, рекреації і дозвілля та комунікації; розвинути у них навички аналізу потенціалів особистості, її зацікавлень, творчих задатків та пізнавальних інтересів на основі визначення культурної активності як складової стилю повноцінного життя;
практичної роботи з організації психологічно комфортного середовища, стимулювання інтересу до культурної спадщини людства [3].
Практичні навички передбачають удосконалення знань з педагогіки на основі розширення її неформальних аспектів та міждисциплінарних зв′язків; застосування механізму "переживання знань" (В. Дільтей,
Е. Шпрангер) у процесі організації педагогічної взаємодії; усвідомлення різних аспектів формування
особистості засобами культури, що передбачає використання потенціалу музею для розкриття творчих
здібностей особистості.
Метою наступного курсу "Педагогічні аспекти вивчення історичної пам′яті" є теоретичне й практичне
ознайомлення студентів із сучасними підходами до вивчення феномену "пам'яті", основних концепцій та
методологічних проблем, пов'язаних із застосуванням цього феномену в процесі фахової педагогічної
підготовки, організації психологічно комфортного середовища, стимулювання інтересу до культурної
спадщини людства [4].
Практичні навички передбачають удосконалення студентами своїх знань з історії, педагогіки та
психології, розширення уявлень про сферу їх практичного застосування в умовах комунікації з "місцями
пам'яті", розуміння відмінності між поняттями "колективної" та "історичної" пам'яті. Крім того, це сприяє
формуванню умінь застосовувати наративи у процесі фахової підготовки, проводити візуалізацію пам'яті
для розуміння перебігу різних історичних процесів; розкриття творчих здібностей особистості; пошуку
необхідної інформації та міжособистісного спілкування.
Аналогічні курси розроблено у Польщі – в Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської
(Варшава) та Закладі педагогіки культури та історії ідей Ягєллонського університету (Краків).
Вони мають подібну спрямованість, зокрема розглядають педагогіку культури у взаємозв′язку з теоретичною психологією, соціологією, культурологією, культурною антропологією, соціологією виховання,
філософією; аналізують поняття "культура" крізь призму її історії; вивчають культуру як джерело ідентичності людини, інструмент тяглості історії, спосіб побудови спільноти у сучасному суспільстві тощо;
звертаються до питань анімації культури. Крім цього, у зазначених курсах можна простежити апеляцію до
педагогіки мультикультуралізму та постмодерну, вивчення їх "викликів та парадоксів", а також звернення
до культурних контекстів "емансипаційної педагогіки" [10].
Резюмуючи основні завдання розглянутих курсів, зазначимо, що головна роль у них відводиться саме
духовним цінностям. Духовні цінності культури створюють ідеальну систему норм, що у межах надприродних витворів духу виявляється як ідея культури. Проте до певного часу всі ці вартості – моральні, наукові,
суспільні, естетичні, політичні та інші – знаходяться ніби "в середині", "в глибині" людини [5, 46–47].
Поступово ідеали культури переходять в ідеали виховання, тобто стають усвідомленим переконанням
осіб, які мають бути учасниками і творцями світу та культури.
Наведені твердження переконливо засвідчують безпосередній зв'язок педагогіки культури (що розуміється як виховання для участі в культурі, необхідне для всебічного розвитку особистості у процесі
культурної активності впродовж цілого життя) з сучасними культурологічними теоріями і практиками. Як
зазначає польський дослідник Й. Торовска, важливим є не лише вивчення історичних засад педагогіки
культури, а й поєднання сучасних педагогічних досліджень зі "студіями над культурою", пізнання інших
перспектив з галузі суспільної філософії та об'єднання їх зі "студіями едукаційними" [11, 163].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, реформаторські
ідеї педагогіки культури можна визначити актуальними в умовах сьогодення, оскільки вони дозволяють
інтерпретувати складні факти, явища, процеси минулого, пов′язані з формуванням історичної пам′яті та
історичної свідомості; розуміти зміст і характер освітньої діяльності у взаємозв′язку з сучасними культурними практиками; стимулювати інтерес до культурної спадщини людства.

117

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

Перспективи розвитку ідей педагогіки культури у вищезазначених курсах ми вбачаємо у можливостях використання студентами елементів культурно-історичної спадщини у навчально-виховному процесі на
основі взаємодії академічної й неформальної освіти (освіта в музеях, анімація культури, організація
дозвілля, проблеми андрагогіки тощо); розвитку вміння сприймати інформацію у процесі аналізу взаємодії
культурних цінностей і духовних якостей людини, її творчого потенціалу; розуміння ролі музею як
феномена культури та сприйнятті освіти як процесу трансляції культури й засвоєння культурного досвіду.
Важливим також є звернення уваги на розвиток у студентів вміння аналізувати "місця пам'яті", вивчати механізми "пригадування" та "забування"; інтерпретувати різні історичні феномени, розвивати уяву і
фантазії, творчу активність; використовувати й популяризувати нові технології освіти у формі окремих
проектів; оцінювати історичні явища як з точки зору сьогодення, так і з позицій минулого, коли вони мали
місце.
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SOCIAL EQUITY: ANALYSIS OF CONCEPTS
Abstract. The issues of social equity have been repeatedly studied by representatives of many sciences, both
categorically as well as in social and practical aspects, to which the issues of equality, law and morality are referred
to. The article deals with the theoretical background of concepts of social equity, reveals the nature, essence and
content of understanding the social equity. It is proved that the essence of social equity is not abstract, but has its
own specific-historical and concrete-cultural manifestation. Equity of socio-philosophical doctrines is considered
as a social ideal. It reflects social reality, and its content is almost completely dependent on the development of
society. It is determined that each stage of social development has its own views, ideas and ideals of social equity.
Keywords: evolution, concept, social equity, principle, society, development.
Articulation of issue. One of the major problems facing Ukrainian society and the world can be determined
as the problem of social inequality and equity. There are many reasons for occurring problems of social inequality
and equity that can be observed at all the levels of public life. We can take for example globalization, which
contributes to the formation of a gap between rich and poor countries, thus increasing social inequality of citizens
of these countries and the absence of equality between people when born. A personality has its own unique set of
skills when born that is attributable to genetics and bears no relation to personal merit. However, a talented person
has the right to a greater reward. In connection therewith, there comes up a problem of remunerating a talented
person in comparison with an untalented one. Attempts of researchers to create a real "ideal" model of social
organization in which all members of society would be equal, have come to nought. Just that makes the analysis of
existing concepts of social equity so important [1-3].
Analysis of recent research and publications. Not only numerous foreign scientists: D. Lvov, V. Dobrenkov, A. Kravchenko, I. Krylova, G. Kanarsh, R. Greenberg etc. paid attention to the problems of social equity
and inequality in their works but also such domestic researchers as O. Holovashchenko A. Hrynenko, M. Slatenkova, O. Chubuchna and others. M. V. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine," State
Institution "M. I. Dolishnii Institute for Regional Studies of NAS of Ukraine" and Institute for Industrial Economics
of NAS of Ukraine are also engaged into studying the issues of social equity in Ukraine. It is worth noting that,
despite the extensive experience of scientists in studying the problems of social equity, some aspects still require
further studying and clarification.
Problem definition. The purpose of this article is studying and analyzing the concepts of social equity.
Presentation of basic material of the research. The first European thinker who addressed the issue of equity
was an ancient Greek philosopher Plato. His idealistic concept considers equity on several levels. First, equity, in
his opinion, is harmonious and balanced state of the three principles of the human soul, where the mind takes the
first place. Equity is a regularity of development. Second, equity is the highest virtue in a state that is based on the
principles of well-being. He believes that society is then just, when everyone fully realizes the abilities granted to
him by the nature [3].
Aristotle's ideas regarding the views on equity, found reflection in his realistic concept. Aristotle was the first
who noted the existence of equity and attempted to define it. Equality between all the members of society, which is
not absolute, in his opinion, is equity. The types of equity defined by this thinker have been still relevant. In his
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opinion, equity, acting in the field of material values produced by people and providing equal remuneration for
equal work, compatibility of the price with the value of a thing, compensation of the inflicted damage - is equalizing.
The principle of proportionality, according to a certain criteria, between people implies distributive equity.
However, the distribution provides a distributor, while he has more significant position in society than other process
participants. It shall be noted that equalizing equity acts in relations between people. In turn, distributive equity can
be attributed to the functions of the state [8].
Another representative of Antiquity, a Roman statesman, orator Marcus Tullius Cicero, thinks that equity is
inherent to every individual and is an essential characteristic of human nature. In his works he focuses attention not
on just property division between people but on the legal equality. In his opinion, equity "gives people what they
deserve and preserves equality between them" [3].
An English philosopher and statesman T. Hobbes tried to formulate the ideas of equity, based on the knowledge of the legal framework. He emphasizes that all people are equal by nature when born. Consequently, having
the same natural potential, people actively apply for public goods, that results in competition; equality between
people creates preconditions for dialogue, providing people with a chance to reach an agreement [3; 8].
An English philosopher John Locke paid great attention in his works to the problems of social relationships,
exploring the principles that form the relationship between people, he defined equity as a natural law. According to
John Locke, not only freedom and mind, but also morality - a viewpoint that determines his understanding of equity
is typical for each person [2].
The analysis of the works of such representatives of modern age as T. Hobbes and John Locke led to certain
conclusions. In the works of these authors, equity is defined not in terms of well-being but is based on the postulates of
rights. The task of the state, according to these authors - is to ensure natural rights of a person. It should be noted that the
concept of equity in a liberal context ceases to be a proper political concept due to its deep transformation. The subject
area of equity now is not so much power as rights, determining the attitude of individuals to each other and to the state.
A French philosopher, Jean Jacques Rousseau, determined that passion is the basis for the actions of any
individual. The only natural honesty, being of great significance in a person′s life - is the ability to empathize. It is
the basis of social interaction. This leads the French philosopher to the understanding of equity: first, as its personal
feeling, second, as its rational context. According to J. J. Rousseau, only in the presence of organized society,
property and laws, one can speak about equity. He noted that social equity cannot be achieved under the conditions
of income inequality. However, in his opinion, socialization of private property, will not contribute to the development of equity in society. J. J. Rousseau stood out for the elimination of polarization of wealth and poverty, explaining that any developed country should be able to redistribute resources from the rich to the poor and that large
percentage of the middle class shall prevail in society [5; 10].
A German philosopher, Immanuel Kant, in his moral and political concept attempted to solve the problems
of freedom. The main difference of his views is his proving the possibility of individual freedom, which at the same
time would not be disruptive for the existing political order. He stressed "if equity disappears, the life on the Earth
will be devalued". According to I. Kant, equity is manifested in the following forms: punitive and distributive - the
basis for writing laws by the government [4].
A famous German philosopher G. W. F. Hegel also concerns the problem of equity in his writings. He focuses
his attention on the relativity of concepts of equity and inequity. Since they are based on the differences of values,
the quantitative indicators can shift to quality ones, turning equity into injustice inequity [4].
In his works, K. Marx noted that "instinctively the mind of people in terms of social equity comes from real
opportunities of society" [12]. The problems of social equity are exacerbated in such cases as, for example,
appropriation of property by a group of persons or not very effective usage of opportunities [1].
The purpose of John Rawls′s work is to determine the functioning of major social institutions that provide
stability and self-regulation of modern democratic rationally organized society. Equity, in his opinion, is the root cause
of social order. In connection therewith, he considers equity as a principle of social organization. When giving definetion of equity, he refers to concepts of equality and inequality. Equity, according to John Rawls, serves as a measure
of the degree of equality and inequality between people. People shall be equal in their rights and this equality shall be
determined by the law. They shall be equal when distributing social values. However, inequality when distributing
social values shall also be fair, when such an unequal distribution takes the benefits of each person into account [9].
According to R. Nozyk, the right of every person to equal protection by the state is the equity. In this regard,
the American philosopher defined two types of the state: ultra-minimal that is more identified with the commercial
organization than with a subject of equity, since it provides security services only to those people who are able to
pay and the minimal, which extends its protection to all the individuals living within its territory. The very "minimal
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state" is just. In his theory he also defined economic equity as a set of rules that organizes social space for free
exchange of goods and services [3].
In his book "Sovereign Virtue, The Theory and Practice of Equality" R. Dvorkin presented ideas of equality
and equity. He believed that the state and the society shall have no right to decline from the ideals of equality and
equity. If the government fails to demonstrate equal concern for the fate of its citizens who are subject to its power
and whose loyalty it enjoys, then the government shall be considered not legitimate. He defines equal care as
sovereign dignity of a political community. It shall be questioned where national wealth is unevenly distributed.
Such a distribution can be observed in most developed countries [2; 13].
The key categories for the theory of equity, according to A. McIntyre, are community and merits. Being a
member of the community, every person has his social identity. This social identity determines his social role and
social obligations inherited by him with respect to the group. These merits of the person to the community and his
contribution to the common welfare determine the person′s position in the system of distribution of tangible and
intangible values of the community. In other words, the hierarchy of society members, their position is based on the
evaluation of their merits to the group, evaluation of their contribution to the common welfare. In this regard,
hierarchization shall be performed based on their benefit to society, social practices: the value of certain activities
and the extent of their impact on the increase of common welfare shall be determined [3; 12].
A. Sen and M. Nassbaum worked at the intersection of economic theory and ethics. The scientific work of
these authors was considered as an alternative to the two dominant approaches in economic theory - utilitarianism
of rational choice and the concept of resource endowment. It shall be noted that the concept of A. Sen and
M. Nassbaum is "based on the possibilities" and refers primarily to studying and evaluating actual living conditions
rather than fixing on comparing rational advantages of individuals and their material resource endowment [11].
Academician D. Lvov considered in his works the problems of theory and practice of social equity. He
believed that the model of society providing equal access rights of its members to profit received from the use of
natural resources is ideal. These rights, according to him, are reflected in the available medical services, education
and affordable housing, guaranteed minimum wages and pension. He noted that "rather than seeking for the wealth
and its symbolic expressions (wasteful and prestigious consumption), one shall seek for life of quality. However,
this quality cannot be achieved individually without simultaneous increasing the quality of life of others [6].
Domestic scientists are also engaged into studying the issues of social equity. This, O. Makarova in the
monograph "Social Policy in Ukraine" considers equity through the prism of social policy. The author analyzes and
identifies features and differences in the perception of equity among representatives of different cultures. According
to her, this analysis can serve as a background for studying the reasons for success or failure of social policies, and
will help to use their advantages and avert failure [7].
Conclusion. Thus, the analysis of existing theories and opinions of various authors, specified in the literature,
devoted to the study of social equity, has shown that its ideas have changed under the influence of time. In summary
it can be said that the conceptual and categorical framework of generalized theory of equity requires additional
clarification for the development of its criteria and norms. In turn, such systematization requires additional statistics.
REFERENCES
1. Davydovich V. E., (1989), Socyalnaya spavedlivost: ideal i princyp deyatelnosti, M., 256 s.
2. Dvorkin R. O., (2004), O pravash vseriez, M., 392 s.
3. Kanarsh G. U., (2011), Socyalnaja spravedlivost: filosofskije koncthcyi i rossijskaja situacyja, M., 236 s.
4. Kirsanova O. V., (2011), Spravedlivost i pravo v eticheskish vzgliadash I. Kanta i G. V. F. Gegelia, Vestnik Ch.GU, №4. – URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-i-pravo-v-eticheskih-vzglyadah-i-kanta-i-g-v-f-gegelya (дата звертання: 17.11.2016).
5. Kiriushin D. I., (2015), J. J. Russo kak predshestvennik Dz. Rolza, Vestnik Permskogo universiteta, Filosofia, Psishologia,
Socyologia, № 2 (22), s. 31–38, http://cyberleninka.ru/article/n/zh-zh-russo-kak-predshestvennik-dzh-rolza.
6. Lvov D. S., (2004), Nravstvennaia ekonomika : [socyalnaia sostavliauschaia sovremennoj ekonomiki, Svobodnaia mysl21Свободная мысль-21, № 9, s. 24-36.
7. Makarova O. V., (2015), Socialna polityka v Ukraini, monografia, Instyttut demografii ta socialnysh doslidzen im. M. V. Ptushy
NAN Ukrainy, 244 s.
8. Popova I. V., (2016), Socyalnaja spravedlivost v nauchnysh disskussiash 1990-2010 godov, Mir Rossii, № 3, s. 56-75.
9. Rolz Dz., (1995), Teoria spavedlyvosti, Novosibirsk, 513 s.
10. Russo J. J., (1998), Ob obschestvennom dogovore, М ., 416 s.
11. Sen A., (2016), Ideia spravedlivosti, M., 520 s.
12. Torosian O. A., (2014), Ideal spavedlivosti, Ivanovo, 19 s.
13. RONALD DWORKIN SOVEREIGN VIRTUE The Theory and Practice of Equality. Harvard University Press Cambridge,
Massachusetts London, England leo1, p. 408.

121

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

УДК 329.39 (477)

DOI: https://doi.org/10.36477/2616-8510-2016-14-18

Рутар С. М.,
к.філософ.н., доц. кафедри суспільних та природничих наук, ВНКЗ ЛОР "Львівський інститут
медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупінського", м. Львів

ЗМІСТ ТА ФАКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ПІСЛЯ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Анотація. В статті з′ясовується суть та основні атрибути національної ідеї Особлива увага
акцентується на аналізі факторів реалізації національної ідеї в контексті демонтажу олігархату у
післяреволюційний період. В цьому процесі пріоритетним є конституційна реформа, яка має закласти
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CONTENTS AND FACTORS OF NATIONAL IDEA AFTER
REVOLUTION OF DIGNITY
Abstract. The article revealed the essence and the basic attributes of the national idea Particular attention
is paid to the analysis of the factors of implementation of the national idea in the context of dismantling oliharhat
in the post-revolutionary period. In this process priority is constitutional reform, which should lay the basic
parameters of the new ideas and institutional reform education.
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Постановка проблеми. Формулювання суті та змісту національної ідеї має пріоритетне значення для
молодих націй, які недавно вийшли на арену історичної дії і перебувають в пошуках перспективи свого
розвитку. Невизначеність в цьому плані часто призводить до того, що нація не може зробити правильний
вибір і довго блукає манівцями історії. Це ж саме трапилося з українською нацією, політична еліта якої не
спромоглася до сих пір чітко сформулювати національну ідею у сучасній цивілізаційній формі. Лише після
Революції гідності політична еліта задекларувала національну ідею як прагнення України стати членом ЄС.
Однак повільні і часткові кроки на шляху реалізації національної ідеї створюють певні загрози небезпеки
як для національного суверенітету України, так і для її євроатлантичної перспективи. Тому є потреба ще раз
звернутися до цієї проблеми з метою як з′ясування її категоріального апарату, так і аналізу факторів
реалізації національної ідеї у післяреволюційних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури з даної проблеми [1;6;9;10] свідчить
про ряд невирішених проблем в царині етнополітології. Це зокрема стосується: уточнення дефініції "національна ідея", яка часто ототожнюється із такими поняттями як "етнічна ідея", "націоналізм", "національні
інтереси"; кореляції понять "етнос", "нація", "титульний етнос", "корінний етнос", "етнічна група",
"національна меншина"; визначення атрибутів та факторів реалізації національної ідеї в контексті демонтажу олігархату і побудови демократичної політико-економічної моделі.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є з′ясуванні суті національної ідеї у євроатлантичній формі та факторів її реалізації в контексті демонтажу олігархату і побудови демократичної
політико-економічної моделі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб дати відповідь на поставлене питання, потрібно
сформулювати дефініцію поняття "національна ідея". Виходячи із розуміння класичної німецької філософії,
ідею можна трактувати як основну думку, спрямовану на конкретну дію. Ідея, на відміну від поняття, яке
відображає істотні ознаки того чи іншого предмету на даному етапі, містить модель майбутнього і засоби
його її реалізації. Одним словом кажучи, в ідеї органічно поєднуються як теоретичні ціннісні, так і
практичні моменти.
Націю в західному дискурсі слід розуміти як етнополітичну спільноту, яка включає як етнокультурну,
так і політичну складові. Як етнічна спільнота нація включає мову, історичну пам'ять, спільне історичне
походження, етнічні кордони,етнічну церкву, етнокультурні звичаї та етнічну ідентичність, а як політична
– політичні, правові та економічні інститути, громадянство, державні кордони, громадянську культуру та
національну ідентичність. Крім того нація об′єднає сукупність етносів представники яких проживають на
територію держави і мають громадянський статус. Серед етносів виділяють титульний та корінний. Поняттям "титульний етнос" позначають етнос, назва якого, історичні символи, мова стали атрибутами національної держави, а "корінний етнос" - проживає з давніх давен поряд з титульним етносом на історичній
території, не має історичної батьківщини, ідентифікує себе як окрема етнокультурна спільнота, прагне себе
виразити на певному політичному рівні через створення відповідних інститутів державності (у вигляді
національно-територіальної автономії або національного суверенітету). Вищеназвана проблема знайшла
своє відображення у політичних прагненнях кримськотатарського народу. Національна меншина на відміну
від корінного етносу вважається етнічною групою, яка має власну історичну батьківщину, представники
якої є громадянами даної держави. Наприклад, поляки, угорці, росіяни в Україні мають статус національних
меншин. Національна меншина також прагне себе виразити на політичному рівні через створення громадських організацій і партій, представництво у національному парламенті, але вона не претендує на законодавчі закріплення тих чи інших форм державності.
З′ясування відмінностей між поняттями "етнос" і "нація" буде не повним, якщо не торкнутися проблеми їхнього генезису. Якщо етноси, як правило, виникли в епоху утворення династичних держав, то нації
значно пізніше – в епоху централізованих держав і формування національного ринку. З точки зору модерністського підходу можна виділити декілька способів утворення нації:
 державно-централізоване інкорпорування (Англія, Франція – 17-18 ст.);
 перетворення імперії у національні держави (Туреччина, Росія);
 відокремлення колонії від імперії й утворення нації за територіальним принципом як об'єднання різноманітних груп (США, Канада, Бразилія);
 відокремлення колонії від імперії і утворення нації за етнічним принципом шляхом інтеграції різних
етнічних груп навколо цінностей корінного (титульного) етносу (країни Центральної Європи);
 відокремлення етносу від національної держави і формування нації на етнічній основі (в разі здобуття
незалежності Квебеку в Канаді і Басків у Іспанії) [5; С. 236].
Таким чином, національну ідею можна визначити як основну думку щодо розуміння природи нації та
перспектив її розвитку.
Національна ідея складає ядро будь-якої політичної ідеології, якщо вона не заперечує прав народів
на створення власних національних держав. На етапі боротьби народу за здобуття національної держави,
національна ідея знаходить своє відображення в ідеології націоналізму. Поняття "націоналізм" виражається
через різні дефініції. Так, Е.Сміт виділяє антиколоніальний (прагне здобути незалежність від чужоземних
володарів і створити на місці колоній державну націю), інтеграційний (після здобуття незалежності намагається об'єднати етнічно-строкате населення у територіальну націю), сепаратистський і діаспорний (прагне
відокремитися від більшої політичної одиниці й заснувати на власній історичній території етнічну націю),
іредентський, або паннаціоналістичний (формує націю шляхом приєднання до історичної території своїх
родичів, які проживають за її межами, або формує союз близьких за етнокультурними ознаками національних
держав) типи націоналізму [18; C. 79-106].
Крім цього, розрізняють романтичний (проповідувався інтелігентами-інтелектуалами у XIX – на початку XX ст. як філософські і мистецькі ідеї), націонал-демократичний, інтегральний, соціал-націоналістичний, расовий (фашистський), імперсько-шовіністичний, а також протекціоністсько-економічний націоналізм. Нині у країнах із розвиненою політичною демократією під націоналізмом розуміють право-радикальну
ідеологію, а у перехідних країнах націонал-демократичну або праворадикальну, яка спрямована на
повноцінне функціонування цінностей та норм титульного етносу у всіх сферах суспільного життя. Тобто
слід розрізняти націоналізм націй-імперій і народів, які хочуть визволитися від колоніального гніту і
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збудувати національну державу. Націоналізм на етапі боротьби за національну державу має прогресивне
значення. Прогресивне значення він може мати також і на етапі постколоніальних, і посткомуністичних
трансформацій, оскільки національна ідентичність, як зазначають деякі соціологи та політологи [6], важливим фактором цих процесів. Однак націоналізм у дуже радикальній формі може спровокувати сепаратистські процеси серед тих етнічних груп, політичні еліти яких втрачають певні перспективи із появою
національної держави. Для прикладу можна назвати досвід Грузії за часів президенства З. Гамсахурдії,
радикальні дії якого призвели до сепаратистських державних утворень в Південній Осетії та Абхазії.
Якщо національна ідея в рамках ідеології і націоналізму спрямована на розбудову нації з точки зору
етатистських та етнокультурних пріоритетів, то в ідеології лібералізму – свобода людини, соціал-демократії
– соціально-класової гармонізації, неоконсерватизму – поєднання як цінностей націоналізму так і лібералізму. Національна ідея як квінтесенція політичних ідеологій має такі виміри: цивілізаційний, суть якого
полягає у визначенні цивілізаційної мети – набуття рис відповідної цивілізації (західної, словяно-православної, східно-азійської, мусульманської, латиноамериканської і т. д.); геополітичний – пріоритетів щодо геополітичного статусу, стратегічного партнерства, глобальної та регіональної інтеграції; політичний – моделі
політичного управління; економічний – моделі національної економіки; культурний – моделі національної
освіти та науки, механізму формування культурних цінностей, норм та стандартів поведінки.
Національна ідея має різний концептуальний зміст в різних історичних умовах. Протягом різних
історичних етапів українська національна ідея була виражена у різноманітних ідеологічних формах. Так в
контексті кирило-мефодіївців суть національної ідеї полягала в тому, що Україна має бути суб′єктом слов′янської федерації, народних демократів - суб′єкт російської федерації, у версії націоналістів (М. Міхновський) – УССД (Українська самостійна соборна держава). На початку державної незалежності України
суть національної ідеї полягала у створенні національної демократичної держави. Після Помаранчевої революції євроатлантична перспектива стала важливим аспектом в структурі національної ідеї. Однак недолугі
кроки з боку "помаранчевої еліти" на шляху реалізації цієї ідеї призвели до певної її компрометації не тільки
серед української громадськості, але й європейської спільноти.
Лише після Революції гідності, як вже було сказано, стало можливим сформулювати національну
ідею у євроатлантичній формі. Це стало можливим завдяки тому, що Революція гідності призупинила
траєкторію підневільного розвитку України в рамках російського проімперського геополітичного простору
шляхом усунення з політичної арени основних політичних агентів євразійської інтеграції та "русского
мира". Проте остаточний вихід із цього простору можливий лише за умови рішучого розриву зі всією
пострадянською тоталітарною спадщиною і побудови інклюзивної політичної та економічної системи.
Україна на сьогодні внаслідок російсько-української війни на Донбасі здійснює історичний вихід із
слов′яно-православної цивілізації і поступово наближається до інститутів, цінностей та стандартів західної
цивілізації.
Із слов′яно-православною цивілізацією Україну довгий час об′єднували спільні риси, насамперед
виражені у системі олігархату, авторитарної моделі політичної влади, тоталітарній спадщині у вигляді
збереження номенклатурних привілеїв, порядку отримання державних нагород, присвоєння наукових звань
та ступенів. На сьогоднішньому етапі позиція прихильників збереження України в слов′яно-православному
просторі ("русcкого мира") стала значно слабкою, а позиція прихильників євроатлантичної інтеграції набула
небувалого поширення не тільки серед політичної еліти, але й переважної більшості суспільства.
Із цивілізаційного аспекту органічно витікає геополітичний аспект національної ідеї. Тільки поставивши високу мету і сконцентрувавши політичну волю на шляху набуття вищих цивілізаційних рис,
Україна має шанси вийти із історичного тупика і подолати бар′єри олігархічного розвитку. В рамках
олігархічної моделі розвитку Україна не має шансів грати роль самостійного суб′єкта геополітики. При
цьому слід додати, що неправильною є думка, яка ототожнює інтеграцію із стратегічним партнерством
(поширеною серед експертів та політиків). Стратегічне партнерство може відбуватися між країнами, які
мають гетерогенні інститути та цінності (наприклад між США та Росією), а інтеграція – між країнами з
однорідними соціальними структурами. Тому спроба попередньої політичної еліти бути одночасно в зоні
вільної торгівлі з ЄС і митному союзі в рамках Єдиного економічного простору зазнала нищівної поразки.
Політичний аспект національної ідеї полягає в тому, що необхідно демонтувати олігархічну екстрактивну політичну систему і побудувати демократичну інклюзивну систему [2]. Демократична модель політичного управління можлива лише в рамках парламентської або в гіршому варіанті парламентсько-президентської республік. Змішана форма правління із надто широкими повноваженнями президента, як
показує досвід пострадянських країн, призводить до авторитаризму і олігархічної моделі суспільного
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розвитку. Сьогодні для України є актуальним питання про ухвалення нової редакції Конституції, яка б
закріпила парламентську модель державного правління із жорсткими механізмами стримувань і противаг.
За основу конституційного проекту можна б було взяти конституції країн центральної Європи (особливо
Естонії та Словенії), які з точки зору забезпечення збалансованої та ефективної моделі влади та розширення
прав народу як суверена значно випереджають конституційні моделі країн Західної Європи.
Нова конституція мала б 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 якої 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 тайни);
• статус різних категорій законів (органічних, законів декретів, делегованих законів) з метою забезпечення законодавчої стабільності та управлінської ефективності;
• 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 із виконанням депутатських повноважень та повноважень
публічної адміністрації;
• право громадян на отримання адміністративних послуг в рамках електронного урядування;
• розмежування політики і бізнесу шляхом запровадження норми, згідно якої посадовим особам
заборонено мати підприємства та корпоративні частки;
• державне фінансування повної середньої та вищої освіти здійснюється на конкурентних засадах із
використанням різних категорій грантів;
• адресність та монетизація соціальних пільг;
• рівний доступ до якісної охорони здоров'я в рамках державного та приватного медичного страхування.
Названі базові інституційні параметри, які необхідно закріпити в новій конституції, мають обмежувати корупційну та клептократичну мотивацію політичної еліти і стимулювати вільну політичну конкуренцію в рамках максимально збалансованої політичної системи [4].
Економічна модель України має бути вільноринковою із високим ступенем економічної свободи та
справедливими механізмами розподілу ВВП. Для цього необхідно насамперед завершити розбудову інститутів приватної власності та фондового ринку, податкової та дерегуляторної систем. Ці інститути мають
функціонувати у прозорому і відкритому режимі, стимулювати конкурентні і одночасно справедливі механізми соціально-економічної взаємодії, в основі яких лежить мотивація до вільної, чесної, високопродуктивної праці. Нинішня олігархічна модель економіки надає перевагу владному статусу, приналежності до
певного політико-бізнесового клану над підприємницьким і науковим талантом [8].
Культурний аспект національної ідеї має полягати в досягненні балансу між етнокультурними пріоритетами титульного етносу і національних меншин з одного боку, з іншого – між євроатлантичними культурними формами і національним змістом. Лише в такій комбінації українська культура має шанс стати
привабливою у широкому глобальному культурному процесі. З цього приводу слід зауважити, що намагання деяких політичних сил акцентувати увагу лише на етнокультурних пріоритетах безвідносно до цивілізаційних культурних форм не має перспективи. Одним словом кажучи українська культура, яка включає
освіту, науку, мистецтво, виховання може бути перспективною в світовому контексті лише на базі розбудови європейської інституційної культурної інфраструктури. Для прикладу взяти хоча б систему вищої
освіти, яка зможе повноцінно забезпечувати суспільну функцію лише в рамках повної реалізації стандартів
та норм Болонського процесу.
Після ухвалення нового закону про вищу освіту відкривається перспектива для покращення якості
підготовки елітарних кадрів. Однак, система вищої освіти за два роки не позбулася негативних рис, сформованих в умовах авторитарно-олігархічної системи: надмірного державного регулювання, централізації
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управління, непотизму, геронтократії, пріоритету посади і звання над результатами професійної діяльності,
високого рівня корупції. В силу вищеназваних ознак, українське ВНЗ в надалі займають аутсайдерські
позиції у світових рейтингах.
Основний недолік закону полягає в тому, що він слабо стимулює конкуренцію між ВНЗ, консервує
попередній статус-кво, як серед вчених, так і навчальних закладів. Йдеться про те, що викладацький склад,
який здобув вчені ступені і звання в умовах корупційних схем, має шанси при ухваленні цього закону довго
зберігати свої панівні позиції. З цією метою необхідно законодавчо забезпечити:
• перехід на триступеневу вищу освіту – бакалавр, магістр, доктор філософії (законопроект передбачає 5 ступенів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук);
• скасування постійних спеціалізованих рад для захисту докторських дисертацій, як найбільш корумпованого механізму здобуття вчених ступенів;
• надання права вченим радам ВНЗ присвоювати наукові звання і утворювати одноразові спеціалізовані ради у складі не більше п′яти осіб (як це передбачено в законопроекті для дослідних університетів)
для захисту докторських дисертацій;
• обов′язкове розміщення у єдиній державній електронній базі повної інформації про діяльність ВНЗ
(насамперед рейтинг викладачів, студентів та науково-дослідних розробок);
• обов′язкове запровадження комп′ютерних програм, виявлення плагіату на рівні всіх типів науководослідних робіт (в першу чергу магістерських і докторських робіт);
• однаковий порядок утворення іноземних ВНЗ або їх філій на рівні з національними закладами;
• обов′язкове визнання дипломів всіх ступенів, здобутих у країнах Заходу без попередньої нострофікації;
• обов′язкове запровадження національної системи рейтингування (моніторинг за цією системою
здійснює національне агентство з питань якості вищої освіти), яка б враховувала критерії найбільш відомих
світових рейтингів (AR WU, QS World University Ranking, Times Higher Education);
• надання переваг у державному фінансуванні першій десятці або двадцятці університетів національного рейтингу у вигляді грантів для підготовки магістрів і докторів, грантів для навчання у престижних
західних університетах, а також грантів для науково-дослідної діяльності;
• перехід на два типи ВНЗ – коледж і університет, скасувавши при цьому такі типи, як "національний
університет" та "дослідний університет", які були утворені з політичних мотивів;
• в структурі університетів чіткий розділ повноважень між наглядовими радами, які повинні здійснювати фінансовий контроль, вченими радами – присвоєння вчених звань, організацію одноразових спеціалізованих рад, обрання за конкурсом на посади доцента, професора, затвердження навчальних планів та
програм і ректоратами та деканатами - адміністративне управління;
• несумісність посад управлінських, представницьких і контрольних;
• обрання повного складу вчених рад із професорського складу (або викладачів, які мають докторську
ступінь) і третину наглядових рад на альтернативній основі вищим органом університетського самоврядування;
• обрання ректорів терміном на чотири роки на альтернативній основі без врахування необхідної
вимоги - мати вчений ступінь або звання;
• державне фінансування освіти в рамках програми бакалаврату має здійснюватись шляхом надання
різних категорій грантів, які відповідають середній та максимальній вартості річного навчання на одного
студента;
• надання грантів за результатами ЗНО із врахуванням пріоритетних спеціальностей, а також
соціальних грантів для вихідців із бідних верств населення;
• надання державних стипендій 10 % студентів в залежності від їх рейтингового місця;
• електронний документообіг і трансляцію в режимі онлайн впершу чергу таких процедур як захист
дисертацій і обрання органів університетського самоврядування. Таким чином, створення сучасних конкурентних інститутів вищої освіти стимулюватиме формування наукової та політичної еліти.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Під національною ідеєю слід
розуміти основну думку щодо розуміння природи нації та перспектив її розвитку. Національна ідея може
бути виражена в рамках таких ідеологій як націоналізму, неолібералізму, консерватизму, соціал-демократії.
На початку встановлення державної незалежності і трансформаційного процесу національна ідея виражається через ідеологію націоналізму. Разом з тим, національна ідея має включати аспекти ліберальної і
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соціал-демократичної ідеології. Українська національна ідея була в основному сформульована на базі
націонал-демократичної ідеології, в рамках якої основна увага була сконцентрована на етнокультурних
пріоритетах. Після Революції гідності національна ідея набула євроатлантичної спрямованості. Російськоукраїнська війна на Донбасі підірвала остаточно основу зберігання словяно-православної цивілізаційної
ідентичності та олігархічної політико-економічної моделі. Однак, для повного завершення реалізації національної ідеї євроатлантичної спрямованості необхідно якнайшвидше створити конституційні умови для
розбудови інститутів політичної демократії, верховенства права, вільного ринку та громадянського суспільства. Ця мета є досяжною лише за умови потужного громадського тиску на владу з тим, щоб вона рухалася в напрямку законодавчого забезпечення євроатлантичних норм, стандартів та цінностей.
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діяльність у процесі розвитку цивілізації. Аналіз різних поглядів на культуру підводить до висновку про
важливість у сучасних умовах формувати загальнолюдські гуманістичні цінності у людей, зробити їх
причетними до вирішення болючих проблем людського самовизначення загалом.
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PHILOSOPHY OF THE CULTURE – SUBJECTIVE AND OBJECTIVE
REFLECTION OF CIVILIZATION
Abstract. Considered in historical and philosophical aspect nature-transforming and human-creation
activity in the development of civilization. Analysis of different views on the culture leads to the conclusion of the
importance to form the universal humanistic values in people in modern conditions, and make them involving in
solving painful problems of human self-determination as a whole
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Постановка проблеми. Філософія культури – це галузь знань, яка покликана осмислювати і пояснювати сутнісні засади культури, закономірності та перспективи її розвитку, досліджувати відмінності та
співвідношення культури з природою та цивілізацією. Предметом її вивчення є структура, функції та роль
культури в житті людини і суспільства. Філософія культури спрямована на виявлення провідних тенденцій
в еволюції культури, на розкриття причин її кризових явищ. Філософія культури вивчає зміну суб′єкта
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культури в процесі розвитку цивілізації, діалектику взаємозв′язку національного і загальнолюдського в
культурі. Об′єктом дослідження філософії культури є розвиток філософських поглядів на культуру в різні
епохи, логіка становлення філософських концепцій культури, взаємодія соціального і культурного
прогресу, проблеми культури в контексті глобальних проблем сучасності. Під таким кутом зору тема статті
сьогодні є актуальною як у теоретичному, так і практичному аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасний період, коли ускладнилися соціально-економічні та історичні процеси розвитку, коли людина втратила надійні підстави для самопізнання та самовизначення, звернення до явища культури як основи людського способу буття набуло провідного людиноутворюючого чинника. Представники філософії, соціології, психології, культурології намагаються показати, що саме через культуротворчу діяльність людини можливий розквіт цивілізації. Про те, що окреслена
тема є однією із важливих напрямів філософського осмислення культури свідчать наукові доробки І. Канта,
Г. Гердера, Г. Ф. Гегеля, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, В. Дільтея, Г. Зіммеля, О. Шпенглера, А. Тойнбі,
Г. Ріккерта, В. Вільденбанда, Е. Кассірнра, М. Фуко, Ж. Лакана Ж.-Ф. Ліотара Р. Барта та ін.
Сучасні дослідники, продовжуючи філософські традиції та розвиваючи власні погляди, розглядають
культуру як складне багатовимірне явище під кутом зору суб′єкт-об′єктивного відношення. Сьогодні
викристалізувалися філософсько-антропологічний, філософсько-історичний та соціологічний підходи щодо
розуміння культури. Окремі аспекти такого аналізу культури бачимо у публікаціях Гатальської С. М. [1],
Гриценка Т. Б. [2], Кордона М. В. [3], Петрушенка В. Л. [4], Подольської Є. А. [5], Причепія Є. М. [6],
Сидоренка О. П. [7], Тюрменка І. І. [9], Шевнюка О. Л. [11].
Постановка завдання. Виходячи з теоретичної, практичної та наукової актуальності даного наукового дослідження, автори ставлять перед собою мету показати сутність культури як предмета філософської рефлексії, що існував упродовж всієї історії філософської думки і подати його як цілісність, базуючись
на системному підході до вивчення культури як цивілізаційного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін "філософія культури" (культурфілософія) був
запроваджений у західноєвропейську науку німецьким романтиком Адамом Мюллером (1770 – 1829) як
поняття, що виявляє своєрідну єдність сутнісних засад культурного процесу, інваріанти соціодинамічних
моделей, архетипні ситуації, закономірності повторення і перевтілення постійних складових культури.
Завдяки філософському осмисленню опановуються різноманітний людський досвід, можливості залучення
особи до культурного космосу.
У контексті дослідження предмету філософії культури важливо зосередити увагу на сутності терміну
"культура". Однозначно сформулювати сутність культури непросто. Одні мислителі тлумачать її як цінності
духовного життя, інші – як певну ідеологію, якісну характеристику людської поведінки або зводять її до
явищ літератури, мистецтва, кіно. Багатогранність і надзвичайну складність культури як явища засвідчує
понад 500 її визначень.
Термін "культура" етимологічно зв′язаний зі словом "культ" (від лат. cultus – вшанування богів, предків). Первісно цей термін означав обробіток землі відповідно до людських потреб. До наукового обігу
поняття "культура" було введене римським політичним діячем, філософом письменником і оратором
Марком Туллієм Цицероном (106 – 43 рр.до н.е.) і пов′язувалося з культурою розуму [3, С. 4-5].
Починаючи з ХVII ст. поняття "культура" набуває світоглядно-морального змісту. Німецький філософ Самуель Пуфендорф (1632 – 1694) у 1684 р. уперше вживає слово "культура" як самостійний термін
для означення духовного світу людини, що відрізняє її від звичайного тваринного існування. У широкому
розумінні слова культура охоплює всю сукупність матеріальних і духовних цінностей, які вироблені упродовж історії людства. Однак у буденній свідомості термін "культура" вживається у вузькому значенні, стосуючись лише духовного життя – літератури, мистецтва, театру, кіно, культури побуту. Культура – це сукупність матеріальних та духовних цінностей, вироблених людством протягом усієї історії, а також сам
процес їх творення і розподілу [10, с. 326-327].
З поняттям "культура" зблизився термін "цивілізація" (від лат. civilis – громадянство, міське населення, громадяни, община). З середини ХVIIІ ст. поняття "цивілізація" вживається для характеристики якісного стану суспільства, маючи на увазі його зрілість. Воно означає загальний рівень культурного розвитку,
має значення всього найкращого, що створене людиною. На відміну від культури поняття "цивілізація"
вказує на рівень матеріального, науково-технічного розвитку суспільства, який може сприяти духовній
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творчості, в результаті чого досягнення цивілізації трансформуються в культуру, але може і суттєво деформувати духовний розвиток людини. [4, с. 386-389].
Культура охоплює все те, що є "ненатурою", "неприродою". Вона – надприродний результат життєдіяльності людини, механізм трансформації її тваринного буття в соціальний стан, набуття людських рис,
властивостей, ознак.
Позаприродний вид діяльності не виключає з культури природних чинників. Різні природно-географічні умови життя, специфічні тілесні потреби людей детермінують і різноманітні особливості праці, побуту, звичаїв, уявлень про прекрасне. Культура є людською діяльністю щодо зміни природи аж до її перетворення. Однак основою такої перетворювальної діяльності є природа, природне. Культура існує всупереч
і завдяки природі. Збереження обох аспектів цієї суперечності є умовою збереження людського виміру
культури.
Взаємовідносини природи і культури є онтологічно об′єктивними, історичними. Тому тип культури,
її доля залежать від способів вирішення суперечностей між природним і штучним, створеним людиною. У
генезі таких відносин виокремлюються три основні етапи: 1) природа визначає зміст культури, що відображає передусім потребу в пристосуванні до неї, страх перед її силою; 2) природоперетворююча діяльність
людини неминуче призводить до боротьби з природою, досягнення максимальної свободи від неї;
3) "штучне середовище", створене людиною, домінує над природою і нею самою.
Сутність культури можна осягнути тільки через діяльність людини, що здійснюється відповідно до
закономірностей природи, на яку вона спрямована. Людина, забезпечуючи умови свого існування, змушена
постійно звертатися до навколишньої реальності в пошуках необхідної енергії, інформації, прагне віднайти
сенс власного життя, вдосконалюючи при цьому себе і навколишній світ.
Людина створює світ культури і живе в ньому. Це ще раз підтверджує, що культура є надбанням
людського буття. Тому з′ясувати її сутнісні засади можна лише завдяки аналізу даних антропології та історії. Культурогенез у контексті антропогенезу здебільшого розглядається як зародження матеріальної культури (знаряддя праці, предмети побуту), духовної культури (мислення, воля, мова) і культури людських
відносин (суспільна воля, норми поведінки, табу).
Культуру як явище можна розглядати у двох аспектах: виокремлення та адаптація людини до
природи, завдяки чому налагоджуються їхні взаємовідносини; людиновимірність культури яка залежить від
"природної людини" від саморозвитку та духовної сутності людини.
Отже, поняттям "культура" позначають смислову відмінність буття людини від буття природи і
смислові ресурси людського буття.
Культура – увесь, за винятком природи, мовно і символічно відтворений, "репрезентований" (штучний, позаприродний) світ, що охоплює різноманітність видів, засобів і результатів активної творчої діяльності людини, спрямованої на освоєння, пізнання і зміну навколишньої реальності і себе. В аксіологічному
аспекті культура – це сукупність досягнутих у процесі освоєння світу матеріальних і духовних цінностей, у
гуманістичному – найважливіший чинник духовного розвитку людини, вияву її творчих здібностей.
Культурі притаманні такі атрибути: час, простір, розвиток.
Час культури – минуле, сьогодення та майбутнє людської культуротворчої діяльності в єдності її
поступальності та циклічності, що породжує все багатство культурного надбання. Час культури поділяють
на такі типи: історичний (різні форми буття культури); соціальний (спектр соціальних ритмів, зумовлених
закономірностями процесів у людських колективах); людський (буття людини). Кожен тип часу потрібно
пояснювати як процес із притаманною йому ритмічністю, послідовністю, що визначаються людською
діяльністю.
Простір культури – це світ предметів і процесів "другої", тобто "штучної", природи, продукт і сфера
людської культуротвірної діяльності. У зв′язку з обширністю його інколи поділяють на підпростори:
а) ойкумена – частина природного середовища, заселена людьми; б) історико-культурна сфера – частини
ойкумени; в) окремі осередки проживання (від поселень первісних людей до сучасних мегаполісів).
Матеріальні та ідеальні культурно значущі просторові форми речей і процесів утворюють соціальний
простір, в якому відтворюється і розвивається людина, крізь призму якого вона сприймає решту світобудови. Відповідно до особливостей просторового поширення культури виокремлюють її національний і
загальнолюдський простори.
Простір конкретної національної культури охоплює тло, на якому простежується буття нації й усе
самобутнє і неповторне, що створила нація (мова, символи, норми, засоби спілкування і діяльності, художньо-чуттєве відображення світу), а також те, що має загальнолюдський вимір, породжене спільними
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людськими ознаками (знаряддя праці, найпростіші моральні заборони, розуміння добра і зла, наявність
історично змінних потреб, вольовий свідомий характер життєдіяльності, усвідомлення величі Космосу,
осягнення Абсолюту) [6, с. 372-374].
Розуміння розвитку як невід′ємної властивості культури буде неповним без розгляду проблеми
саморозвитку культури, що постає як культурний прогрес, невіддільний від соціального, науково-технічного прогресу. Культурний прогрес є своєрідною єдністю онтогенезу (індивідуального розвитку) та філогенезу (історичного розвитку) культури. Адже кожна людина, народившись, входить у лоно культури, опановуючи її елементи та історичні форми, водночас репродукує і творить її. Людина – альфа і омега (початок і
кінець, суть) культури, її джерелом і субстанцією є людська праця, що не лише створює предметний світ,
матеріальні багатства, а й породжує саму людину в розмаїтті природних, соціальних, духовних зв′язків і
відносин із зовнішнім світом і собою.
Однією з найзагальніших вимог культури до людини є робити добро. Вільне творення добра і необхідність дії для його виявлення єднаються у моральних законах ("не убий", "не кради", "не кажи неправди",
"не використовуй людину як засіб"), які мають загальний, універсальний, обов′язковий, трансцендентний
характер і вважаються смисловим ядром культури. Завдяки моралі людина має здатність власного волею
регламентувати свої потреби, претензії до навколишнього світу, тобто актуалізує свою здатність до свободи
у самообмеженні. Нестриманість у бажаннях та їхньому задоволенні, нездатність дотримуватися суспільно
усталеної міри класифікуються як некультурність, антикультура, що є проявом і наслідком дегуманізації
людських стосунків, відходом від загальнолюдських цінностей, глибинних моральних орієнтацій, які
ґрунтуються на розумі, вірі та істинному людинолюбстві.
Теорія культури започаткувалася ще в античні часи у лоні філософії із залученням даних історії,
етнології. Антична культурфілософія сформувала ідею космополітизму як культурної установки, спрямованої на осмислення єдності світу, універсалізму. Космополітизм (грец. kоsmороlites – громадянин світу) –
вчення, в основі якого заклик відмовитися від національного суверенітету, національних традицій і культури задля вселюдської культури і традицій. Уперше термін "космополіт" у значенні "громадянин світу"
було вжито кініком Діогеном Синопським (400 – 325 рр. до н.е.).
У період античності поняття "культура" було багатозначним. Софісти, стоїки, кініки, епікурейці
розробляли антиномії культури і природи, з′ясовували, що походить "від природи", а що існує завдяки
людській діяльності. Розквіт стоїцизму в Римській імперії знаменував поворот античної культури від зовнішнього до внутрішнього. Стоїки, орієнтуючись на космос і світовий розум, особливу увагу звертали на
ресурси людського духу. І поняття "культура" почали все активніше прикладати до людини, розглядати
крізь призму її внутрішнього світу. Цицерон першим почав уживати словосполучення "культура душі", вираженням якої вважав ораторське мистецтво, що підносить людину, звеличує її, сприяє самоутвердженню.
Відношення "природа – культура", що були основним об′єктом уваги античної філософії, у середньовіччі витіснила інша полярність: "Бог – людина". Природа перестала бути позитивним чи негативним
критерієм оцінювання культури. Натуралістичний фундамент язичницької філософської культури почав
руйнуватися, втрачати силу. Натомість на суспільну авансцену виходила проблема трансцендентної природи культури. Філософія культури за своєю суттю постала як "теологія" культури з проблемами сутності
духовного начала, змісту поняття "християнство", його зв′язків з культурою та історією. Основним завданням культурного розвитку людини було "зняття" її гріховності та спонукання активної праці душі як умови
духовного зростання, наближення до "Божого промислу". Таке розуміння історії культури в теологічному
аспекті називають провіденціалізмом (лат. ргоvіdеntіа – передбачення, провидіння) – тлумачення історії як
вияву волі зовнішніх сил, Божого провидіння, остаточної перемоги добра над злом. Провіденціалістичне
розуміння культурно-історичного процесу вперше систематизовано виклав Аврелій Августин Блаженний
(354 – 430) у праці "Про град Божий", подавши світову історію як здійснення Божого плану. В епоху
Cередньовіччя це вчення було панівним в історичній та філософській думці Європи.
Культура Середньовіччя, особливо візантійська, суттєво вплинула на формування культури доби
Відродження. Ця епоха пов′язана з утвердженням принципу гуманізму, відродженням античної культурної
спадщини, що зумовило і відродження особистості як діяльного начала, формувало нову систему цінностей,
у центрі якої були людина, її переживання, внутрішній світ, земне життя. За таких обставин християнська
трансцендентна свідомість увійшла в суперечність з іманентною свідомістю античного натуралізму,
реанімуючими античними формами. Філософське осягнення культури почали пов′язувати з ученням про
природу і людину, з космологічними і морально-етичними концепціями. Набув популярності неоплатонізм,
що відкрив мистецтву Ренесансу красу природи як відображення духовної краси, збудив зацікавленість
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внутрішнім світом людини, боротьбою в ньому матерії і духу, розкрив драматичні колізії духу і тіла, почуттів і розуму. Аналізуючи ці суперечності, працюючи над їхнім вирішенням, культура доби Відродження
змогла сягнути глибинних почуттів внутрішньої гармонії, що стало однією з її суттєвих ознак. Завдяки
зусиллям гуманістів XV – XVI ст. культуру почали розглядати як засіб розвитку особистості.
Широковживаним поняттям "культура" як засіб розвитку особистості стає в добу Просвітництва
(XVII – XVIII ст.). Так, Ж. Ламетрі (1709 – 1751) вбачав хід історичного розвитку в освіті й розумному розвитку
людини, Д. Віко (1668 – 1744) відводив культурі вирішальну роль у суспільному розвитку, Ш. Монтеск′є
(1689 – 1755) у праці "Про дух законів" доводив що розвиток культури того чи іншого народу залежить від
розміру території держави, від клімату, географічного становища, грунту, Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778)
протиставляв культуру "чистій природі", І.-Г. Гердер (1744 – 1803) пояснював суть культури як вияв у
людині божественного порядку, що існує в природній та історичній реальності [8, с. 6]. Культурою називали
тоді всі набутки людей і передусім знання, науку, мистецтво – все, що вважали освіченістю. У тлумаченні
культури як світу норм, визначального порядку, морального і прекрасного, сутність культури зводиться до
моральної свободи людини. Завдяки цьому антична полісемія терміну "культура" зникла, він трансформувався у поняття, що об′єднує різноманітні явища в цілісність. Цей перехід до абстрактного поняття був
передумовою становлення культури як самостійної філософської категорії. В епоху Просвітництва
культурою вважалося те, що вище від природи, виражає життєдіяльність, розумну активність людини.
Не заперечуючи поглядів просвітників, Еммануїл Кант (1724 – 1804) відмовлявся бачити у культурі
пояснення сутності людини, її справжнього покликання. Він виступав проти тлумачення розумності як
простої відповідності поведінки людини природній необхідності, вважаючи, що за таких обставин людина
стає маріонеткою в руках природи. Розум людини не є засобом задоволення чуттєвих потреб, зумовлених
його фізичною природою (цій меті слугує інстинкт). Його основне призначення полягає у впливі на волю
людини, здатності підпорядковувати її моральному законові, вільному від будь-якої чуттєвої зацікавленості. Культуру він виводив за межі природної детермінації, стверджуючи, що культура полягає у здатності
людини ставити будь-які цілі, тобто діяти незалежно від природи. Природа ніби змушує людину вийти
з-під її впливу, звільнитися від влади чуттєвих, тваринних захоплень. На цьому шляху людину чекають
важкі випробування, які вона може успішно здолати, переважно завдяки культурі. Тобто в культурі, за І.
Кантом, переплітаються дві лінії людського розвитку: необхідність фізичного вдосконалення; необхідність
морального вдосконалення, "культура моральності в нас".
Новий ракурс розуміння культури, був запропонований у другій половині ХIХ ст. неокантіанцями
В. Вільденбандом, Г. Ріккертом та Е. Кассірером. Вони сформулювали аксіологічне розуміння культури.
В. Вільденбанд (1848 – 1915) трактує культуру як сукупність всього того, що людська свідомість завдяки
власній розумності випрацьовує з наданого їй матеріалу. Культура розуміється Вільденбандом як духовний
феномен. В її основі є глибинна сутність, яка обґрунтовує інтелектуальне життя людей. В культурі представлені такі історичні абсолюти, як істина, благо, краса, святість. Г. Ріккерт (1863 – 1936), вважав, що культура – це сукупність об′єктів, що пов′язані загальнозначимими цінностями. Специфіку культури дослідник
виводить з її порівняння з природою. Природа є сукупність того, що виникло саме собою. Культура –
протилежність природи. У всіх явищах культури є втілення людської цінності, задля якої ці явища створені
або виокремлені людиною. Е. Кассірер (1874 – 1945) у праці "Філософія символічних форм" виклав теорію
культури на основі аналізу проблем мови, міфу, релігії, мистецтва, історії, філософської антропології.
Кассірер показує, що міф як специфічна форма культури живе в надрах свідомості, пронизує інші форми
культури, впливає на них, а вони, відповідно, впивають на нього. Так постає складна диференційована
система символів, через яку здійснюються взаємини людини та світу.
Георг Гегель (1770 – 1831) вважав основним завданням звільнення людини від суб′єктивного свавілля індивідуальних пристрастей і піднесення її до загальних принципів розуму, тобто до усвідомлення
себе як суспільної істоти. А сутність культури вбачав у тому, щоб через філософію подолати всі етапи "утворення світового духу", зробивши його "зрозумілим", теоретично засвоєним, зафіксованим у власному мисленні. Культура є іманентним моментом абсолютного і володіє своєю нескінченною цінністю, зазначав
Г. Гегель, ототожнюючи культуру з її духовним аспектом. Завдяки культурі індивід залучається не до
природної (просвітники), а до духовної сутності світу, яка формує його субстанційну основу. Оскільки таке
залучення можливе лише у свідомості, увесь сенс "навчання", "освіти" індивідів, зміст їхнього культурного
поступу полягає у розвитку їх одиничності і здатності до загальності мислення. Такому переходу покликана
сприяти культура, етапи розвитку якої Гегель пов′язував з мірою їхньої насичуваності духом. На цій підставі
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виокремлював символічний (мистецтво Сходу), класичний (античність) і романтичний (християнський світ)
періоди в історії мистецтв [10, с. 332-333].
У ХХ – ХХІ ст. культура перестає бути тільки цінністю, винятково позитивним феноменом щодо
людини. Її починають розглядати і як щось штучне, зовнішнє стосовно неї, навіть вороже її індивідуальній
свободі, внутрішньому світу. Філософи виявляють "недосконалість" європейської культури та обмеженість
її цінностей, наголошують розчарування людини, обстоюють "нову мораль". Причини такого ставлення до
культури, на думку Георга Зіммеля (1858 – 1918), полягають у відсутності ідеї, здатної об′єднати суспільство, як це було в епохи античності (ідея буття), середньовіччя (ідея Бога), Відродження (розуміння
природи) чи Просвітництва (розуміння законів природи). Новою парадигмою, здатною об′єднати світ духовної культури епохи, Г. Зіммель вважав життя як своєрідний центр світобудови: "звідти йде шлях, з одного боку, до душі і Я, а з іншого – до ідеї, Космосу, Абсолюту". Аналіз культури Г. Зіммеля, пізніше дістав
назву "криза культури". Так, розвиток техніки, засобів комфорту, індустрії розваг здійснюється на тлі
"перезрілості та втомлення". Засоби життя стають його цілями. Інтереси людей все більше переміщуються
в бік "культури речей". Зіммель зауважує, що "гонитва, ненаситність та жага насолоджень – лише наслідки
та прояви реакції, що викликана тим, що особистісні цінності шукають в тій сфері, де їх взагалі не буває".
Завдяки зусиллям Артура Шопенгауера (1788 – 1860) (ідея ірраціональної волі), Фрідріха Ніцше
(1844 – 1900 (принцип імморальної невмотивованості суб′єкта), 3игмунда Фройда (1856 – 1939) (переконання, що суперечність між культурою і життям є одвічною суперечністю людського буття), філософській
ревізії абстрактності раціоналізму, "філософія думки" поступово втрачала свої позиції, поступаючись місцем "філософії життя", яка стала основним руслом культурфілософських ідей в епоху антираціонального,
потужного своїм заперечувальним пафосом умонастрою. Вона була їх метафізичною основою і водночас
обирала для себе здебільшого форми культурфілософії. Західні культурологи XIX – XX ст. В. Дільтей,
О. Шпенглер, К. Г. Юнг, Й. Гейзінга, Р. Гардіні, М. Гайдеггер зробили свій вибір на користь "філософії
життя". Так, Вільгельм Дільтей (1833 – 1911) обґрунтовує методологію пізнання культури. Оскільки життя
можливо осягнути лише інстинктами, чуттями, то пізнання культури має ґрунтуватися на герменевтиці.
Йдеться про тлумачення явищ культурної реальності як елементів цілісного духовного життя. Історію культури Дільтей розглядає як низку замкнених культурних систем, не пов′язаних одна з іншою. Тлумачення
феноменів культури має здійснюватися через реконструкцію світогляду, який створює їхнє смислове ядро
та є основою цілісності культурних систем.
На початку ХХ ст. критичне ставлення до ідеалів європейської культури значно підсилилося у зв′язку
з першою світовою війною. Освічена, цивілізована людина ХХ ст. виявилася не в змозі забезпечити ані собі,
ані людству справедливість, щастя та мир. Як наслідок у філософії культури з′являються концепції, що
роблять остаточний висновок про "кризу культури", окреслюючи при цьому вагомі причини та наслідки
цього явища.
Першим аргументовано підійшов до проблеми кризи культури, розсіяв ілюзії її лінійного прогресу
німецький культурфілософ Освальд Шпенглер (1880 – 1936) у праці "Занепад Європи", розвинувши ідею
культурно-історичного циклу, поєднаного з принципом дискретності (роздільності) локальних культур. Він
абсолютизував цю ідею, подаючи самобутність культурного розвитку як цілковиту його відокремленість,
вибудовуючи всеосяжну культурно-історичну концепцію, пафос якої – безвихідний колообіг історії та
неминуча загибель культур. Кожний культурний організм, на думку О.Шпенглера, народившись, долає
природне коло, досягаючи свого апогею – цвітіння, відтак із виснаженням життєтворчого поривання опускається у формі цивілізації до свого природного кінця [6, с. 385-386].
Інакше розглядає культуру та цивілізацію англійський історик Арнольд Тойнбі (1889 – 1975). На
відміну від позицій О. Шпенглера, дослідник не надає цивілізації негативної ролі стосовно культури, а розглядає культуру та цивілізацію як тотожні. Центральним поняттям концепції дослідника є поняття локальних цивілізацій. В історичному просторі та часі локальні цивілізації існують ізольовано, замкнено, хоча
можуть бути і подібними. Цивілізація для Тойнбі – це структура, що є в основі соціального буття. Підтримуючи ідею Шпенглера про циклічність історії, Тойнбі розглядає послідовну ґенезу цивілізацій. У ній
присутні чотири стадії: зародження, зростання, надламу та занепаду. Цивілізація або зникає (як цивілізація
інків), або дає життя новим цивілізаціям (як еллінська цивілізація).
Для Едмунда Гуссерля (1859 – 1938). глибинний контекст кризи європейської культури означений
як криза раціональності, на якій така культура постала. Гуссерль був переконаний, що саме науковий розум,
в широкому сенсі слова, є ядром, душею європейської культури. Новий час, Просвітництво утвердили для
людства науку як головну силу історичного розвитку, що здатна врятувати людину від забобонів, будь-яких
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негараздів та забезпечити достаток і процвітання. Однак, як наголошує філософ, це зовсім не означає, що
наука робить людину мудрою.
Людська історія ХХ ст. засвідчила, що науковий та технологічний розвиток безпосередньо не гарантує культурного піднесення та виваженості. Навпаки, бурхливий розвиток науки, техніки та технологій
породив у людини ілюзію, що вона всемогутня та може творити світ на власний розсуд. Такі ілюзії
обернулися драматичними та трагічними подіями – війнами, техногенними катастрофами, глобальними
проблемами людського існування.
Про кризу європейської культури початку ХХ ст. писав голландський теоретик культури Йоган
Гейзінга (1872 – 1945). Дослідник вважав, що культура потребує рівноваги матеріальних та духовних цінностей. Гейзінга також наголошує, що дійсна культура містить прагнення, вона є націленість на ідеал – на
Бога, людину, розум. Культурне суспільство вимагає від особистості підкорятися ідеї обов′язку та прийняти
суспільні "табу", умовності, правила поведінки. Саме ці умови стосовно існування культури ХХ ст. є
порушеними.
Криза культури осмислюється дослідниками і в дискурсі протиставлення культури природі. У таких
міркуваннях штучність культури розглядається як причина відірваності її та людини від природи та
ворожого до неї ставлення. Так, вже у Ж.-Ж. Руссо, представника філософії Просвітництва, яскраво представлений образ "золотого століття" людства, коли людина була цілком природною та розкутою. Культурність, цивілізованість спотворили людину. Отже, культура та цивілізація є "винними" у тих проблемах,
що виникають в бутті людини, суспільства.
Тема "природної людини", яка погано почувається в штучному світі сучасної культури та цивілізації,
активно обговорюється з другої половини ХХ ст., коли був відкритий такий різновид проблем, як глобальні
проблеми людського існування, зокрема – глобальна екологічна проблема. Людина опинилася замкненою
у власно створеному штучному світі: містах, офісах, квартирах, з довершеними технологіями та штучною
їжею. Людина задихається без природи, не може без неї жити і продовжує її руйнувати.
Отже уроки історії доводять, що нехтувати ціннісними принципами, які постають у культурі та
спрямовують життя людини, небезпечні і для особистості, і для людства загалом. Тому не випадково
ХХI ст. стає часом, коли роздуми філософів культури про моральну складову в комунікації людини з природою, соціумом, іншими людьми підкріплюються переконливими аргументами із самого життя.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Виходячи з усвідомлення того,
що людина формується в соціально-культурному середовищі, проблеми культури у ХХ – ХХI ст. постали у
центрі філософських дискусій. Про це свідчить розмаїття культурологічних концепцій в яких культура
розглядається як накопичення взірців людських історичних самовиявлень, а відтак вона вважається
своєрідною умовою збереження людськості в ході історичного процесу.
У результаті культурних досягнень виникає цивілізація з її гучними гаслами – ефективність, зручність, досконалість, комфорт, гуманність, добробут. Цивілізаційні досягнення завдяки механізму спадкоємності поколінь стабілізують суспільне життя та надають нових можливостей розвитку культури. Будучи
носієм людських якостей, своєрідним "генетичним кодом" людськості, культура в реальних виявленнях
завжди конкретна, етнічно зорієнтована та акцентована. Сьогодні культура кожного народу розвивається у
тісному взаємозв′язку національного і загальнолюдського.
У сучасному світі культури неухильно зникає властиве людині співчутливе ставлення до ближніх.
Натомість проростають у різноманітних формах індиферентність, зверхність, зарозумілість, байдужість до
людей, що вже не сприймається як форма невихованості, грубощів, а кваліфікується як світська поведінка.
Тобто людина втрачає почуття родинності до подібних собі, а відтак стає на шлях антигуманності. Така
ситуація у суспільстві розхитує засади культури. Порятунок культури є одночасно порятунком людини. Цей
порятунок людина має почати із себе, ставши на шлях доброчесності.
Сучасний глобалізаційний розвиток цивілізації спричинив виникнення низки проблем, які зачіпають
усе людство. Ці проблеми потрібно розглядати як планетарне явище. Звідси випливає висновок, що їх
вирішення залежать від тісніших взаємодій різних держав та народів. Наголосимо, що за таких умов,
збереження культурних досягнень людства потрібно вважати однією з глобальних проблем сучасності.
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ILNYTSKY V. I. IN THE CARPATHIAN REGION OF THE OUN IN
THE UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT (1945 – 1954):
MONOGRAPH / VASYL IVANOVYCH ILNYTSKY. – DROGOBYCH:
POSVÌT, 2016. - 696 P.
Сучасні тенденції розвитку історичної науки тісно пов′язані з подальшою регіоналізацією історичних
досліджень, зростанням уваги до локальної, місцевої історії, а також авторитету серед сучасних істориків
студій з регіональної історії та мікроісторії. Саме в такому ключі і виконане дослідження Ільницького В. І.
"Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954)". Останнім часом в Україні активізувалися процеси формування національної памяті, посилився інтерес до визвольної боротьби за незалежність. Це стосується і діяльності ОУН та УПА. Десятиліттями в СРСР історія ОУН та УПА грубо фальсифікувалася і перекручувалася, замовчувався її виразний національний характер. Політичні спекуляції в
оцінках визвольного руху тривають і досі, що диктує необхідність його грунтовного та об′єктивного
дослідження.
Ознайомившись із змістом монографії, можна стверджувати, що вона у багатьох відношеннях є
новаторською, у комплексі висвітлює обрану для дослідження тему, чимало прогалин у цій ділянці історії
істотно заповнює, що, без сумніву, є явищем позитивним.
У вступі є всі необхідні компоненти, які належним чином розкриті. Насамперед це обгрунтування
актуальності теми дослідження, автор також чітко визначив мету та завдання, які необхідно вирішити для
її реалізації, об′єкт і предмет дослідження, його наукове і практичне значення.
Автор вдало обрав для дослідження теоретико-методологічний інструментарій, який враховує сутність обраного предмета та об′єкта. Цілком виправданим є використання перевірених принципів наукового
пізнання – принципів історизму й об′єктивності, а також слідування історико-антропологічного підходу, в
межах якого особливого значення набуває історія повсякденності. У процесі роботи широко використано
цілий комплекс спеціальних методів дослідження, а саме – проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, біографічний та просопографічний.
Проаналізувавши праці попередників, Ільницький В. І. дійшов висновку: тема належить до тих, що
не стала предметом спеціального дослідження, хоча частково деякі її аспекти й вивчалися науковцями.
При написанні монографії Ільницький В. І. використав велике і різноманітне коло джерел, яке
дозволило вирішити поставлені завдання. Основну групу джерел становлять документи ОУН і УПА, які
зберігаються у центральних, обласних і приватних архівах, музеях. У ході дослідження автор широко використав документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Використано також збірники
вже опублікованих документів, мемуари безпосередніх учасників тих подій, періодичну пресу. У книзі до
наукового обігу вперше введено цілий масив документів, на яких донедавна стояв гриф "совершенно
секретно".
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Структура монографії продумана і логічна. Розпочинається вона з грунтовного розділу про діяльність
підпілля ОУН у Карпатському краї, який охоплював території Станіславської, Дрогобицької, Чернівецької
та Закарпатської областей. На території Карпатського краю ОУН діяла військова округа УПА "Говерля".
Автор провів підрахунок чисельності підпільників ОУН та стрільців УПА. За його підрахунками, а
вони виглядають переконливими, на території Карпатського краю у боротьбі з тоталітарною системою
СРСР активну участь брало понад 104 тис. осіб, тобто близько 5% населення.
На основі аналізу значного масиву джерел автор також підрахував кадрове наповнення керівництва
ОУН на цій території. Йому вдалося з′ясувати справжні прізвища та імена, місце народження багатьох
підпільників. Із наведеного матеріалу випливає, що керівні посади провідників, референтів та працівників
крайового, 6-ти окружних, 15-ти надрайонних, 60-ти районних проводів займали понад 2 тис. осіб. Більшість з них були місцевими, віком до 35 років, мали стаж в ОУН не менше 5-ти років, майже половина
здобули повну середню освіту, окремі – вищу.
Основними напрямами діяльності підпільників у Карпатському краю були збройний та пропагандивний. Збройні дії підпілля тут, крім загонів УПА, здійснювали самооборонні кущові відділи, боївки СБ
та жандармерії, охоронні відділи, що для проведення окремих акцій часто об′єднувалися. Збройний напрям
боротьби реалізовувався через знищення адміністративних, військових та господарських об′єктів, ліквідацію представників партійної та радянської адміністрації та осіб, які з нею співпрацювали.
У діяльності ОУН краю вагому роль відігравала пропаганда. Вона мала значні досягнення, чому
сприяла та обставина, шо тут базувався Головний осередок пропаганди. Підпілля розгорнуло дієву пропаганду передусім щодо місцевого українського населення, а також представників інших національностей.
Вагомим чинником була контрпропагандивна боротьба з ідеологічним апаратом радянської тоталітарної
системи.
Новий матеріал наведено про діяльність служби безпеки ОУН. Радянський каральний апарат розгорнув масштабну боротьбу проти українського визвольного руху з використанням широкої агентурної
мережі, провокаційно-компрометаційних заходів та спецгруп. Протидіючи їм, служба безпеки ОУН, як
зазначає автор, забезпечувала життєдіяльність організації. Дисертант при цьому зазначає і на помилках в
роботі СБ.
У цьому ж розділі знайшли належне відображення такі маловивчені питання, як господарське
забезпечення підпілля, санітарна і суспільна опіка. Основними джерелами господарсько-фінансового забезпечення підпільників і вояків УПА були: підтримка місцевого населення, захоплені трофеї – зброя, гроші,
продукти харчування, медикаменти, реквізиції, продаж буфонів. Керівники кущових проводів організовували роботу зі збирання харчів, налагоджували виготовлення в селах шефських та кравецьких виробів.
Станичні обкладали податками (грошима та продуктами харчування) жителів сіл, виходячи з можливостей
того чи іншого селянського господарства. Матеріальна допомога з-за кордону була відсутня.
Великий інтерес викликає параграф про етнонаціональну політику ОУН у Карпатському краю.
Одним із поширених радянських міфів було твердження про негативне ставлення націоналістів до представників інших національностей. На основі документів автор стверджує про хибність такого висновку.
Етнонаціональна політика ОУН базувалася на принципі толерантного ставлення до представників усіх
національностей. Натомість імперіалістів-загарбників націоналісти закликали знищувати як ворогів народу.
У підпіллі Карпатського краю працювали вихідці майже з усіх областей України, у тому числі були й
росіяни та євреї. Як окремий сюжет автор розглянув польсько-український конфлікт у Карпатському краю
у 1944-1945 роках.
Розділ четвертий монографії присвячено воєнній окрузі УПА "Говерля". Про зміст розділу інформацію несуть назви параграфів: формування, відносини між УПА і ОУН, військово-польова жандармерія,
підбір і навчання кадрів, політвиховання, озброєнння, збройні дії. У цьому ж розділі описано структуру,
проведено підрахунок чисельності УПА. Загальна чисельність УПА на цій території у 1945 р. складала
6 – 7 тис. вояків. Найбільше втрат відділам військової округи "Говерля" завдано у 1946 р. під час так зв.
"великої блокади". У таких умовах прийнято рішення провести "чистку" в УПА. В її рядах мали залишитися
тільки боєздатні стрільці та добровольці. За наказом з УПА для явки з повиною було відправлено 20-25%
особового складу. Автор зробив висновок, що перегляд людського складу кожного із загонів допоміг забезпечити життєдіяльність цілої УПА. Адже роки боротьби підірвали здоров′я частини стрільців, водночас у
лавах партизан перебували звичайні пристосуванці, агентура і навіть злочинці. Саме звільнення від такого
баласту підвищило бойовий дух УПА. Автор вважає, що бойова діяльність УПА в окрузі "Говерля" була
однією з найпотужніших серед тогочасних воєнних округ.
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Науковою новизною позначений розділ п′ятий про повсякденне життя та побут учасників визвольного руху. Розпочинається він з параграфа про соціальний портрет українського повстанця.
Учасники руху спротиву свідомо обираючи життя у підпіллі, прирікали себе на подолання численних
труднощів, насамперед побутового характеру. В умовах справжніх воєнних дій, неофіційно введеного у
регіоні воєнного стану з усіма наслідками (загибель, арешти, відкриті судові процеси і страти, депортації)
не всі націоналісти змогли гідно впоратися з такими реаліями. Це зумовлювалося не тільки відсутностю
елементарних побутових вигод, їжі, поганим медичним забезпеченням, але й перебуванням у постійному
стресі. Однак, зазначає автор, попри повсякденні побутові складнощі, воєнне протиборство висунуло на
історичну арену сильних, жертовних особистостей, які залишалися людьми і не втрачали моральних та
християнських цінностей.
У шостому розділі досліджено репресивну політику сталінського тоталітарного режиму. У регіон
скеровано величезні військові та репресивно-каральні сили. Саме вони розпочали широкомасштабну збройну боротьбу. Проводилися цілі урядові кампанії, спрямовані на ліквідацію визвольного руху. Використовувалася агентура, різноманітні спецзасоби, масові тотальні репресії. У монографії відтворено весь трагізм
ситуації, у якій опинилося місцеве населення. Жертвами жорстоких репресій ставали не лише учасники
визвольного руху, особи, які його підтримували, але і їхні родини. Силові структури використовували
повстанські сім′ї, як заручників, а пропаганда прагнула всіма способами дискредитувати повстанців. Режим
намагався протиставити націоналістів решті населення, зобразити їх бандитами, злочинцями, агентами
іноземних спецслужб, хоча насправді це були звичайні люди, які мали сім′ї, родини і проявляли готовність
пожертувати найціннішим – життям та прагнули жити у незалежній українській державі.
Загалом дослідження Ільницького В. І. є фундаментальним внеском у вивчення історії визвольного
руху в Україні. Матеріал у монографії викладено змістовно і доступно, що наблизить її до широкого кола
читачів. Без сумніву книжка зацікавить не тільки викладачів і студентів, але й політичних і громадських
діячів, усіх, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби українського народу.
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Восени 2016 р. побачила світ чергова, понад 900-сторінкова книга відомого українського вченогогуманітарія і громадського діяча, професора Степана Гелея. Цей фоліант складається з 9-ти розділів:
1. З історії України, української культури та духовності. 2. З історії української політичної думки. 3. З історії
економічного розвитку Галичини та української кооперації. 4. Історичні нариси про діячів української
кооперації. 5. Статті в Енциклопедії сучасної України. 6. Статті в Енциклопедії Львова. 7. Інтерв′ю. 8. Рецензії. 9. Відгуки на дисертації. Кращому розумінню творчого задуму автора сприяє вступне слово професора Володимира Кондратюка. Однак з огляду на зміст, характер і концептуальну наповненість публікації
С. Гелея, на наш погляд, можна поділити на: 1) теоретико-методологічні; 2) конкретно-історичні та
історіографічні; 3) політологічні. Тому аналіз книги здійснимо саме за такою схемою.
Збірник відкривається циклом статей про феномен української національної ідеї. І це не випадково,
адже питання національної ідеї посідає провідне місце в концепції українського державо- і націєтворення.
Державні діячі, науковці та публіцисти звертаються до неї з метою обґрунтування власного бачення
минулого, сучасного стану та перспектив подальшого розвитку незалежної Української держави.
У статті "Національна ідея в духовному світі українського народу" автор простежив процес становлення і розвитку української національної ідеї, її основні форми в історії політичної думки в Україні. Звертаючи свій погляд у минуле, учений зазначив: "Т. Шевченко на Великій Україні, а М. Шашкевич на Західній
Україні виконали покладене на них долею історичне призначення – пробудити свій народ і вдихнути в нього
віру в його воскресіння. Цю ідею підхопив І. Франко…" (с. 21). Але наскільки є актуальною національна
ідея сьогодні, коли українці мають свою суверенну державу? На це питання С. Гелей дав таку відповідь:
"Формування нової української нації відбувається на принципах державності, а не етнічності, ми і сьогодні
не відмовляємося від національних пріоритетів, які властиві сучасним розвиненим демократичним державам,
не відмовляємося від українського відродження, рішуче заперечуючи при цьому космополітизм" (с. 22).
Українська національна ідея у баченні С. Гелея – поняття багатовимірне. Це, насамперед, гармонійне
поєднання етноісторичних цінностей з громадянськими, моральними, гуманістичними цінностями. Іншими
словами: єдність людського і національного – це ідеал українського державницького мислення і національної світоглядності. Але при цьому, вважає автор, треба пам′ятати і про соціальний чинник, бо ще І. Франко
вказував на поєднання національного і соціального інтересів людей, на "тісний і нерозривний зв′язок
політики з жолудком". А тому, констатує С. Гелей, демократична держава не може ігнорувати права особи,
громадянина, власника, пріоритету особистості над колективом. Тільки тоді, коли боротьба за свободу і
права особистості будуть іти нероздільно, "українська ідея" буде мати реальний смисл, а українська нація
закріпить назавжди статус незалежної держави (с. 24).
Автор не оминув увагою й такий важливий фактор живучості української національної ідеї, як
християнський світогляд українців. Саме він завжди підтримував національну ідею, український патріотизм. Саме він був і залишається потужним джерелом духовного творення, самопізнання особи і самоствердження держави (с. 24).
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Цей погляд учений розвинув у статті "Хресна дорога Української Церкви", яка відкриває п′яту книгу
унікального видання – "У боротьбі за волю України. Спогади, життєписи, документи, матеріали" (Львів,
2006). Квінтесенцією його розмірковувань є думка про те, що в часи найважчих випробувань Українська
Церква "залишалася Берегинею не лише релігійного духа, а й національної ідентичності" (с. 34). Майбутнє
київського православ′я С. Гелей бачить у створенні єдиної помісної церкви в Україні, що дасть можливість
зруйнувати найсильніший форпост "російського світу" в Україні і сконсолідувати націю. "Єдина Українська
Православна Церква, твердить автор, означає повернення до традиційних основ київського християнства і
сприяє наближенню того часу, коли національні церкви об′єднаються в єдину Християнську Церкву на
українських землях. Це, своєю чергою, приведе до того, що Українська Церква буде найбільшою серед усіх
православних об′єднань, стане фактичним лідером у східно-християнському світі" (с. 49).
У доповіді "Про завдання української інтелігенції на сучасному етапі", виголошеній 17 вересня
2009 р. на загальних зборах Львівського відділення Конгресу української інтелігенції, С. Гелей розглянув
проблематику української ідеї в контексті буття провідної верстви українського соціуму: національна еліта
є носієм національної ідеї, цим вона відрізняється від бюрократично-номенклатурної верстви. "Якщо
інтелігенція справді хоче бути совістю народу, а не охлосу, висновував автор, вона має не лобіювати якісь
окремі суспільні потреби, а представляти потреби нації в цілому" (с. 124). Світоглядний зміст має й така
думка: "[…] Інтелігенція для виконання своєї місії може й повинна, спираючись на філософію людиноцентризму, використовувати і мораль, і знання, і інтелект, і владу для досягнення єдиної мети – виховання
української людини. Тільки така людина може гідно виконати величні завдання – творення й розбудови
нової України" (с. 124).
Як відомо, процес усвідомлення української національної ідеї відображався в політичній поезії
Тараса Шевченка. Цьому питанню С. Гелей присвятив низку статей: "Українська ідентичність у поетичній
творчості Тараса Шевченка і російська цензура", "Тарас Шевченко – творець національної ідеї, натхненник
української незалежності (історіографічний аспект)", "Тарас Шевченко і Галичина", "Тарас Шевченко –
найбільший політичний поет України. Доповідь на Урочистій академії викладачів, студентів та співробітників Львівської комерційної академії, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Шевченка 20 березня
2014 р.". На переконання дослідника, Т. Шевченко належав до тої частини української патріотичної еліти,
яка, опираючись на широку соціальну базу селянства, козацтва, міщанства, почала творити свій світ з
власною історією, мовою, літературою, своїми традиціями та символами, що увиразнювали б національну
ідентичність України (с. 176). С. Гелей цілком справедливо розглядає Т. Шевченка як духовного батька сучасної української людини, як предтечу українського майбутнього, як автора національного імперативу –
основної ідеї, що формує український спосіб мислення (с. 177). Доконаним фактом є і те, що духовна
спадщина Т. Шевченка мала і нині має велику етноконсолідуючу силу, позитивно впливала і впливає на
формування психології соборності української нації (с. 235).
Українську національну ідею активно розвивали з різних соціально-філософських і суспільно-політичних позицій М. Грушевський, М. Драгоманов, І. Франко, Д. Донцов, В. Липинський та ін. Однак, на думку С. Гелея, Т. Шевченко "зробив для відродження і становлення сучасної української нації чи не більше з
будь-якого українського політичного діяча чи теоретика політика, відродив у ній національну самоповагу
та прагнення до самостійного державно-політичного існування" (с. 237). Про значення Шевченкового слова
тепер і про його невмирущість С. Гелей висловився так: "Шевченкова концепція вільної, незалежної України по сьогоднішній день залишається актуальною, як актуальними є всі твори, що змальовують систему
бюрократичного імперського керівництва… Розпад Російської імперії, передбачений ще Т. Шевченком, не
завершився, як не завершилося залежне від цього розпаду українське національне відродження, бо знову
життя (вже вкотре) виносить на поверхню ті ж проблеми, які так і залишилися невирішеними ще від часів
Шевченка, а його пророче слово, як і тоді, вселяє надію на осягнення справедливості" (с. 240).
С. Гелей зарекомендував себе добрим фахівцем у царині регіональної історії. Як уродженець Рогатинщини він зацікавився, передусім, історичним минулим саме цього краю. У статті "Українська гімназія в
Рогатині на етапі становлення і розвитку навчально-виховного процесу. 1909–1914 роки" (написана у
співавторстві з А. Прокопом) представлено історію навчального закладу у контексті суспільно-політичного
і культурного життя Галичини початку ХХ ст. Авторська увага прикута до потужного громадського руху за
створення української гімназії, навчально-виховного процесу, учительського та учнівського контингентів,
фінансового стану освітнього закладу. На фоні широкого історичного полотна яскравими барвами змальовано образи директора гімназії М. Галущинського та низки педагогів – М. Угрина, А. Лотоцького, І. Крип′якевича, Г. Мартинця та ін. (с. 72–83). У підсумку автори дійшли висновку, що викладацький колектив
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Рогатинської гімназії був високопрофесійним та прогресивним, відзначався високою національною свідомістю, активно працював над удосконаленням навчально-виховного процесу, організацією шкільного самоврядування, впровадження найпростіших форм учнівської кооперації та ін. (с. 84). Свідченням могутнього
патріотичного пориву українців є наведені у статті порівняльні дані про кількість учнів у Рогатинській
польській гімназії ім. цісаря Франца-Йосифа, що була створена зусиллями місцевої влади у тому ж 1909 р.,
та української приватної гімназії. Так, якщо в 1912/13 н. р. у першій навчалося 209 учнів, з яких 180
визнавали своєю рідною мовою польську, то у другій тоді завершило навчання 647 гімназистів (с. 94–96).
Ведучи мову про місце і роль Рогатинської гімназії в національно-культурному житті галицьких
українців, дослідники резонно ствердили, що її духовний та моральний потенціал "дав змогу виховати й
підготувати провідну верству інтелігенції, яка спричинилася до культурно-громадського й господарського
розвитку західноукраїнських земель" (с. 112).
У статті "Татарські набіги на Рогатинську землю в кінці ХV – ХVІІ століттях" С. Гелей простежив
хронологію загарбницьких походів кримських татарів на Рогатинщину, показав їх жахливі господарські й
демографічні наслідки для українського населення краю, торкнувся питання про місце і роль дружини
турецького султана Сулеймана І Пишного, уродженки Рогатина Роксолани (Анастасії Лісовської) у світовій
історії. На думку автора, Роксолана принесла в Османську імперію ренесансний, гуманістичний дух вільних
взаємин чоловіка і жінки зі звичаїв Великого князівства Литовського (с. 281). С. Гелей погоджується з
висловленою В. Грабовецьким, Я. Дашкевичем, Я. Кісем та іншими дослідниками думкою, що в час, коли
Роксолана була дружиною Сулеймана І, зменшилася кількість руйнівних нападів татарських орд на українські землі. Цей висновок базується на документальних матеріалах. Так, у ХVІ ст. джерелами зафіксовано щонайменше 69 нападів упродовж 63 років. Із цієї кількості походів на першу чверть ХVІ ст. припадає
23, а на 20–50-ті роки (час перебування Роксолани у Стамбулі) – лише 9. У семи випадках татарські, турецькі
і волоські загони зазнали поразки. Решта 37 нападів припадає на другу половину ХVІ ст., після смерті
Хуррем Хассекі (с. 282–283).
С. Гелей виявив талант і в дослідженні церковно-релігійної тематики, про що засвідчує вартісна
розвідка "Соціальний статус та матеріальний стан церкви у ХІХ столітті. (На матеріалах Вербилівської
парафії Рогатинського деканату)". На відміну від І. Франка, який у статті "Попи і економічне положення
українського народу в Галичині" в основному акцентував на "попівське здирство", С. Гелей показав: ні
платня від австрійського уряду, ні прибутки з ґрунту, ні винагорода від парафіян за обрядові послуги –
т. зв. "jura stolae" – не могли повністю забезпечити нормальне життя священикам та їхнім сім′ям. Лише деякі
з них жили в достатку. Особливо нестерпним було життя родини священика після смерті годувальника. Така
ситуація спонукала духовенство організувати фонд вдів і сиріт священиків, який мав би, бодай частково,
вирішити цю складну проблему (с. 300–303).
Інший напрям наукових студій С. Гелея – історія української кооперації. Блок публікацій (а їх у збірнику близько 40) відкриває стаття про перше споживче товариство в Галичині "Народна торгівля". Автор
довів, що ця спілка була найбільшою споживчою кооперацією 1-го ступеня, мала свої філії і склади по всій
Західній Україні. Якщо у 1924 р. "Народна торгівля" об′єднувала 5 481 членів, а в 1935 – 6 247 (у т. ч. 428
кооперативів), у 1937 – на всіх її 6 443 члени було 5 837 фізичних осіб, 86 міських споживчих кооперативів,
271 сільський закупочно-збутовий кооператив. Це свідчило про те, констатував дослідник, що "Народній
торгівлі" належала велика роль у справі розвитку українського "третього стану", провідною ідеєю якого
було "створення індустріального крамарства" (с. 417).
Зародження і розвиток економічної освіти в Галичині висвітлено у статтях "З історії торговельної та
кооперативної освіти в Галичині" та "Просвіта і кооперативний рух у Галичині". З′ясовано, що фахова
торговельна освіта в національному регіоні України бере свій початок від 1817 р., коли було засновано
реальну школу у Львові. Спеціалістів для торговельних та промислових приватних, кооперативних і державних організацій готували мандрівні інструктори, короткотермінові курси і практика в закладах "Народної торгівлі", господарські гуртки, що їх з початку ХХ ст. створювали при філіях товариства "Сільський
господар", засновані "Просвітою" дворічна торговельна школа у Львові (1911) і господарська школа для
дівчат в Угерцях Винявських (1912). Найпоширенішими в міжвоєнний період були трирічні торговельні
школи. Тоді ж вищу торговельну освіту в Галичині давала Вища школа закордонної торгівлі у Львові. Як
слушно зауважив автор, важливим результатом подвижницької праці "Просвіти" було виникнення в краї
розгалуженої мережі українських економічних закладів кооперативного типу. А наступним її кроком стала
навчально-господарська діяльність (с. 431–432).
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Духовною основою економічного розвитку української Галичини було греко-католицьке духовенство. Ця теза С. Гелея пронизує всю статтю "Для загального добра. Вплив Української Греко-Католицької Церкви на становлення та розвиток кооперативного руху в Галичині". Відомими кооператорами, як
показав історик, стали отці Степан Качала, Данило Тинячкевич, Теодор Цегельський, Степан Городецький
та багато інших. У 1926 р. серед 1 460 українських кооперативів було 646 або 44,2%, в яких до складу
надзірних рад чи дирекцій входили греко-католицькі священики. На думку С. Гелея, така висока участь
духовенства у керівництві кооперативним рухом була зумовлена: 1) браком кваліфікованих кадрів;
2) структурою українського суспільства, в якому переважало сільське населення; 3) практикою священицького господарювання; 4) тісним зв′язком кліру з національним рухом (с. 445).
У статті "Кооперативний рух в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. На матеріалах
Рогатинського повіту" автор довів, що західноукраїнська кооперація досягла найбільших успіхів у міжвоєнний період ХХ ст. Підтвердженням цього є, зокрема, те, що на початок 1930-х рр. Ревізійний союз українських кооперативів став найбільшим кооперативним об′єднанням у Польщі. Під його підпорядкуванням
перебувало 26,3% загальної кількості кооперативів, хоча українці становили лише 11% населення. Водночас
п′ять польських ревізійних союзів об′єднували лише 61% кооперативів (с. 519).
Внесок чільних кооператорів у боротьбу за українську державність представлено у статті "Українські
кооперативні діячі Західної України – учасники Першої світової війни та Української національної революції". Автор зосередив свій погляд передусім на постаті Костя Левицького, згодом висвітлив діяльність
Зиновія Пеленського, Іллі Витановича, Романа Смаль-Стоцького, Андрія Палія, Євгена Храпливого, Дениса
Коренця. Не оминув увагою громадську діяльність представниць українського жіноцтва – Олени Степанів,
Ольги Бачинської, Іванки Блажкевич, Константини Малицької. Підбиваючи підсумок, дослідник вказав на
те, що саме в часи великих випробувань українське населення виявило несподівано високу моральну силу.
В його середовищі формувався новий тип лідерів свідомих своїх цілей, з ідеалістичною сміливістю,
почуттям відповідальності за власні слова і вчинки, готовністю віддати життя за національну справу
(с. 554).
Слід зауважити, що біографічний метод дослідження є одним із провідних у творчій лабораторії
С. Гелея. Це засвідчують четвертий, п′ятий і шостий розділи його книги. Саме тут зібрано й науково осмислено найбільшу кількість емпіричних даних про діячів української кооперації – Степана Федака, Омеляна Саєвича, Миколу Заячківського, Йоахима Волошиновського, Кузьму Безкровного, Михайла Холевчука, Андрія Качора та ін.
Багатством фактологічного матеріалу та глибоких узагальнень позначена стаття "Українська кооперація в Галичині у період між світовими війнами". Основні аспекти розвідки такі: стан української кооперації після закінчення Першої світової війни, політика польської влади щодо української кооперації (переслідування українських кооперативів на початку 1920-х рр., брутальне нищення українських кооперативів
під час "пацифікації" Галичини 1930 р. та ін.), особливості українського кооперативного руху, динаміка
зростання кількості кооперативів та їх соціальний склад, поширення кооперативних знань, пропаганда
кооперативних ідей засобом друкованого слова. Останнє питання знайшло відображення й у спеціальній
статті – "Кооперативна преса України у першій половині ХХ ст.". Як і в попередніх публікаціях незмінною
залишається авторська концепція: "Українська кооперація… привчала селян до товарно-грошових відносин, прилучала до новітніх технологій та передових європейських методів господарювання… Пробудивши
приспані можливості селянства до розвою масової господарської культури вона спонукала українців
реалізувати свої творчі можливості у розбудові національного життя" (с. 608).
Частина праць С. Гелея присвячена питанням проблемної історіографії. Так, у доповіді "Гуманітарні
науки в дослідженнях Наукового товариства імені Шевченка", виголошеній 14 жовтня 2014 р. на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції з нагоди 140-річчя НТШ, автор простежив тематику
українознавчих досліджень історико-філософської та філологічної секцій НТШ від початку ХХ ст. дотепер,
показав соціокультурні умови розвитку україністики та персональний внесок учених у вивчення історичного минулого України. Найбільше уваги звернув на наукову працю найактивніших діячів НТШ до Першої
світової війни – М. Грушевського, І. Франка та В. Гнатюка. Ведучи мову про видавничу діяльність НТШ,
С. Гелей відзначив таке: від 1873 до 1939 рр. Товариство надрукувало 1 172 томи різних видань, що стали
"золотим фондом" української науки. Найважливішими були публікації в галузі суспільних наук (праці
М. Грушевського, І. Джиджори, І. Крип′якевича, І. Кревецького, М. Кордуби, С. Томашівського), з філології та літературознавства (І. Франка, М. Возняка, О. Огоновського, К. Студинського, М. Деркач-Футрак), з
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етнографії, фольклористики та мистецтвознавства (В. Гнатюка, М. Зубрицького, Ф. Колесси, В. Шухевича),
з антропології (Ф. Вовка, І. Раковського) та ін. (с. 259).
Автор показав, що, попри наявність великої кількості академічних установ та університетів у
незалежній Україні, НТШ і надалі залишається авторитетною громадською науковою інституцією. Носіями
її традицій стали Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, О. Купчинський, М. Крикун та ін. Передусім заслуговує на
схвалення наукова діяльність Я. Дашкевича, який, за словами автора, був символом незламності і належав
до того кола науковців, хто довгий час визначав інтелектуальний простір Львова (с. 266). На переконання
С. Гелея, вчені-гуманітарії за 140 років зробили вагомий внесок у розвиток наукових знань про Україну, її
етнос, культуру, мову, історію, літературу. Вони були не тільки гідними представниками української
наукової думки, а й важливою ідейно-світоглядною опорою національно-визвольного руху (с. 269).
С. Гелей досягнув успіхів і в такій ділянці наукового пошуку, як інтелектуальна біографія історика.
Зокрема, він простежив життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, педагогічну й громадську
діяльність О. Купчинського та Ю. Сливки. Перший для С. Гелея – "виразник національної дослідницької
традиції Івана Крип′якевича та Лукії Гуменецької.., взірець щирості й відданості Україні, українській науці
та культурі" (с. 161). В особі Ю. Сливки автор також бачить "визначного українського історика, політолога,
педагога, блискучого публіциста, який збагатив науку знанням про Україну – про її витоки, еволюційний
розвиток" (с. 316).
Перу С. Гелея належить низка рецензій на різні за інформаційними ознаками та цільовим призначенням наукові видання, а саме: на монографії С. Злупка "На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений,
організатор, патріот" (Львів, 1999), Ю. Киричука "Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика" (Львів, 2002), П. Кузика "Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах"
(Львів, 2003), О. Калакури "Поляки в етнополітичних процесах на землях України в ХХ столітті" (К., 2007),
Т. Оніпко "Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу. Історико-економічний
аспект" (Полтава, 2010), на збірники "Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р. Збірник документів і матеріалів" (Львів; Київ, 2001), "Євген Олесницький. Сторінки з мого життя" (Львів, 2011), "Українська
ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник
документів і матеріалів" (К., 2013), на енциклопедичне видання "Наукове товариство імені Шевченка.
Т. І. А – Бібл" (Львів, 2012). У кожному окремому випадку вчений продемонстрував обізнаність в темі, дав
об′єктивні оцінки рецензованих публікацій, показав їх значення для сьогодення. Наприклад, рецензію на
збірник "Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії…" він завершив такими словами:
"[…] Опубліковані … документи переконливо доводять, що мова і культура були й залишаються головними
чинниками формування та функціонування української національної ідентичності, що боротьба за
українську мову – це боротьба за українську владу… Відповідно до завдань творення "русского мира", зовнішня політика Росії щодо України, як і діяльність Московського патріархату, мають відверто антиукраїнський характер. Новітні валуєви, юзифовичі продовжують поширювати міф про лінгвістичну близькість
української і російської мов, хоч насправді засилля російської мови в Україні – російських мас-медіа,
російської попси і московського попівства мають на меті зробити в майбутньому Україну без українців"
(с. 812). Зауважимо, що цей сміливий висновок зроблено ще до української Революції гідності.
В аналізованому збірнику вміщено 22 рецензії С. Гелея на докторські й кандидатські дисертації,
причому з різних спеціальностей – "Історія України", "Всесвітня історія", "Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни". Це ще раз засвідчує високий фах С. Гелея як історіографа. Наведемо
декілька прикладів, які доводять компетентність ученого в різних наукових проблемах. Так, у рецензії на
докторську дисертацію Я. Шабали "Аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ ст.: передумови,
перебіг та наслідки" опонент цілком слушно вказав на важливість персонологічного аспекту в науковій
роботі (с. 919). Відгук на такого ж рівня дисертацію В. Комара "Концепція прометеїзму в політиці Польщі
(1921–1939)" містить побажання в майбутньому дослідити роль Є. Маланюка, Б. Лепкого, М. Кордуби,
І. Кедрина-Рудницького та інших визначних українських діячів у міжнародному прометеївському русі
(с. 905). Оригінальною є дисертація польського історика Вєслава Лукаша Мацєжинського "Реклама в пресі
Польського Королівства і Східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)", подана на здобуття
наукового ступеня доктора історичних наук. Однак не менш оригінальними є й висновки офіційного
опонента С. Гелея, як-от: "Аналізуючи рекламу, слід відповісти не лише на питання, який товар чи послуги
пропонуються та яким періодом можна датувати рекламу, до якої категорії населення належать потенційні
споживачі, а й які уявлення формує, на які стереотипи спирається реклама, в чому історичність даної

143

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14.

реклами, які елементи реклами (художні, інформаційні) допомагають зробити висновки і наскільки ці
висновки відповідають іншим історичним джерелам" (с. 858).
Окремий блок збірника формують статті політологічного характеру. У полі зору С. Гелея перебуває
наукова спадщина представників державницької школи та водночас новітнього українського консерватизму
С. Томашівського та В. Кучабського. І це цілком закономірно, бо вказаний сегмент інтелектуальної історії
став темою докторської дисертації вченого.
Проаналізувавши історичні та суспільно-політичні погляди С. Томашівського, С. Гелей відзначив їх
еволюцію: якщо його довоєнні дослідження в значній мірі написані підо впливом народницької концепції
М. Грушевського, то такі праці, як "Історія України. Старинні і середні віки" (Львів, 1919), "Під колесами
історії: Нариси і статті" (Берлін, 1922), "Петро, перший уніатський митрополит України-Руси" (Львів, 1928),
"Про ідеї, героїв і політику. Відкритий лист до В. Липинського з додатками" (Львів, 1929), свідчать про
остаточний перехід ученого на державницькі позиції. Його концепція державотворення, яка набула завершеного вигляду в останні роки життя, містить елементи католицизму, консерватизму та прагматизму, – висновкував С. Гелей. Не всі історичні погляди С. Томашівського витримали перевірку часом (наприклад, скептичні думки з приводу ідеї формування в майбутньому єдиної української нації або надто критичні оцінки
діяльності Б. Хмельницького, І. Мазепи та С. Петлюри). Та все ж частина його політичних рецептів, вважає
С. Гелей, "може прислужитися як для сучасної політичної науки, так і для політичної практики" (с. 332).
Творчий доробок В. Кучабського дійшов до наукового середовища України головно стараннями
С. Гелея. У статті "Василь Кучабський про більшовицьку "українізацію" та її наслідки" історик показав, що
вчений-консерватор вже 1925 року у своїй праці "Більшовизм і сучасне завдання українського Заходу" розкрив справжню суть політики "українізації" в УСРР. На думку В. Кучабського, метою більшовицької національної політики і, зокрема, "українізації" було не допустити формування української нації як політичного
чинника і зупинити її на рівні "культурних націй" (с. 345). Проте, резюмує С. Гелей, тоді В. Кучабський не
міг збагнути, що вже на початку 1930-х рр. основною загрозою для єдності СРСР Й. Сталін оголосив місцевий націоналізм. А це означало кінець політики "українізації" і перехід у наступ на національно свідоме
українство (с. 346).
У наступних публікаціях – "Василь Кучабський і проблеми державності України на сторінках тижневика "Мета" (1931–1933 рр.)", "Василь Кучабський та проблеми політичної культури" – С. Гелей проаналізував праці В. Кучабського, написані в контексті державницької історіографії та під впливом поглядів
В. Липинського. Як зауважив дослідник, В. Кучабський одним із перших в українській історичній науці
концептуалізував ідею державності крізь призму нових тенденцій розвитку світу. Розмірковуючи про форму державного правління, він обстоював ідею "позитивного мілітаризму", що виражалася у необхідності
національно-військової диктатури як єдиного засобу зберегти територіальну цілісність та державний
суверенітет у боротьбі з зовнішніми та внутрішніми ворогами (с. 366). На думку С. Гелея, корисною для
сучасних вітчизняних державотворців могла би стати ідея В. Кучабського про пріоритет внутрішньонаціональної діяльності над закордонною політикою. Іншими словами: український рух є неповторним і має
спиратися на власний політичний досвід, традиції та історію (с. 373).
С. Гелей виокремив й інші оригінальні думки В. Кучабського, як-от: треба виховувати, плекати кадри
не для організації низів, а для формування верхів, щоб керівництво політичним проводом не взяли в свої
руки крикуни й демагоги, які не хочуть вчитися, не хочуть готувати себе до того, щоб жити з чесної праці,
а кидатися в політику, аби з неї жити, внаслідок чого політичне життя – свідомо й несвідомо – перебуває на
грошах і службі чужих держав, а не України, і ця корупція призводить до чимраз більшого партійного і
навіть релігійного розшарування народу (с. 384).
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що збірка праць С. Гелея завдяки широкій проблематиці дослідження стала вагомим внеском у скарбницю української гуманітаристики. Автор зібрав, систематизував і
науково осмислив багатий фактографічний матеріал із різних проблем історії України, української культури
та духовності, економічного розвитку Галичини та української кооперації. До того ж, читач має змогу
відкрити для себе маловідомі широкому загалу імена українських культурних і кооперативних діячів, політиків, кращих представників історичної та політичної думки. Головна цінність доробку ученого полягає в
його не тільки науковому, а й у великому методологічному значенні. Рецензоване видання вкотре засвідчило, що професор Степан Гелей є особистістю невичерпного творчого неспокою, тому побажаємо йому
подальшої плідної роботи на ниві української науки.
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SCIENTIFIC CONFERENCES, ROUND TABLES, ORGANIZED FOR 2016
IN THE LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS WITH THE
PARTICIPATION OF LECTURERS OF THE DEPARTMENT OF HISTORY
AND POLITOLOGY
21 квітня 2016 р. кафедрою історії та політології проведенo студентський круглий стіл на тему:
"Політологічні проблеми посткомуністичної трансформації"., на якому студенти групи 1211 виступили з
грунтовними доповідями. Зокрема, студентка Пироговська Л. ознайомила присутніх з основними парадигмами трансформацій у посткомуністичних суспільствах. Студентка Мельничук І. дала характеристику
політичним партіям в Україні. Студентка Стецюк К. у доповіді "Система комунікацій в освіті" розглянула
проблеми комунікаційної роботи ВНЗ. Цікавою була також доповідь студента Арзуманяна Д. на тему
"Проблеми виходу українських товарів на ринок Європи". Він зазначив, що не всі українські виробники
дотримуються норм, що діють у Європейському Союзі, тому потрібно переймати досвід тих українських
компаній, які вже співпрацюють з ринком ЄС.
26 квітня 2016 р., на день 30-і річниці трагедіі на Чорнобильській АЕС, в стінах Львівського торговельно-економічного університету відбувся круглий стіл на тему: "Суворі уроки Чорнобиля". У заході взяли участь
доктор медичних наук, професор Борис Білинський, доктор історичних наук Ярослав Тарас, доктор історичних
наук, член Спілки письменників Украіни, поет Петро Шкраб'юк, викладачі кафедри та студенти ЛТЕУ.
Важливою подією у житті Львівського торговельно-економічного університету стало проведення у грудні
2016 р. міжнародної науково-практичної конференції, яку присвятили 150-річчю створення першого споживчого
товариства в Україні та 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету.
Викладачі кафедри історії та політології та інші учасники конференції виступили з доповідями у
секції "Історичні традиції українського кооперативного руху" (спікери: проф. Гелей С. Д., проф. Марочко В. І., модератор проф. Нестуля О. О.).
Темами для обговорення на засіданні секції стали наступні:
"Михайло Туган-Барановський – визначний теоретик української кооперації";
"Іван Франко про засади української кооперації";
"Зародження кооперативної ідеї в країнах Європи. Український національний інституціоналізм у
кооперативній думці ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. Становлення споживчої кооперації у Волинській
губернії в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст.";
"Роль Полтавської спілки споживчих товариств у становленні споживчої кооперації краю";
"Доброчинна діяльність споживчої кооперації України: історичний досвід 20-х років ХХ ст.";
"Споживча кооперація Волинського воєводства в 20-30-х роках ХХ ст.
Волинський кооперативний союз "Гурт" (1933-1939 рр.). Відродження кооперативного руху в незалежній Україні".
Участь в обговоренні виступів взяли: Левицький В. П., проф. Аліман М. В., проф. Вісин В. В.,
проф. Шабала Я. М. та ін.
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