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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ЖИТТЯ ЯК ПОЄДНУЮЧА НИТЬ

С

аме так розглядав свій шлях один із лауреатів Нобелівської премії, поєднуючи
цією ниттю Україну з Францією, скромний світ емігранта зі світом надсучасної
науки, тією, поміж тисячами ідей, справ і потреб, яка йде вздовж життя так, щоб
ніколи не втрачалася ціль. Символічно, що йому присвятив статтю Микола Миронович.
Життя історика, як і кожної людини – нить, що поєднує минуле і майбутнє. З осягнутою
відповідальністю.
...Час кожному відводить 24 години на добу, пори року змінюють одна одну, складаючи
природній цикл, сонце сходить на сході, й заходить на заході. Та усе частіше помічаємо, що
Земля рухається швидше?, а літо стає спекотніше. На новому витку історик намагається
осягнути, що відбувається, спираючись на минуле – фундамент сьогодення. 2-а частина
збірника до ювілею Миколи Мироновича Алексієвця – дивовижної Людини, Вченого,
Організатора, вміщує новітні розробки українських дослідників щодо цілого кола питань, які
знайдуть відгук, спонукатимуть до осмислення й наукового діалогу, стануть новою точкою
відліку для фахівця і любителя.
Спрямування статей випливає зі сфери наукових зацікавлень професора-всесвітника.
Поряд з тим, що є автором, рецензентом низки монографій, підручників, посібників, Микола
Алексієвець – засновник і упродовж тривалого часу редактор ряду видань, зокрема
“Сторінки літопису”, “Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: історія”, ін., завжди
тримає у фокусі погляду події внутрішнього та міжнародного життя, добре ознайомлений зі
станом сучасних наукових історичних досліджень в Україні й зарубіжжі, має чудове відчуття
потрібного і своєчасного.
Сьогодні дякуємо нашим авторам, які поєднані з ювіляром, усім, хто причетний до
підготовки часопису. Спасибі кажемо Миколі Мироновичу – за довіру, виявлену нам, й те,
що зробив реальністю світ історії і науки. Згадуються слова Альфреда Нобеля: “Якщо бодай
одна з тисяч моїх ідей послугувала добру, я задоволений”. Задуми Миколи Мироновича, є
саме такими, – ті, що здійснені, які у процесі реалізації, і наступні.
Мрії ж про завтра – мрії про майбутнє. А це ціле життя! У якому усі ми поєднані
невидимими зв’язками. Читайте, розмірковуйте, знаходьте!
Леся Алексієвець
Батькам, усім, чиї любов і дружба були супутниками, тим, хто обрав шлях історика.
Досягнення людського духу виводять з масштабів часу і простору, та опертя – у національній
традиції, щедрій на добро українській землі.
Микола Алексієвець
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СТУДІЇ
УДК 94(477)+94(4+5)

Олександр Удод, Михайло Юрій
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНИ МІЖ
СХОДОМ І ЗАХОДОМ
У статті йде мова про цивілізаційний вимір України: її становище між Сходом і Заходом,
особливості периферійних цивілізацій, до
яких відноситься Україна. Звертається також увага на соціокультурний розкол, притаманний для України через її геополітичне розташування серед інших цивілізацій.
Ключові слова: цивілізація, традиційне суспільство,
ліберальне суспільство, розкол, централізація, локальна цивілізація, периферійна
цивілізація, лімітроф.

П

ошук специфіки народу і суспільства повинен вестись на тому рівні, де в історії
виникає істотна в масштабі світового історичного процесу різниця між країнами
і народами, між масштабними періодами самої історії. Для цього потрібно у
світовій історії з’ясувати максимально узагальнені, значущі якісні зрушення, необхідно
зробити крок у конкретизації абстрактного розуміння світової історії, тобто перейти на
рівень цивілізацій, до змін, що досягають цивілізаційного масштабу. Цей підхід вимагає
особливої типології цивілізацій, а отже, виявлення максимально узагальнених фаз, елементів,
сторін світового історичного процесу.
Під цивілізацією трактується головна, максимально узагальнена типологічна одиниця
класифікації країн і народів, яка фіксує найбільш істотні їх відмінності між собою і
одночасно об’єднує їх на основі уявлення про єдність людської історії. В основі типології
цивілізацій повинна бути достатня підстава, обґрунтований принцип. При цьому слід
врахувати досвід двох напрямків вивчення цивілізацій. По-перше, цивілізація розглядається
як спільність, що має в собі “центральний принцип” або “велику ідею”, яка і формує Велику
традицію – предмет вивчення істориків світових релігій і культур. Цей підхід отримав
класичне вираження в працях М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, Д. Нідема,
С. Ейзенштадта. Другий напрямок розглядає цивілізації як мережу соціокультурних відносин
між групами та спільнотами різного рівня і функціональної приналежності (М. Сінглер,
Н. Еліас, Ф. Бродель, Р. Уілкінсон).
Ми розглядаємо цивілізації як особливі прояви всесвітньо-історичного процесу,
єдиного й одночасно розчленованого людства, історії, що породжує різницю в якості своїх
етапів і форм. Без такої конкретизації історії саме уявлення про неї, про її єдність втрачає
реальний зміст процесу, який накопичує історичну різноманітність, саму можливість
формування специфіки країн і народів.
Для визначення типів цивілізацій необхідно віднайти певний тип якісних переломів
історії. Їх можна знайти у розвитку відтворення, тобто масовій антиентропічній діяльності,
спрямованій у кінцевому підсумку на відтворення культури, всієї системи відносин,
особистості, самого відтворення. Воно включає постійне відтворення цінностей, передусім
цінностей самого відтворення. Перехід від однієї цивілізації до іншої характеризується
масовим якісним зрушенням у цінності відтворюючого процесу, у ставленні людей до своєї
власної відтворюючої діяльності, до самих себе. Ми говоримо про корінні зрушення в
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ціннісній орієнтації мільйонів людей, які забезпечують збереження і розвиток життєво
важливих параметрів суспільства. Таким чином, крім зазначених уже двох напрямків
вивчення цивілізацій, аналіз корінного зрушення у сфері відтворення дозволяє виявити в
історії людства також дві основні цивілізації: традиційну та ліберальну.
Перша характеризується пануванням масової орієнтації на відтворення форм життя, що
історично склалися, прагненням підпорядкувати прийняття рішень у всьому суспільстві
завданню утримати, зберегти рівень ефективності (включаючи господарську) відтворення,
що історично склався. Ліберальна цивілізація виникла в результаті посилення внутрішніх
суперечностей традиційної цивілізації, яка історично передує їй, в результаті вичерпаності
можливості на її основі відповідати на виклик історії. Пануюча форма відтворення
ліберальної цивілізації характеризується прагненням націлювати масові рішення на
підвищення своєї власної ефективності, забезпечення конструктивного розвитку,
перетворення розвитку культури, соціальних відносин, особистості у вищу цінність. Тут,
відповідно, має місце корінне зрушення у масових цінностях, у зміні на цій підставі
вироблених людиною визначальних рішень, нових розумінь. Розвиток рефлексії, тобто
ідеальної і одночасно практичної здатності суб’єкта перетворювати себе в предмет пізнання і
вдосконалення, стає самоціллю. Головним вираженням цього процесу є зростаюча цінність
особистості, її значущість як суб’єкта історії, її здатність виносити рішення, формувати нове
розуміння цих рішень. Для традиційної цивілізації характерне розчинення особистості в
цілому, у певній слабкорефлексуючій соборності, тоді як ліберальна цивілізація перетворює
розвиток особистості у вишу цінність. Категорія цивілізації логічно виступає як перший
ступінь конкретизації світової історії. Вона повинна, відповідно, нести в собі значущу
специфіку і бути основою дослідження специфіки кожної країни, яку можна ідентифікувати з
тією чи іншою цивілізацією. Зрозуміло, на цьому виявлення специфіки того чи іншого
суспільства, культури не закінчується, а лише починається. Виявлення цивілізаційної
специфіки суспільства є методологічно вихідним пунктом у нескінченному процесі
конкретизації специфіки країн, народів, культур. Пошук самобутності, специфіки України
слід починати з виявлення її цивілізаційної приналежності. Однак саме тут на дослідника
чатують головні труднощі. Аналіз історії України дозволяє зробити висновок, що вона
застрягла між іншими цивілізаціями, межа між якими проходить через живе тіло народу,
утворюючи в ньому стан розколу (конфесійного – між православною, католицькою та
мусульманською цивілізаціями і стадіального – між традиційною та ліберальною
суперцивілізаціями). Ця теза здавна зажила популярності в еміграційній та новітній
зарубіжній україніці: як, видається, вперше згодом її яскраво опрацювали Іван Мірчук та
Іван Лисяк-Рудницький, нині переконливо інтерпретував Ігор Шевченко. Звертався до цієї
проблеми, починаючи із середини 80-х років і Ярослав Дашкевич.
Специфіка України пов’язана не з самим фактом історичного переходу від однієї
цивілізації до іншої, але з особливим характером цього переходу, який через існування
розколу може розглядатися як основа особливого типу неорганічної цивілізації, що
сформувалася як результат пристосування до власного розколу. Розкол є насамперед
розривом комунікацій всередині суспільства, розрив між суспільством і державою, між
духовною та владарюючою елітою, між народом і владою, народом та інтелігенцією,
всередині народу, тобто між тими, хто намагається попередити найменші натяки на
порушення зрівняльності, і тими, хто намагається вийти з архаїчного суспільства, між
різними релігійними конфесіями. Розкол виникає між свідомістю і самосвідомістю
суспільства. Він проникає в кожну особистість, стимулюючи двоїстість, дипластію
мислення, нестійкість рішень, що приймаються. Яскравий прояв розколу полягає у тому, що
розумові змісти, які перетинають його межу, корінним чином змінюють своє значення.
Розумовий зміст може змінитися на зворотний. У суспільстві складаються дві системи
змісту, які не перебувають у стані взаємопроникнення, у відносинах взаємознищення.
Розкол всередині тіла народу призводить до багатьох важких наслідків, які
виражаються в соціальних відносинах, у культурі, в змісті відтворюючої діяльності, способі
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життя, в особистісній культурі тощо. Дуже важливим проявом розколу є здатність
відповідати на активізацію цінностей в одній групі, наприклад, у правлячому прошарку
модернізаторів, активізацією протилежних цінностей в інших групах, наприклад,
прибічників зрівнялівки. Подібні процеси перетворюють розкол у механізм постійної
дезорганізації, саморуйнування суспільства, яке загрожує стати невідворотним. Це явище
можна назвати зачарованим колом.
Розкол у християнському розумінні – результат недостатньої любові людей один до
одного, нездатність всім разом вирішити справу, досягти компромісу, примирити інтереси,
що стикаються.
У будь-якому суспільстві існує “соціокультурна суперечність”, що відриває думку від
справи, ідеал від його втілення, але потрібні особливі умови, щоб з цієї суперечності
протиріччя виник соціокультурний розкол.
Як одне із виражень порушення соціокультурного закону, крайнього загострення
соціокультурної суперечності, розкол має місце, наприклад, у суспільствах, які
модернізуються. В Україні, однак, він виник набагато раніше: разом з державністю та
прийняттям християнства. Згодом, через своє геополітичне становище та історичну долю цей
розкол посилюється. З цього приводу ми дозволимо собі навести коротку історичну довідку.
Незважаючи на той розкол, що започаткувався з утворенням Київської Русі, вона за всіма
параметрами належала до ранньосередньовічних держав Європи, що виникли уздовж
торгового шляху Болгарії біля Середземномор’я, становлячи східну частину
загальноєвропейської торгової мережі. На території України-Русі оберталася європейська
монета динар, що свідчить про торгово-економічні зв’язки із Заходом. Політичні зв’язки Русі
мали також західну орієнтацію. “Тестем Європи” звали Ярослава Мудрого, більшість
найближчих родичів якого були у шлюбі з представниками різних королівських династій
Європи. Прийняття загальноєвропейської релігії християнства духовно інкорпорувало
Київську Русь у європейське культурне співтовариство.
Розкол християнства на католицизм і православ’я відбувся у 1054 р. Тобто сталося це в
рік смерті Ярослава Мудрого, після правління якого, власне, почався занепад Київської Русі з
подальшим її розпадом на окремі князівства. На цей час лідерство у Південній Русі
перейшло до Галицько-Волинського князівства, що було тісно пов’язане з Центральною
Європою, і яке в хроніках нерідко зветься королівством.
У литовсько-польський період XIV–XVIII ст. Україна втратила незалежність, але
зберегла тісні зв’язки з Європою. Адже Литва і Польща були периферійно європейськими
країнами. Щоправда, і на цьому історичному етапі також проявився розкол, який був більше
конфесійним, ніж стадіальним.
Європейська монета оберталася в Україні з кінця X ст. до правління Івана Мазепи
включно. Це переконливо свідчить про західні зв’язки української економіки протягом
раннього і пізнього Середньовіччя. Сама колонізація українських степів у XVI–XVIII ст.
була зумовлена потужним розвитком Європи і зростанням попиту на український хліб та
інші продукти сільського господарства. Вони вивозилися на захід чумацькими валками через
Краків і Гданськ. А чумацтво – це гуртова торгівля, притаманна ранньобуржуазній економіці
тодішньої Європи.
Буржуазна революція, що прокотилася Європою у XVI–XVII ст., досягла й України. Її
виразні риси дослідники вбачають у Хмельниччині. Не випадково першим, хто поздоровив
гетьмана з перемогою, був лідер англійської буржуазної революції С. Кромвель. Після
козацького повстання середини XVII ст. поміщицьке феодальне землеволодіння
поступається козацькій займанщині, яка, по суті, була примітивною формою приватної
власності на землю, що становило основу капіталістичних відносин у Європі.
У козацькі часи Україна була тісно пов’язана з Європою культурними зв’язками.
Мистецтво розвивалося під потужним впливом європейського стилю бароко, який в Україні
набув своєрідних форм. Поширилася латина – мова науки та міжнародного спілкування
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Європи, європейська освіта. За зразками європейських університетів постала КиєвоМогилянська академія.
Насильницький відрив України від Європи розпочав Петро І агресивною політикою
державного меркантилізму. Він дозволив вивозити збіжжя з України на Захід лише через
Ригу, Петербург та Архангельськ. Українські купці обкладалися непосильним митом, тоді як
їхні російські колеги, які згоджувалися переїхати до Малоросії, отримували право на
безмитну торгівлю. Українці наймали візниками росіян, бо з них на кордоні не брали мита.
Паралельно проведена жорстка грошова реформа, яка вирвала Східну Україну зі сфери обігу
європейської монети та західноєвропейської економіки.
Такими жорсткими заходами розпочалося втягування України в неринкове, кріпацьке
господарство Російської імперії. Водночас видатний український історик-економіст
О. Оглоблін переконливо показав, що українська економіка лишалася інкорпорованою в
європейську не тільки у XVIII, XIX ст., а навіть на початку XX ст., аж до приходу до влади
більшовиків.
Сумними віхами поглинання України деспотичною імперією є скасування
Гетьманщини 1764 р., знищення Січі 1775 р., введення кріпацтва 1783 р., переведення освіти,
друкарства та церковної служби на російську мову. Символом поневолення Східної України
Росією можна вважати імператорський указ 1801 р. про заборону будівництва церков у
“малоросійському стилі”, тобто в стилі козацького бароко. Воднораз Західна Україна, і
насамперед Галичина, належала до складу європейських держав аж до середини XX ст.
Спочатку це була Австро-Угорщина, а у міжвоєнний період – Польща. Незважаючи на
відсутність державного суверенітету та національне гноблення, Галичина зберегла тісні
культурні та економічні зв’язки з Європою. Завдяки незрівнянно вищому рівню
громадянських свобод у Галичині порівняно з підросійською Східною Україною галичани
зберегли національну українську свідомість. Її не вдалося знищити навіть жорстокими
репресіями проти свідомих українців Галичини, що протягом половини сторіччя проводила
Москва після загарбання Західної України у 1939 р. Європейська національна свідомість
галичан стала могутнім каталізатором у національно-визвольних змагань українців у наш
час.
Отже, Україна остаточно була поглинута східноєвропейською цивілізацією, яку
уособлювала Російська імперія та її прямий спадкоємець СРСР, лише в середині XX ст. – з
приєднанням Галичини до СРСР.
Якщо західноєвропейську цивілізацію, що почала формуватись 1,5 тис. років тому в
ранньому середньовіччі і базувалась на ринковому європейському виробництві, можна
віднести до ліберальної, то Росію через її геополітичне становище й історичні обставини – до
традиційної. Певні передумови для цього були ще за Київської Русі у формі запозиченого з
Візантії цезарепапізму, що робив духовну владу залежною від князя. Однак справжні ознаки,
характерні для традиційної цивілізації з елементами східної деспотії, принесли монголотатари.
Московське князівство фактично формувалося як улус Золотої Орди, де все почалося з
Олександра Невського, який побратався з сином хана Батия Сартаком і за татарськими
звичаями з цього часу сам вважався сином Батия. Прихильність Олександра Невського до
монголо-татар тривала і за його спадкоємців.
Як відомо, монголо-татари, які приходили на Русь, починаючи з 1223 р., налічували у
своїх рядах до двох третин християн-несторіан. Але у 1312 р. хан Узбек прийняв іслам,
заявивши при цьому, що всі, хто відмовиться прийняти нову релігію, будуть страчені. Звісно,
цьому рішенню підкорилися не всі. Той, хто не хотів міняти свою совість на життя,
змушений був тікати. Але куди? В Ірані Газан-хан прийняв іслам ще у 1295 р. У Єгипті й
Сирії панували мамлюки-половці. Продані туди монголами, вони захопили владу, і
потрапити до них у руки для ординського воїна було гірше, ніж смерть. Західна Європа
перебувала у стані постійної холодної війни з Ордою. Єдиним місцем, куди татари могли
втекти, була Північно-Східна Русь, з якою, починаючи з Олександра Невського, їх
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пов’язувало більш як піввіку спільного життя. Тут їх приймали. І із задоволенням. Єдина
вимога – щоб з поганської віри, або несторіанства, перейти одразу у православне
християнство, інакше піп не вінчатиме. Чимало християн і ті, хто сповідував поганство, але
готові були прийняти православ’я, знаходили притулок на новій батьківщині. Так з’явилися
на Русі Аксакови, Апраксіни, Ахматови, Кутузови, Тургенєви, Суворови, Тютчеви тощо [1].
Як зазначив Л. М. Гумільов, “вони (монголи-християни) тікали у Москву, де й зібралася
військова еліта Золотої Орди. Татари-золотоординці на московській службі становили кістяк
руського кінного війська, яке згодом і забезпечило перемогу на Куликовому полі” [2, с. 135].
Більш детально про сам процес становлення московської деспотії східного типу писав
російський філософ Г. Федотов у праці “Росія та свобода”: “В самій Московській землі
вводяться татарські порядки в управлінні, суді, збиранні данини. Не ззовні, а зсередини
татарська стихія оволодіває душею Русі, просочується у плоть і кров. У XV ст. тисячі
хрещених і нехрещених татар йшли на службу до московського князя, вливаючись у ряди
служивих людей, майбутнього дворянства, заражаючи його східними поняттями та степовим
побутом. Саме збирання земель відбувалося східними методами. Знімався весь верхній шар
людності і вивозився до Москви, замінюючись прийшлими служивими людьми. Без винятку
викорчовувалися всі місцеві традиції... Кріпосна неволя стала повсюдною саме тоді, коли
вона відмирала на Заході...” [3, с. 187].
Таким чином, не канчук монгольський, а натільний хрест зробив колишню слов’янську
країну новою країною, русько-татарською з православним віросповіданням.
Та це тільки частково відображає той розмах, якого набула русько-татарська метисація.
Чимало рядових воїнів оселилися на південно-східній окраїні, були зараховані в прикордонні
загони й утворили стан дворян-однодворців [4, с. 134]. Лише Катерина II, спрощуючи
систему Російської імперії, перевела їх у стан державних селян.
Отже, підсумовуючи сказане, слід підкреслити, що своєю державністю росіяни
зобов’язані татарам – відбулася лише заміна столиць, Сарая на Москву, і заміна татарського
хана на православного царя. Про це свідчить і термінологія володимиро-суздальських
літописців XIII–XIV ст., де татарські хани Золотої Орди прямо називаються царями,
наприклад, “цар Батий”, “цар Узбек”, “цар Ногай”.
Під могутнім впливом Золотої Орди в Росії утверджується військово-тиранічна форма
правління. Деякі публіцисти називають її азіатською, східною деспотією. Але на відміну від
східних деспотій, які знали архітектуру, витончене мистецтво, придворну поезію, вироблене
законодавство, Орда не мала навіть зародків цивілізації, жодних елементів громадянського
суспільства. Тільки надзвичайна жорстокість вождя-хана була спроможна утримати хаотичне
свавілля, не скріплене законами. Причому кожен у цьому свавіллі намагався бути не менш
жорстоким, ніж вождь, щоб заслужити його милість і прихильність. Догоджання
зверхникові, зрада (якщо її вимагає вождь) своїх близьких у поєднанні з незаперечною
відданістю й готовністю віддати своє життя в ім’я інтересів хана, що уособлював державу,
Москва отримала в спадщину від Орди. “Чи дією прикладом, чи вливанням крові, вони
(татаро-монголи), – писав П. М. Савицький, – дали Росії можливість організовуватись
військово, створювати державно-примусовий центр, добиватися стійкості; вони дали їй
якість – ставати могутньою ордою” [5, с. 75].
Отже, якщо говорити про особливості формування феодалізму в Росії, то про жодне
порівняння із Західною Європою не може бути й мови. Якщо в Європі централізація
відбувалася внаслідок внутрішніх центробіжних тенденцій з опорою на міста, що багатіють,
щойно народжений третій стан, який навчався особистої незалежності у стану феодального,
то Росія здобула свою єдність з допомогою татарських військ. Вивищення Москви могло
відбутися тільки тому, що вона взяла на себе функції представниці завойовників.
Л. М. Гумільов досить чітко формулює принцип російського деспотизму, на якому виросла
Москва. Московити, стверджує він, “прагнули не до захисту своїх прав, яких у них не було, а
до отримання обов’язків, за виконання яких належало цареве утримання” [6, с. 624]. Він
вважає, що саме “ця оригінальна, незвична для Заходу система відносин влади і підлеглих
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була настільки привабливою” [6, с. 624], що зібрала навколо Москви всю Північно-Східну
Русь. За такої організації суспільства, звісно, не могло скластися громадянське суспільство,
тобто цивілізаційність у точному значенні цього слова, не було і законів, які б утверджували
елементарні права особистості. “Стани різнилися не правами, а повинностями, між ними
розподіленими. Кожен зобов’язаний був захищати державу або працювати на державу, тобто
годувати тих, хто його захищає. Були командири, солдати, працюючі, не було громадян” [7,
с. 372]. До цього слід додати, що у свідомості московизованої Русі цар ніби поєднував у собі
царя (тобто імператора) Візантії, як “спадкоємець” владника православної держави, і царя
(хана) Золотої Орди. “Територіально, – пише Б. А. Успенський, – він є спадкоємцем
татарського хана, а семіотично – грецького імператора”, цар стає “більш сакральною
постаттю, ніж патріарх” [8, с. 223, 226] – він наділений божественною владою за правом
народження, тобто державна влада у Росії є важливішою, ніж церковна. Та слід зазначити,
що істернізація російського суспільства не була простим запозиченням і копіюванням типово
азійських форм правління, а мала низку істотних відмінностей і вдосконалень. Особливо
наочно це видно на реґіональному рівні управління, однією ланкою якого щодо Золотої Орди
були московські князі. На думку Р. Пайпса, “головний провінційний управитель Московської
держави – “воєвода” був, по суті, сатрапом, який поєднував адміністративні, податкові,
військові й судові функції... Таке ставлення не так уже й відрізняється від ставлення
монголів до підкореної Русі. Однак, на відміну від монголів, Москва турбувалася про те, щоб
ніхто з воєвод не закріпився при владі” [9, с. 130]. Періодична та часта зміна воєвод не лише
запобігала їх зрощенню з місцевою елітою, а й сприяла встановленню більш жорстокого і
прямого контролю за їхньою діяльністю, перетворюючи їх на простих виконавців
московського уряду, де головним критерієм була особиста відданість і вірність
московському царю й регулярний збір всіх видів податків для центру.
Вищенаведені чинники сприяли формуванню російського суспільства, в основі якого
лежали особливі норми та стандарти, які можна звести до таких постулатів: 1) держава вище
за все; 2) суспільство як ціле вище за людину як індивіда; 3) не багатство гарантує владу, але
влада забезпечує багатство (звідси випливає, що корупція є невіддільною рисою цього
суспільства); 4) виробництво, технологія, інновації виправдані лише настільки, наскільки
вони сприяють військовій могутності, розширенню території і зміцненню держави; 5) вищий
моральний принцип є виправданням будь-яких акцій за умови, що вони спрямовані на
зміцнення влади, на служіння їй; 6) основне внутрішнє призначення держави –
патерналістське: держава визначає, що добре і що погано для своїх підлеглих, розподіляє
блага з урахуванням місця кожного в ієрархічній системі влади. Партії та різні організації
мають право на існування лише як механізми, що зміцнюють владу; 7) обман, наклепи,
злочини тощо виправдані й моральні, якщо вони підпорядковані надзавданню держави,
тобто зміцненню військової могутності та розширенню території.
Названі особливості російського суспільства сформувалися і почали втілюватися в
життя за Івана Грозного – прямого нащадка хана Мамая. Після Куликовської битви Мамай,
рятуючись, втік до Криму, де його вбили його ж союзники-генуезці. Син Мамая, Мансур,
обрав інший шлях порятунку. Він утік до Литви, був там прийнятий і жив на південній
окраїні, підтримуючи зв’язки зі Степом і своїми родичами. Його нащадки стали князями
Глинськими, з яких, по материнській лінії, і походить Іван Грозний [10, с. 427].
Формування традиційного суспільства призвело до того, що неефективна примусова
економіка прирекла державу на стагнацію та експансію на її територію динамічнішої
західної спільноти. Захист від “нечестивого латинства” шляхом самоізоляції лише поглибив
кризу Московського царства у XVI–XVII ст. “Прорубування вікна в Європу” Петром І було
фактичним визнанням переваг Заходу, першою стратегічною поразкою східноєвропейської
цивілізації. Протягом XVIII – XIX ст. західні новації і насамперед ринок фактично
переводять Росію на європейські рейки. Остаточну перемогу Європи над традиційною
спадщиною Росії знаменувала буржуазна революція в лютому 1917 р. Жовтневий переворот
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фактично був потужною реакцією традиційної православної свідомості на експансію Заходу.
Європейська ринкова економіка була знищена разом з її носіями – капіталістами.
Більшовики знову відгороджуються залізною завісою від динамічного Заходу. Шляхом
небувалого насильства, копіювання західних технологій, зброї, електроніки та демпінгового
продажу енергоносіїв їм удалося продовжити життя східноєвропейської цивілізації до кінця
XX ст.
Таким чином, Україна через своє невдале геополітичне становище опинилася у
прифронтовій смузі зіткнення західної і східноєвропейської цивілізацій – ліберальної і
традиційної.
За багато століть розкол не тільки не щез, але, навпаки, глобалізувався, набув особливо
важкого, затяжного плину, перетворився в характеристику суспільства, в елемент його
самобутності. Поступово розкол став “хронічною хворобою” суспільства.
Виникає запитання: чому в інших суспільствах при культурній, соціальній
диференціації розкол, який виникає природно, був подоланий або в крайньому разі
послаблений до масштабів, які не загрожували існуванню цілісного суспільства, достатніх
для формування глибинного консенсусу, єдиної моральної основи культури? У
найзагальнішій формі відповідь, мабуть, може полягати у тому, що спонтанно наростаюча
диференціація повинна постійно компенсуватися виникненням інтегративних механізмів, що
діють за принципом зворотного зв’язку в кібернетичній системі. В Україні постійна
розірваність її етнічного поля, починаючи з монголо-татарської навали, колонізації Польщею
та Литвою, на півдні – Туреччиною і, нарешті, Росією, натуральність і напівнатуральність
господарського устрою, особливо після входження більшої частини України до складу Росії,
що було кроком назад, порівняно з попередніми прогресивними елементами розвитку
господарства в складі Польщі та Литви, не сприяли розвитку. Це саме стосується і міст, в
яких після приєднання до Росії ліквідовується магдебурзьке право, демократичні засади
співжиття, і вони стають певною мірою осередками традиційної культури. В результаті
розколу у суспільстві утворилися цивілізаційні типи: ліберальний (заданий тим поштовхом,
коли Україна входила до складу Польщі та Литви, а Західна Україна була орієнтована на цю
цивілізацію до початку Другої світової війни), де переважає постійне бажання підвищити
ефективність відтворення, і традиційний, де панує орієнтація на збереження досягнутої
ефективності суспільного відтворення. Дві цивілізації, фантастично переплетені в тілі однієї
країни, означають стільки ж типів ментальності, систем моральності, основних політичних
культур, господарських систем, типів самосвідомості тощо. Хоч би як ми хотіли заплющити
очі на цей факт, але це яскраво простежується на прикладах Західної і Східної України.
Сплав цих цивілізацій породжує особливу “проміжну цивілізацію”, в якій немає стійкого
фундаменту, а його відсутність означає відсутність цілісності сприйняття модернізаційного
імпульсу. Немає стрижня, на який нанизувалися б нації, навіть ті, які, здавалося б,
укорінюються, можуть бути легко викинуті з ґрунту в результаті турбулентних рухів. Ці
цивілізації характеризуються зіткненням якісно різних потоків цивілізаційного розвитку, тим
самим вони є фактором історичної турбулентності, являючи собою цивілізаційні вири, що
викликають постійне збурення, причому в найрізноманітніших сферах, починаючи від
економіки і закінчуючи психологією.
Через домінування різноманітності в цивілізаційних суспільствах межового типу
ключового значення набуває аналіз різних типів або форм взаємодії різних культурних
традицій.
В принципі, можна виділити три основних типи міжкультурних контактів.
1. Пряме вороже протистояння. Це найпримітивніший тип взаємодії культур, який
характеризується повним відтворенням чужої реальності, з якою, тим не менш, постійно
доводиться стикатись. Чужинець не допускається у внутрішній світ, але з ним доводиться
вступати у контакт. Даний тип взаємодії здатний спричиняти руйнівні наслідки в суспільстві
та культурі. Це конкретно видно на прикладі нашої країни, цивілізація якої як особливий
культурний світ народилась у процесі подолання тенденції до прямого ворожого
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протистояння. Реакція на вороже протистояння, причому, як правило, з боку обох учасників
контакту, породжує новий тип взаємозв’язку, більш складний, який виникає із спроби
подолання протистояння – симбіоз.
Це різновид взаємодії, взаємозв’язку культур, при якому елементи цих культур, що
прийшли до зіткнення, уже поєднані нерозривним внутрішнім зв’язком. Однак кожен з
учасників контакту залишається самим собою, і нової культурної якості не виникає. Проте
зв’язок уже має ознаки внутрішнього характеру, він інтеріоризується в душах учасників
контакту, в душах людей. Цей тип взаємозв’язку та взаємодії має проміжний характер, але
водночас він виявляє стійкість. Він може стати, а може і не стати вихідним пунктом руху до
третього типу взаємодії – синтезу.
Синтез. У цьому типі в ході взаємодії вже народжується щось якісно нове, відмінне від
початкових учасників контакту.
Будь-яка класична цивілізація може бути розглянута як результат уже відносно
завершеного процесу культурного синтезу. Межові цивілізації – надзвичайно складні вузли
всіх трьох типів взаємодії, що свідчить про хронічну незавершеність синтезу як їхньої
постійної риси. Це самостійний стійкий історичний тип, в якому, однак, має місце постійна
нестійкість процесу утворення нової якості. Первинний, вихідний пункт взаємодії слов’яноязичницького шару та візантійського православ’я – зіткнення і протистояння. Потім
відбувається перехід до симбіозу як до переважаючого типу контакту. Прикладом
симбіотичного типу зв’язку може служити поєднання язичницьких і християнських
елементів в одному контексті. Згадаємо духовні вірші, де чітко простежується поряд з
мотивами класичної християнської духовності сакралізація землі як певної сутності. Це не
синтез, а симбіоз слов’яно-язичницької і християнської основ. Але все ж синтез відбувається.
Київської Русі не було б без синтезу візантійської і язичницької основ. Хоча в даному
випадку синтез не отримав повного завершення, тому що був перерваний навалою як татаромонголів, так і наступом Заходу.
Для межового типу характерна особливо важлива стратегічна роль симбіозу. В умовах,
коли синтез характеризується хронічною незавершеністю, саме симбіотичні зв’язки роблять
можливим існування цивілізації як певної єдності, хоча й суперечливої. З цієї точки зору, в
українській історії простежується особлива роль симбіозу, який, можливо, не завжди, проте
таки забезпечує нестійку цілісність всього суспільства. Саме в умовах розколу виявляється
роль симбіозу як того типу взаємодії, який забезпечує нестійку цілісність всієї конструкції.
Реальний розкол у масштабі великого суспільства – трагічний фокус специфіки
української історії – може виникнути під впливом такої причини, як істотне відставання
масової здатності розв’язувати проблеми без їх реального ускладнення. Перетворення цього
явища в розкол можливе лише при поєднанні ряду несприятливих факторів. До них
передусім належать, по-перше, істотне ускладнення суспільства, яке не доповнювалося б
відповідними зрушеннями у масовій системі цінностей, в стереотипах культури, не
доповнювалося б масовим переходом до відповідних видів праці, відтворення, політичної
активності, рівня мислення, не доповнювалося б відповідними зрушеннями у менталітеті.
По-друге, формування особливих, соціокультурних груп, що протистоять одна одній і
уособлюють різні сторони розколотого суспільства.
По-третє, недостатній приплив ресурсів, що не створило умов для розвитку масової
здатності шукати шляхи забезпечення виживання через підвищення ефективності,
інтенсифікації. Недостатність ресурсів діє як фактор, що консервує екстенсивне відтворення.
Поєднання як мінімум цих трьох факторів стимулювало розвиток, поглиблення розколу
в країні. З цього приводу хотілось би висловити деякі роздуми. Істотне ускладнення
суспільства було пов’язане, насамперед, з виникненням державності, тісно пов’язаної з
православ’ям як державною релігією. Очевидно, виникнення варязької державності, що
підкоряла собі слов’янські племена, а також прийняття християнства, яке з самого початку
уособлювали в країні чужі за мовою та культурою греки-священики, не могли не створити
певної відчуженості народу, з одного боку, держави й церкви – з другого. За таких умов
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державність, злита з пануючою церквою, будувалась на племенній культурній основі, не
притаманній державності, великому суспільству, тобто на основі сильного впливу
дуалістичних уявлень, що отримали потім вияв у жорсткому протиставленні Правди і
Кривди.
Усе це в умовах обмежених ресурсів стимулювало механізм зачарованого кола, тобто в
результаті історичних умов, коли Україна опинилась в складі Польщі і Литви, а потім і Росії,
значна частина еліти інкорпорується в державну систему як Польщі, так і Росії,
протиставляючи себе згодом як уособлення чужої державності власному народу. Згадаймо
такі прізвища, як Вишневецькі, Чарторийські, Конецпольські, Киселі, а згодом і Острозькі – з
одного боку, і з другого: Воротинські, В’яземські, Одоєвські, Бельські, Перемишльські,
Новосільські, Мезецькі – ім’я їм легіон, а пізніше – Бобринські, Кочубеї та багато інших, що
сприяли не тільки розколу українського суспільства, а й колонізації власного народу в
інтересах своїх “нових батьківщин”.
А якщо взяти саме українське суспільство з автономною в ньому Запорізькою Січчю,
яка не завжди діяла в інтересах цього самого суспільства, чи реєстрове козацтво, що служило
за платню інтересам чужої держави, часто-густо на противагу власному народу. Прикладів
можна було б ще наводити й наводити. Одним із виявів розколу була масова стійка
ворожість до козацької старшини в період Руїни, яка не вписувалась в систему архаїчних
уявлень.
За всього бажання створити протягом століть українську державність, попри всі
історичні знегоди й об’єктивні причини та обставини, сама архаїка несе в собі антидержавні
традиції. Дослідники селянських суспільств, а таким було українське, знають, що селяни, як
найбільш масова соціальна верства цих суспільств, є носіями додержавних моральних
ідеалів. Ця особливість – не наслідок релігійної культури, вірувань, етнонаціональних
переваг. Вона не корениться також в якихось специфічних психологічних особливостях
душі. До державні ідеали селянства – результат господарської діяльності, особливої
організації суспільства, заснованого переважно на традиційних сільськогосподарських
заняттях. Світовий досвід свідчить, що господарства, які самозабезпечуються, а саме такими
були натуральні господарства, базуються на ідеях селянського самоуправління, на основі
самостійного автономного життя в локальних світах. Селянський двір і сільський світ –
основа соціального життя селянства, а держава, в чому селяни переконалися як на прикладі
польської, так і російської державності, постійно ставила їх у свою залежність, примушувала
платити, віддавати частину виробленого ними тяжкою працею продукту. Тому і не могло
бути у селян ентузіазму для створення держави як у період Визвольної війни, так і в період
1917–1920 рр. Таким чином, селяни зберігали свої моральні ідеали вільного додержавного
життя і в XX ст., що стало передумовою їхньої трагічної долі в радянські часи. До цього часу
ця тема в повному обсязі так і не усвідомлена. Спроба зрозуміти трагічний досвід радянської
історії підвела нас до аналізу “лінгвістичної реальності” міфів, ідеологи, які супроводжували
виникнення радянської державності; до заповітної мрії – загального щастя – залишалося,
здавалось, мало: зламати опір повалених класів; знищення їх ототожнювалося з
досягненнями нового (комуністичного) життя. Насправді ж, однак, була знайдена ідея нової
інтеграції суспільства й реальні механізми цієї інтеграції через “партію нового типу” та
ідеологію, яка втілює тріумф частини розколотого суспільства, що перемогло. Але цей
розкол був додатково нав’язаний українському суспільству з боку лідерів саме цієї “партії
нового типу”. Тимчасово розкол, здавалося, щез, нова єдність надихнула людей на небачений
ентузіазм. Знищивши приватну власність, радянська влада послідовно й твердо довела до
крайніх меж те, що царська держава здійснювала неповно й непослідовно, в тому числі й
індустріалізацію, що почалася після 1861 р. Результатом стало не загальне благо народу (як
це проголошувалось), а звичайний утилітаризм та демагогія, що його прикривала, і
маніпулювання, причому не тільки у сфері економіки та політики, а й у сфері духу. З
легкістю ототожнювалася наукова істина й міфи, все величезне “розколоте” суспільство було
підпорядковане завданню сконцентрувати масову соціальну енергію з однією метою:
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створити Велику Державу. Спираючись на панування урівнювальних цінностей, зростаючий
утилітаризм і соціально-утопічні уявлення селянства, більшовицька влада змогла
використати соціальну енергію цього наймасовішого прошарку населення, щоб його руками
придавити більш самостійну й схильну до підприємництва частину селян. Здійснила руками
цих же селян, які тікали в місто, індустріалізацію, оббираючи їх до нитки, до голодної смерті
на селі. Шлях індустріалізації на добуржуазній основі, який був реалізований в Радянському
Союзі, – унікальне явище у світовій історії, яке в кінцевому підсумку призвело до ще
більшого розколу.
Порушуючи питання про розкол, дуже часто можна почути й прочитати також, що в
Україні його немає, як і немає його специфічності, оскільки розкол можна спостерігати у
найрізноманітніших формах в інших країнах. По-перше, цей досвід має доказову силу лише в
тому разі, якщо рівень абстракції прикладу, що наводиться у суперечках, відповідає рівню
абстракції розгляду специфіки України. Безглуздо порівнювати цивілізаційний розкол в
Україні з розколом між партіями, що борються у Франції або деінде. Це різнопорядкові й,
відповідно, непорівнювані явища. Методологічно можна визначити будь-яких два явища
тотожними або, навпаки, істотно відмінними при відповідному підборі рівня абстракції
розгляду. Наприклад, системний підхід може собі дозволити при певній постановці
проблеми розглядати кішку й суспільство, людину й мову як тотожні явища, тому що всі
вони можуть бути описані як складні системи. Можливість такого підходу є досягненням
науки, зокрема методології пізнання. Однак справедливість подібних ототожнень переходить
у свою протилежність при виході за межі поставленого завдання. Порушення цих меж
призводить до абсурду, наприклад, до ототожнення людини й тварини поза рамками
системних досліджень при вивченні суспільства у всій його соціокультурній специфіці.
По-друге, аналіз розколотого суспільства вимагає іншого рівня абстракції, ніж вивчення
суспільств, які обминула ця хвороба. Наприклад, можна сказати, що боротьба між різними
гілками влади відбувається в будь-яких країнах, і тому в цьому факті немає ніякої специфіки
України. Тим не менш можна стверджувати, що в Україні вона лежить глибше
безпосередньої гри політичних сил. Специфіка розколу не в самому факті політичного
конфлікту, а в тому, що в Україні ця боротьба приховує за собою боротьбу навколо
існування державності, боротьбу державності та додержавної стихії. Складність полягає у
тому, що ці протилежні, руйнуючі одне одного прагнення можуть “змагатися” одночасно по
обидва боки. Таким чином, найважливіша особливість розколеної соціокультурної
реальності полягає в тому, що найскладніші процеси описуються в неадекватних уявленнях,
поняттях. Це можна частково пояснити тим, що понятійний апарат, сформований на Заході,
склався на базі іншого досвіду, який не знав розколу. Між іншим, поглиблення знань
специфіки країн і народів – необхідна умова виявлення тотожності й різниці між
цивілізаціями та країнами.
По-третє, специфічний характер історичної динаміки України доводиться не тільки всім
ходом історії, а й окремими феноменальними, історично значущими фактами історії. Крім
того, необхідно пам’ятати, що розкол постійно відновлюється, якщо розколотою виявляється
особистість.
Специфіка розколу не тільки у факті поєднання двох цивілізацій в одному суспільстві.
Після виникнення ліберальної цивілізації – це поширене явище. Розкол – у типі відносин цих
цивілізацій, що створює в суспільстві своєрідну машину самознищення.
Все це вимагає поглиблення наших знань про розкол як про складний історичний
процес, результат історичного процесу, який може пояснити недостатню здатність
суспільства до синтезу, до охоплення рішеннями, змістами різних сторін суспільства
цілісним розумінням. Методологічно підхід не може бути не еклектичним, таким, що
намагається розглядати ці процеси не як незалежні, рівнопорядкові, розглядати їх як
сторони, аспекти єдиного, хоча й суперечливого, історичного процесу. Розкол не тільки
розриває суспільство, а й свідчить про його збережувану єдність, хоча й патологічного
характеру, який несе небезпеку постійної дезорганізації.
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Подвійна природа розколу, існування в ньому взаємовиключних тенденцій породжують
дивні явища, які є ще одним рівнем унікальності. Виник особливий тип соціальних відносин
і особливої культури, який можна назвати “псевдо”, особливо це проявилося після
входження України в склад Росії, а тим більше Радянського Союзу: псевдоекономіка,
псевдоринок, псевдонаука, псевдоурбанізація тощо. Псевдо – результат спроб побудувати з
простих елементів те, що за своєю суттю, своєю природою, своєю предметною логікою
повинно було б будуватися з більш складних елементів, з “цеглин” іншої цивілізації. Псевдо
– це особливий соціокультурний феномен, що виникає в результаті нездатності суспільства
подолати розкол. Суть псевдо можна зрозуміти, використовуючи аналогію з бажанням
організму адаптуватися, фізіологічно й психологічно, до важкої хвороби. Це пристосування
може виявитися фактором, що перешкоджає виліковуванню.
Наприклад, для псевдоекономіки характерна слабкість механізмів, що стимулюють ріст
невиправданих витрат, поїдання ресурсів включно до перевищення витрат над прибутками.
Економічні закони тут не працюють або заганяються в пори суспільства. Якщо при цьому
переважає адміністративно стимульована модернізація, то це породжує господарських
монстрів, підприємства, цілі галузі (що виходить за межі елементарної логіки), які живуть
завдяки адміністративному перекачуванню ресурсів і не спроможні відтворювати себе
власними силами. У поєднанні із спробами стати на шлях розвитку та прогресу цей порядок
набуває патологічного характеру.
Цивілізаційна межовість означає “розхитаність” поведінкового стереотипу, що
відкриває масу творчих можливостей, але одночасно містить небезпеку помилкових рішень,
зривів, “спокус”. Видатні представники української культури зазначали її “вселенський”
пафос, здатність відгукуватись на інокультурні впливи, здатність української людини жити
за мірками будь-якого цивілізаційного типу. Така вразливість нерідко породжує синдром
“блудного сина”: непосидючість, неукоріненість, своєрідну ностальгію за чужими
культурними образами, що поєднуються з перебільшеною відстороненістю від власної
традиції. Здатність до самовідчуження, самокритики, поряд з гнучкістю поведінкового коду,
створили важливу передумову української свідомості: міжетнічну співживучість і
терпимість. Останнє є не тільки соціально-психологічним феноменом, а й соціальнокультурним, пов’язаним з проміжним цивілізаційним статусом. Зазначені риси в широкому
соціокультурному розумінні можуть бути віднесені до мистецтва мимезису – самонавчання
через наслідування. Що таке орієнтація на Росію або входження в Європу, якщо не
цивілізаційний мимезис? Якщо відкинути його нігілістичні, саморуйнівні крайнощі,
напрошується його оцінка як важливого фактора вітчизняного розвитку. Доцільно
відзначити методологічну важливість врахування загального співвідношення ендогенних і
екзогенних факторів еволюції. Універсалізм – концепція єдиних історичних
закономірностей, яким первісно підпорядкований хід розвитку людства, в своїх крайніх
виявах пов’язаний з ілюзіями європоцентризму. Формаційний європоцентризм примушує
своїх послідовників скрізь – від Близького Сходу до Африки і доколумбової Америки –
шукати залишки рабовласницького ладу, феодалізму, передкапіталізму. Історія виступає як
така, що містить апріорно задану програму, виконання якої є обов’язковим для кожного
суспільства. Водночас сучасна наука переконливо доводить, що риси подібності, які містить
в історія, часто пояснюються явищами запозичення, міжкультурними впливами,
завоюваннями. Очевидно, суспільна еволюція підпорядковується законам нерівномірності
розвитку й нееквівалентності соціокультурного обміну.
Суспільства, які здійснили прорив і завдяки цьому отримали переваги перед сусідами в
економічній, військовій, адміністративно-управлінських сферах, виявляються лідерами. Але
не завжди лідерство реалізовувалось у мирній формі надихаючого прикладу. Частіше мало
місце змагання за виживання, витіснення або завоювання слабких, відсталих. Останні або
капітулювали, або поспішали запозичити ефективні виробничі, соціальні, військові
технології для опору і самоствердження. У будь-якому разі доводиться говорити про
нееквівалентний обмін: культурні імпульси (інформація), що йдуть від країни-донора
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(передовика історії), у багато разів перевищують за силою впливу імпульси країни
реципієнта (спадкоємця чужого досвіду). На цій основі виникає феномен (до цього часу ще
недостатньо усвідомлений сучасною суспільною думкою) гібридних суспільств і так званого
“сполучного” або “поєднального” розвитку. Універсалістські теорії, в тому числі й
марксистська, лестять національній свідомості в одному важливому пункті: вони навіюють,
що кожне суспільство на основі винятково автохтонних імпульсів іманентним чином
здійснює історичне сходження винятково до вищих історичних сходинок. Цим вони значною
мірою дезорієнтують свідомість народів.
Надзвичайно важливою стороною національної критичної рефлексії є усвідомлення
нееквівалентного культурного обміну. Однією з принципових нерівностей – важливіших, ніж
соціальна нерівність у традиційних її формах – є нерівність перед лицем історії, нерівність
ведучих, таких, що самостійно відкривають нові шляхи, і ведених, долею яких є “запозичена
історія”. В одному випадку історія виступає як творчість, в другому – як нав’язування і
насильство. У першому механізми новацій і механізми соціальної інтеграції не
характеризуються фатальною відсутністю збігу. У другому – коли новації приходять ззовні,
вони породжують внутрішній національний розкол: на консервативних прибічників
“ґрунту”, “основи” і піднесено-самонадіяних адептів чужого цивілізаційного досвіду.
Необхідно зрозуміти, що міжетнічні, міжнаціональні, міжцивілізаційні і конфесійні тріщини
суспільства – це всього лиш перетворені форми розколу історично гібридних суспільств,
змушених прививати у себе неавтохтонні “передові зразки”. Автохтонний прогресивний
розвиток дає внутрішньо більш цільний і стійкий соціально-історичний тип: нові форми є
власним національним продуктом, і тому краще вписуються у традицію. Неавтохтонне
створює “невротичний” соціальний тип, який або безоглядно пориває з національною
традицією, або намагається сховатися в неї від “протягів” епохи, періодично впадаючи у
непомірне самоприниження або настільки ж непомірне самовозвеличення.
Гібридним суспільствам не вистачає дуже важливої стабілізуючої ознаки – внутрішньої
міри. Оскільки історія для них виступає в екзогенному образі запозичених “передових
моделей”, національна свідомість нерідко впадає у гріх історичного волюнтаризму: їй все
вважається однаково доступним. Майбутнє, не вистраждане у власному історичному досвіді,
а взяте ніби на прокат, спокушує “безмежними можливостями”.
Другий ризик межовості пов’язаний з цивілізаційною самотністю. Поряд з плюралізмом
світових цивілізацій історія позначена дихотомією Схід – Захід. Незважаючи на
соціокультурну багатогранність і Заходу, і Сходу, народи, що проживають в обох частинах
світу, користуються вказаною дихотомією як джерелом ідентифікації – опозиції.
Внутрішньоцивілізаційні відмінності і на Заході, і на Сході певною мірою стираються на
основі більш масштабної загальнозахідної і загальносхідної ідентичності. Цієї додаткової
опори, пов’язаної з цивілізаційним “усиновленням”, немає в Україні: ні Схід, ні Захід
по-справжньому не вважають її своєю.
Тепер подивимось на проблему розколу з іншого боку. Його результатом є
перетворення традиційного доринкового господарства не в ринкову економіку, а в певний
проміжний гібрид. Його специфіка полягає в тому, що кожен виробник, організатор
виробництва, керівник підприємства тощо намагається знайти “дах”, тобто спеціальне
прикриття, захисника в навколишньому соціальному середовищі й одночасно джерело
необхідних ресурсів. Це явище було перенесено ще з царської Росії в Україну, коли там
будь-яке виробництво, починаючи з селянина, який отримував від поміщика “карбованець на
обзаведення”, до цілих галузей могли існувати лише користуючись певним соціальним
захистом поміщика, вотчинника, влади на всіх рівнях. При більшовизмі саме виробництво,
яке вважалося доцільним з погляду влади, перейшло під патронат держави, а що до
сьогодення, то ми є свідками того, що такий “дах” – характерне явище для тіньової,
корумпованої економіки, що зрослася з цією самою владою. На сьогодні ця своєрідна форма
розколу набуває дедалі все більшого вираження.
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Як уже наголошувалось, Україна є проміжною цивілізацією, через душу і тіло якої
проходить розкол. Водночас ця цивілізація є своєрідним гібридом як результат прагнення
розколотих частин суспільства не довести розкол до його логічно можливої крайньої форми,
зберегти інтеграцію суспільства. Специфіка гібридного ідеалу полягає у спробі розглянути
як тотожні принципово різні смисли, різні як за змістом, за своєю культурною традицією, так
і за формою. Він ніби діє у напрямку, протилежному розколу. Якщо останній розриває
смисли, то гібридний ідеал намагається ототожнювати неоднакові за своєю суттю,
протилежні смисли. Гібридність дозволяє ототожнювати різні пласти культури, пов’язані з
різними шарами, з різними цивілізаціями, об’єднувати (за можливістю) групи, субкультури,
пов’язані з різними епохами, наприклад, шари культури, засновані на міфологічному
мисленні, і пласти культури, засновані на понятійному мисленні. Тим самим суспільство
стимулюється (звичайно, у певних межах) до ігнорування, маскування розколу, того факту,
що різні соціальні групи мають різні, навіть протилежні цінності. Гібридний ідеал дає
можливість сакральній владі змінювати інтерпретацію добра і зла та у певних межах
маніпулювати масовою поведінкою. Більшовики за час свого керівництва перетворили
подібні зміни в ціле мистецтво. Небезпека розпаду гібридного ідеалу постійно існує в
політичних течіях, які інколи базуються на протилежних елементах лібералізму та
традиціоналізму.
Незважаючи на небезпеку вибуху, яку несе в розколотому суспільстві гібридний ідеал,
кожна партія, політична група для досягнення своєї мети постійно намагається посилити
власні позиції у суспільстві, втягнути у сферу свого впливу зрізаний лібералізм,
традиціоналізм. Усі партії можна поділити за принципом переважаючого тяжіння до однієї з
двох присутніх в українському суспільстві морально-культурних іпостасей. Однак їх
відмінності маскуються тим, що всі вони, виходячи на рівень загальнодержавної політичної
боротьби, виражають себе, хоча і різною мірою, мовою лібералізму. Тому й створюється
можливість для комунікацій різних тенденцій, певний спільний культурний мовний фон
політичного життя. Це породжує картину (по суті, ілюзійну) загального ліберального
характеру політичного життя в країні. У реальній же складній ситуації кожна політична дія,
наприклад, спроба створити партію, несе у собі внутрішній конфлікт між двома згаданими
іпостасями: зрізаним лібералізмом і традиціоналізмом.
Для керівництва всіх партій характерним є бажання подолати суперечність між даними
елементами. Однак рухи, що тяжіють до лібералізму, постійно зіштовхуються з конфліктами
між спробами стимулювати правову державу, зміцнити державність, стати на шлях
вирішення загальнодержавних завдань тощо – з одного боку, і масовим традиціоналізмом – з
іншого. Тому для політичного життя України притаманна важлива специфічна риса:
суперечності всередині партій, тобто між керівництвом і тими верствами населення, які з
точки зору цієї партії могли б складати її соціальну базу, інколи гостріші, ніж суперечності
між різними партіями. Звідси слабкий вплив партій на суспільство, їх нестійкість, прагнення
до злиття й розколів, невідповідність програм і реальних звернень лідерів до народу тощо.
Це накладає відбиток унікальності на українське політичне життя.
Разом з тим гібридність – це певною мірою культивування самобутності, що несе в собі
небезпеку для суспільства, яка полягає у схилянні перед її історичними формами, в
упевненості, що стародавні архаїчні форми культури і є та вища правда, на основі якої
потрібно будувати життя. Практично це означає відмову від будь-якої критики культури, що
історично склалася, історичного досвіду, від розгляду специфіки країни як проблеми, що
постійно виникає і підлягає розв’язанню.
Прикро, але суперечки про самобутність досить часто відбуваються на основі явного і
прихованого уявлення про позаісторичність і абсолютність цього явища, про божественну
або біологічну природу. Водночас ті або інші конкретні форми самобутності, як і будь-яке
соціокультурне явище, є певним процесом, який виник у певний момент історії і, відповідно,
може зникнути. Суспільство може боротися з тими чи іншими елементами своєї специфіки,
критикувати й викорінювати їх зусиллями людей, якщо вони відчують дискомфорт від тих
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чи інших особливостей своєї діяльності, якщо люди, достатньо великі значущі групи людей
будуть інтенсивно шукати конструктивний функціональний вихід, знайдуть у собі для цього
достатньо моральних та інтелектуальних сил. Це зовсім не виключає специфіки, а навпаки,
підносить її на новий рівень. Розкол – результат історії, і немає ніяких підстав звалювати
його походження на вищі сили.
Висування розколу як фокусу специфіки країни, зрозуміло, не виключає можливості
інших підходів до специфіки, використовуючи для цього потенціал інших наук:
культурологічних, етнографічних, географічних, психологічних тощо. Тим не менше у
будь-якому разі необхідне співвідношення місця і ролі специфіки аспекту, що вивчається, як
з розвитком розколу, так і з можливістю його подолання.
Проблему, винесену в назву підрозділу, необхідно розглянути ще в одному аспекті. Як
відомо, суспільні науки в радянські часи притримувались зазвичай формаційного підходу до
пояснення всіх суспільних проблем та явищ, але розпад СРСР не міг не привести до відмови
від монополії цього підходу.
Пошук нових теоретичних орієнтирів, що почав проявлятися ще в надрах
пізньорадянського періоду, активно розгортався в останнє десятиліття. У кінці 80-х – першій
половині 90-х років ХХ ст. перипетії вітчизняної історії усвідомлювались у рамках теорії
модернізації. Спочатку ця теорія була моделлю, здатною перебороти теоретичну кризу
суспільствознавчої думки. Однак у міру її засвоєння і пророблення на конкретному
матеріалі, ставало очевидно, що однієї теорії модернізації мало, оскільки вона не дає
відповіді на кілька кардинальних питань. Перш за все: чому, які фундаментальні фактори
діють, сприяючи поділу суспільств на перший, другий і третій ешелони модернізації?
У працях останнього десятиліття чітко прослідковується звертання до теорій і
представлень цивілізаційного аналізу. Вітчизняні дослідники, такі як В. Андрущенко,
В. Кремінь, С. Кримський, М. Михальченко, Ю. Павленко, М. Попович, В. Смолій та інші
завжди відчували специфіку конкретного суспільства, й українського зокрема, що
коренилося в історії його становлення, культурі, ментальності. Однак мови для опису і
коректної компаративістики (співставного дослідження) цих феноменів раніше не існувало.
Аналізуючи конкретну цивілізацію, дослідницька думка рухається від явища до
сутності. Культуролог звертається до аналізу всієї множинності породжуваних людиною
процесів і явищ, розглядаючи їх як феномен культури. Виявляючи культурні змісти цих
феноменів, їхню теологію, місце в цілісній системі культури, дослідник приходить до
формування моделей універсума, в якому тільки і можливий подібний набір явищ [11, с. 14].
У вибраному нами масштабі аналізу йдеться про модель української цивілізації.
Побудувавши таку модель, можна дослідити специфіку локальної цивілізації. Специфіка
цивілізації знаходить своє відображення в соціальних інститутах, реалізується в соціальній
взаємодії, забарвлює весь універсум людської активності, виступає як фактор розгортання
історичного процесу.
Щодо поняття “локальна цивілізація”, то тут необхідне розгорнене пояснення. Серед
багатьох визначень культури є таке, яке трактує її як притаманний виду homo поза
біологічний спосіб розв’язання загальнобіологічних проблем. Іншими словами, культура
постає як генеральна стратегія виживання і розвитку людства. Теорія локальних цивілізацій
базується на ідеї про те, що під час загальноісторичного розвитку на земній кулі формується
обмежена кількість особливих стратегій людського буття, що відрізняються одна від одної.
Кожна з цих стратегій, домінуючи на певній, досить значній території, виявляється
фактором, що визначає весь фактор життя. Це і є локальна цивілізація. Як приклад можна
навести західнохристиянську, або євроатлантичну, ісламську, індійську, латиноамериканську
цивілізації.
Якщо культура може розглядатися як родова стратегія людського буття, то цивілізація –
це стійкі варіанти такої стратегії, обмежені у часі і просторі. Для соціолога локальна
цивілізація може бути представлена як системний фактор, який визначає фактор і специфіку
соціального життя, соціальної структури, способу життя, культури тощо.
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Локальні цивілізації виникають на певній стадії розвитку людства, коли родова
свідомість втрачає статус головного інтегратора, розпадається початковий синкрезис,
виникають міста, писемність, з’являється держава. Ці цивілізації змінюють одна одну в міру
розгортання історії, вони знаходяться в складних діалектичних відносинах, постійно
конкурують одна з одною за територію і ресурси, в підсумку складаючи єдине ціле культури
людства. В народженні цивілізацій, їх взаємодії і зміні одних цивілізацій іншими
реалізується стратегія homo sapiens. Типологічно це співвідносно зі стратегією біоценозу [11,
с. 14, 12–13].
Як свідчить історія людства, будь-яка цивілізація обмежена у часі й просторі. Розуміння
локальної цивілізації як однієї із приватних версій родової стратегії людського буття
передбачає таку картину: синтез конкретної цивілізації створює оптимальну для вихідних
умов конфігурацію, що володіє певним ресурсом розвитку (самозміни, розширення,
адаптації до змін зовнішнього контексту). Розгортаючись у просторі і часі, ця цивілізація
проходить відпущений їй історією шлях і одного разу упирається в своєму розвитку в
кордони, задані власною системною якістю. Подальша само зміна для неї неможлива.
Наступає деструкція. Цивілізація щезає. Частина її досягнень асимілюється сусідніми
цивілізаціями, частина – безповоротно втрачається. Територія і населення можуть бути або
розібрані іншими цивілізаціями, або стати полем для наступного цивілізаційного синтезу.
При такому розумінні історія людства постає як процес зміни локальних цивілізацій, в ході
якого людство йде висхідним шляхом подальшого еволюційного становлення.
Варто пам’ятати про те, що теорія локальних цивілізацій – нова, сфера наукового
пізнання, яка тільки обґрунтовується. Тут більше питань, ніж переконливих відповідей. Так,
при звертанні до конкретних суспільств часто виникає запитання про їхню цивілізаційну
приналежність і цивілізаційний статус.
З усього цього випливає цілий комплекс проблем: систематики, критеріїв виділення і
віднесення феноменів до тих чи інших родових структур, виділення сутнісних ознак тощо.
Серед проблем, що очікують свого розв’язання, є і проблема спів ставності результатів
дослідження різних цивілізацій. Річ у тому, що характеристика локальних цивілізацій з
допомогою набору спів ставних, інваріантних характеристик, таких як вік, кордони, стійка
структура, здатність до динаміки тощо, не містить головного, оскільки не дає відповіді на
питання: чому дана цивілізація має саме ці, об’єктивовані характеристики. Відповідь
знаходиться у просторі культурологічного аналізу. Дослідники більш-менш успішно
конструюють понятійний апарат, що дозволяє описати певну цивілізацію, розкриваючи її
специфіку. Однак результати виявляються складно співставні з характеристиками сусідньої
цивілізації. І це – свідчення в етапу розвитку цивілізаційного аналізу. Створення метамови,
яка б дозволила адекватно і повно описати різні локальні цивілізації, представляючи їх у
їхній спів ставності – справа майбутнього. Нині ми маємо справу найімовірніше з
сукупністю суджень і консенсусом учених. Так, у загальному вигляді може бути
представлена теорія локальних цивілізацій [11, с. 15–16].
Серед інших цивілізацій спеціалісти виділяють українську. Тут виникає проблема
цивілізаційного статусу України. Суть її полягає у відповіді на питання: чи є Україна
самостійною цивілізацією, чи ми маємо справу з варіантом східноєвропейської (з
урахуванням інших конфесій, але все-таки православної) цивілізації. З одного боку,
зростаюча навколо світової релігії локальна цивілізація зазвичай співпадає з кордонами
базової конфесії. З іншого – Україна не вичерпується православ’ям і демонструє суттєві
відмінності з іншими суспільствами православного світу. Саме ця відмінність дає нам право
розглядати феномен України як самостійну цивілізацію.
У межах цивілізаційного аналізу склались свої принципи відмінностей і класифікації
локальних цивілізацій. В стадіально-історичному аспекті цивілізаційна теорія розрізняє
первинні, або осередкові, вторинні і, нарешті, периферійні цивілізації.
До первинних, або осередкових, належать цивілізації, що виникли на “голому місці” в
межах процесу ґенези феномена держави і цивілізації. Приклад осередкової цивілізації –
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давньоєгипетська або мезоамериканська. Ці цивілізації виникли на зорі історії і не
збереглися.
До вторинних зараховують цивілізації, що виникли на руїнах попередніх цивілізацій.
Приклади – західнохристиянська або ісламська цивілізації. Вторинні цивілізації охоплюють
сьогодні більшу частину Ойкумени. Базуючись на підставі попереднього циклу
цивілізаційного розвитку, маючи в своєму розпорядженні сформований культурний
ландшафт, предметне тіло цивілізації, що відійшла, населення, яке нараховує багато поколінь
предків, що існували в державі, і цивілізації, вторинні цивілізації характеризуються високим
рівнем стійкості. Вони стоять на твердому прошарку переробленого і, відповідно,
сприятливого ґрунту.
Периферійні цивілізації виникають внаслідок процесів взаємодії центрів локальних
цивілізацій з державною периферією, що оточує їх. Приклад периферійної цивілізації –
монгольська. Зазвичай економічні, воєнні і культурні контакти, що сприяють розкладу
суспільства додержавної периферії, ведуть до розширення вихідної цивілізації. Але в деяких
випадках вони можуть привести до виникнення самостійної цивілізації. Українська
цивілізації належить до класу периферійних.
Основи попередньої цивілізації, що формують культурний ландшафт на голому місці,
мають у своєму розпорядженні населення, культурна пам’ять якого не звільнилася остаточно
від уявлень, що належать до епохи додержавного існування, периферійні цивілізації
характеризуються слабкою стійкістю. Як і осередкові цивілізації, вони схильні до
періодичного розпаду. Периферійні цивілізації характеризуються високим (порівняно з
вторинними) рівнем хаотизації соціокультурного простору. Суспільства, що належать до
периферійної цивілізації, досить боляче переживають процеси динамізації.
З точки зору природи інтегруючого механізму цивілізації поділяються на два типи. В
першому варіанті цивілізація трактується як мережа відносин між різними елементами і
сферами соціокультурної системи, що полишена єдиного начала і допускає різні форми
взаємозалежності. Прикладом такої цивілізації є синкретичні цивілізації Сходу – індійська,
китайська.
Другий варіант інтегруючого механізму пов’язаний з цілісною світоглядною системою.
В цьому випадку цивілізація трактується як втілення спільного світогляду. Це світові релігії,
а також великі ідеології, які переживаються як релігії. Прикладом цивілізацій, що
структуруються світовою релігією, є християнська й ісламська.
Цивілізаційна теорія розрізняє локальні цивілізації залежно від цілісності системного
ядра. При цьому виділяються синтетичні – більш цілісні – і агрегатні (периферійні або
лімітрофні) – менш цілісні. Прикладом синтетичної цивілізації є протестантсько-католицька
цивілізація Західної Європи. Українська цивілізація належить до типу агрегатних. В такій
відмінності для нас суттєве наступне: синтетичні і агрегатні цілісності розрізняються мірою
упорядкованості соціокультурного простору. Рівень упорядкованості соціокультурного
універсаму в синтетичних цілісностях значно вищий, ніж у цілісностях агрегатних. У цьому
зв’язку бажано звернутися до категорій центру і периферії. Річ у тому, що будь-яка локальна
цивілізація, крім якісних характеристик, має ще і просторову локалізацію. Цивілізація має
певні кордони. Це ті кордони, за якими знаходиться сусідня цивілізація. Однак, детальний
аналіз дозволяє зрозуміти, що картина чітко окресленого кордону локальної цивілізації –
абстракція. В реальності можна віднайти, з одного боку, центри локальних цивілізацій, тобто
території, на яких якісні характеристики, притаманні даній цивілізації, безумовно,
домінують, з іншого – величезний перехідний простір, на якому відбувається поступове
згасання цієї якості. Характерно, що з якогось моменту паралельно із згасанням однієї
цивілізаційної якості починає проявлятися альтернативна, яка наростає в міру пересікання
простору переходів.
У літературі останнього часу широко застосовується поняття “лімітроф”, яке фіксує
континуум перехідних станів між центрами сусідніх цивілізацій [12, с. 624–647].
Географічним аналогом лімітрофу є зона лісостепу як перехід від лісової зони до степової.
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Автори, котрі працюють з цими поняттями, пишуть про Великий лімітроф як достатньо
широку смугу, що тягнеться від Фінляндії до Криму і через Закавказзя та Анталію іде до
Туркменії, захоплюючи Афганістан, Пакистан, Уйгурію і Монголію і далі, через
Маньчжурію, тягнеться до Курил, Алеутських островів та Аляски.
Легко помітити, що лімітроф характеризується певною ландшафтно-кліматичною
єдністю. Найчастіше – це ліси, лісостепи, степи, пустелі, гірські країни, болотяні місцевості –
території зі складним континентальним кліматом, зони ризикованого землеробства й
екстенсивного ведення господарства. Іншими словами, лімітроф – не є найкращим і
оптимальним місцем для розгортання цивілізації, через що ядра локальних цивілізацій
розташовуються в інших просторах. Тому простори лімітрофу часто виявляються
своєрідними історичними відстійниками й етнокультурними ізолятами. Сюди видавлюються
і тут доживають свій вік форми соціальності і культури, найархаїчніші з усіх, які можливі на
просторах між двома центрами локальних цивілізацій. Для нас проблематика лімітрофу
цікава тим, що Київська Русь виникла на величезному, неозорому лімітрофі, який розділяв
цивілізації Сходу і європейську цивілізацію. Отже, багато соціокультурних характеристик
суспільств, що формувалися на лімітрофі, ввійшли в цивілізаційний синтез України як
правонаступниці Київської Русі і стали частиною української культури.
Внаслідок об’єктивних причин цивілізаційного синтезу українська цивілізація не має
єдиної підстави. На просторах України зустрічаються і складним чином взаємодіють західні і
східні (в особі російських соціокультурних особливостей, про що йшлося вище, і не тільки)
феномени зрілої монотеїстичної культури й архаїчна свідомість тощо. В межах української
цивілізації агрегуються елементи, що не складаються поки що у високо інтегроване
синтетичне ціле. У цьому відношенні Україні типологічно відповідає Латинська Америка.
Українська цивілізація молода, а молода цивілізація невідворотно периферійна, як
периферійні щодо Єгипту греки епохи Перікла. Периферійність і відсутність єдиної підстави
створюють багато проблем і бід Україні. Це закономірно, але не вічно.
Ціною напруженого історичного зусилля, з покоління в покоління наш народ працює
над єднанням нез’єднуваних елементів у ефективне динамічне ціле. Ґенеза української
цивілізації розгорталася на просторах східної Європи у Х–ХVII століттях. Реперні фігури, що
позначили кордони процесу її формування – Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Данило
Галицький і Богдан Хмельницький.
Біля витоків української цивілізації лежать дві традиції – східнослов’янська язичницька
і християнська візантійська. Знаходячись у географічних межах Європи, Україна належить
до християнського світу і в цьому розумінні відноситься до європейського цілого, оскільки
домінантою її цивілізаційної приналежності є православ’я.
Такі найзагальніші положення, відштовхуючись від яких можна побачити цивілізаційне
місце України серед сім’ї європейських народів [12, с. 601–647].
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ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УКРАИНЫ: МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
В статье идет речь о цивилизационном измерении Украины: ее положении между
Востоком и Западом, особенностях периферийных цивилизаций, к которым
относится Украина. Обращается внимание также на социокультурный раскол, присущий Украине из-за ее цивилизационного местонахождения среди
других цивилизаций.
Ключевые слова: цивилизация, традиционное общество, либеральное общество, раскол, централизация, локальная цивилизация, периферийная цивилизация,
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Olexandr Udod, Mykhaylo Yuriy
THE CIVILIZATIONAL DIMENSION OF UKRAINE: ITS POSITION BETWEEN EAST AND
WEST
The main thing of the article is the civilizational dimension of Ukraine: its position between
East and West, special features of peripheral civilizations which Ukraine also belongs to. The author also takes note of socio-cultural division of Ukraine because
of its geopolitical location among other civilizations.
Key words: civilizational dimension, traditional society, liberal society, division, centralization,
local civilization, peripheral civilization.
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ПОЛІТИЧНИЙ РУСИНІЗМ І ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО В
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕҐІОНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ
ТЕНДЕНЦІЇ
У статті досліджуються громадянські, політичні та науково-теоретичні
аспекти русинства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
Ключові слова: етнос, русини, етнонім, мова, суспільний побут, свідомість, держава, культура.

Е

тнічні процеси початку ХXІ ст. в Україні мають три аспекти: громадянський,
політичний та науково-теоретичний. Громадянський аспект проблеми практично
не дискутувався до здобуття Україною державної незалежності. А до того вони
інтерпретувалися законодавством Австро-Угорщини та Радянського Союзу. В
етнополітичному житті України з 90-х років ХХ ст. зародилась і в подальшому отримала
поширення проблема “політичного русинізму”, яка має певні відмінності від відомого
“політичного русинства” другої половини ХІХ ст., хоча, як зазначають сучасні дослідники
русинства, генетично пов’язана з останнім [1, с. 7].
Питання громадянських, політичних та науково-теоретичних аспектів етнічних
процесів на Буковині, в Галичині та на Закарпатті на початку XXІ ст. дискутуються на
сторінках нинішньої преси. Переважна більшість авторів, не вибираючи слів, невміло
користуючись етнічною термінологією, не розуміючи поняття “етнос” та його структури, з
позицій колишньої однодумності й політичної прихильності, почали вести дискусію навколо
етнічних процесів XXІ ст. в Україні. У них запанували пристрасті, політичні симпатії та
антипатії, партійно-політичні інтереси різних країн, вузькокланові інтереси місцевого
чиновництва, представників окремих етнічних меншин.
В умовах розбудови незалежної і соборної України та відкритого громадянського
суспільства в центрі уваги опинилася людина, її права й свободи, честь і гідність. Серед
найважливіших громадянських прав є право на життя й свободу, на свободу думки,
одержання й поширення інформації, на вільний вибір місця проживання в межах України,
виїзд з України та повернення додому, на вільне визначення своєї етнічної належності й т. п.
Усі вони тією чи іншою мірою забезпечуються Конституцією і законодавством України, що
перебувають у відповідності із Загальною декларацією прав людини, Європейською
конвенцією з прав людини та іншими міжнародними актами. На жаль, нині громадянські та
політичні права на сторінках преси розглядаються мало, часто трактуються з позицій вузьких
партійних і кланових інтересів. На сторінках партійної преси можна зустріти висловлювання,
де окремі автори переконують читача, що “...визнання національності є особистою справою
кожної людини”, “питання національності має залишатись у минулому, а нині завдання
формувати політичного українця української політичної нації”. Відповідно у читачів може
скластись враження, що Україна не хоче визнати цього природного права. Ще більш
прямолінійні окремі представники “старшого брата”, які закликають боротися “...за
признание исторического права русинского народа называться своим именем”. Зі статтями
такого змісту на Буковині в останній час поширюється часопис “Русин”, редакція якого
розташовується у Кишиневі [2].
На початку XXІ ст. на Буковині активно проявляються політичні аспекти етнічних
процесів. Особливу активність проімперські та російсько-шовіністичні сили, які об’єдналися
з комуністичними, проявляють після президентських виборів 2010 року, коли у Верховній
Раді України сформувалась неконституційна більшість і комуністи, ввійшовши до неї, стали
інструментом великого капіталу та рупором шовіністичних російських сил.
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На Закарпатті, Буковині та Галичині ситуація ускладнюється ще й тим, що ці терени
належать до тих регіонів України, в яких сплелися геополітичні інтереси країн Центральної
та Східної Європи і де до розвалу СРСР старий комуністичний режим мав сильну партійнорадянську номенклатуру в особі російськомовних буковинських, галицьких і
східноукраїнських маргіналів. До цих груп близькими є маргінали з етнічно змішаних сімей,
яким важко ідентифікувати свою етнічну належність. Більшість із них були російськими
шовіністами чи зросійщеними маргіналами,
носіями ідеології
й практики
“интернационального советского народа”, а тому утвердження української державності,
наявність української мови як державної сприймається ними як насильна українізація.
Частиною населення України русинство сприймається як один із проявів сепаратизму,
загрози внутрідержавного конфлікту на етнічній основі. При цьому простежується розуміння
сепаратизму як відокремлення українців-русинів Закарпаття, українців-руснаків Галичини та
Буковини від українського етносу в окрему автономію з подальшим рухом у бік приєднання
до інших держав.
Ідеологи сучасного “політичного русинізму” розвиток цієї етнокультурної спільноти
(етнічної групи або субетносу) українського народу вбачають у виділенні окремого етносу
(нації) русинів. Подальший розвиток політичних подій вони бачать у двох напрямках.
Перший – створення окремої “Русинської держави” з включенням до її складу території
Закарпатської області України та частини територій сусідніх з Україною держав: Румунії,
Словаччини, Угорщини, Польщі й навіть частину Балканської Сербії (бачвансько-сремські
русини Воєводини), де проживають українці-русини. Другий – автономне утворення
закарпатських русинів відходить до складу Російської Федерації. Останній напрямок
посилено підтримується політичними і науковими колами Росії.
Західноукраїнські терени були заселені людьми більш ніж 100 тисяч років тому.
Свідченням цьому є численні знахідки примітивних кремінних знарядь і сліди стоянок жител
ранньопалеолітичного періоду.
Існує декілька точок зору відносно формування етнокультурних спільностей на терені
України. Зокрема, одна з них вказує, що центр індоєвропейської культури (арійської) як
прабатьківщини слов’янства – це Подунав’я. Тут вже за декілька тисячоліть до трипільців
існувала держава Аратта, кордони її сягали на заході Дунаю і Карпат, а на сході – Дніпра [3].
Відповідно до цієї точки зору на питання етнічності давнього населення України, слов’яни –
прямі нащадки найдавнішої у світі держави Аратти – країни землеробів, яка виникла на
широких просторах від малоазійської Анатолії до східноєвропейського Подніпров’я у 6200 р.
до н. е. Лісостепова Аратта стала ядром формування індоєвропейських народів. Перші
самоназви слов’ян – оріяни, енети, сколоти, русени [4, с. 228].
Щодо етнічного складу населення Буковини, то певні дані маємо з середини І тис. до
н. е. У писемних джерелах зазначається, що одним із давніх народів, який жив на північ від
Дунаю в ІХ–VІІІ ст. до н. е., були гети. Ще до появи скіфів вони заселяли землі від Дністра
до Дону [5, с. 5]. Власне, гетське плем’я, яке розташовувалось ближче до Дністра, звалося
кімерійцями або таргітами. Вже в той далекий час кімерійці робили походи в Малу Азію і
святково відзначали в Україні та на Буковині літній день земних плодів і землеробської праці
– Купала [6, с. 260].
Ще в середині І тис. до н. е. на західноукраїнському терені існували археологічні
культури слов’яно-української приналежності. Тобто поряд з кочовими народами, які
приходили і відходили з краю, проживало корінне населення. Зарубинецька, черняхівська
культури належали слов’янським племенам венедів (венетів).
Згадки про слов’ян зустрічаємо, зокрема, в роботі готського (латинського) історика
Йордана “Про походження готів” (550 р.). Він пише: “Венети поділяються на три частини:
венетів, антів і склавен; усі вони тепер, за гріхи наші, лютують проти нас…” [7, с. 71–72].
Проживання слов’ян на західноукраїнському терені засвідчено численними
археологічними знахідками в басейні Дністра та Пруту (дослідження вели археологи
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О. Черниш, Б. Тимощук, в останні два десятиліття – С. Пивоваров, Л. Михайлина, І. Возний,
М. Філіпчук, Б. Томенчук).
Слов’янське населення Буковини в VІІ ст. належало до дулібського союзу племен, а в
VІІІ–ІХ ст. – до слов’янського союзу тиверців. Слов’янських селищ періоду V–ІХ ст. на
терені тільки північної частини Буковини виявлено майже 200 [8, с. 47].
Археологічні дослідження Буковини (Б. Тимощук, Л. Михайлина) доводять, що в ІХ–
Х ст. на Буковині жили племена хорватів. Такої ж думки дотримується й відомий славіст
Л. Нідерле, вважаючи, що хорвати жили на великій території, до якої входили і Галичина, і
Буковина [9, с. 155].
Про етнічний склад населення Буковини свідчать результати археологічних досліджень
та писемні джерела. Переважаючими в цей час (ХІІ–ХІІІ ст.) на терені краю були
давньослов’янські селища й городища [10, с. 44]. Тільки з ХІV ст. у знахідках представлені
західнороманські елементи [11, с. 26].
Частина сучасних молдавських поселень на Буковині виникла в XIV–XV ст. Більшість з
них заснована на місці слов’янських селищ, що припинили своє існування в часи монголотатарських навал ХІІІ ст. Молдавський літописець ХVІІ ст. Мирон Костін писав, що в
Чернівецькому, Хотинському та частково Ясському і Сучавському цинутах (повітах) у XIV–
XVI cт. “проживали руські” (тобто українці) [12, с. 233].
Незважаючи на те, що сильна волосько-молдавська хвиля колонізації в часи входження
Буковини до складу Молдавського князівства (ХІV–ХVІІІ ст.) призвела до значного
зростання в краї кількості романського етнічного елементу, ще в середині XVІІ століття
українське населення переважало не тільки в північній частині Буковини, але й у деяких її
південних місцевостях, зокрема в Сучавському окрузі [13, арк. 2–18].
У кінці ХVІІІ і першій половині ХІХ ст. природний і механічний приріст населення
Буковини зумовлювався тим її соціально-економічним розвитком і політичним становищем,
яке склалося внаслідок окупації краю Австрією. Переважаючим був український етнічний
елемент, тобто автохтонним населенням краю були українці. Вони представлені мешканцями
Дністровсько-Сучавського межиріччя, українцями-горцями Буковинських Карпат, окремими
ареалами і населеними пунктами в північній частині Буковини [14, с. 27]. Згідно з переписом
1774 р., українці становили 69 % від усього населення краю [15, с. 89].
Українське населення Буковини збільшувалося, природно, ще й за рахунок імміграції з
Галичини, Поділля та інших сусідніх територій. Так, у 1766–1767 рр. спостерігався великий
потік галицьких переселенців, які розташувалися, головним чином, у ПрутськоДністровському межиріччі – села Вікно, Кадубівці, Товтри, Погорілівка, Лашківка,
Кліводин, Шишківці, Вербівці, Кучурів Малий, Садгора, Мамаївці, Юрківці, Гаврилівка,
Заставна та Прутсько-Сіретському межиріччі – села Молодія, Слобода, Буденець, Кам’яна
[16, с. 37].
Більшість українців-переселенців, прибувши на Буковину, відразу ж поверталися до
православ’я, яке поширилось на Буковині ще в часи входження краю до складу Київської
Русі та Галицько-Волинського князівства, хоча елементи первісних вірувань ще досить довго
жили в релігії буковинців [17, с. 49].
Предки сучасних українців на західноукраїнських теренах буквально до початку ХХ ст.
називали себе етнонімом “русин”. З формуванням і розвитком українського національного
руху у кінці ХІХ ст. та інтенсивних етноконсолідуючих процесів в Україні у першій
половині ХХ ст. цей етнонім зник, залишившись лише у невеликої частини українців
Закарпатської області України (менше одного відсотка населення цієї області).
Русинами називало себе до початку ХХ ст. українське населення Галичини і Буковини,
яке у ХХ ст. повністю перейшло на сучасний етнонім – “українці”, і старого терміна
“русини” у наш час не відмічено. З цього приводу буковинський політолог І. Буркут писав:
“Коли відбувається консолідація нації, то на зміну старим етнонімам часто приходить
новий…
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Впровадження нового аутоетноніма українці почалося на сході Австро-Угорщини лише
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., але процес цей відбувався повільно і спочатку охоплював
тільки освічені верстви населення – педагогів, юристів, чиновників, інженерів і лікарів, а
також студентів, семінаристів, частину греко-католицьких і православних священиків і
особливо гімназистів та школярів взагалі” [18, с. 47–48]. Відповідно проблема русинства є
актуальною через ряд зовнішніх і внутрішніх українських чинників, які потребують
наукового вивчення та аналізу.
Найперше потрібно відзначити те, що в етнічній історії українців протягом
багатовікового періоду відбувались складні процеси, які були обумовлені як історичними,
так і географічними факторами. Зокрема, Карпатські гори були природною перепоною
нормального спілкування між українцями, які заселяли рівнинну частину, прикарпатські й
гірські терени, в результаті чого виникали і закріплювались певні відмінні риси у
традиційній культурі, мові й навіть у ментальності.
Значну роль у формуванні особливих рис культури і побуту західноукраїнського
населення відігравали політичні фактори. Впродовж кількох століть до середини ХХ ст.
західноукраїнське населення перебувало у складі різних держав (Австрії, Угорщини, Польщі,
Румунії) і під асиміляційним впливом пануючих у цих країнах етносів поступово
формувались відмінності у культурі, що було причиною прояву нібито окремої етнічної
свідомості.
У той час, коли в основного масиву українців відбувалась консолідація і формування
української нації, окремі групи українців затримувались у своєму національному розвитку.
Відповідно спостерігалось і збереження старого етноніма у цих груп українців – “русин”. На
кінець ХХ ст. через запозичення елементів культури народів, що проживали поряд,
позбавлення можливості вільного спілкування етнічна ситуація з різними групами українців
у Словаччині, Сербії, Угорщині, Румунії, Польщі настільки стала складною, що вони все
більше віддалялись одна від одної, втрачали спільну мовну і культурну основу, залишаючись
об’єднаними лише історичною пам’яттю та давнім етнонімом – “русини”.
У Закарпатті, наприклад, населення ряду районів (у минулому комітатів) не було
етнічно однорідним, але значний відсоток його складали русини.
Розділеність державними кордонами утруднювала спілкування між населенням
Центральної та Західної України. Переважну більшість населення у ХІХ ст. на українських
теренах складали селяни, які переважно жили замкнутим життям у своїх населених пунктах і
мало спілкувалися з мешканцями віддалених сіл і міст. Усе це призвело до формування
відмінностей у культурі та діалектизмі української мови.
Відповідно, на певній різниці і відмінностях у культурних чинниках прагнуть грати
окремі політичні сили з чіткою або прихованою метою.
На думку українських дослідників (О. Мишанич, М. Тиводар, І. Буркут та ін.),
політична “проблема русинізму”, штучно створена для майбутнього порушення
територіальної цілісності України, послаблення внутрішньої єдності української нації,
особливої гостроти набула у 90-х роках ХХ ст. та у першому десятилітті ХХІ ст., власне
після набуття Україною незалежності.
Проблема політичного русинізму, у зазначений вище час, стала предметом дискусій
політиків, громадських діячів, журналістів та науковців як в Україні, так і поза її межами – у
Словаччині, Польщі, Канаді, Росії, Сербії, Молдові. Частина дискутантів вхопилась
реанімувати ідеї “політичного русинства” галицьких, закарпатських та буковинських
москвофілів другої половини ХІХ ст., за якими проголошувалось існування окремої
русинської нації і пропонувалось створення власної держави (“Русинська держава”) на
основі Закарпатської області України та прилеглих до неї територій Словаччини, Румунії,
Угорщини, а також Польщі та Сербії. Ряд науковців стали на шлях об’єктивного висвітлення
русинської проблеми [19].
Ще у 1991 p. вже в умовах розвалу Радянського Союзу, науковці Інституту етнології і
антропології АН СРСР, на догоду проімперським та комуно-російським шовіністичним
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силам, стали твердити, що “русини – поняття одного роду з росіянами, українцями й
білорусами”, що вони не є частиною якого-небудь із цих народів. Але достатньо проглянути
публікації науковців цього ж інституту попередніх десятиліть, щоб переконатися: до 1991 р.
вони писали про українців Карпат та їхні етнографічні групи, не згадуючи про русинів. Так,
наприклад, у 1988 р. цей же інститут видав історико-етнографічний довідник “Народы мира”
[20], в якому подаються нариси про всі нині існуючі етноси світу, але про русинів, тим
більше закарпатських, галицьких чи буковинських, там немає жодної згадки. Намагання
зберегти імперію примусило окремих московських учених забути всі наукові принципи.
Бажання знайти теоретичне підґрунтя для так милого Москві політичного русинства
призвело московських дослідників (М. Васильєв та ін.) до теоретичних абсурдів. Вони стали
твердити, що етноси існують лише тому, що їхні члени усвідомлюють свою культурну
близькість і протиставляють себе іншим аналогічним групам. Але усвідомлюють свою
культурно-побутову близькість і протиставляють себе іншим не лише етноси, а й субетноси,
локальні етнографічні групи, мешканці одного села жителям іншого, а в межах села це
протиставлення зустрічалося на рівні хуторів і навіть вулиць.
На Буковині, наприклад, таке протистояння місцями набувало навіть конфронтаційного
характеру: молодь одного села вступала у бійки з молоддю сусіднього, придумували різні
образливі назви для мешканців сусідніх сіл, робилися перепони для одруження з вихідцями з
інших сіл (села були переважно ендогамними); неохоче пропускали через село чужинців;
висміювали й кепкували зі звичаїв, традицій і родинно-сімейного життя своїх сусідів. Так,
наприклад, у с. Топорівці, що розташоване у Буковинському Прутсько-Дністровському
межиріччі, ще донині негативно ставляться до одруження хлопців або дівчат села з
представниками інших сіл і регіонів [21, с. 12–13]. Матеріали етнографічної експедиції
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича від 80–90-х років ХХ ст.
засвідчують значну кількість таких протистоянь і протиставлень на Буковині між жителями,
переважно молоддю, сусідніх населених пунктів.
Особливо варто звернути увагу на ідеологічні тенденції російської етнологічної науки
90-х років ХХ – початку ХХІ ст., відповідно до яких русини трактуються як складова частина
російського народу. Наприклад, у 1998 році в Москві Російською академією наук
(Інститутом етнології та антропології) було видано енциклопедію “Народи та релігії світу”,
де вказується, що, на думку дослідників, нащадки корінного населення Карпатської Русі,
частково Київської Русі за самоназвою русини, тобто русичі, галицькі й буковинські русини,
як мешканці основних історичних реґіонів сучасної Західної України, які також проживають
у Польщі, Словаччині, Сербії, Франції, США та ін. країнах, незважаючи на довготривале
існування у складі різних держав, відірвано від Росії, зберегли російську етнічну
самосвідомість, російську мову і православну віру [22, с. 449].
Відчуваючи слабку аргументованість доказів “русинського народу” чи “руського
багатонаціонального народу”, прибічники виділення русинів-українців в окремий народ або
приєднання його до російського народу останнім часом заговорили про менталітет як
визначальну рису етносу.
Не знаючи традиційної народної культури русинів-українців, а тим більше народної
культури національних і етнічних меншин, не бажаючи витрачати зусилля на її вивчення,
почали говорити про якісь особливі риси ментальності населення регіонів Буковини,
Галичини, Закарпаття. Лунають твердження: про національну й соціальну психологію
буковинців і галичан; про те, що русини завжди були лояльними до влади, терпіли навіть
дуже негуманні режими; русини не розвалили ще жодної держави; про
центральноєвропейський культурно-психологічний менталітет та ін.
Висуваючи тезу про “центральноєвропейський менталітет”, прибічники русинського
народу вважають, що русини повинні розвинути інтерес до власної локальної держави.
В етнології слово “менталітет” трактується як спосіб мислення, склад розуму, образ
думок, духовний і внутрішній світ особистості. Відповідно, менталітет людини,
професійних, соціальних і політичних груп як прояв особливостей територіальних,
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державно-політичних і етнічних спільностей перебуває в постійному розвитку. Його зміни
визначаються впливом соціально-економічних, політичних, культурних та ідеологічних
чинників. Тому нині звично говоримо про менталітет приватних продавців, студентів,
учителів, лікарів, партійних діячів, військово-ветеранської еліти, депутатського корпусу
різного рівня і т. ін. Відомо, що перераховані та інші професійні групи характеризуються
особливим способом і складом мислення, духовного й внутрішнього світу. Своєрідні риси
менталітетів характерні також для селянства, робітництва й інтелігенції кожної конкретної
держави та етнічних спільнот. Тому звично говоримо про менталітет українського,
польського, американського чи австралійського фермера.
Тривале існування певного державного утворення накладає відбиток на образ і спосіб
мислення, духовний і внутрішній світ його населення. Можна говорити про існування
менталітету громадян Австро-Угорської імперії, Сполучених Штатів Америки, Росії і т. д.
Але існування менталітету населення державних утворень не дає підстави ототожнювати
його з менталітетом етнічних спільнот.
Проте прибічники русинського народу займаються підтасовкою, коли державнополітичну чи громадянську ментальність прагнуть трактувати як етнічну.
Наука етнологія етнічний менталітет трактує як єдність, однотипність психологічних
стереотипів етнічної поведінки. Відповідно, етнічний менталітет не охоплює всіх
стереотипів поведінки, а лише їхню психологічну однотипність. Зважаючи на обмеженість
названого поняття, етнологія віддає перевагу поняттю стереотипу етнічної поведінки.
Виходячи з узагальнень українських етнологів та філософів, можна зробити висновок, що
стереотипи етнічної поведінки – це змінний у часі комплекс стандартів поведінки членів
етнічної системи, що регулює відносини між етносом та окремою людиною; людей як
особистостей між собою; етносу з субетносами; субетносів між собою.
Відповідно, є необхідним аргументоване наукове дослідження і висвітлення
історичного минулого русинства в цілому і українців-русинів Галичини та Буковини,
зокрема. Для досягнення цієї мети потрібно проаналізувати матеріальну та духовну культуру
українців-русинів кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли власне відбулась заміна етноніма
“русин” на “українець” на західноукраїнському терені.
Цінний джерельний матеріал з культури українців-русинів ми маємо у творчій
спадщині видатних діячів українсько-русинської культури кінця ХІХ ст. Юрія Федьковича,
Василя Козарищука, Володимира Шухевича, Івана Франка, австрійсько-буковинського
історика і етнолога Раймунда Фрідріха Кайндля, німецького письменника і мандрівника
Йогана-Георга Коля та ін.
В австрійських офіційних документах останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. для
позначення українців Галичини і Буковини використовувався термін “рутени” (“Ruthenen”)
[23] – онімечений латинський термін.
Відомо, що кожен народ має свою етнічну самосвідомість, у якій проявляються етнічні
риси народу, вона захищає народ від асиміляції, стимулює розвиток етнічних рис культури.
Етнічна свідомість проявляється як на суспільному, так і на індивідуальному рівні, фіксуючи
членами етнічної спільноти стан і культурну єдність. Відповідно індивідуальна етнічна
свідомість у правовому сенсі захищається державними юридичними актами. Щодо
свідомості етнічної спільноти, то вона знаходить вираження у масових формах культурного
розвитку: мові, народній творчості, мистецтві, святково-обрядовій культурі, характерних
рисах побуту тощо. Етнічна свідомість – це розуміння самого себе як народу, особливих рис
культури та побуту.
Чи наявні у русинів-руснаків (за етнонімами ХІХ ст.) Галичини та Буковини відмінні
від українців визначальні риси духовної, матеріальної культури та побуту, які б спонукали до
виділення їх в окремий етнос? Дослідження і науковий аналіз показує, що таких
відмінностей немає. Можна беззаперечно стверджувати, що знайти етнологічних доказів
існування русинів поза межами українського етносу та його культури неможливо.
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Що ж тоді виставляється як аргумент окремими політиками та підкупленими
псевдонауковцями для виділення русинів як народу? Замість об’єктивних фактів з
походження, матеріальної і духовної культури русинів вони на перший план висувають
організаційні засади. Зокрема, це існування різних русинських товариств на кшталт
“Товариство підкарпатських русинів” або те, що “національність русинська” визнана у
“цивілізованих європейських країнах”. Ідеологи “політичного русинізму” П. Магочі [24],
І. Поп [25], Д. Сидор [26], С. Суляк [27], перекреслюючи своїми висловлюваннями
теоретичні засади існування етносів, виставляють на перший план ідею політичного
самовизначення. Зрозуміло, що це вже не є наука, а політичний обман.
Наука етнологія використовує різноманітні джерела для пояснення того чи іншого
явища у житті певного народу. Серед джерел одне з важливих місць займають
спостереження мандрівників, які в той чи інший час залишили письмові відомості про
культуру народу, його життя. Саме такі спостереження зарубіжних мандрівників, які
відвідували Буковину та Галичину, певний час жили серед місцевого населення, і показують
спільність русинів та українців. Для прикладу наведу спостереження відомого німецького
вченого та мандрівника, основоположника антропогеографії Йогана-Георга Коля, який
1838 р. подорожував по Україні, відзначаючи спільні риси та відмінності мешканців різних її
регіонів. Описуючи русинів Галичини та Буковини, Коль підкреслює: “Вони є малоруським
родом, спорідненим з малоросами, козаками і українцями у тій самій мірі, як баварці
споріднені із саксонцями” [28]. Щодо етнічної близькості русинів до росіян, то вона значно
менша, що проявляється як у мові, так і в народному одязі та деталях побуту. Німецький
мандрівник відзначає: “Їхня мова, звичайно, суттєво відрізняється від великоруської, і це є
чимось значущішим, ніж відмінність діалектів, але ми все ж дуже часто розмовляли з ними
російською мовою. Малороси з Поділля і Київщини розуміються з ними як брати… Неабиякі
відмінності російських та рутенських кожухів, мабуть, передають приблизний масштаб
відмінностей обох народів в одязі, характері та мові” [28, с. 55]. Отже, спостережливому і
незаангажованому зарубіжному мандрівнику-науковцю кинулись у вічі відмінності між
мешканцями різних українських земель, і в той же час він відзначив значно більшу різницю
між русинами та росіянами – тут він бачив уже зовсім різні етноси.
Австрійський вчений, історик і етнолог кінця ХІХ – початку ХХ ст. Р. Ф. Кайндль, який
народився на Буковині, вчився в Чернівецькому університеті, а потім і працював у ньому (до
1915 р.), провів десятки етнологічних експедицій у різні райони Буковини. Як результат
своїх експедицій і досліджень від залишив більше двохсот наукових праць про населення
Буковини та сусідніх територій.
Однією з перших наукових праць Кайндля була праця про українців Буковини під
назвою “Рутени в Буковині”, де він досліджує походження українців та характерні риси
матеріальної і духовної культури [29].
Р. Ф. Кайндль у праці “Етнографічні рейди у Східні Карпати” (1898 р.) вказує на
спільність мови, одягу, їжі, житла, звичаєво-обрядової культури русинів Карпат з українцями
Прикарпаття [30]. Зокрема, характеризуючи народну архітектуру русинів Буковини, він
писав: “За своїм облаштуванням селянські садиби Буковини і Галичини дуже подібні.
Житловий будинок (хижа) тут, як і там, у значній мірі складаються з трьох частин: через
вхідні двері хати попадаєш в сіни (“хороми”), звідси направо вступаєш у кімнату “хижу”, а
наліво у комору. Остання може бути відсутньою, в такому випадку хата має два приміщення
[30, с. 225–228]. Далі він подає опис будівництва та інтер’єру русинської хати, порівнюючи з
хатою українців Прикарпаття, відзначаючи подібність у конструктивних типах і способах
спорудження.
Щодо самої назви “руснак”, Р. Ф. Кайндль у цій же праці писав: “… виправдовується,
висловлене мною у іншому місці, що назва “руснак” є єдиною народною для українців. Усі
українці у низинах і в горах, на Буковині, Галичині і Угорщині називають себе руснаками”
[30, с. 248].
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Досить детально зупинився Р. Ф. Кайндль на питанні назв “руснак”, “русин” у праці
“Будинок і двір у руснаків” [31]. Він вказує, що, готуючи свою першу працю про українців
десять років тому, зустрівся з великою плутаниною у розумінні термінології українців. У
офіційній мові використовувалась назва “українці”, яка включала всіх українців разом з
гуцулами. Проте у окремих авторів праць з українознавства можна було зустріти ще назви
“малоруси” (“kleinrussen”), червоні руси (“rotrusse”), реусируси (“reuserusse”). Відомо, що всі
ці назви, вказує Кайндль, не були народними і вживаними. Відповідно, деякі етнографи
прагнули замінити їх словом “русин” (“rusyn”), назвою, якою позначаються в українській і
польській письмовій мові усі українські етнічні групи, не беручи до уваги те, що це слово так
само мало вживане, як і попередньо вказані слова. Відомо також, що це слово деколи по
відношенню до українців використовувалось з образливою метою. Натомість в українців
Буковини повсюдно використовувався прикметниковий термін “руский”, “руска”. Але у
німецькій мові його використати не було можливості. Тому перевагу потрібно дати словам
“українець”, “український” – “ruthene”, “ruthenisen”. Останні терміни, вказує Р.Ф. Кайндль, є
давніми, дуже поширеними і перебувають в офіційному вжитку. Тому немає сенсу в
німецькій мові використовувати вживані в українській і польській письмовій мові вираз
“русин” або похідні від нього форми [31, с. 1].
Характерні риси святкового календаря українців-русинів Буковини дослідив
Р. Ф. Кайндль у праці “Святковий календар руснаків і гуцулів” [32], де на основі
незаперечного фактологічного матеріалу показує, що гуцульський і український обрядовий
цикл свят є майже ідентичним, за винятком певних окремих місцевих сільських
відмінностей, які завжди присутні у духовній культурі певного народу чи регіону. Такі ж
висновки зроблені Кайндлем і в праці “Весілля рутенів у Берегометі на Пруті” [33]. Він
подає у цій праці детальний опис українського весілля с. Берегомет, що на Кіцманщині
Верхнього Буковинського Попруття, та робить висновок про подібність весільної
обрядовості цього села з весіллям українців сусідньої Галичини.
Буковинський політолог І. Буркут зазначає: “Події Першої світової війни виявилися
певного роду каталізатором, що прискорив процеси зміни етноніма “русини” на новий
“українці” – в Галичині і Буковині… Ідеалізований образ Росії, який упродовж десятиліть
штучно підтримувався у громадській свідомості галичан і буковинців місцевими
москвофілами (у більшості своїй – священиками, було замінено набагато реальнішим
сприйняттям, заснованим на власному життєвому досвіді місцевих мешканців” [34, с. 99].
Отже, можна зробити висновок, що на Галичині й Буковині етнонім “русин” у кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. зникає. На його місце приходить етнонім “українці”. Цьому сприяла
орієнтація населення на створення незалежної Української держави, швидке зростання
української національної свідомості.
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Василь Ботушанський
АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ
У 70-Х РР. ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті висвітлюється спроба національно свідомої української громадськості Буковини подолати у зазначений період таке антисоціальне явище, як пияцтво.
Ключові слова: Буковина, алкоголізм, горілка, пияцтво, рух тверезості,
товариства тверезості, безалкогольні заходи, свята, обряди,
клятви, обіцянки, священики, вчителі.

З

вернутися до означеної теми спонукала автора сучасна невідрадна картина
нестримного поширення алкоголізму як на реґіональному (зокрема,
буковинському) [12. – 2008. – 20 березня; 2009. – 30 квітня], так і на
всеукраїнському [17. – 2009. – 29 грудня] рівнях.
Про пияцтво як непристойне явище і перші спроби боротьби проти нього священиків
згадується в окремих буковинських виданнях уже в кінці ХІХ ст. [22, с. 84, 138; 9; 11]. Про
роль корчми на селі писав відомий буковинський фольклорист Л.-А. Сімігінович-Штауфе
[30]. Про “корчму прокляту” згадував не раз Юрій Федькович [18], про рух тверезості –
Р. Ф. Кайндль [9]. Згадують цю проблему кількома абзацами і сучасні дослідники
Г. Кожолянко [10], М. Чучко [19], О. Гнатчук [5], О. Добржанський [7] та інші, однак
спеціального наукового дослідження з цієї проблематики практично немає. У пропонованій
розвідці робиться спроба заповнити в якійсь мірі цю прогалину.
Як відомо, більшість буковинського селянства у пореформений період була бідною та
середньозаможною. За австрійським сільськогосподарським переписом 1902 р. 56,7 %
господарств володіли земельними площами до 2 га кожне, 28,6 % господарств – від 2 до 5 га.
Отже, понад 4/5 господарств належали до економічно нестійких, з мінімальним прибутком.
За австрійською податковою системою, селянські господарства, які платили річного податку
менше 8 крон, належали до незаможних. У 1906 р. такі господарства становили на Буковині
57,1 % (у Долішній Австрії – 1,5 %, Горішній Австрії – 0,1 %, Крайні – 0,2 %, Каринтії –
0,4 %, Зальцбургу – 1,9 %, Сілезії – 3,2 %, Чехії – 3,1 %, і т. д.) [1, с. 308, 312].
Не бачачи обнадійливої перспективи економічного зростання своїх невеликих
господарств, значна частина їх власників, зокрема людей слабкої волі, нерозважливих,
неписьменних, а то й таких, що уже попали в алкогольну залежність, “топили” в чарці горе,
злидні, безпросвітність, темряву, інші – більш заможні – відвідували шинок ще й з тією
метою, що він був єдиним “вогнищем культури” на селі, де можна було поспілкуватися,
обговорити якісь справи, послухати музику мандрівних музик, дізнатись про якісь новини.
Новообраний до Буковинського сейму український депутат Єротей Пігуляк у своєму
першому виступі в кінці листопада 1890 р. про становище буковинського селянства так
пояснював причини пияцтва: перед новим урожаєм, навесні більше третини селян вже не
знають, звідки взяти кусник хліба; друга третина зі страхом обраховує, чи стане їй до нового
хліба; третя третина хоча і має ще дещо, але живе не набагато ліпше від двох перших. “О
безжурнім спокійнім і так приємнім життю селян, як то де инде водиться, не може бути у
нашого люду ані бесіди”. При таких обставинах іншої забави як коршми, нема. “Недостатки,
журба і біда пруть єго до средства, котре єго нужду на хвилю може і лагодить, але ту саму
нужду ще й збільшає” [3. – 1890. – 4 грудня].
Газета “Русская Правда” (виходила у Відні для Буковини) зазначала у номері за
1 листопада 1888 р. (та й самі селяни підтверджували), що прихильність до чарки у краї дуже
поширена при будь-якій нагоді: при поганій їжі (“для апетиту”), народження дитини,
заручини, весілля, хрестини, поховання, поминки, початок якоїсь роботи чи її кінець (оранка,
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сівба, сапання, косіння, молотьба), вдалий продаж, вдала купівля, проводи до війська чи на
далекі заробітки, приймання гостей під час храму чи навідин, під час численних свят, на
танцях, будівництво хати, стодоли, криниці, при любощах, при залагодженні сварки, віра в
те, що горілка може “лікувати” внутрішні хвороби, а також вибори до громадських рад,
крайового сейму, парламенту тощо [15. – 1888. – листопада].
Сприяло поширенню пиятики й те, що тривалий час поміщики і навіть деякі підприємці
в містах нерідко платили найнятим робітникам частково, а то й повністю горілкою, а не
грішми. Один підприємець з Сторожинця повідомляв у 1863 р., що він своїм робітникам
щодня дає на роботі та ще й додому (в рахунок платні) 5 ока пива, півока горілки (1 ока =
1,52 л) [21. – 1863. – 29 травня]. Причому поміщики й орендарі маєтків з серйозним виглядом
“доводили” необхідність і навіть корисність частування найнятих селян горілкою під час
робіт (звичайно в рахунок їхньої платні). “Хто знається на найманні наших робітників, –
зазначав у 1888 р. орендар маєтку Буковинського православного релігійного фонду у
с. Топорівцях Йозеф Фішер, – той мусить визнати, що нашому селянину горілка, безумовно,
потрібна для підтримання його здоров’я і працездатності, оскільки його їди лише рослинного
походження йому явно недостатньо... Причому коли селяни виконують дуже важку роботу,
то їм треба давати горілки три рази на день” [29, с. ХІ–ХІІ].
Поміщики були зацікавлені у якомога більшому збуті спиртних напоїв (тим більше в
рахунок зарплати), бо самі були їх виробниками на підставі права пропінації, тобто давнього
феодального монопольного права виробництва і збуту горілки (виробляли із зерна, картоплі,
фруктів). Якщо у 1850–1854 рр. щороку поміщицькі гуральні Буковини виробляли 24 тис. гл
спирту (по 6,3 л на душу населення), то у 1900 – 1904 рр. на 38 гуральнях – 50 тис. гл (6,7 л
на душу населення), у 1910 – 1912 рр. на 66 гуральнях – 74 тис. гл (8,9 л спирту, або 22,2 л
40-градусної горілки на душу населення). Отже, за 1851 – 1910 рр. населення краю зросло в
1,4 раза, спиртове виробництво – у 3 рази, у т. ч. на душу населення – в 1,4 раза [1, с. 305]. За
тодішніми (1885 р.) розцінками 1 л чистого спирту коштував 28 крейцерів, відповідно 1 л
50-градусної горілки – 14 кр., але у 2208 шинках краю вона продавалася за ціною від 25 до 40
крейцерів, що давало шинкарям та орендарям 442 тис. фл. додаткового прибутку [28, с. 37–
39]. Якщо не вистачало готівки, спиртні напої збували за натуральну продукцію. Приміром, у
1862 р. на південь від Чернівців, при головній дорозі прямо в полі була пересувна корчманамет, де продавали горілку людям, які поверталися з базару, як за гроші, так і за продукти
харчування, лісоматеріали, сіно та ін. [21. – 1862. – 9 серпня].
Після скасування панщини у 1848 р. крайовим законом 1867 р. і 1889 р. право
пропінації поміщиків і Православного релігійного фонду Буковини було скасовано, за що їм
було визначено для викупу 8 млн фл. Право здачі в оренду колишніх пропінацій перебрав на
себе до 1911 р. виконавчий комітет крайового сейму, створивши відповідний викупний
пропінаційний фонд. Але це право оренди у “своїх” селах брали на себе ті ж учорашні
поміщики-пропінатори за певну плату, здаючи право продажу горілки в шинках
суборендарям за вищу плату. Так, на початку ХХ ст. у Сторижинецькому повіті великі
власники Й. Фішер і О. Бродовський як генеральні орендарі здавали у суборенду 66 шинків,
М. Перетц – 35, Друкман – 61; у Кіцманському пов. Штайнер і К˚ – 13 шинків, Я. Штернер –
15, М. Корн – 19; у Чернівецькому пов. Фішер – 49, Цукер – 57, Бергер – 19 і т. д. [1, с. 305].
У збуті якомога більшої кількості горілки були зацікавлені як головні орендарі, так
особливо і суборендарі, коли, наприклад, орендар вимагав від суборендаря-шинкаря за
тиждень продати стільки-то горілки, інакше буде позбавлений права шинкування. І той
мусив проявляти “активність”, спритність, винахідливість, щоб заманити до корчми якомога
більше пияків. Як вказував галицький делегат українець Борис у вересні 1905 р. на
Х антиалкогольному з’їзді у Будапешті у доповіді “Антиалкоголізм і пропінаційне питання в
Галичині і Буковині”, “щоб набити кишені орендаторів пропінації, нарід не лише стає
жертвою шинкарської лихви та розп’яніння, але ще й затруювання...”, бо “в пропінаційних
шинках продається горілка в сирім стані, із фузлями (сивушними маслами. – В. Б.), яка
шкодить здоров’ю людей” [3. – 1905. – 1 жовтня].
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Спроби обмежити діяльність шинків наштовхувалися на спротив шинкарів. Так, коли
начальник Вижницького повітового управління Єх розпорядився у 1908 р. щоб корчми були
закриті з 5 год. вечора в суботу до 7 год. ранку в понеділок, шинкарі добилися у крайових
властей скасування цієї заборони у селах Плоска, Стебни, Довгопілля та ін. [3. – 1908. – 11
вересня].
Щоб збути всезростаючу кількість спиртних напоїв, потрібна була велика кількість
шинків. За австрійським законом один шинок повинен був припадати не менше як на 500
мешканців. Але на Буковині здебільшого припадало менше осіб на один шинок. У 1890 р.
офіційно на Буковині один шинок припадав на 296 жителів (по Австрії – на 259) [23. –
1892. – 24 квітня]. У 24 селах Кіцманського судового повіту з населенням 42,7 тис. осіб у
1904 р. існувало 89 шинків з продажу горілки, 12 – з продажу вина, 91 – з продажу пива –
разом 192, або один шинок на 222 жителів, у Вижницькому судовому повіті – 130 шинків на
48,1 тис. осіб (1 – на 370 осіб), у Заставнівському судовому повіті – 155 на 50,7 тис. осіб (1 –
на 327 осіб), у Чернівецькому судовому повіті – 413 на 1064 тис. осіб (1 – на 258 осіб); у
Садгорі з населенням 4635 осіб діяло 37 шинків (1 – на 125 осіб), у Раранчі – 23 на 4872 осіб
(1 – на 212 осіб) [6. – Ф. 3. – Оп. 2. – Спр. 21121. – Арк. 20–383]. У 1908 р. спиртні напої
збували 1800 шинкарських родин, причому чимало з цих родин мали по кілька корчем.
Громадський діяч Іван Герасимович писав тоді, що “бувають такі місцевості, де одна коршма
припадає на 100 чоловік” [3. – 1908. – 15 квітня].
Та й у самих Чернівцях у 1900 р. із 470 закладів харчування у 300 (тобто один заклад на
140 городян) розпивалися спиртні напої [25, с. 260]. Цікаво, що у Чернівцях систематично
виловлювали вночі надто п’яних городян й приїджих і допроваджували в арештантську [24. –
1880. – 5 серпня]. Прикро, що у тих же Чернівцях (як і в селах) до вживання спиртних напоїв
залучалися й діти. Так, у 1909 р. в одній із чернівецьких шкіл із 98 опитаних учнів 2 не
вживали спиртних напоїв, один учень пив горілку два рази на день, два – по разу на день, 8 –
багато разів на тиждень, 7 – один раз на тиждень, решта багато разів на рік, особливо у свята,
20 хлопців систематично відвідували шинки з батьками, 17 хлопців уже були алкогольно
залежними.
Особливо значного поширення набув алкоголізм у гірській частині краю, де проживало
в кінці ХІХ ст. до 30 тис. чол. Як писала одна з газет, “п’ють всі: чоловіки, жінки, діти, а
влада потурає пропінаторам, які вперто протистоять священикам, що намагаються вести
антиалкогольну пропаганду”. Єдиними населеними пунктами в краї, де релігією і звичаєм
заборонялося вживати спиртні напої і де не існувало шинків, були липованські села
російських старообрядців (Біла Криниця, хутори Майдан, Липовани, Міхідра), але у
Чернівцях вони “питейные заведения” відвідували [27. – 1907. – 15 червня; 1909. – 1 травня;
26, с. 289].
Про ту “турботу”, яку проявляли орендарі і шинкарі про селян, щоб ті, бува, у свята не
остались тверезими хоч на один день, свідчить позов орендаря пропінації Ісака Розенкранца
у с. Берегометі-над-Прутом у Крайовий суд від 28 квітня 1903 р. на шинкарку Регіну
Розенцвайг у с. Ошихлібах за неповну сплату нею за спиртне, поставлене їй з 31 грудня
1902 р. по 5 лютого 1903 р. в кількості понад 4 тис. л (у перерахунку на 40-градусну горілку,
всього на суму 2156,08 крони) [6. Ф. 115. – Оп. 2. – Спр. 30143. – Арк. 1]. Отже, чотири
тонни 40-градусної горілки (насправді пили 32–33-градусну) для 1800 ошихлібівчан (у т. ч.
немовлят і дітей) на 37 днів – це немало.
Таке “дбайливе” ставлення ділків від оковитої до питущих врешті-решт вело до того,
що практично у кожному селі якась кількість людей спивалася, ставала безнадійними
алкоголіками. Так, у кінці ХІХ ст. у Чернівецькому повіті на обліку перебувало 636
алкоголіків (408 чоловіків і 228 жінок), у Сторожинецькому – 754 (475 і 279) і т. д. [28,
с. 260]. Але ні головних, ні другорядних постачальників алкогольної отрути це не
хвилювало, для них основним був чистий зиск, який у 1908 р. після сплати податків від
продажу спиртних напоїв становив майже 1,9 млн крон. Загалом на початку ХХ ст.
населення Буковини тратило за рік на горілку 8,5 млн крон, на пиво 3 млн крон, на вино 3,5
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млн крон – разом 15 млн крон [16, с. 145], або по 137 крон на одне сільське господарство.
Фактично менше, бо у цю суму входили й витрати міського населення. Але і 100 “п’яних”
крон на господарство було немало, бо таку суму сільський наймит ледве чи міг заробити за
три місяці.
Не зменшилося споживання спиртних напоїв і після остаточного скасування з 1911 р.
залишків пропінації, коли кожен уже міг купити концесію (ліцензію) на продаж горілки (від
0,25 до 25 л одному споживачу) і вина (від 0,25 до 50 л одній особі). Українська газета
“Народний голос” у номері за 19 січня 1911 р. висловлювала задоволення з приводу того, що
“завдяки старанню наших послів і нашого політичного товариства “Руска Рада” чимало
наших людей дістали шинкарські концесії” [13. – 1911. – 19 січня].
На такому приблизно алкогольно-споживчому полі розгортався на Буковині рух
тверезості в означений період з боку священиків, згодом вчителів, лікарів, членів
новозаснованих сільських читалень і, врешті, створення товариств тверезості. Рух тверезості
фактично вливався у загальне русло українського національного відродження в краї.
При проведенні цієї пропаганди зверталася увага селян на шкоду алкоголю для
здоров’я, зайві матеріальні витрати сім’ї, аморальну поведінку п’яниць, а то й безглузді
каліцтва і навіть вбивства п’яних забіяк. Наголошувалося також, що своїм бездумним
витраченням грошей на питво селяни збагачують поміщиків, орендарів, власників шинків, а
самі стають біднішими, а то й доводять господарства до розорення і продажу з аукціону.
Товариства (братства) тверезості на Буковині засновувалися за зразком статуту
“Австрійського антиалкогольного товариства” у Відні, яке надавало деяку методичну
допомогу аналогічним об’єднанням на місцях, розсилаючи примірні статути, брошури,
книги, газети, таблиці, плакати, повчання на антиалкогольну тематику, медалі тверезості
активістам руху тощо [15. – 1890. – 15 вересня; 1891. – 1 березня, 11 квітня]. Наприклад, у
травні 1890 р. воно направило в край значну кількість брошур “Запобігання пияцтву” та
книгу буковинського етнографа Григорія Купчанка “Горілка, або як вилікуватися від
п’янства” [15. – 1890. – 15 вересня]. В одній із брошур у 19 пунктах перераховувалася шкода
від пияцтва, яке: вносить чвари в родини, служить поганим прикладом при вихованні дітей,
ослаблює організм фізично, робить людину нездатною до продуктивної праці, знижує
добробут сім’ї, веде до злочинів, божевілля, самогубства, передчасної смерті, негативно
впливає на потомство, як також на громадське життя людини, викликає осуд і неповагу до
п’яниць з боку громади та ін. [3. – 1890. – 5 червня].
Одним з перших ініціаторів боротьби за тверезість на Буковині десь з 1869 р. був
український священик Євсевій Андрійчук у с. Дорошівцях, завдяки чому багато непитущих
були й кращими господарями у цьому селі [15. – 1888. – 1 червня]. Одне з перших товариств
тверезості було засноване священиком Єротеєм Федоровичем при новозаснованій читальні у
1874 р. у с. Валяві. Тоді ж за сприяння священика Григорія Воробкевича виникло товариство
тверезості у с. Брідку, згодом – у Суховерхові, Барбівцях (нині – с. Брусниця), Дихтинці,
Калинівцях, Зеленеві. Однак проіснували вони недовго [7, с. 177].
З кінця 70-х і особливо з 80-х років ХІХ ст. рух тверезості активізується. У 1879 р. у
невеликому селі (200 хат) Хрещатику за ініціативою протоієрея Томовича, півчого Фотія і
єпітропа Івана Калинюка засновано сільську читальню і товариство тверезості при ній.
Члени товариства повели роз’яснювальну роботу про необхідність тверезого способу життя.
В результаті чоловіки, хлопці і дівчата у святкові і недільні дні замість корчми почали
ходити до читальні [3. – 1886. – 13 березня]. У 1881 р. старшим учителем Іваном
Микитовичем товариство тверезості засновано у Кіцмані. 1885 р. він разом з селянином
Степаном Боянівським встановили у селі від імені товариства “хрест тверезості з написом:
“Крестъ побђдилъ поганство – Крестъ побђдитъ и пьянство” [15. – 1888. – 1 липня].
У 1884 р. у с. Чунькові 30 членів читальні дали обіцянку три роки не пити горілку. У
зв’язку з цим місцевий корчмар постійно підбивав їх відмовитися від такого “ганебного” для
справжнього сільського газди вчинку, і дехто (Василь Малик, Василь Бабич, Стефан
Андрусяк, Николай Кривохижа), не дочекавшись трьох років, теж потяглись до чарки, за
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винятком шести чоловіків: Григорія Филип’юка, його сина Івана, Георгія Чупруна, Івана
Бойка, Івана Білецького та Грицька Малика [3. – 1888. – 13 лютого]. Як видно, нове
приживалося важко.
У 1885 р. товариство тверезості виникло у с. Берегометі-над-Прутом у складі 10 чол., а
наступного року уже було 30 осіб. Члени товариства дали клятву зовсім не вживати горілки і
не мати її вдома [3. – 1886. – 13 серпня]. У січні 1886 р. стараннями священика Боканчі,
селянина Василя Голубашенка і церковного півчого Т. Фраціяна товариство тверезості
виникло у с. Юрківцях [3. – 1886. – 28 січня].
Подекуди антиалкогольний рух знайшов відображення в українській народнопоетичній
творчості буковинців. Так, при відкритті читальні у с. Розтоках влітку 1887 р. селянин
Штефан Григоряк виголосив велике віршоване поздоровлення з цієї нагоди, вказавши і на ті
“гріхи”, які стоять на перешкоді економічного і національно-культурного розвитку
селянства:
А найпершим гріхом нашим
Є та пиятика,
Що маєтки наші губить,
Ганить чоловіка.
Най тверезість зацвітає в нас.
Коршми пропадають,
Що нарід наш колись славний
Нищать, зневажають.
Бо через коршми й трунки,
Через арендарів
Поставали жебраками
Наші господарі.
Довги, векслі, ліцитації –
Все то йде з горівки,
І той голод, недостатки
І ті передновки... [8, с. 58].
Активісти руху тверезості особливу увагу приділяли відверненню шкідливих масових
пиятик під час різних свят і обрядів: весіль, хрестин, похоронів, храмів тощо, під час яких
витрачалося багато коштів на горілку, втрачався робочий час. Приміром, весілля починалося
у п’ятницю ввечері і закінчувалося у другу суботу, на що потребувалося 25–30 відер горілки,
сільськогосподарські роботи у весельчанів на ті дні припинялися [3. – 1886. – 13 березня].
Тож були намагання перетворити такі заходи у безалкогольні. Мабуть, одне з перших на
Буковині “тверезих” весіль відбулося у листопаді 1885 р. у с. Чунькові у члена сільської
читальні Григорія Филип’юка, який оженив тоді свого сина Івана (теж читальника) [3. –
1886. – 13 квітня]. У Берегометі-над-Прутом з 1885 р. до середини 1886 р. було проведено
уже 10 безалкогольних весіль [3. – 1886. – 13 серпня].
Член читальні у с. Топорівцях Георгій Пурич 9 березня 1886 р. теж влаштував своїй
молодшій сестрі тверезе весілля. Він добре пам’ятав: коли його старшій сестрі батьки робили
весілля, довелося для придбання горілки продати чималий шматок поля, а коли сам женився,
мусив сам собі “на горілку” заробити 44 флорини. Тож для весілля молодшої сестри вирішив
на горілку гроші не тратити, через що на це весілля навіть родичі не прийшли, а лише члени
читальні [3. – 1886. – 13 березня]. Давалася взнаки давня традиція: весілля без горілки – не
весілля.
У листопаді 1886 р. стали на тверезу стежину читальники с. Іспаса (разом з дружинами)
Микита Білич, Федір Стеф’юк, Онуфрій Томорюк. За це місцевий крамар погрожував, що не
продасть їм у крамниці жодного товару [3. – 1886. – 28 листопада]. У лютому 1887 р.
безалкогольне весілля відбулося у тих же Топорівцях у Дмитра Пурича, у березні – у
с. Реваківцях. У с. Чорногузах до непитущих записалося у березні 1887 р. 68 людей, “щоби
цілий рік окрім води жадних инших напитків не вживати” [3. – 1887. – 13 березня].
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На середину 1887 р. у Топорівцях відбулося уже тверезих три весілля, 16 хрестин і один
похорон, а у товаристві тверезості числилося 30 членів. Стільки ж записалося у товариство
непитущих у с. Оршівцях [3. – 1887. – 28 червня]. Певна частина топорівчан послідовно
тримала курс на тверезість. У жовтні 1887 р. Танаско Дутчак влаштував весілля “без краплі
горілки”, а у Дмитра Ілащука на клаці (толоці) при будівлі хати “не випито ні краплі горілки”
[3. – 1888. – 28 жовтня]. Непитущі члени топорівської читальні побудували у 1888 р. три
хати для бідних односельчан [3. – 1888. – 13 вересня]. Безалкогольні заходи у Топорівцях у
1888 р. відбувалися переважно у членів товариства тверезості і читалень, зокрема: весілля у
Івана Гарасима, на якому весільним батьком був голова читальні Петро Гелич, а гостями –
читальники (скинули 41,5 фл.); весілля у Івана Чаглея і хрестини у секретаря читальні
Дмитра Ілащука. “І гріш зберегли, і здоров’я, всі забавлялися файними розумними словами
без сивухи”, – писала чернівецька газета [3. – 1889. – 17 січня].
Мабуть, тому велике село Топорівці (майже 5 тис. жителів) було одним з небагатьох
сіл, де мешканці станом на початок 1889 р. були винні корчмарям за горілку лише 7 тис. фл.,
у той час, як у інших селах значно більше [3. – 1889. – 28 лютого].
Але далеко не всі топорівчани сповідували непитущість. Згадуваний секретар читальні
Дмитро Ілащук звинувачував у цьому й місцеве начальство, яке не повчало пияків, що “так
негідно і стидно” жити. А коли сам Д. Ілащук спробував звернутися до односельчан, щоб
залишили пити горілку хоча б на рік, а за зекономлені кошти купити потрібні речі, “то
закричали на мене, як на вовка” [3. – 1889. – 6 червня].
Одне з безалкогольних весіль відбулося 24 листопада 1895 р. у с. Рогізні у члена
читальні Олекси Юрчука, який запросив на нього читальників не тільки із свого села, але й із
сусідніх [3. – 1895. – 30 листопада]. Цікаво, що читальники Рогізни і сусідньої Садгори
відмовилися пити горілку навіть на великі різдвяні свята взимку [3. – 1896. – 14 січня].
Про добрі справи членів товариства тверезості Рогізни свідчив і такий факт: вони
зібрали кошти на лісоматеріал для будівництва хати бідної вдови, а 13 осіб з товариства
безпосередньо взяли участь у цьому будівництві у 1895 р. [3. – 1896. – 18 лютого]
Справі поширення тверезості сприяв також голова нововідкритої у 1895 р. у с. Лукавці
читальні великий землевласник Микола Василько (він же і сільський староста) – у
майбутньому один з найвидатніших буковинських, українських громадських і політичних
діячів [4. – 1895. – 20 жовтня].
Рух за тверезість об’єктивно вів до скорочення прибутків орендарів і суборендарів
(шинкарів) пропінацій та корчемних закладів. Тому вони скрізь протистояли цьому руху,
вдаючись до найрізноманітніших підступних дій. “Всі, хто зацікавлений у прибутках від
збуту горілки, виступають проти братств тверезості, – писала “Буковина” у номері за
31 липня 1890 р. [3. – 1890. – 31 липня]. Коли у 1895 р. 24 чоловіки і 3 жінки дали урочисту
обіцянку у церкві с. Василева три роки не пити горілку, шинкарі всіляко вмовляли їх
відмовитися від такого “непорядного” для справжнього газди вчинку. Шинкар Шмуль Валін
обіцяв селянину Василю Тацюку дозволити пасти безплатно худобу на своєму пасовиську,
лиш би той не кидав пити горілку, деякі шинкарі давали селянам наперед безплатно по
цілому літру горілки, лиш би ті відмовилися від своєї обітниці [4. – 1895. – 7 липня]. У
с. Карапчеві-над-Черемошем шинкарі навіть влаштували підпал будинку священика, який
агітував за тверезий спосіб життя [4. – 1895. – 7 липня].
Та рух тверезості наростав. Основними його проявами були: урочиста привселюдна
клятва у церкві (десь з 1892 р.) не пити горілку, масове публічне закопування (“похорон”)
пляшок з горілкою; урочисте встановлення “хрестів тверезості” у знак того, що село
відмовилося від вживання спиртних напоїв (з 1894 р.). Ось як описав ці антиалкогольні
заходи у гірській частині Буковини відомий історик і етнограф краю Р. Ф. Кайндль у виданні
“Неділя” за 3.ХІ.1895 р. Йде “похоронна” процесія на чолі зі священиком, на найбільш
видному місці села зупиняються. Кілька чоловік копають яму, потім туди кидають пляшку з
горілкою. Священик звертається до присутніх з переконливою промовою про шкідливість
алкоголю, закликає відмовитися від пияцтва. Яму засипають. Встановлюють “хрест
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тверезості”. Люди дають обіцянку не пиячити, а хто порушить клятву, той тяжко захворіє,
осліпне, а то й невдовзі помре [14. – 1895. – 3 листопада].
Повсюду велися розмови про відмову від горілки “на віки”, закопування пляшок і
встановлення “хрестів тверезості”. Так, у Карапчеві-над-Черемошем 19 червня 1894 р. в
хрестопоклінну неділю понад 600 жителів села перед олтарем у церкві при службі 5
священиків дали клятву не пити горілку ні вдома, ні в гостях, ні в корчмі, не давати також
горілки найманим робітникам на роботі, навіть не тримати горілки в хаті. До такого рішення
карапчівчан спонукав їхній священик Ілля Масікевич, що прибув у Карапчів два роки перед
тим і вів активні проповіді проти пияцтва. Після служби в церкві громада на чолі зі
священиками рушила на визначене місце, де встановили і освятили металевий “хрест
тверезості”, доставлений зі Львова за 35 фл. з написами, з одного боку: “В пам’ять святої
тверезості, запровадженої о. парохом И. Масікевичем 1894 р. Господи, оружіє на діявола
хрест твій дав єси нам”, з другого боку: “Хрест побідив поганство. Хрест побідить піянство.
Водружен в громаді Карапчів року 1894” [3. – 1894. – 13 липня].
Аналогічні заходи відбувалися тоді також у таких селах, як Дубівці, Вашківці-надЧеремошем, Вилавче, Васловівці, Руський Банилів, Панська Долина, Чортория, Волока-надЧеремошем, до кінця 1894 р. оголосили себе “тверезими” (непитущими) мешканці сіл
Вашківців-над-Серетом (Пд. Буковина), Магали, Ленківців, Остриці, Молодії, Чагра, Боянів,
Раранчі, Лужан, Берегомета-над-Прутом, Берегомета-над-Сіретом, Мамаївців, Замостя,
Іспаса, Міліїва, Реваківців, Бабина, Борівців та ін. [3. – 1894. – 2 червня, 24 серпня].
Провідну роль у русі за тверезість, створення братств тверезості відігравали священики,
зокрема такі, як Артамон Манастирський, уродженець (1857 р.) с. Лужан – парох церков у
Старих Мамаївцях, згодом у Руському Банилові, Панській Долині, який не раз торкався у
своїх працях і антиалкогольної тематики [15. – 1889. – 1 листопада]. Він констатував, що до
кінця 1894 р. близько 20 буковинських сіл оголосили себе непитущими [11, с. 8–9].
Пропагував тверезий спосіб життя й священик у Верхніх Станівцях та Волоці-надЧеремошем Бежан [23. – 1895. – 9 квітня].
Кращих учасників антиалкогольної пропаганди відзначали спеціальними медалями
“Австрійського антиалкогольного товариства”. Зокрема, у квітні 1891 р. такі медалі
отримали селяни Олексій Димитр-Петрюк з Берегомета-над-Сіретом (залучив до товариства
тверезості 31 особу), Онуфрій Фочук з с. Чорногузів (залучив 56 осіб), Федір Заяц із
с. Шипота (20 осіб). Він як заможний господар віддав під читальню і товариство тверезості
один із своїх будинків. Менше було членів товариств тверезості тоді ж (квітень 1891 р.) в
інших селах: у Шишківцях – 13, Розтоках – 7, Вашківцях-над-Черемошем – 30, Руській
Молдавиці – 3, Селятині – 6, Хрещатику – 10, Старих Мамаївцях – 28, Берегометі-надПрутом – 30, Кліводині – 8, Плоскій – 10. Значно більше було членів товариств у Нових
Мамаївцях (60), Хлівищі (40, зокрема Діонізій Великголова, Федір Стрижиборода, Федір
Найда та ін.) [15. – 1891. – 15 квітня, 15 травня, 1 серпня, 12 жовтня; 1899. – 1 травня].
Слід зазначити, що влада підозріло ставилася до великих зібрань народу без дозволу.
Так, коли у кінці травня 1894 р. у с. Бабині люди вирішили провести на цвинтарі вперше
безалкогольний парастас, найняли службу Божу, і прибули люди й із сусідніх сіл, жандарми
розіграли це зібрання людей, бо воно, мовляв, незаявлене наперед владі, суперечило
австрійському імперському закону від 15 листопада 1867 р. про об’єднання і збори [3. – 1894. –
2 червня].
Про цей випадок, як і про рух тверезості на Буковині стало відомо і у столиці Австрії –
Відні. Депутат від Буковини Цуркан повідомив у листопаді 1894 р. у австрійському
парламенті, що на Буковині розгорнувся активний рух за тверезість. Цілі громади ухвалюють
рішення: відмовитися від вживання спиртних напоїв. У с. Бабині у церкві з нагоди прийняття
такого рішення відслужили службу Божу. Коли тамтешній орендар взнав про це, він
сповістив у повітове управління, нібито там виник бунт. В село стягнули жандармерію з
навколишніх сіл, направлено повітового комісара, який розставив на дорогах пости, щоб не
прибували люди із сусідніх сіл. А коли ті таки прибули, комісар наказав жандармам
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розігнати їх силою. Свій виступ у парламенті Цуркан завершив словами: “Так воюють проти
тверезості на Буковині на догоду пропінаторам. Звинувачують людей, ніби там зібралися для
пропаганди ідей соціалізму” [23. – 1894. – 27 листопада].
Там же у Відні стало відомо, що на Буковині священиків, які пропагують тверезість,
переслідують. Принаймні на Всеавстрійському сільськогосподарському з’їзді 14 листопада
1897 р. за участі майже 3 тис. делегатів (у т. ч. й з Буковини та Галичини) делегат Т. Прункул
із с. Солки (Пд. Буковина) вніс резолюцію, одним із пунктів якої вимагалося: “Священиків,
які виступають проти пияцтва, не притягати до відповідальності” [4. – 1897. – 21 листопада].
Очевидно, власті ототожнювали просвітницьку антиалкогольну агітацію деяких
священиків з поширеними тоді “пророцтвами” підпільних мандрівних “пророків”, які ходили
по селах і пророкували пиякам різні тяжкі хвороби і кари. Особливо відомим став “пророкюродовий” із с. Магали Стефан Саїнчук, який виступав проти пияцтва, до нього з’їжджалися
на “лікування” від алкоголізму сотні селян з різних сіл краю [3. – 1894. – 24 серпня; 1895. –
22 березня]. У гірських селах об’явилася дівчина-“пророчиця”, яка закликала горян “від імені
Бога” не вживати горілки, бо це шкідливо і грішно. Одного дня на початку серпня 1898 р. на
її “пророкування” зібралося біля церкви у с. Мареничах до тисячі людей. Це викликало
стурбованість у властей. Туди терміново прибули президент (губернатор) Буковини
Бургіньйон, начальник Вижницького повітового управління Табора, ст. лейтенант
жандармерії Кревато, жандарми. Дівчину арештували, а коли везли для рослідування, селяни
жбурляли камінням у представників влади [23. – 1898. – 11 серпня].
Питання боротьби з алкоголізмом було настільки актуальним, що стояло навіть у
порядку денному ІV буковинської учительської конференції на початку серпня 1895 р. і
звучало так: “Як може школа запобігти пияцтву”. У резолюції із 9 пунктів пропонувалося:
заснувати крайове товариство тверезості з відповідним колом діяльності; заборонити учням
брати участь у заходах, де п’ють горілку; учителям вести антиалкогольну пропаганду поза
школою; видавати книжечки антиалкогольного змісту; під час навчального процесу говорити
дітям про шкідливість горілки і пияцтва; визначити премії за кращі антиалкогольні книжечки
для молоді; говорити про шкідливість алкоголю і пияцтва з дорослими людьми, які ходять
ввечері до школи на заняття з ліквідації неписьменності; з метою відволікання людей від
корчми пропагувати заняття бджільництвом, садівництвом та ін. [3. – 1895. – 6 серпня]. І
вчителі намагалися брати участь у такій потрібній справі.
Рішення буковинських вчителів було співзвучне з тодішньою ухвалою 5-го
Базельського антиалкогольного конгресу 20 серпня того ж 1895 р. [3. – 1895. – 25 серпня].
У рух тверезості включилася і буковинська преса. Пиміром, газета “Буковина” у 14 і 15
номерах за 1889 рік вмістила статті “Горівка” та “Небезпечність горівки”, у яких доводила
шкідливість надмірного вживання людиною цього напою, закликала й священиків “замість
щоб християнина чортом та пеклом страшити, ліпше й розумніше” пояснити йому про
шкідливий вплив горілки на людський організм [3. – 1889. – 18 липня, 1 серпня].
І, мабуть, заклик було почуто. На черговому тверезому весіллі у Георгія Савчука в
Нових Мамаївцях священик Єротей Федорович під час шлюбу говорив, між іншим, і про
тверезий спосіб життя, нагадував про це й учитель Савицький. Серед забав на “тверезому
весіллі” були й гарні хорові співи. Закінчуючи допис до газети “Буковина”, один з гостей
цього весілля закликав: “Панове-газди, кличу до вас: веселіться по-людськи, бо нема нам
чого упиватися, ми й так п’яні від темноти та біди” [3. – 1889. – 5 грудня].
З метою антиалкогольної пропаганди місцева преса друкувала на цю тему кращі
художні твори. Зокрема, газета “Буковина” з 1890 р. публікувала оповідання Чокого у
перекладі з німецької Омеляна Поповича під назвою “Чума горівчана”, у якому лікар Федір
Добрун роз’яснює, чому пияцтво шкідливе. Зміст заключної частини оповідання повинен був
задуматись кожного питущого, навіть “мірно” (тобто в міру): “Та чума, що не тільки коротає
людям вік, але й, що гірше, забирає їм здоровля, майно і честь, то чума горівчана... Як не
можна мірно грішити, так не можна й мірно пити... Мірно заживана (випивана. – В. Б.)
горівка вбиває з часом душу й тіло”. В кінці публікації і сам О. Попович закликав читачів,
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членів товариств тверезості боротися проти “чуми горівчаної” [3. – 1890. – 3, 31 липня, 9, 23
жовтня, 6, 20 листопада].
Великий інтерес на Буковині викликала творчість визначного російського письменника,
послідовного борця проти алкоголізму Льва Толстого, його твори у перекладі українською і
німецькою мовами, зокрема на антиалкогольну тематику, друкувала місцева преса. Так, у
німецькомовній газеті “Czernowitzer Zeitung” за 13 листопада 1889 р. було вміщено матеріал
про боротьбу (щоправда, безуспішну) Л. Толстого проти пияцтва в Росії [24. – 1889. – 14
листопада].
Українська газета “Буковина” за 4 травня 1895 р. надрукувала відомості про осуд з його
боку цього ганебного явища і коротко викладено в перекладі українською мовою зміст його
ж останнього твору-драми в 6 діях під заголовком “Перший гуральник, або як дідько собі
хліб заробив”. У ньому йшлося про економічний занепад селянського господарства
внаслідок виробництва і надмірного споживання селянами спиртних напоїв. У кінці твору
редакція додала від себе: “Казка ся та сама, як у нашого народу” [3. – 1895. – 4 травня; 2,
с. 115–116].
Говорячи про безсумнівний внесок буковинської преси у пропаганду ідей тверезого
способу життя, бачимо і деякі її “ляпи”: друкування на її сторінках численних (по 10–15)
тостів учасників застілля у ресторанах (до 200 чол.) різними мовами з нагоди завершення
якихось заходів, ювілеїв. Зокрема, після перемоги на виборах, після учительських
конференцій, після вдалих концертів, при зустрічах визначних осіб, при відзначенні
“круглих дат” (30-, 40-, 50-, 60-річчя) правління Франца Йосифа, ювілеїв крайових
можновладців чи якихось товариств, після встановлення пам’ятників імператору чи
завершення будівництва значних об’єктів і т. п. Не піддаючи сумніву необхідність,
корисність, природність задоволення потреб у харчуванні, спілкуванні тих людей, явно
сумнівними і недоцільними видаються нині публічний розголос, своєрідне рекламування
розпиття спиртних напоїв тодішньою елітою, яка повчала простолюдинів дотримуватися
тверезого способу життя [3. – 1888. – 13 грудня; 1889. – 22 серпня, 19 грудня; 1891. – 2, 6
березня, 25 вересня; 1899. – 1 жовтня, 27 грудня та ін.].
Справивши деякий вплив на обмеження споживання частиною жителів краю спиртних
напоїв, рух тверезості тут у тих формах, у яких він розвивався у 80–90-х рр. ХІХ ст., з
початку ХХ ст. йде на спад. З’являються нові його форми, спрямовані не на цілковиту
відмову від вживання спиртних напоїв (це виявилося нездійсненним), а передусім – на
закриття шинків у святкові і вихідні дні. Тобто, щоб ці дні використовувалися дорослими для
відпочинку, моління у церкві, виховання дітей, культурного дозвілля, а не пияцтва,
безглуздого витрачання коштів. Ці домагання здійснювалися у вигляді численних петицій,
прохань до крайових і повітових властей, а також шляхом ухвали рішень (резолюцій)
народних віч (народних зборів) з направленням їх до відповідних інстанцій.
Приміром, на 3-й сесії 9-го скликання Буковинського крайового сейму 1901 р. відомий
український громадський і політичний діяч, депутат Степан Смаль-Стоцький від імені селян
Давиденів-Зрубу, Южинця, Товтрів, Ревного, Ленківців, Стрілецького Кута, Добринівців,
Кичери, Кам’яної, Топорівців вніс петиції з вимогою закриття шинків у недільні і святкові
дні [31, с. 548]. Такі ж вимоги він оголосив і на 5-й сесії 9-го скликання сейму у 1903 р. від
імені селян Раранчі, Киселева, Малого Кучурова, Валяви, Кадубівців, Суховерхова,
Топорівців, а український депутат Єротей Пігуляк – від імені селян Лашківки [32, с. 83, 141].
На багатьох селянських вічах на початку ХХ ст., зокрема в Шипинцях, Розтоках, Довгопіллі,
Конятині, Стебнах, Чорногузах, Виженці, Мигові та інших селах учасники віч в ухвалених
резолюціях вимагали від влади дотримання розпоряджень про закриття корчем у вихідні і
святкові дні [3. – 1907. – 26 травня, 13 вересня; 1908. – 27 вересня, 11, 28 жовтня, 1
листопада]. На вічу в Миговому 20 січня 1906 р. селяни ухвалили: “Віче домагається від
міністерства скарбу яко підстави поліпшення народної долі конечного знесення,
пропінаційного фонду на Буковині” [3. – 1906. – 31 січня].
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А ось ухвала вічевиків гірського села Довгопілля від 13 вересня 1908 р., “Віче
домагається від ц.к. староства у Вижниці строго карати корчмарів за отворення шинків у
неділі і свята, а коли се не поможе, то відбирати від них концесії. Віче кличе до всіх гірських
громад, щоби позаводили у себе “Почесні комітети”, котрих задачею має бути контроля в
селі над коршмами о скільки вони придержуються закона” [3. – 1908. – 27 вересня].
(Щоправда, у зв’язку з тим, що з 1911 р. право збуту горілки дозволялося всім, хто придбає
на це ліцензію, мешканці Довгопілля проявили досить своєрідну “національну солідарність”
на вічі 4 вересня 1910 р., записавши у другому пункті ухваленої резолюції: щоб концесії на
збут горілки видавалися тільки українцям [13. – 1910. – 6 листопада]. Тобто хай замість
євреїв розпиячують гуцулів самі ж українці).
Своєрідною формою протесту проти розширення виробничої бази спиртовогорілчаного виробництва в краї були неодноразові звернення селян Горішніх Шерівців у
1907 р. до крайового президента, Чернівецького повітового управління з проханням
заборонити місцевому поміщику Самуелю Едлеру фон Горовіцу будувати гуральню всього
на відстані до 100 м від школи і церкви. Будівництво вдалося призупинити [6. – Ф. 3. – Оп. 2. –
Спр. 23670. – Арк. 2–35].
У боротьбу проти алкоголізму включалася і студентська молодь. Учасники І конгресу
студентів-соціалістів Буковини 2 травня 1903 р. ухвалили: студенти Буковини переконані у
шкідливості споживання алкогольних напоїв, висловлюються за дійову підтримку
антиалкогольного руху, рекомендують також усім членам соціалістичної організації
підтримувати його, що незабаром дасть можливість створити всебуковинський
антиалкогольний союз, вимагають, щоб партійна (соціал-демократична) преса надалі більше
приділала уваги антиалкогольній пропаганді [33. – 1903. – 2 травня]. Можливо, на цей заклик
соціал-демократична газета “Volkspresse” 24 березня 1906 р. опублікувала звернення під
заголовком “Геть алкоголізм!” такого змісту: “Робітники. Товариші. Вступайте у робітничі
спілки тверезості. 15 чоловік творять первинну місцеву групу. Вступні внески – 20 гелерів
(0,2 крони. – В. Б.), для молоді – без вступних внесків. Членський внесок – 30 гел. на місяць з
чоловіків, 20 гел. – з жінок, 10 гел. – з молоді”. Ця ж газета у номері за 29 серпня 1908 р.
опублікувала звернення : “Батьки пролетарі! Матері! Не давайте вашим дітям ні краплі
спиртного!” І далі пояснювалося про шкідливість алкоголю для організму людини. Соціалдемократична група депутатів Чернівецької міської ради 6 листопада 1909 р. внесла на
засіданні пропозицію, щоб у Чернівцях шинки були закриті не тільки в неділю до обіду, а ще
з суботи з 5 год. вечора [33. – 24 березня, 1908. – 29 серпня, 1909. – 6 листопада].
Не можна стверджувати, щоб австрійська влада зовсім не звертала увагу на вимоги
громадськості (у т. ч. й Буковини) щодо обмеження масштабів споювання населення.
Існували імперські закони, міністерські і крайові розпорядження 1853, 1855, 1858 рр. [25,
с. 20–21], а 19 липня 1877 р. навіть було прийнято спеціальний імперський закон
(8 параграфів) проти пияцтва, що стосувався лише Галичини і Буковини: за появу у п’яному
стані у громадському місці – арешт до 1 місяця, або штраф до 50 фл.; заборона давати
горілку у новий борг; заборона забирати майно за борг “під горілку”; заборонити на рік
відвідувати шинки тому, хто протягом року був покараний за пияцтво; за порушення закону
шинкарем – заборона йому шинкувати [24. – 1885. – 28 квітня]. Закон 1881 р. обмежував збут
спиртного у пізній час. У 1899 р. міністерством внутрішніх справ і міністерством торгівлі
видано розпорядження повітовим управлінням, щоб в суботу, неділю і святкові дні шинки
були закриті: в суботу о 5 год. вечора, в неділю – о 12-й годині дня, за порушення – штраф
від 2 до 200 крон, або арешт від 6 год. до 14 днів [20, с. 122, 124]. Але на ці закони та
розпорядження і пияки, і шинкарі, та й “контролери” на місцях часто не зважали. Так, згідно
зі звітом крайової жандармерії за 1884 р. від сільських управ поступило 2023 заяви про
порушення закону 1877 р. проти пияцтва, але було арештовано лише 41 порушника (2 %) [24. –
1885. – 28 квітня].
Ось два характерні приклади з цього приводу. Віча в Розтоках, Сторонці-Путилові,
Карапчеві-над-Черемошем, Довгопіллі ухвалили у 1902 р. резолюції про обов’язкове
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закриття корчем у неділі і святкові дні до 11 год. ранку і ввечері, особливо у гірських селах,
“бо тут до тепер коршми як ніч, так і день вічно отворені, де народ аж страх нищиться
морально і матеріально”. Рішення віч через депутата С. Смаль-Стоцького передали в сейм [6. –
Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 10069. – Арк. 16]. Пройшло 5 років. Селяни Розтоків на своєму вічі
7 травня 1907 р. у резолюції із 18 пунктів знову ухвалюють: 1) зменшити кількість шинків і
закривати решту під час свят, бо “п’янство” нищить бідних гуцулів морально і матеріально”;
2) закривати коршми у робочі дні в установлені поліційні години, бо “дотепер коршми як
ніч, так день вічно отворені” [3. – 1907. – 26 травня]. Отже, рішення селянських зборів (віч)
ігнорувалися, хоч формально існували й закони, й заборони.
Боротьба з алкоголізмом на Буковині інколи знаходили відгуки й на міжнародному
рівні. Зокрема, на Х міжнародному антиалкогольному з’їзді в Будапешті у вересні 1905 р.
галицький доповідач (українець) Борис, виголосивши доповідь “Антиалкоголізм і
пропінаційне питання в Галичині і на Буковині”, вніс такий проект резолюції: “Десятий
міжнародний з’їзд в Будапешті для поборювання алкоголізму протестує против наміреного
продовження пропінаційного лиха в Галичині й Буковині” [3. – 1905. – 1 жовтня].
Отже, до загалом невідрадного економічного становища більшої частини
буковинського селянства, інших трудових верств другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
долучалася ще й така соціальна недуга, як пияцтво, алкоголізм. Як не дивно, але саме на
грунті посиленого вживання спиртних напоїв виникло незвичне поєднання інтересів
одвічних антиподів: великих землевласників (поміщиків) та орендарів поміщицьких маєтків,
з одного боку, а з другого – значної частини селян, здебільшого неписьменних й
незаможних. Перші – як виробники й збувальники алкогольної продукції, другі – її
споживачі. Причому така “співпраця” перших вела до збагачення, других – до збідніння, а то
й до економічного занепаду.
Проти цього антисоціального явища з середини 70-х років ХІХ ст. виступило чимало
переконаних прибічників тверезого способу життя – священики, учителі, лікарі, журналісти,
письменники, громадські діячі, деякі селяни. Виник досить помітний рух тверезості, його
організації на місцях. Велася значна роз’яснювальна робота. Рух набув таких небувалих
раніше, несподіваних, але переконливих для неписьменних і малописьменних селян, як
клятва у церквах – не пити спиртних напоїв, прилюдний “похорон” – закопування в землю
пляшок з горілкою й урочисте встановлення на тому місці “хрестів тверезості” з
відповідними написами, проведення безалкогольних сімейно-побутових обрядів, добрих
корисних справ для бідних людей.
З початку ХХ ст. рух тверезості набув громадсько-політичного характеру у вигляді
селянських віч, різних з’їздів, зібрань з ухваленням протестів і вимог до влади щодо
обмеження збуту спиртних напоїв. Антиалкогольний рух відбувався у гострому
протистоянні прибічників тверезості й тих, хто виробляв і збував алкоголь.
І хоч у ході руху тверезості не було подолано повністю таке соціальне зло, як пияцтво,
все ж цей рух мав своїм наслідком цілковитий відхід якоїсь частини людей від пияцтва, котрі
обмежили вживання алкоголю, економлячи кошти і зберігаючи здоров’я, дотримуючись
тверезого, здорового, більш цивілізованого способу життя.
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АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА БУКОВИНЕ В 70-Х ГГ. ХІХ – В НАЧАЛЕ ХХ В.
В статье освещается попытка национально сознательной украинской общественности
Буковины преодолеть в указанный период такое антисоциальное явление,
как пьянство.
Ключевые слова: Буковина, алкоголизм, водка, пьянство, движение трезвости, общества трезвости, безалкогольные мероприятия, праздники, обряды, обещания,
священники, учителя.
Vasyl Botushanskyi
PROHIBITIONIST MOVEMENT AT BUKOVYNA IN 1870S AND AT THE BEGINNING
OF 20TH CENTURY
In this article author made a research about the attempts of Ukrainian nationally conscious
society of Bukovyna to overcome such antisocial phenomenon as alcoholism and
hard drinking.
Key words: Bukovyna, alcoholism, vodka, hard drinks, tavern, pub, peasants, tavern keeper,
hard drinking.
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Тетяна Гонтар
ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ В ІСТОРИЧНІЙ
СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА
Стаття присвячена проблемам суперечливості й багатогранності історичного осмислення подій депортації українців. Ці події
сприймаються як трагедія народу внаслідок низки причин –
насильницького позбавлення батьківщини, втрат у міжнаціональному конфлікті, складності адаптації на новому місці.
Ключові слова: депортація, адаптація, міжнаціональний конфлікт, історична свідомість.

П

роблема історичної свідомості найчастіше порушується в науковій літературі в
двох аспектах – у власне методологічному, де вона досліджується як одна із
форм суспільної свідомості з притаманними їй особливостями, і у конкретноісторичному, де під історичною свідомістю розуміють збереження подій минулого у
спогадах та їх відображення у наукових дослідженнях. Метою даної статті є аналіз
конкретного вияву історичної свідомості – відображення в ній депортацій українців з Польщі
до УРСР у 40-х роках ХХ ст. Прагнемо побачити спільне і відмінне у відображенні згаданих,
без сумніву, трагічних подій в свідомості суспільства на побутовому і науковому рівнях, тим
більше, що значний масив наукової, публіцистичної літератури і спогадів дають для цього
достатньо підстав.
Дослідження кожної проблеми має свої витоки й причини – не лише пізнавальні, але й
позанаукові, що лежать у сфері ідеології та політики. Саме ці чинники в радянський період
перешкоджали дослідженню депортацій українців і вони ж сприяли формуванню так званої
“білої плями” – коли відоме досить багатьом явище минулого не аналізувалось в історичній
літературі, замовчувалось в публіцистиці, а якщо й згадувалось – то викривлено й лише з
пропагандистською метою. На пострадянському просторі проблема депортації вперше була
поставлена як звинувачення радянській системі у вчиненні насильства і здійсненні політики
денаціоналізації та терору в книзі І. Біласа [1].
Предмет його вивчення – політика радянського тоталітарного режиму, її гостре й
емоційне викриття, а не насильницьке переселення як процес, з його причинами, в тому
числі й міжнародними. Разом з тим автор детально висвітлює створення апарату депортації,
називаючи її організаторів, спираючись на документи показує примус щодо українців як
метод, характерний для карально-репресивної системи.
Подібною за викривальним стилем, але спеціально присвяченою депортаціям українців
була й монографія М. Г. Бугая [2].
Викривальний стиль висвітлення даного процесу зберігся і в подальших публікаціях.
Він є цілком зрозумілим – адже мова йшла про події новітньої історії України, коли жертви
депортації є живими свідками вбивств, пограбувань, наруги над релігійними і національними
почуттями. Ці обставини забарвили дослідження проблеми українськими авторами в 90-х
роках ХХ ст. В українських та польських архівах виявився значний масив документів, що
раніше не публікувались і були красномовним свідченням трагедії українського населення.
При цьому публікація документів, що зберігаються у польських архівах почалась раніше, в
значній мірі завдяки зусиллям Е. Місила [3]. Саме тому наступним кроком став вихід з друку
збірок документів із відповідними вступними статтями і коментарями [4].
Вже в першому томі збірки документів “Депортації...” вступна стаття Ю. Сливки
містила суспільні та наукові оцінки як політики депортацій, так і трагедії народу, на який
вони були спрямовані. Тоді досліджувана проблема була ще досить новою, публікація
документів відкривала нові можливості для її глибокого дослідження. Разом з тим оцінки
радянського керівництва як тоталітарного режиму не були ще загальноприйнятими в
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середовищі українських істориків, тому дана вступна стаття містила і їх поруч з оцінкою
польського керівництва часів депортації: “Здійснені тоталітарними режимами Радянського
Союзу та Польщі репресивно-депортаційні акції щодо українців, поляків та євреїв були
виявом антинародної сутності тих режимів” [5].
Саме таким стало сприйняття суспільною думкою України насильницьких
депортаційних дій тоталітарних режимів, радянського в першу чергу, щодо українців, що
проживали на Посянні, Лемківщині, Холмщині, Підляшші. В суспільній свідомості міцно
утвердилось сприйняття депортаційних процесів як пов’язаних з позбавленням історичної
гілки українства звичних місць проживання – малої батьківщини, тих коренів, що живили
етнічну своєрідність культури українців, які проживали в Польщі. Вияв національних
почуттів у процесі дослідження даної проблематики був відчутним, адже мова йшла про
насильницьку депортацію українців з українських етнічних територій.
Наукова думка, що розвивалась у цьому напрямі, призвела до деталізації досліджень не
тільки самої організації депортації українців, але і вивчення процесів їх адаптації до
радянської дійсності.
Саме заглиблення в повсякденне життя українців, депортованих з Польщі у 1944–
1946 рр., дає можливість виявлення тих побутових труднощів і проблем, з якими вони
зіткнулися в УРСР, в новій для них соціальній обстановці. В свою чергу, без деталей,
притаманних історії повсякденності, важко збагнути, чому переселення на Україну українців
могло стати і стало для останніх трагедією. Адже термін депортація відображає не тільки сам
процес насильного позбавлення звичного середовища, але й втрату батьківщини.
Заглиблення у повсякденне життя переселенців допомагає зрозуміти драматизм їх
становища, що на довгі десятиліття обернулось оцінкою переселення як трагедії. Цікаво, що
джерелами такого дослідження можуть слугувати не тільки спогади, як це прийнято вважати,
але й офіційні документи, зокрема, звіти працівників державних органів.
Вражає один випадок, детально описаний державним службовцем, котрий перевіряв
господарське становище переселенців. Його також обурила несправедливість районного
керівника щодо селянина. Переселенець А. Матюх, поселений в колгоспі ім. Сталіна
Котовського району, привіз з собою з Польщі гарного коня. Після вступу селянина до
колгоспу коня “усуспільнили” – забрали до колгоспної стайні. Селянинові важко було
розлучатися з улюбленим конем, але він не скаржився. Після роботи приходив до стайні,
доглядав за конем, голубив його. Так тривало до того часу, поки голова райвиконкому не
побачив цього коня і не виміняв його в колгоспі для себе [6]. Це вже вкрай обурило
А. Матюха, він став скаржитися, але чи повернув собі коня – невідомо.
До самоуправства додавались образи і знущання. В Запорізькій області в колгоспі
ім. Уральського полку Куйбишевського району місцеві колгоспники на чолі з головою
Александровим відкрито говорили переселенцям: “Нащо ви сюди приїхали, ми і без вас
обійдемося”. В колгоспі ім. Сталіна Запорізького району голова Євстаф’єв побив 75-річного
переселенця Гаца за те, що він не дав свою корову на польові роботи [7].
В іншому випадку голова сільради заявив переселенцям: “Щоб я вас жодного в церкві
не бачив”. Жінки-переселенки скаржились на те, що без жодної причини їх сварять “матом”.
Самоуправство, неповага ускладнювали і робили болісною адаптацію переселенців на нових
місцях.
Такий фактологічний зріз подій на рівні історії повсякденності відображений не лише в
наукових дослідженнях, але й у спогадах самих переселенців. Отже, результатом такого
осмислення подій стало їх піднесення до рівня національної трагедії, яка розгорталась не
лише в процесі самої депортації, але й в УРСР. Її складовою стало пристосування
переселенців до колгоспної системи, коли селяни переставали були власниками і
господарями, перетворювались на низькооплачуваних найманих робітників.
Втім, таким підходом до проблеми, хай і обґрунтованим, закономірним, її дослідження
не обмежується. Вищезгадане не може заперечити тих фактів, що долі багатьох
депортованих склались успішно. Життя є багатоплановим, у ньому присутнє соціальне й
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особисте. Варто відзначити і висновки соціальних психологів про те, що верстви людей,
зрушені зі звичних місць проживання політичними обставинами, нерідко демонструють
особливу мобільність, здатність долати труднощі й змінювати на краще навколишнє
середовище.
Цікавою є соціологічна стаття Г. Боднар, де авторка на основі контент-аналізу інтерв’ю
з переселенцями виявила суперечливе й динамічне сприйняття ними самими пережитих
подій. Люди розповідали про негативні й позитивні сторони свого життя в Польщі та в
Україні, при цьому їх оцінки – позитивні й негативні – неодноразово змінювались. Авторка
пояснює ці процеси наявністю так званих “блукаючих образів” у свідомості переселенців [9,
c. 24].
Певна суперечливість побутового рівня історичної свідомості є закономірною. Життя
ніколи не сприймається людиною як суцільна трагедія. В ньому завжди є місце для світлих
образів і позитиву. Спогади про життя в Польщі були сповнені жалю за школою, читальнею,
самодіяльними концертами, релігійним вихованням. Добре життя в Польщі пов’язувалось із
родинними стосунками, з наявністю приватної власності, а нерівність людей сприймалась як
належне. Так само, життя в Україні в спогадах переселенців мало свої переваги, було
спокійним і безпечним. Але воно значно погіршилось з примусом вступати до колгоспів.
Негативно впливали на оцінку ситуації бідність, голод, відсутність житла, брак свободи
віросповідання, а для тих, хто опинився на півдні України, великою проблемою були
незвичні природні та кліматичні умови [9, c. 25].
Звичайно, дослідження рівнів історичної свідомості дасть багатий матеріал для
розуміння багатогранності сприйняття народом його історії, уточнить оцінки, розрізняючи ті,
що склалися під впливом самих подій, і ті, що запозичені з розгляду їх через багато років на
фоні критики самої практики насильницьких депортацій, утисків національного життя та
інших реалій повоєнного суспільного життя в УРСР.
Одним із болючих і найбільш суперечливих елементів у спогадах переселенців, та й у
історичній свідомості суспільства є польсько-український міжнаціональний конфлікт, який
трагічно забарвлював згадані події, а в значній мірі й був причиною депортації. Переселенці
неоднозначно згадують поляків, з котрими жили поруч не одне десятиліття, родичалися, а
згодом стали ворогами. Відсутні однозначні характеристики поляка як ворога. Самі
переселенці характеризують відносини між народами як нормальні до певного часу – коли
раптом все змінилося. Саме характер цієї зміни і є недостатньо досліджений в історичній
літературі.
На думку українського історика Володимира Сергійчука жорстокий терор проти
українського населення, започаткований у роки війни польськими шовіністами, які у такий
спосіб реагували на успіхи українців на церковно-релігійній і суспільно-громадській
ділянках. Він же звинувачує польське підпілля у співпраці з окупантами проти українських
політичних сил [10, с. 177].
Польський історик Ришард Тожецький вважає, що особливе загострення конфронтації
відбулось після винищення УПА поляків на Волині. Однак він не вважає, що терор був
одностороннім, згадує, що й українці мали свої вимордовані й спалені села на Ковельщині, а
також Тиліче, Літини, Радовіце, знищені польськими збройними загонами ще у липні 1943
року. А як наслідок загибелі поляків на Волині, у 1944 р. посилився польський терор проти
українських сіл на лівому березі Бугу, в Південній Любачівщині та проти сіл над Сяном [11,
с. 268].
Важко погодитись з твердженням про раптове погіршення стосунків між народами без
участі політичних сил. Джерела поглиблення конфронтації не могли критися тільки в
присутності німецьких окупаційних військ, так само як не була головною причиною такої
конфронтації присутність радянських військ у 1944 р. Варто пригадати відродження
польської державності після Першої світової війни з притаманним їй польсько-українським
конфліктом – війною із ЗУНР, окупацію німцями території польської державності і спроби
АК визволити ці території власними силами – події, що драматизували для поляків боротьбу
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за державу. В таких умовах боротьба ОУН–УПА за українську державу сприймалася вкрай
вороже.
Польське підпілля уважно спостерігало за всіма подіями в українському підпіллі. АК
була досить добре обізнана з ідеологією українського націоналізму, та структурою
українських громадських організацій. В полі її зору були їх інструкції, документи, навіть
такі, як програма занять українських курсів з національного виховання [12, арк. 21].
Керівництво АК готувало для лондонського еміграційного уряду аналітичні звіти про
розвиток українського національного руху [12, арк. 40–43], підготувало збірку матеріалів про
українське питання в німецьких планах [12, арк. 62], політичні портрети Олександра
Шульгіна, міністра закордонних справ УНР, Симона Петлюри, Дмитра Донцова [12, арк. 63,
66, 77], матеріали “Про бунт Ярого і Бандери” [12, арк. 72].
В польському еміграційному уряді були різні плани з українського питання, однак, в
жодному він не збирався поступатись територією для намірів українського підпілля для
творення власної держави. Таким чином, міжнаціональний конфлікт між поляками і
українцями був і на політичному рівні, а у час війни, коли у кожної політичної сили існували
збройні угрупування, набув характеру військової конфронтації.
У своїй статті, присвяченій депортаційним процесам у свідомості українців, М. Литвин
відзначає, що пам’ять переселенців зафіксувала охоронну щодо українців діяльність УПА на
Закерзонні. Вважалося, зазначає автор, що українські повстанці спалюють не польські, а
опустілі через переселення українські села, щоб їх не зайняли польські переселенці [13,
c. 17]. Ці дії для УПА були цілком логічними, вона чинила опір депортації, захищаючи
українське населення, оскільки без нього на цих українських етнічних територіях не могло
бути і української держави. І, звичайно, тільки спаленням виселених сіл військові дії не
обмежувались.
Історична пам’ять переселенців зберігає звичаї, традиції, пісні і мову рідного краю.
Вони також є невід’ємним елементом історичної свідомості. Збереження цих етнічних
самобутніх культурних витворів забарвлює історичну свідомість емоційно, надає багатства і
оптимізму, а також і суму за втраченим етнічним середовищем.
Феномен історичної свідомості, що включає як побутовий, так і науковий рівні, не
позбавлений суперечностей, але разом з тим і стереотипів. У випадку з суспільним
осмисленням депортацій українців він виразно етноцентричний, трагічно забарвлений, разом
з тим останні наукові дослідження додають усвідомленню подій минулого потреб
міжнаціонального порозуміння і погляду на них, як на спільну історію.
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Татьяна Гонтар
ДЕПОРТАЦИЯ УКРАИНЦЕВ ИЗ ПОЛЬШИ В ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ОБЩЕСТВА
Статья посвящена проблемам противоречивости и многогранности исторического
осмысления событий депортаций украинцев. Эти события воспринимаются
как трагедия народа вследствие ряда причин – насильственного лишения
родины, потерь в конфликте между народами, сложностей адаптации на новом месте.
Ключевые слова: депортация, адаптация, конфликт, историческое сознание.
Tetyana Hontar
THE DEPORTATION OF UKRAINIANS FROM POLAND IN HISTORICAL CONSCIOUSNESS
The article deals with problems of historical controversy and multifaceted understanding of
the events of deportation Ukrainian. These events are perceived as a tragedy
because the people for several reasons – the forcible deprivation of homeland,
the loss in international conflicts, difficulty adapting to the new location.
Key words: deportation, adaptation, national conflict, historical consciousness.
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Юлія Боднарчук
ПРОЯВИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УРСР У СФЕРІ
ОПОДАТКУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ОСІБ, ДЕПОРТОВАНИХ
ІЗ ПОЛЬЩІ У 1944–1946 РР.
У статті розкрито рівень правового нігілізму в структурі державних органів, зокрема у галузі оподаткування, й наслідки цього для
соціально незахищених прошарків українського суспільства в
УРСР на прикладі осіб, депортованих із Польщі в 1944–
1946 рр.
Ключові слова: УРСР, Польща, депортація, правовий нігілізм, оподаткування.

П

равовий нігілізм як форма деформації правової свідомості притаманний
переважно тоталітарним і авторитарним державам. Одним із прикладів
тоталітарної держави і пов’язаного з нею викривлення розуміння й застосування
норм права був СРСР. Характерно, що правові деформації поширювалися у владній
вертикалі, в середовищі осіб із керівними, контролюючими та правоохоронними
повноваженнями. Відхід від правової системи керівництва, підміна системних нормативноправових актів ситуативними рішеннями призводили до погіршення становища громадянина,
передовсім найчутливішої їх частини – осіб, які зазнали примусового виселення з території
польської держави та розміщених в УРСР упродовж 1944–1946 рр. На їхньому прикладі
можна чітко відстежити рівень правового нігілізму в структурі державних органів, зокрема у
галузі оподаткування, й наслідки цього для соціально незахищених прошарків суспільства.
Наприкінці Другої світової війни, вирішуючи т. зв. “польське питання”, за межі
Польської держави були виселені з етнічно українських теренів близько півмільйона
корінних жителів. Виселення відбувалося на підставі Люблінської угоди “Про евакуацію
українців з території Польщі, а польських громадян зі західних областей УРСР” від 9 вересня
1944 р. Відповідно до Угоди переселенцям для швидкої соціально-економічної адаптації
надавали низку пільг, у т. ч. й у сфері оподаткування.
Угоду про евакуацію виконували терміново зі застосуванням примусу. Тому більшість
українців із Закерзоння були виселені примусово, а в УРСР приїхали лише з частиною
власності або взагалі без майна. Нерухоме майно, що залишилося на попередньому місці
помешкання, підлягало опису, згідно з яким переселенцям видавали акти опису майна. В
Українській РСР на переселенців чекали напівзруйновані хати без вікон і дверей, земельні
наділи, що їх залишили виселені поляки.
Від юридичного закріплення житлових будинків і земельних наділів безпосередньо
залежало виконання частини “в” пункту 1 Статті 3 Угоди про пільгове оподаткування
евакуйованого населення, де було передбачено звільнити в 1944–1945 рр. від усіх державних
грошових податків і страхових платежів господарства, що переселялися [1, c. 22]. Ця 1944–
1945 рр. норма Угоди відповідала постанові Центрального виконавчого комітету і
Раднаркому СРСР від 17 листопада 1937 р., в якій йшлося про низку пільг щодо
сільськогосподарських переселенців у містах вселення, в т. ч. звільнення від обов’язкових
поставок: у Далекосхідному краї терміном на 10 р., у Читинській області та БурятМонгольській АРСР – на 6 р., у Іркутській області – на 3 р. і врешті районів СРСР – на 2 р.
від часу вселення [2, aрк. 108–109]. Під визначення “решта районів СРСР” підлягала УРСР,
де розмістилися переселенці з Польщі.
Податкову політику держави відповідно до Конституції СРСР формували всесоюзні
виконавчі органи, тому Голова Раднаркому УРСР М. Хрущов ініціював перед Раднаркомом
СРСР надання переселеним із Польщі права на пільгове оподаткування, арґументуючи це
тим, що “переселені з Польщі на територію УРСР господарства мають зустрітися у 1945 р. з
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низкою звичайних складностей, неминучих при вселенні на нові місця, тому не зможуть
виконати свої обов’язкові поставки за натуральними зобов’язаннями [2, aрк. 108–109]”.
Відповіддю на лист стала постанова Раднаркому СРСР від 28 липня 1945 р. за № 1872, згідно
з якою українців, переселених із Польщі в УРСР, звільнили від обов’язкових натуральних
поставок (зерна, овочів, картоплі, продуктів тваринництва) на два роки від часу вселення [3,
c. 169; 4, aрк. 15]. Дана норма закону фактично офіційно встановлювала адаптаційний період
для депортованих українців та підтверджувала дію статті Угоди про пільгове оподаткування.
Із огляду на наведені директивні постанови, починаючи від всесоюзних центральних
органів і закінчуючи республіканськими, податкову політику щодо переселенців планували
відповідно до Люблінської угоди і законів СРСР “Про пільгове оподаткування господарств
переселенців”. Ця політика була спрямована на їх соціально-економічний захист, але не
стала винятком із низки невиконаних державних зобов’язань. Велика кількість нормативних
актів, що не мали чіткості у формулюваннях, а інколи й суперечили один одному.
Податкову систему підлаштовували під певні соціальні плани для створення прошарку
колгоспників й ускладнення функціонування господарств одноосібників. 4 серпня 1945 р. на
ім’я завідувача сільськогосподарського відділу при Тернопільському обласному комітеті
КП(б)У І. Дебелого надійшло розпорядження за підписом заступника голови РНК СРСР
Ю. Вознесенського про звільнення від обов’язкових поставок державі сільськогосподарських
продуктів, грошових податків і виплат та від складного страхування терміном на 2 роки від
дня поселення на новому місці всіх переселених із Польщі на територію УРСР господарств і
новостворених із цих господарств колгоспів [5, с. 438]. Для отримання пільг у колгоспі мало
бути не менше 50 % (після 1948 р. – 30 %) переселенців. Так, колгоспні господарства
отримували максимальну кількість пільг, навіть тих, котрі не були прописані в Угоді про
евакуацію.
Прямого звільнення від натуральних державних поставок, як у Люблінській угоді, в
Інструкції про здійснення цієї Угоди, так і в наступних постановах відповідних відомств не
було передбачено. Проте ще на території Польщі пункт про пільги на оподаткування районні
уповноважені уряду УРСР з евакуації зрозуміли таким чином, що евакуйоване населення
підлягає звільненню від усіх державних грошових податків і страхових виплат, у т. ч. від
державних обов’язкових поставок, що й було доведено українському населенню під час
аґітаційної компанії. Після приїзду в УРСР господарствам переселенців вручали
зобов’язання на постачання державі продуктів тваринництва на 1945 р., що створило велике
незадоволення серед переселенців, які при цьому заявили, що їх обдурили [6, aрк. 1–2].
Правовий нігілізм в оподаткуванні став звичним явищем. Адже повідомлення щодо
обов’язкових державних постачань молока, м’яса й інших продуктів тваринництва
господарствам переселенців після 1 січня суперечили також постанові РНК СРСР й
Інструкції Наркомзагу СРСР, де було зазначено, що до обов’язкових постачань молочних
продуктів притягуються колгоспні двори й одноосібні господарства, які мали корів, за
станом: для східних областей УРСР – на 1 грудня 1944 р., західних – на 1 січня 1945 р. [6,
aрк. 3]. А переселенці у переважній більшості прибули в УРСР після вказаних термінів.
Доказом неправомірного виконання постанов уряду є дані архівних джерел, зокрема
фінансових звітів, про податки з населення за 1944–1946 рр. Тут не згадано такої пільгової
категорії, як “українці, евакуйовані з території Польщі”. Місцева влада оподатковувала
переселенців на свій розсуд. Так, спогади переселенців, їхнє листування та урядові довідки
щодо влаштування останніх свідчать про те, що далеко не всі були звільнені від
сільськогосподарського податку, як це дозволяли міжурядовий договір, законодавство СРСР
та інструкції Народного комісаріату фінансів. У подальшому щодо цього виникали
непорозуміння в місцевих виконавчих органах.
Серед низки спогадів безпосередніх учасників цих подій натрапляємо на діаметрально
протилежні твердження. “…Два роки нас не чіпали, та прийшла пора і нам допомагати
державі. Континґенти, позики... Брата забрали у ФЗО на шахту в Донбас” [1, c. 109].
“…Виділили нам землю. Тато повіз на станцію континґент – зерно. Була там черга, то тато
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приїхав уранці додому, не встиг роздягнутися, щоб лягти відпочити, як у вікно постукали
стрибки: “Вези континґент”. Тато подивився, що то не буде добра, пішов працювати
конюхом до райкому, в якому секретарем був Куценко. Відтоді нам дали спокій” [1, c. 137].
“На Збаражчині ґрунти були більш урожайні, працьовиті лемки навіть в умовах здачі позики
державі вже у перші роки зводили, як кажуть, кінці з кінцями” [1, c. 148–149]. Мешканка
с. Веселівка Микулинецького району А. Яцевич дивувалася й обурювалась, оскільки в
1945 р. на Тернопільщині сталася посуха, тому потрібно було купувати збіжжя, 1 ц якого
коштував 2 тис. крб., а коли вона здавала податок (продовольчий континґент – Авт.), їй
заплатили по 6 крб. за центнер [3, c. 336]. Про невиконання постанови про пільгове
оподаткування свідчить “довідка про влаштування українських переселенців із Польщі у
Волинській області”, де сарказм і цинізм влади вилились у наступному твердженні:
“Переважна більшість переселенців своїм господарським влаштуванням задоволена, живуть
заможно, добровільно здають державі хліб із врожаю 1946 р. [3, c. 338]. Аналогічно й у
Тернопільській області: переселенці хоч і знали про належні їм пільги, але все-таки здавали
сільськогосподарський податок нарівні з усіма. Це відбувалось, як правило, в результаті
масово-політичної роботи серед депортованих. Адже внаслідок неврожаю у 1946 р. і значної
заборгованості області перед державою зі здачі зерна вся масово-політична та культурнопросвітницька діяльність була спрямована на виконання хлібопоставок. Так, у с. Литятин
голова жіночої ради – переселенка, хоча й отримала пільги, здала державі 100 кг зерна. Її
приклад повторювали й інші жінки. Вони через газету “Червоні Бережани” звернулися до
всіх переселенців із закликом наслідувати їх приклад [8, aрк. 133].
Загалом 1946 рік був посушливим у всій Україні, а особливо страждали східні області.
Врожайність подекуди не перевищувала 2–3 ц зерна з гектара. Проте план хлібозаготівель в
УРСР збільшили з 340 до 360 млн пудів. Неодноразові звернення республіканської влади в
“центр” із проханням зменшити план хлібозаготівель не дали позитивних результатів.
Єдиним рішенням, що його запропонував із цього приводу московський уряд, стало
перенесення податкового тягаря у Західну Україну, де переважали одноосібні господарства.
Відповідно, це стосувалося переселенців, зокрема на Тернопільщині, де вони становили 25 %
населення, і без їхнього залучення до хлібозаготівельної програми виконати план область не
мала змоги.
Аналіз
тогочасної
преси
підтверджує
факти
здачі
переселенцями
сільськогосподарського податку. Так, зі звіту уповноваженого Міністерства заготівель про
виконання річного плану здачі хліба державі за станом на 5 вересня 1946 р. у
Великобірківському районі видно, що в селах, де мешкали переселенці, план перевиконано
до 150 %, що, звичайно, могло бути лише за умови здачі податку переселенцями [9, c. 1].
Переважна більшість депортованих українців була ознайомлена з пунктами Угоди про
евакуацію, знала про належні їм податкові пільги й усвідомлювала, що місцеві керівники
здійснювали несанкціоновані владою дії. Для групи переселенців із Товстенського району
Тернопільської області останньою краплею, що переповнила їхнє терпіння, були дії влади
при стягненні податків із збіжжя, що депортовані отримували за накладними про зерно,
здане в Польщі. Обурені селяни звернулися до місцевого адвоката Коротова, який скерував
подання товстенському райпрокуророві. Останній апелював до обласного прокурора
Тищенка. У результаті їхньої діяльності Облвиконком створив спеціальну комісію, що мала
детально розслідувати цей інцидент. Після тривалої роботи було встановлено, що
“незаконного вилучення зерна з переселенців із Польщі в 1946 р. в Товстенському районі не
було. Під час розрахунку окремі переселенці при отриманні з пунктів “Заготзерно” збіжжя на
добровільних засадах частину виданого їм здавали на пункт “Заготзерно”, за яке отримали
своєчасну оплату грішми” [10, с. 169] (принагідно варто ще раз нагадати, що вартість
центнера зерна держава оцінювала у 6 крб., а в цей самий час тотожна маса збіжжя на
базарах західних областей вартувала 2 тис. крб. [3, c. 336]). Як наслідок, пограбовані селяни
були змушені не тільки забути про за безцінь відібране зерно, а й виплатити адвокатові
Кротову 840 крб. за надані послуги.
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На територію західних областей УРСР депортовані почали масово прибувати в другій
половині 1945 р. – першій половині 1946 р., коли дія постанови про пільгове оподаткування
практично втратила силу. Адже, згідно з основним протоколом Угоди та постановами і
розпорядженнями РНК СРСР, термін дії наказу про пільгове оподаткування був обмежений
1944–1945 рр. Невідповідність згаданої постанови стурбувала представників влади лише
17 жовтня 1947 р., коли Тернопільський облфінвідділ подав у Міністерство фінансів УРСР
запит, у якому просив пояснення щодо терміну дії пільг із сільськогосподарського податку
переселенцям, які прибули з Польщі. Зокрема, “яку дату вважати датою оселення на новому
місці: прибуття в село, чи дату закріплення за господарством будинків і наділення його
землею” [7, aрк. 122]. На це облфінвідділові повідомили, що при визначенні пільг із
сільськогосподарського податку переселенцям із Польщі датою оселення на новому місці
слід вважати дату закріплення за господарством будинків і наділення його землею, тобто
дату трудового влаштування переселенців. Окрім того, рекомендували перевірити
оподаткування всіх переселенців і надати пільги відповідно до нового тлумачення.
Не слід забувати, що сільськогосподарський податок був не єдиним, а лише одним із
багатьох державних податків. Основні податкові джерела наповнення бюджету СРСР увели в
1944 р.: військовий податок, податок із неодружених і малосімейних, а також підвищили
ставку сільськогосподарського податку. В результаті цих нововведень частка прибутків від
оподаткування населення у бюджеті збільшилася з 5,2 % у 1941 р. до 13,2 % у 1945 р. [5,
с. 438]. І не в останню чергу – за рахунок депортованих українців, оскільки від згаданих
видів податків, окрім сільськогосподарського, їх офіційно не звільняли.
Значно гірше склались обставини у господарствах, члени яких займалися приватним
підприємництвом. Якщо вільний економічний розвиток господарств був характерною рисою
для суспільно-політичного устрою Польщі, то економічну нерівність у СРСР вважали
неприпустимою. Частина переселенців, які в умовах радянської системи спробували
створити приватні підприємства й при цьому використовувати права переселенців, зокрема
право на пільгове оподаткування, надміру дратувала місцеву владу. Попри те, що у червні
1946 р. всім головам облвиконкомів і секретарям обкомів було спрямоване офіційне
пояснення, що пільгами впродовж двох років із часу приїзду на нове місце розселення
користуються також особи, котрі займаються торгівлею та кустарними промислами [4,
арк. 15; 11, арк. 238], обласні керманичі неодноразово подавали пропозиції щодо скасування
згаданим особам податкових пільг. Першим із ініціаторів став секретар Львівського обкому
КП(б)У І. Грушецький. Занепокоєння у представників місцевої влади викликав той факт, що
у приватних закладах були встановлені випадки, коли особи з числа неевакуйованих були
задіяні помічниками у торгівлі. А головним, очевидно, стало те, що кількість власників
приватних закладів невпинно збільшувалась, а оскільки їх не оподатковували, вони
отримували достатні прибутки для швидкого зростання обсягів торгівлі [13, aрк. 25].
Серед депортованого сільськогосподарського населення була певна частина торговців,
ремісників або просто підприємливих селян, які прагнули пристосуватися до нових умов,
відкривши свою справу, що служила основою їхньої трудової діяльності в Польщі. Для
продуктивнішого ведення справи підприємці наймали робітників, що за умов радянської
влади було ознакою куркульсько-заможницького господарства. Адже до таких господарств
належали ті, котрі використовували в приватному сільському господарстві або промислі на
постійній основі найманих робітників, за винятком випадків наймання одного підсобного
працівника у ковальському промислі або в кустарному промислі коліс [12, aрк. 27–34].
Зазначених звинувачень для радянської влади було більш, аніж достатньо, щоби
припинити будь-яку діяльність. Але питання оподаткування належали до компетенції
центральних органів СРСР, тому республіканський уряд, тим більше керманичі на місцях, не
могли прийняти рішення одноосібно. У зв’язку з цим 28 березня 1945 р. управління податків
і зборів Наркомату фінансів УРСР запропонувало позбавити податкових пільг осіб, котрі
займалися торгівлею та ремеслами. Тоді управління податків і зборів Наркомату фінансів
СРСР дану пропозицію відхилило [11, aрк. 264]. Але наполегливі прохання врешті-решт
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зумовили прийняття Радою Міністрів СРСР постанови від 27 жовтня 1946 р. “Про порядок
оподаткування осіб із числа евакуйованих із Польщі, котрі займаються торгівлею і
дрібноремісничими промислами з використанням найманої праці”. Згідно з нею вже від
1 листопада 1946 р. прибутки від торгівлі та дрібноремісничих промислів із застосуванням
найманої праці мали оподатковувати на загальних підставах [11, aрк. 211].
Окрім того, у господарській діяльності східно- і західноукраїнських областей були
певні розбіжності, що крились у лояльному ставленні до існування приватних торговельних
закладів та ремісничих промислів на заході, котрі були забороненими у східній Україні. Так,
із метою уніфікації народногосподарського комплексу Української РСР Рада Міністрів СРСР
прийняла постанову за № 585, згідно з якою приватну торгівлю та ремесла із застосуванням
найманої праці в західних областях УРСР взагалі заборонили. За вказівкою Міністерства
фінансів СРСР фінансові органи західних областей УРСР скасували реєстраційні
посвідчення на торгівлю й промисли [11, aрк. 211–212], поставивши останню крапку в
дискусії влади щодо пільгового оподаткування переселенців. Таким чином, суспільнополітичні умови радянської України вплинули на ліквідацію пільг, задекларованих в Угоді
про евакуацію, що, своєю чергою, зумовило ліквідацію серед депортованих малочисленного,
але дієвого соціального прошарку – торговців і ремісників.
Отже, у післядепортаційний період для депортованих українців життєво важливими
факторами стали аспекти економічного забезпечення, одним із яких було пільгове
оподаткування. Дотримання нормативно-правових актів мало слугувати основою для
повноцінної адаптації переселенців. Натомість система соціально-економічних ґарантій,
задекларованих в Угоді про евакуацію та урядових постановах, набула далеко не тотожного
втілення в дійсності як результат неадекватного розуміння і правозастосування законодавчих
норм на щаблях виконавчої влади, зокрема у податковій сфері.
Правовий нігілізм, що панував в органах виконавчої влади, зокрема в податковій
системі, спричинив величезну кількість нормативних актів, що або морально застаріли, або
містили декларації і заклики, або не мали ясності й чіткості формулювань та суперечили
один одному. Поширена ганебна практика, відповідно до якої закон не діяв доти, доки не
обростав інструкціями або відомчими наказами, призвела до правової деґрадації керівного
прошарку, породила недовіру переселенців у радянський закон, зневагу до нього.
Встановлені державою правові норми не дотримувалися державними органами, відомчими і
посадовими особами, які прикривали порушення законності виправдувальними поясненнями
“в інтересах народу”, “для виконання плану”. В органах виконавчої влади, зокрема в
податковій сфері, тривали деформація правової свідомості державних службовців, а часто і
правовий цинізм із боку вищих посадових осіб держави, які діяли за принципом пріоритету
доцільності над правом і законом. Загалом в оподаткуванні значення регулюючої функції
поступово зменшилось, а переважаючою стала реалізація фіскальної функції у формі
вилучення запланованої частини у населення, незважаючи на його дохідність. Унаслідок
окреслених негараздів матеріальне становище закерзонців після їх переселення в умовах
радянської політичної системи ще більше погіршилося.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ЛИЦ, ДЕПОРТИРОВАННЫХ С ПОЛЬШИ В 1944–1946 ГГ.
В статье раскрыт уровень правового нигилизма в структуре государственных органов,
в частности, в области налогообложения, и последствия этого для социально незащищенных слоёв украинского общества в УССР на примере лиц, депортированных из Польши в 1944–1946 гг.
Ключевые слова: УССР, Польша, депортация, правовой нигилизм, налогообложение.
Yuliya Bodnarchuk
MANIFESTATIONS OF LEGAL NIHILISM IN THE USSR IN TAXATION AT THE EXAMPLE
OF PEOPLE DEPORTED FROM POLAND IN THE 1944–1946
The article demonstrates the level of legal nihilism in the structure of state bodies, particularly
in the field of taxation and the consequences for the socially vulnerable strata of
ukrainian society in the USSR the example of people deported from Poland in the
1944–1946.
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Сергій Бондаренко
РОЛЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
У статті обґрунтовано роль Народного Руху України у розвитку
міжнаціональних відносин як вирішальної умови українського
націотворення.
Ключові слова: Україна, Народний Рух, міжнаціональні відносини,
національно-культурні товариства, нація, етнос.

П

роголошення Україною незалежності стало своєрідною точкою відліку нового
етапу історії формування міжнаціональних відносин, суть якого полягала у
становленні засад культурного плюралізму, рівних можливостей для життя та
національно-культурного розвитку всіх етносів. Такий підхід до визначення національної
політики нововідродженої Української держави мав для неї виключно важливе значення.
Адже, Україна, є багатонаціональною країною, у якій за переписом населення 1989 року
проживали представники понад 130 етнічних меншин. Загальна чисельність їх складала 13,9
млн чоловік або 27,3 % всього населення країни. В областях, за винятком Республіки Крим,
де чисельно переважають росіяни, більшість населення становлять українці. Найбільша з
етнічних меншин – росіяни – налічує 11,4 млн чоловік, 7 національностей: євреї, білоруси,
молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни, кримські татари нараховують понад 100 тис.
чоловік. Від 50 до 100 тис. налічують цигани, німці, азербайджанці, гагаузи, грузини, чуваші,
узбеки, литовці, казахи, від 5 до 10 тис. – чехи, корейці, удмурти, словаки, башкири, латиші,
осетини. Ще 17 національностей нараховують від 1 до 5 тис. чол. Міжетнічні стосунки
залишалися однією з найбільш складних проблем, питання прогнозування та запобігання
конфліктам на етнічному ґрунті в полінаціональній країні набувають особливої важливості.
Закономірно, що вище означені проблеми привертали і привертають увагу дослідників і
широкої громадськості [1–5]. Однак, вони ще й досі залишаються малодослідженими,
викликають підвищений інтерес та неоднозначні трактування.
Мета пропонованого наукового дослідження – з’ясування й обґрунтування ролі
Народного Руху України у розвитку міжнаціональних відносин як вирішальної передумови
становлення Української держави й розбудови національної державності.
Зауважимо, що головним питанням існування кожної національної спільноти є гарантія
збереження, реалізація і розвиток їх особливостей в рамках конкретного суспільного
організму. Саме намаганням добитися таких гарантій пояснюється позиція національних
спільнот в період виборювання й становлення державної незалежності України. Важливу
роль у формуванні єдиної етнонаціональної політики в Україні, яка б в комплексі
враховувала як інтереси української нації, так й усіх етнічних спільнот в Україні та мала
прогнозо-аналітичні підходи у вирішенні своїх проблем відіграв Народний Рух України.
Вважаючи відродження української нації, її мови і культури найважливішою умовою
незалежного існування країни, лідери НРУ, поряд з цим, відстоювали пріоритетність
всебічного розвитку різних форм етнокультурного плюралізму в національній політиці
держави: “Рух вважає, що юридичними засадами національної політики в Україні мають
бути право нації на самовизначення та право національно-територіальної автономії для
національних меншин, що не мають своєї державності за межами України та національнокультурної автономії для всіх інших національностей та етнічних груп” [6, с. 15].
Діячі Руху, враховуючи надзвичайно високий рівень субкультурної багатоманітності
українського соціуму, приділяли особливу увагу необхідності розробки культурної політики
держави, яка б сприяла відродженню культур всіх національних груп країни та знімала
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протиставлення центру і периферії щодо рівня розвитку та інтенсивності культурного життя.
І в новій редакції Програми Руху зазначалося, що Народний Рух виступає за здійснення
права національних меншин на вивчення рідної мови, створення культурно-освітніх
товариств та земляцтв, театрів та концертних колективів, організацію преси рідною мовою,
плекання національно-культурних традицій [7, с. 27].
Визначальною метою державної етнонаціональної політики України Рух проголосив
гармонізацію міжетнічних відносин, врахування і забезпечення інтересів як етнічної
більшості, так і національних меншин, усунення чинників міжетнічної напруженості та
міжетнічних конфліктів. Рух констатував, що “справді дружніх взаємин між корінною
українською нацією та національними меншинами можна досягнути тільки на грунті
взаємної поваги до культури, мови, історії, традицій кожного народу, усвідомленні того, що
єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Рух і надалі допомагатиме різним
національностям прилучатися до творення духовних і матеріальних цінностей Української
держави, сприятиме тіснішому спілкуванню громадян України на засадах спільних
культурних інтересів, вихованню патріотичних почуттів громадянина України незалежно від
етнічної належності” [7, с. 26].
Уже з перших днів свого існування НРУ домагався приведення законодавства України
у сфері прав національних меншин у відповідність з державотворчими процесами. Так, було
прийнято у листопаді 1991 року Декларацію прав національностей України, Закон “Про
громадянство України” (жовтень 1991 року), Закон “Про мови в Українській РСР” (жовтень
1989 р.), Закон України “Про національні меншини” (червень 1992 р.), Закон України “Про
біженців” (грудень 1993 р.) та інші, в ухваленні яких активну роль брала фракція НРУ у
Верховній Раді. Парламентом були ратифіковані Рамочна конвенція про захист прав
національних меншин, Європейська хартія регіональних мов і мов меншин, інші документи
міжнародних правових організацій.
Важливі документи з питань міжнаціональних відносин, їх гармонізації в нових
історичних умовах прийняв установчий з’їзд НРУ, зокрема: “Проти антисемітизму”, “Заява
з’їзду на підтримку прагнень кримсько-татарського народу”, “К русскому населению
Украины” та ін., в яких Рух відразу заявив про себе як інтернаціональну організацію. Його
рішення засвідчили підкреслено коректне ставлення до неукраїнського населення.
Названі вище резолюції і заяви установчого з’їзду НРУ, суттєво доповнюючи
документи Верховної Ради України, спрямовані на захист національних меншин, що
формувалися одночасно, і які були пов’язані з національною політикою, переконливо
показували ставлення рухівців до національних проблем, що радикальні перетворення в
Україні не можливі без їх вирішення [8, с. 47]. Вони заклали підвалини етнонаціональної
політики НРУ, що ґрунтувалася на визнанні та гарантуванні громадянам України незалежно
від їх національного походження рівних політичних, соціальних, економічних та культурних
прав і свобод. Ідеї і дії, направлені на злагоду і порозуміння, міжнаціональне братерство і
рівність, які домінували у деклараціях та зверненнях Руху з першого дня його утворення
створили той авторитет, який зробив його популярним, не тільки в Україні й світі, але,
найголовніше, сповнив надією на гармонійний розвиток мільйони неукраїнців, які віками
жили на Україні.
Такий методологічний підхід Руху до національної політики сприяв пробудженню
національної і людської гідності етнічних меншин, що проживали в Україні. До Руху уже в
рік його створення прийшли тисячі людей, згодні на безкорисну працю в ім’я майбутнього
України. Уже на установчому з’їзді НРУ були присутніми з 1109 делегатів росіян – 77, євреїв –
9, поляків – 6, білорусів – 6, вірменів – 2, корейців, греків, угорців, німців, чехів, естонців,
кримських татар – по 1 людині. 58 делегатів не вказали своєї національності [8, с. 57]. Це
був, можливо, найкращий людський матеріал, об’єднаний на вічній ідеї справедливості і
честі.
Лейтмотивом програмних засад і діяльності Народного Руху України стала система
національної злагоди, єднання всіх етносів та демократичних сил. У цьому контексті,
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безперечно, важливим у роботі Руху можна вважати те, що на його установчому з’їзді в
структурі керівних органів було створено Раду Національностей, головою якої був обраний
вірменин, командир полку на Рівненщині Вілен Мартиросян, народний депутат СРСР,
майбутній генерал і працівник Міністерства оборони незалежної України, а після II зборів
Руху її очолив керівник одного з єврейських товариств Олександр Бураковський. 11 лютого
1990 р. РН НРУ провела установчу конференцію, на якій були присутніми 130 делегатів і
гостей. На установчій конференції Ради національностей були обговорені і прийняті
відкритим голосуванням Ухвала, Заява, Звернення, Відозва, Декларація принципів, а також
проект Програми та Положення про Раду Національностей Народного Руху України, обрано
Раду в складі 26 осіб, які представляли представники 13 національностей, що проживали в
Україні. На 1-й сесії РН НРУ 11 лютого 1990 року були прийняті основні документи, що
становили нормативно-правові основи її життєдіяльності. У Декларації принципів
зазначалося, що Рада Національностей складається з національних представників членів
Руху, наділяє національні представництва рівними правами, вважає, що тільки в незалежній,
демократичній Україні можливий вільний та всебічний розвиток народів, сприяє
функціонуванню Руху як багатонаціональної структури, захищає інтереси всіх націй,
народностей та етнічних груп України та їх право на утворення різних форм автономії,
протистоїть процесам денаціоналізації, бореться проти шовінізму [9, с. 47].
У Програмі РН НРУ проголошувалося, що Рада Національностей вважає за мету
сприяння демократичному існуванню і розвитку всіх національностей, забезпечення їх
рівноправності, участь у вдосконаленні законодавства по захисту права націй на
самовизначення, їх національно-культурної автономії, протидія штучним методам інтеграції
націй, вимушеній асиміляції. Крім того, в Положенні про РН НРУ зазначалося, що при
наявності відмінних програм у різних груп населення однієї національності передбачалося їх
відокремлене представництво у Раді. Малочисельні народності, які не мали своїх
організованих громадських структур, мали можливість делегувати свої повноваження іншим
національним представникам. Будь-які національні товариства, які не бажали співпрацювати
з Рухом, мали право бути присутніми на всіх засіданнях і сесіях РН, де їм надавався статус
спостерігачів з правом дорадчого голосу. Кожне національне представництво в Раді мало
право оперативно реагувати на екстремальні ситуації в міжнаціональних стосунках,
узагальнювати, опрацьовувати і подавати до Ради Національностей пропозиції та проекти
ухвал, свої робочі програми, готувати проекти нормативних документів та законів, що
стосувалися національного життя, культури, мови, тощо.
Народний Рух України і Рада Національностей НРУ сприяли народженню та
організаційному зміцненню національно-культурних товариств України, які разом із Рухом
відігравали важливу роль у соціально-політичному житті національних громад, у
гармонізації міжнаціональних стосунків. Культурно-національні товариства більшості
етнічних груп населення створювалися по всій Україні. За даними на початок 2000 р. в
Україні діяло майже 500 національно-культурних товариств, що були створені як у центрі,
так і на місцях [10, с. 9].
Вони ставили в першу чергу питання культурологічного характеру і вирішували їх
самостійно у зв’язку зі складністю економічної ситуації в Україні. У матеріальному
відношенні діяльність цих товариств в основному залежала від спонсорів та гуманітарної
допомоги своїх прабатьківщин. Долаючи труднощі, значна частина національно-культурних
товариств працювала активно і плідно. Вони турбувалися не тільки про відродження,
збереження національної самобутності, а й про всебічний розвиток свого народу.
Національні громади хвилювали мовні, освітні, етнологічні й соціальні проблеми. Деякі з
них вони вирішували на державному рівні, конструктивно, працюючи в органах влади, як,
наприклад, створення певної кількості навчальних закладів з викладанням рідною мовою,
збереження національно-духовної спадщини, робота ЗМІ з урахуванням національних
проблем. В Україні сімома мовами національностей видавався додаток до газети “Голос
України”, в областях теж виходив ряд національних газет, велися телерадіопередачі [11].
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Значна частина культурно-національних товариств України нагромадила значний
досвід в організації вивчення рідної мови, розвитку традицій, проведенні національних свят,
фестивалів, організації виставок національних художників, різних масових культурнопросвітницьких заходів. Наприклад, в Україні діяло 50 грецьких громадських національнокультурних об’єднань і фонд грецької культури, які докладали багато зусиль, щоб відновити
свою змінену під час переслідувань національність, повернути втрачені прізвища,
реабілітувати добрі імена рідних, організувати безкоштовне вивчення грецької мови [12].
Християнсько-демократичний альянс румун в Україні поряд з культурнопросвітницькою роботою вирішував і питання участі національної спільності в політичних
процесах. Двічі підряд представник альянсу румун перемагав на виборах в мажоритарному
окрузі у Чернівецькій області. Біля четвертої частини складу депутатів обласної ради
становили румуни. Були представники румун в органах влади регіонів і сіл, що давало
можливість вирішувати етнічні проблеми [13, с. 23]. Взагалі, варто зазначити, що у виборах
до Верховної Ради України та місцевих органів влади кожна національна спільнота разом з
НРУ могла обрати своїх представників, рівно, як і кожна політична партія шукала серед
національних меншин та їх об’єднань своїх прихильників.
Одним із чинників піднесення національної самосвідомості є вивчення рідної мови. Ці
питання знайшли належне висвітлення у програмі НРУ, де було записано: “На державному
рівні має забезпечуватися… задоволення… мовних потреб етнічних спільнот” [14, с. 24–25].
В окремих областях деякі етнічні спільноти проживають компактно, що дає можливість
державі вирішувати мовні проблеми. Так, в Одеській області проживають більше 160 тис.
болгар із 240 тис. – в Україні. В багатьох селах області болгари мешкають компактно і
зуміли зберегти свою мову, звичаї, побут. Мову своєї національності вважають рідною 73 %
болгар [15, с. 7].
Факультативне вивчення болгарської мови та літератури в школах Одещини
розпочалось ще в 1987 році і цей предмет викладається майже в усіх школах 6 районів, де
компактно проживають болгари [16]. Існувала Болгарська гімназія, елітний учбовий заклад
болгар, в якому вивчали мову, літературу, культуру свого народу, а також українську мову
[17]. У цьому була велика заслуга Болгарського культурно-просвітницького товариства.
Значні труднощі доводилося долати і невеликим етнічним групам. Зокрема,
Всеукраїнська молдавська національно-культурна асоціація організовує вивчення
молдавської мови, але сфера її застосування обмежена сільським побутом, а викладання
української і російської у цих школах не відповідає сучасним вимогам. Багато століть в
Україні проживає така невелика етнічна група, як роми (цигани). Вони теж створили дві
Асоціації ромських організацій Закарпаття і ромів Придунав’я. Більшість з них до життя
суспільства не адаптовані, існують начебто у відриві від загального процесу. Багатьом ромам
недоступні блага цивілізації, грамотність, охорона здоров’я, престижна робота. Частину
проблем і вирішують ці громадські організації завдяки підтримці НРУ, Ради
Національностей НРУ та місцевих органів влади. Так були відкриті в Ізмаїлі й Татарбунарах
Одеської області школи для ромів, видано посібник з ромської літератури для учнів [18].
Наведені факти свідчать про те, що у кожній з етнічних спільнот та їх об’єднань є
загальні проблеми, але є специфічні, властиві саме даному народу. Значну частину питань
вирішували культурно-національні організації, які накопичили певний досвід, пройшовши
перший етап самоорганізації. Природно, виникла необхідність створити загальнодержавне
об’єднання. Початком такого об’єднання різних національних організацій стала створена в
грудні 1998 року Конфедерація різних національних спільнот Західних областей України, а
згодом з ініціативи Ради Національностей НРУ в Києві відбувся установчий з’їзд
Всеукраїнського Союзу громадських організацій “Міжнародний Форум України”, в якому
взяли участь 288 представників регіональних культурно-національних товариств – білорусів,
болгар, греків, євреїв, молдаван, поляків, росіян, румунів та ін. [13, с. 13]. Головним
завданням створення Форуму стало об’єднання найбільших і представницьких національних
товариств для розв’язання спільних проблем. Членами Форуму стали понад 100
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Всеукраїнських та регіональних організацій. Форум обрав керівництво, Статут,
перспективний план роботи та Звернення до Президента, Верховної Ради, уряду України та
керівників місцевих органів влади [13, с. 7]. Організаційною формою об’єднання було
обрано союз громадських організацій. Це дозволило об’єднати в рамках Форуму широкий
спектр національних товариств, а також зберегти за ними повну внутрішню самостійність.
РН НРУ та МФУ відігравали важливу роль у збереженні національної, культурної, мовної,
релігійної самобутності етнічних спільнот України і гармонізації міжнаціональних відносин
[19, с. 31].
У результаті діяльності Народного Руху України, Ради Національностей,
Міжнаціонального Форуму відроджувалася культура, мова, традиції національних спільнот.
Національні меншини стали істотною політичною силою, не враховувати вплив якої не
могла собі дозволити будь-яка загальноукраїнська партія, відповідні державні інституції.
В умовах національного відродження, здійснення соціально-політичних змін в Україні
наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття загострилося політичне
протистояння між національно-демократичними силами і КПУ. Увесь 1989 рік був
позначений певною активністю комуністів по організації під своїм крилом більшої кількості
національних товариств. Найкоротшим шляхом до цього було їх створення під своїм
“дахом”. Таким “дахом” став в Україні Український фонд культури (УФК). В аварійному
порядку була започаткована альтернативна до РН НРУ організація під назвою “Совет
национальных обществ” (СНО). За допомогою КПУ його швидко легалізували, підписали
“Статут СНО”, за яким він мав діяти на всій території УРСР як єдиний громадський
представник національних меншостей з правом заснування та реєстрації національних
товариств. Апогеєм політики на знищення всіх національних товариств, що не входили в
“CНО”, був лист ЦК КПУ №792/105 з позначкою “Для служебного пользования” від
22 квітня 1991 року. У ньому зазначалося, що всі національні товариства, які визнають
керівну роль СНО, мають отримувати в областях і містах України підтримку, а з РН НРУ
треба боротися і всіляко її дискредитувати [20, арк. 7]. З метою прибрати під себе,
приборкати ту хвилю відродження національного руху, що піднялася під впливом НРУ,
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 29 березня 1990 року було створено Державний
комітет УРСР у справах національностей [21]. Проте справа була уже не тільки в позиції
комуністів щодо НРУ і Ради Національностей і в “кишеньковості” керівництва СНО. Бо
якщо до розпуску КПУ спровоковане комуністами існування СНО паралельно з
демократично обраним складом Ради Національностей під гаслами Руху мало суто
політичний характер, то після провалу путчу т.зв. ГКЧП ця проблема стала ще і моральною,
етичною. Про агресивність компартії щодо національних меншин, що співпрацювали з НРУ
йшлося у Заяві РН НРУ “До членів Руху, та до всіх громадян України”. У цій Заяві
зазначалося, що НРУ в цей історичний час для країни повинен взяти на себе відповідальність
у боротьбі за долю українського народу та всіх народів, що проживають на Україні. Завдання
Руху щодо національної політики далі окреслив І. Драч у доповіді “Політична ситуація в
Україні і завдання Руху” 23 травня 1990 року на 5-й сесії Великої Ради Руху. У ній, крім
поточних питань, він зініціював просити Верховну Раду вирішити і стратегічні завдання, які
виникли з міжнаціональних взаємин, а саме: створити у Києві Центр міжнаціональних
відносин, відкрити в КДУ факультет національних мов і літератур народів України, а в
Київському педінституті утворити факультет, чи кафедру для підготовки фахівців-вчителів,
які б могли працювати в галузі відродження національних культур, запровадити в середніх
школах факультативи навчання мовами національних меншин, поставити в парламенті
питання про систематичне надання часу на республіканському телебаченні та радіо
“круглих” столів з національних питань, розглянути стан справ з національними архівами,
рукописами, документами [23, с. 9–12]. Це рішення ВРР сприяло підвищенню впливу і
авторитету Руху в середовищі різних етнічних груп населення України.
Важливу роль у визначенні програмних заходів в діяльності РН НРУ відіграв
“Перспективний план відродження національних культур народів України”, ухвалений
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другою сесією Ради Національностей [24, c. 47]. Він базувався на рівноправності культур
всіх національностей та етнічних груп, що населяють Україну, зазначав, що громадянам
України будь-якої національності має бути забезпечене право на вільний розвиток своєї
культури та мови, національної школи, підприємств та установ культури, що Українська
держава повинна сприяти cтворенню громадянами іноетнічних груп власних культурних
об’єднань, асоціацій, культурно-освітніх товариств та спілок, має бути незаперечно визнаним
принцип культурно-національної автономії для громадян кожної національності, незалежно
від їх кількості й часу проживання на території України.
Рада Національностей Руху вважала за необхідне створити при Раді Міністрів УРСР
Комітет у справах національностей, який передбачив наступні заходи: організація місцевих
видань газет, радіо і телепередач мовами різних національних груп; створення у місцевостях
компактного проживання населення певної національності необхідної мережі шкіл і класів з
викладанням мови цієї національності. З цією метою забезпечити у 1991–1995 рр. підготовку
педагогічних кадрів та видання необхідної кількості навчально-методичної літератури і
посібників; в загальноосвітніх школах запровадження факультативного вивчення мов інших
національностей; розширення мережі державних і громадських літературних, краєзнавчих,
етнографічних музеїв, а також музеїв видатних діячів іноетнічних культур; при
комплектуванні бібліотек, враховувати потребу читачів у літературі українською та іншими
мовами; розроблення і здійснення програми видання різноманітних українсько-іншомовних
та іншомовно-українських словників, у т.ч. словників термінологічної лексики; створення
республіканської міжвідомчої науково-методичної ради з питань культурно-мовної політики;
перегляд структури й обсягів підготовки кадрів, які володіють мовами народів України з
метою повного забезпечення до 1995 р. потреб закладів народної освіти і культури в
національних кадрах; забезпечення підготовки спеціалістів вищої кваліфікації із знанням мов
національних меншостей через аспірантуру і докторантуру; передача всіх культових споруд
у придатному для використання стані тим парафіям, які колись ними володіли та
домагаються їхнього повернення; перегляд програми підручників з історії, з яких було
штучно вилучено все, що стосується історії народів, котрі населяють територію України;
виконання державної програми розвитку освіти і культури народів України щорічно
розглядати у Раді Міністрів УРСР [24, с. 47]. Такий широкий спектр заходів РН НРУ
покликаний був забезпечити права всіх етнічних спільностей України, налагодження
міжнаціональних стосунків та відродження і розвиток національних культур, традицій і
звичаїв.
2 лютого 1991 р. відкрилась 3-я сесія РН НРУ, яка також особливу увагу звернула на
надзвичайну важливість координації дій національних меншин, їх участь у державотворенні,
відродження їх культур разом з відродженням українського народу. Сесія прийняла низку
ухвал, звернень, рішень і заяв з питань етнонаціональних відносин, злагоди і порозуміння в
національній сфері, участі різних національних спільнот в державотворчих процесах.
Особливо важливою була заява “До становища в Криму”, в якій йшлося про важке
становище кримських татар, зверталася увага на моральні та юридичні обставини, котрі мав
врахувати парламент України.
Було також прийнято “Звернення до народу України”, в якому наголошувалося на
загостренні політичної ситуації в країні і перешкоджанні союзного уряду у здійсненні прав
народів на побудову незалежних і суверенних держав. Зверталась увага населення, що
Україна – вітчизна всіх її громадян, людей різних етнічних коренів і за її добробут й
незалежність треба боротися, відкинувши будь-які сумніви. У зверненні “До Верховної Ради
УРСР” містилися такі пропозиції, як: вилучення з усіх анкет “п’ятої графи”; утворення за
ініціативою етнічних спільностей, національно-культурних автономій з обов’язковим їх
представництвом у Верховній Раді УРСР; розгортання програми наукового вивчення
національного питання в Україні, причин розповсюдження шовінізму серед населення
республіки та шляхів боротьби з ним, для чого створити Центр міжнаціональних відносин
АН УРСР; введення в практику роботи комісій Верховної Ради УРСР заслуховування
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представників національно-культурних товариств, розгляд питань стану культурної
спадщини етнічних спільностей України; правоохоронним органам ширше використовувати
можливості закону для боротьби з пропагандою шовінізму і з національною дискримінацією.
Крім того, була прийнята “Заява з приводу 50-ї річниці початку фашистського геноциду
щодо єврейського народу”. У ній Рада Національностей Руху зверталася до громадськості,
уряду і Верховної Ради України з пропозицією оголосити 29 вересня 1991 року Днем пам’яті
жертв нацизму, а також розробити заходи по увічненню пам’яті жертв геноциду в усіх
великих і малих “Бабиних Ярах”, яких так багато в Україні [23, с. 15].
Рада Національностей Руху справляла великий моральний вплив на національнокультурні товарства, і це в той час було дуже важливим, бо навіть проголошення ідей,
відстоювання рішень, вимагання часу на радіо і телебачення, доступ до видавництв, газет,
цілеспрямованої підготовки національних кадрів мало велике значення для нацменшин в той
час, коли все це було в руках компартії, сприймалося радикально і зруйнування її монополії.
Поміж засіданнями члени Ради зустрічалися з представниками національних товариств,
піднімали в них довіру до Руху. Саме на рівні ділових стосунків, чисельних розмов з різними
лідерами національно-культурних товариств і народжувалася довіра, яка трансформувалася
далі вже через цих людей до інших. Побудувати довіру національних меншин та їх товариств
являло одне з найголовніших завдань Руху. Ця “сітка довіри” була найрадикальнішою його
акцією саме тому, що будувалося на добровільних і рівноправних взаєминах.
У квітні 1991 року на адресу Ради Національностей Руху надійшов лист від Київської
міської ради, де пропонувалося висловити зауваження до проектів законів УРСР “Про
національні меншини” та “Про національні адміністративно-територіальні одиниці”. Ці
проекти Рада Національностей надіслала в усі області і, отримавши відповіді і розглянувши
їх на своїй Президії, підготувала 19 травня постанову, в якій зазначила, що запропоновані
проекти законів у наявній редакції неспроможні забезпечити інтереси національностей.
Гармонізації етнополітичної ситуації в республіці, забезпеченню прав національних
меншостей найкраще відповідав би “Закон про національні права громадян України”. Рада
створила робочу групу для постійного контакту з усіма державними структурами в процесі
розробки законодавства з міжнаціональних питань. Головою групи був призначений член
Президії РН НРУ О. Майборода. Ця група почала готувати альтернативний закон,
підключивши до цього всі обласні КМС. Це була одна з наймасовіших акцій Ради
Національностей за чотири роки свого існування.
У червні 1991 р. був підготовлений проект альтернативного закону “Про національні
права громадян України”, що складався з 9 розділів, які містили 42 статті. Всі розроблені
документи були надіслані в Комісії Верховної Ради УРСР, пресу, передані окремим
народним депутатам-рухівцям, але, на жаль, не були враховані і не друкувалися для
обговорення. Невдовзі Верховна Рада ухвалила закон “Про національні меншини в Україні”,
за яким усе населення розділялося на українців і неукраїнців, тобто – національні меншини.
Цей закон, на думку РН Руху, надавав неукраїнцям другорядного значення у державі при
рівних декларованих правах і покладав на Українську державу обов’язки турбуватися про
добробут національних меншин.
Випробування засадничих основ національної програми Народного Руху України
пройшло в ході виборчої кампанії до Верховної Ради та місцевих рад і Президента
незалежної України. З вересня 1989 року в епіцентрі діяльності національно-демократичного
руху стали саме вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади. Це були перші
за 70-річне існування УРСР відносно демократичні вибори до українського парламенту.
Вперше за радянських часів на одне місце претендували кілька кандидатів, висунутих знизу.
Хоча проект Закону про вибори містив антидемократичні положення про наявність
окружних зборів, які не допускали небажаних для властей кандидатів для участі у виборах, а
третина депутатів обиралася громадськими організаціями. Цей проект закону був підданий
критиці в рухівських виданнях [25, с. 37]. У цей час визначилися деякі фактори
національного характеру, які діяли практично проти Руху. Серед таких факторів існували
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стереотипи у ставленні частини населення, насамперед російськомовного, до проблем
міжнаціональних взаємин, роздмухування цих стереотипів, дезінформація діяльності Руху у
засобах масової інформації, помилки, тактичні промахи самих рухівців, прояви
ортодоксального патріотизму, надмірний акцент на національному питанні, зокрема на
питаннях про державність української мови та національну символіку [26, с. 47]. Внаслідок
того, що особливо гострі дискусії в Русі точилися навколо національного питання, а офіційні
засоби масової інформації концентрували увагу саме на цьому, в громадській думці країни
склалося враження, що Рух займається тільки цими питаннями, а в результаті цього в
середовищі російськомовного населення України виникла “загроза примусової українізації”.
До того ж деякі суворі провокаційні гасла окремих самих рухівців, настроєних категорично
проти національної атрофії українського суспільства лише нагнітали ситуацію в республіці.
Такий підхід суперечив програмним принципам Руху [27, с. 10]. У цих умовах бачимо
загострення національної компоненти в українському суспільстві, простежується підвищення
популярності Руху на заході і серед частини україномовного та різке зниження його
авторитету серед російськомовного населення, а також посилення шовіністичних орієнтацій,
поглиблення соціальної напруженості та виникнення конфліктів між російсько- та
україномовним населенням. Високий рівень національної самосвідомості, поширення
демократичних традицій в Західній Україні забезпечили залучення широких мас до участі в
національно-демократичному русі. Взагалі по Україні цього не спостерігалося, на сході і
півдні більш панувала політична пасивність громадян.
Полеміка Руху з політичними опонентами проводилася навколо принципових питань
українсько-мовних взаємин, які найбільше турбували російське і російськомовне українське
населення. Вважалося за потрібне спростовувати будь-які звинувачення опонентів Руху, що
нібито він спричинив розрив економічних зв’язків між Україною та Росією. Жодний
документ Руху ніколи не містив вимог роз’єднання, так само Рух ніколи не організовував
політичних акцій у такому напрямі.
28 жовтня 1989 р. Верховна Рада України прийняла закон “Про мови в Українській
РСР” та постанову про порядок введення його в дію з січня 1990 року. Згідно нього
державною мовою вважалась українська, мови міжнаціонального спілкування – українська.
Академік АН УРСР П. Тронько визначив інтернаціоналістський характер цього закону як
його принципово виразну особливість. Він підкреслив: “Декретуючи українську мову як
державну, він стверджує повну рівноправність мов усіх інших національностей, які
проживають на території Української РСР; мова російська поряд з українською сприймається
як загально визнаний фактор міжнаціонального спілкування” [28, с. 2]. На нашу думку,
прийняття такого документа не вирішувало мовну проблему в Україні, а лише висвітлило її.
З трактуванням у Законі про мови в Україні пов’язана проблема одно- та двомовності.
Суперечки з цього приводу велися жваво при обговоренні проекту програми Руху [29, с. 67].
Вони відображали корінні інтереси багатомільйонної частини населення України, для якого
російська мова була рідною. Підтримуючи Закон про мови в Україні, Народний Рух виходив
з того, що він не ставить за мету примусове витіснення з українського життя російської чи
будь-якої іншої мови. Двомовність (чи навіть багатомовність) в Україні розуміється не як
поділ населення на групи, кожна з яких розмовляла б своєю рідною мовою, а знання кожним
громадянином якомога більшої кількості мов залежно від його природних здібностей. І хоча
НРУ виступав за надання українській мові статусу державної, вживання поняття двомовності
та багатомовності вказувало на поміркованість поглядів рухівців з мовної проблеми. Вони
вважали вирішення мовного питання важливою справою для гармонізації міжнаціональних
відносин.
12 лютого 1991 р. Кабінет міністрів УРСР видав постанову “Про державну програму
розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до
2000 р.” [30]. У ній зазначалися наступні заходи: з метою задоволення національнокультурних потреб дітей молдавської, польської, угорської, румунської, кримсько-татарської,
єврейської та інших національностей поступово вводити в школах республіки вивчення
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кримсько-татарської мови з 1991 р., болгарської – з 1992 р., гагаузької та ново-грецької – з
1995 р.; створити регіональні науково-методичні центри з проблем вивчення болгарської та
гагаузької мови, літератури, історії та культури цих народів на базі Ізмаїльського державного
педагогічного інституту; кримсько-татарської – на базі Сімферопольського державного
університету; молдавської – Чернівецького державного університету; угорської –
Ужгородського державного університету, а також на базі відповідних обласних інститутів
удосконалення вчителів. Проте ті, хто замовляв цю програму, розраховували приборкати
нею глибоке незадоволення українців і неукраїнців станом розвитку національних мов і
культур. Але, по-перше, це було запізніле бажання хоч щось таки позитивне зробити в цьому
напрямку; по-друге, ніхто вже не вірив у щирість уряду. Наступні події відкинули виконання
цієї постанови. Стільки років державної демагогії зробили свою справу.
У лютому 1990 р., напередодні виборів до Верховної Ради, на Україні поповзли чутки
про можливі єврейські погроми. Рух провів низку мітингів, конференцій, прийняв відповідні
звернення проти роздмухування міжнаціональної ворожнечі. Ці масові політичні заходи
використовувалися рухівцями для проведення передвиборчої агітації учасників
різноманітних акцій [31, с. 43]. Мітинги не були поодинокими явищами. З часом вони
набували більшого значення, ставали важливими політичними подіями, які збирали
величезні маси людей різного походження і віровизнання з багатьох областей України.
Загалом у період передвиборчої агітації лише 1989 р. було проведено 1200 мітингів та зборів,
які охопили 13 мільйонів громадян України [32, с. 143]. Першими всеукраїнськими акціями,
які набули широкого резонансу в суспільстві, стали свята української мови в Полтаві,
Кіровограді, Житомирі (1989), Шевченківські дні 1989 р., проведені у дещо нетрадиційні
строки – 10–22 травня, коли міжнародний форум “Від серця Європи – до серця України”
стартував у Празі й через Одесу, Херсон, Дніпропетровськ, Черкаси фінішував у Києві. В
подальшому національно-культурницькі цілі організаторів заходів урізноманітнювалися,
ставали багатокомпонентними, різножанровими, а фундаментом їх актуалізації стає
історично-національне тло. Не випадково формування національної самосвідомості
населення підноситься до рівня національного символу й виступає основою національної
ідентифікації, фактором, який сприяє збереженню цілісності українського етносу та
побудови незалежної держави [33, с. 82].
16 вересня 1989 р. в м. Києві відбувся багатолюдний мітинг представників трудових
колективів та громадськості під назвою “В інтернаціональній єдності і згуртованості – успіх
перебудови”, 25 жовтня 1989 р. у Києві на площі Незалежності пройшло зібрання на тему
“Законам про вибори та про мови – демократичну основу”, організовані Рухом. На відміну
від попередніх, останній мітинг мав свої особливості. На ньому було винесено на
оприлюднення конкретні рішення, до яких прийшла Велика Рада Руху на своїй першій сесії.
Йшлося про створення республіканського парламенту та надання українській мові
державного статусу. В мітингу брали участь представники усіх областей, він набрав
характеру всеукраїнського. Ряд моментів проекту рішення мітингу: про прямі вибори до
Верховної Ради республіки, державність української мови, мали стати першим кроком до
незалежності і суверенітету України.
Важливе значення у створенні основ засад міжнаціональних взаємин мали наукові
конференції, проведені Рухом. 7–9 травня 1991 р. в Києві відбулася міжнародна наукова
конференція “Проблеми українсько-єврейських відносин”, основними організаторами якої
були Республіканська асоціація українознавства (РАУ), Рада Національностей Народного
Руху України і ТЄК ім. Шолом-Алейхема [34, с. 17]. А 13 вересня 1991 р. в актовому залі
СПУ відкрилася конференція на тему: “Національні товариства України: проблеми і
сучасність”, учасники якої особливу увагу приділили проблемі повернення в Україну
репресованого німецького та кримсько-татарського народів.
Значний вплив на пробудження національної свідомості громадян України у
передвиборчий період мала проведена 21 січня 1990 р. рухівська акція святкування Акта
злуки ЗУНР та УНР в ланцюзі об’єднання по всій Україні [35, арк. 3–4]. За різними даними у
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цьому найрезонанснішому заході, проведеному з ініціативи НРУ, взяли участь від 450 тис.
осіб до 1 млн. учасників [36, с. 73]. “Ланцюг злуки” акцентував увагу на тому, що саме цю
подію, а не події осені 1939 р., які відбулися після підписання “пакту Молотова –
Ріббентропа”, слід вважати юридичним аргументом на користь об’єднання українських
земель. Акція “ланцюг злуки” засвідчила усвідомлення представників різних регіонів
України самих себе як народу держави і узагальнила необхідність закріпити юридичний
(формальний) акт об’єднання в її остаточне (фактичне) з’єднання. В листівках секретаріату
Руху із закликом до проведення “ланцюга” зазначалося: “Ідеали Української Народної
Республіки і сьогодні є нашими ідеалами. Справа, за яку боролись наші діди і батьки, і
сьогодні є нашою справою… Виборюймо її (Україну – С. Б.) волю, її незалежність –
економічну і політичну” [37, с. 142]. Листівки, як і акція проведення “ланцюга злуки”
переконливо свідчила про радикалізацію позиції рухівців, демонструвала їх силу. Загалом
протягом 1989–1991 рр. національне життя активізувалося, а святкування кожної історичної
події, пам’ятної трагічної або світлої дати набувало політичного резонансу як безпосередньо
в межах міст і селищ, де вони проходили, так і на регіональному або й всеукраїнському
рівнях. Паралельно з цим, особливо в західних областях, значний вплив на зростання
національної свідомості мало відродження національних церков. Серед інших політичних
заходів цього часу були: урочиста церемонія освячення жовто-блакитного прапора в Києві
(липень 1990 р.); відзначення 500-річчя козацтва на Січеславщині (серпень, 1990 р., туди
було організовано приїзд 100 тис. учасників); стотисячні маніфестації в Києві тощо [38,
арк. 165].
Передвиборча кампанія та хід виборів в Україні характеризувалися невтримно
швидкою політизацією громадян, з одного боку, і стихійністю цього процесу з пануванням
політичних почуттів і емоцій. Результати виборів показали, що депутати, обрані
безпосередньо народом, а не від громадських організацій, виявилися здебільшого активними
прихильниками національно-демократичних перетворень і стали гордістю виборців. На
виборах до Верховної Ради УРСР Демократичний блок, ядром якого був Рух та інші
національно-демократичні організації, одержав четверту частину депутатських мандатів, а
всього було обрано 450 депутатів. Народні депутати, обрані з підтримки Демблоку, найбільш
правильною тактикою вважали перехід до конструктивної парламентської опозиції, яка була
організована і оформлена у вигляді Народної Ради, яку очолив І. Юхновський. Головним
завданням Народна Рада вважала: вироблення власних рішень та законопроектів, у тому
числі альтернативних, які б максимально відповідали інтересам українців та національних
меншин, що проживали в Україні. У разі ігнорування цих програм одним із завдань
демократичної меншості в умовах однопартійної диктатури у Верховній Раді передбачалося
розповсюдження в Україні ідеї розпуску Верховної Ради та проведення нових
демократичних виборів на основі політичного плюралізму [39, с. 67]. До Блоку
демократичних сил і Народної Ради увійшли регіональні парламентські групи Києва,
Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, частково Волинської, Харківської та
Рівненської областей, парламентські групи “Відродження”, “Вільні демократи”, “За права
людини”, “Незалежність” та група “Демократична платформа в КПУ”, окремі депутати з
інших регіональних груп. Всі неузгодження, однак, не завадили зазначити, що у середині
1990 р. хвиля українського національного відродження була настільки сильною, що була
прийнята радикальна Декларація про державний суверенітет, у якій відзначалося, що
громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України, держава гарантує
громадянам права та свободи, передбачені законодавством, забезпечує рівність перед
законом усіх громадян країни незалежно від походження, національної приналежності,
забезпечує національно-культурне відродження українського народу, функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя.
Єдино правильною формою історичного буття українського народу, визначеною на
других Всеукраїнських зборах Руху 25–28 жовтня 1990 р. (м. Київ) є повний його суверенітет
та незалежна Українська держава. Згідно цієї програмної мети на зборах були визначені
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засади подальшої роботи НРУ, всіх демократичних організацій і політичних партій,
спрямованих, насамперед, проти підписання нового союзного договору. У прийнятій ухвалі
союзний договір визначався як “остання надія самозбереження найбільшої імперії світу”,
“новий зашморг пригнобленим народам”. В ухвалі зазначалося, що підписання договору
означало б “чергове виникнення міжнаціональних конфліктів, створення Кримської в складі
РРФСР автономії, Новоросії, Донецької республіки в Україні, аналогічних утворень в інших
частинах імперії. У цьому ж річищі відбувається перетворення автономних республік РРФСР
у суб’єкти Союзу суверенних соціалістичних держав” [40].
Про тогочасну необхідність розв’язання назрілих питань міжнаціональних відносин в
Україні свідчить прийнята на других зборах Руху ухвала, в якій з’їзд звернувся до
законодавчої та виконавчої влади в Україні з наступними конкретними пропозиціями:
створити у Верховній Раді постійну Комісію з питань національностей; створити в складі
Ради Міністрів Комітет у справах національних меншин; розробити конституційний
механізм гарантованого представництва в парламенті республіки найчисельніших етнічних
груп; заснувати або відновити національні вищі навчальні заклади, кафедри, школи, дитячі
садки, газети, журнали, видавництва, театри й інші культурні заклади; вжити заходи для
забезпечення національно-культурних товариств коштами та матеріальною базою; разом з
національно-культурними товариствами розробити й ухвалити державний перспективний
план відродження національних культур [41, с. 16]. На других Зборах до програми Руху було
внесене доповнення про “право національно-територіальної автономії для національних
меншин, які не мають своєї державності за межами України” [41, с. 17]. Рух вважає, що
юридичними засадами національної політики на Україні мають бути право націй на
самовизначення та національно-культурну автономію для етнічних груп та національних
меншин, що проживають у республіці, прийняте на першому з’їзді, було розширено.
У здійсненні програмних положень національної політики НРУ значну роль відіграли
події 1991 р. Завдяки єдності з Рухом більшості партій та громадських організацій була
налагоджена координація спільних дій, успішно проведено близько 20 Всеукраїнських
політичних акцій, найбільші з них: Ланцюг мітингів злуки, протидія референдуму про
збереження СРСР, відзначення пам’яті воїнів УНР, Всеукраїнський похід “Козацькими
шляхами”, масові акції спротиву серпневому заколоту 1991 р., багатотисячні масові
маніфестації і пікетування Верховної Ради, забезпечення успішного проведення
референдуму незалежності. Для цього було виготовлено та розповсюджено більше 30 млн
листівок, десятки мільйонів примірників іншої літератури, створено та забезпечено
діяльність 647 агітаційних груп чисельністю понад 20 тис. агітаторів і більше 200 тис.
спостерігачів на дільницях референдуму [42, с. 16].
Важливе місце у розвитку міжнаціональних відносин, належить Всеукраїнському
міжнаціональному Конгресу, який відбувся 16 листопада 1991 р. при безпосередній участі та
з ініціативи РН НРУ. Конгрес зібрав делегатів від 150 національно-культурних товариств
України, дипломатів та гостей – близько 1500 чол. Тут виступали поляки, кримчани, греки,
цигани, вірмени, обранці численних єврейських громад, чехи, словаки, ін. У дискусіях взяли
участь більш як 40 представників національно-культурних товариств, об’єднань, асоціацій.
На нашу думку, саме підготовка до Конгресу підштовхнула парламент України прийняти
1 листопада 1991 р. унікальний документ: “Декларацію прав національностей України”, в
якій зазначалося про рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права; обрання на
рівних правах до органів державної влади; існування національно-адміністративних
одиниць; гарантія усім народам і національним групам права вільного користування рідними
мовами в усіх сферах суспільного життя; право громадянам вільно користуватися
російською мовою, сповідування релігії; використовування своєї національної символіки,
створення культурних центрів, товариств, земляцтв; сприяння створенню національних
газет, журналів, видавництв, музеїв; вільні контакти із своєю історичною батьківщиною,
тощо [43, с. 17].
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Всеукраїнський Конгрес вражаюче відбив реалії національної самосвідомості й
міжнаціональної толерантності, рівень політизації, національної і людської гідності
абсолютної більшості етнічних груп і національних меншин України напередодні
референдуму 1991 р. Після наполягання Ради Національностей було прийнято резолюцію
Конгресу, в якій визначалися його вимоги, життєві проблеми, план, за яким бажано було йти
на шляху розвитку національного життя всіх етнічних груп населення в незалежній Україні.
Ця унікальна Резолюція обігнала політичні амбіції, соціальні можливості та національнокультурну підготовленість суспільства на багато років. Зокрема, вона передбачала: право
націй на самовизначення; обрання на рівних правах до парламенту та органів державної
влади усіх рівнів представників всіх народів та національних груп населення з метою їх
представництва і набуття рівних політичних, економічних, соціальних та культурних прав;
створення в українському парламенті Палати націй та відповідних структур в органах
виконавчої влади, закріплення в Конституції відповідальності держави за збереження
національної ідентичності та культурно-історичного середовища всіх національностей, що
складають народ України, прийняття закону про реабілітацію та поширення правових норм
на репресовані народи України, вислані під час війни без слідства і суду в концтабори,
трудові армії, робочі колонії, розробка державної програми повернення депортованих
народів, зокрема – українців, кримських татар, поляків, німців; передачу частини майна
КПРС – КПУ (приміщень і коштів), що буде націоналізоване, на потреби відродження
національних культур; заміну змісту і назви закону “Про національні меншості” на закон
“Про вільний розвиток національних і етнічних груп та їх право на адміністративнотериторіальну й культурну автономію”; встановлення єдиного порядку: в паспорті
фіксується “громадянин України”, в анкетах відміняється графа про національність, тощо
[44]. Ці основні положення Резолюції Конгресу були покладені в основу діяльності більшості
КМС крайових організацій Руху. Документи, прийняті на Конгресі, підготували базу для
формування нової концепції повновартісного життя всіх громадян України незалежно від
національної приналежності.
Вирішальне значення для становлення української нації та державності, відродження й
захисту прав і свобод представників усіх національностей громадян України мало прийняття
24 серпня 1991 р. “Акта проголошеня незалежності України” [45, с. 603], а також звернення
Верховної Ради України до громадян всіх національностей, де підкреслювалося, що
незалежність України ніякою мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких
національностей. У Зверненні наголошувалося, що держава забезпечить рівні політичні,
економічні та соціальні права всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і
культур [45, с. 47]. Відтак, молода Українська держава проголосила новий етап у розвитку
міжнаціональних відносин, прагнучи утвердити в Україні принципи свободи, рівноправності
всіх етнічних груп народу України. Високі виміри країни в національній політиці далі
підтвердилися в Законі України “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 р., який зняв
всілякі обмеження, пов’язані з мовою чи національною належністю щодо набуття
громадянства (ст. 2), захищає громадян України, що перебувають за кордоном (ст. 8), надає
широких прав щодо громадянства дітей (ст. 13, 15, 16, 24, 25, 26) [46, с. 1443].
Планетарним для народу України був грудень 1991 року: 1-го числа цього місяця
абсолютна більшість населення проголосувала за незалежність; 5-го – Л. Кравчук прийняв
присягу Президента України, а вже 8-го грудня разом з Б. Єльциним та С. Шушкевичем
підписав Угоду про створення СНД. СРСР переставав існувати. Сталося це саме тому, що
народ України легітимним способом проголошував за незалежність, що представники
національних меншин також підтримали незалежність. Це був результат багатогранної
діяльності НРУ, його Ради Національностей, культурно-національних товариств та
об’єднань, національно-демократичних сил, що співпрацювали з Рухом, настійливо і активно
агітували людей, переконували їх на мітингах, різноманітних зборах, конгресах і
конференціях – голосувати за проголошення незалежності України.
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Після набуття Україною статусу незалежної держави розпочався новий етап у
діяльності Руху щодо розвитку міжнаціональних відносин. Основні концептуальні основи
його були відображені у “Програмових засадах національної політики НРУ” та в
“Рекомендаціях по врахуванню національного фактора у виборчій кампанії 1994 р.”
Прийняттям цих документів було розвинуто рухівську національну програму, яку у цих
документах визначено як модель розбудови незалежної демократичної національної держави
на основі цілісної державницької ідеології. Рух заявив про зміцнення української державної
незалежності, послідовне внутрішнє реформування державних, суспільно-політичних та
національних відносин, захист інтересів усього українського народу. В умовах незалежності
Народний Рух України виступив за розбудову України як національної держави з
багатокультурним складом українського суспільства. Етнополітика мала здійснюватися на
основі принципів загальної Декларації прав людини, коли кожна людина повинна мати всі
права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань, соціального чи національного походження. Рух в умовах незалежності виступав
за створення умов для культурно-національного задоволення інтересів усіх етнічних
спільнот, що живуть в Україні [47, с. 10].
Таким чином, Рух як широка коаліція національно-демократичних сил значною мірою
ініціював процес створення Української держави, що започаткував новий етап у розвитку
міжнаціональних відносин. Він відіграв значну роль у національно-визвольних подіях в
Україні. Прийняттю багатьох державотворчих національно-демократичних рішень сприяла
діяльність фракції націонал-демократів опозиційної Народної Ради. Прискоренню політизації
суспільства та активізації національно-визвольних сил сприяли організовані Рухом
багатотисячні маніфестації, страйки, мітинги, демонтрації, збори, політичні дискусії.
Пробудженню національної свідомості всіх національних меншин України сприяла
культурно-просвітницька робота національно-культурних товариств разом з Рухом.
Народний Рух України у найвирішальніший і драматичніший час для України і її
відродження об’єднав різні етнічні групи населення під гаслами незалежності, настирливо і
послідовно домагався справедливості, рівних прав і політичних свобод для усіх
національних груп населення України [48, с. 17].
Народний Рух України об’єднав представників усіх верств українського суспільства, які
підтримували демократичні реформи і став консолідуючим чинником національнодемократичних сил, налагодження гармонійних міжнаціональних відносин. Він спрямував
свою діяльність на підвищення політичної активності всіх етнічних груп України задля
встановлення історичної справедливості та встановлення рівноправності й свободи, усунення
міжетнічних конфліктів. Розроблена Рухом програма з розвитку міжнаціональних відносин,
його багатоаспектна діяльність у справі формування сприятливих умов для реалізації
поставлених цілей і завдань у національній сфері засвідчили вагомий внесок рухівців в
удосконалення міжнаціональних відносин у процесі відродження і становлення нової
незалежної і суверенної Української держави.
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РОЛЬ НАРОДНОГО РУХА УКРАИНЫ В РАЗВИТИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В статье обосновано роль Народного Руха Украины в развитии межнациональных
отношений как решающего условия украинского нациосозидания.
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
УДК 94(470).03+94(477).03

Олександр Добржанський
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ
ПЛАНАХ ПАНСЛАВІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РОСІЇ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті автор досліджує діяльність російських панславістських організацій на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. У контексті програмних дій панславістських товариств аналізуються
зовнішньополітичні плани Росії щодо Галичини, Буковини і
Закарпаття.
Ключові слова: Галичина, Буковина, Закарпаття, панславістські організації, Росія, початок ХХ століття, зовнішньополітичні плани.

П

анславізм – як окрема суспільна течія сформувався в Росії в кінці XVIII –
першій половині XIX ст. Він мав різні відтінки як демократичного, так і
реакційного ґатунку. Однак на початок XX ст. панславізм у Росії остаточно став
прерогативою найреакційніших чорносотенних сил. Імперію Романових вони бачили як
центр об’єднання усіх слов’янських народів. На їхню думку, зверхність російського царя
мала забезпечити щасливе майбутнє слов’янам. Вагомим фактором у зовнішньополітичних
претензіях російських панславістів стали українці Австро-Угорщини. Русинів (українців)
Галичини, Буковини, Закарпаття вони вважали росіянами і вимагали приєднання цих
територій до Російської імперії. На початку XX ст. робляться спроби перевести цю проблему
в площину практичних рішень. Для цього створюються окремі організації панславістського
спрямування, які займаються виключно проблемами західноукраїнських земель. Одним з
найвідоміших таких товариств стало “Галицко-русское благотворительное общество”. Ідею
заснування подібного товариства панславісти виношували уже давно. Власне йому
передували слов’янські благодійні комітети, що діяли з кінця 50-х років XIX ст. у багатьох
містах Російської імперії. У 1869 р. подібний комітет виник у Києві. Найважливішими
завданнями його, як зазначалося у статуті, було: “а). Содействие воспитанию и образованию
славян, преимущественно из Галиции, Венгрии, Буковины, в высших и средних учебных
заведениях России; б). Заботу о распространении русского языка среди словян за границей;
в). Высылку ризниц и церковной утвари в церкви и книг в школы; г). Содействие
литературным предприятиям” [1, арк. 17]. Однак слов’янські благодійні комітети на кінець
XIX ст. фактично перестали існувати. Перш за все це зумовлювалося ідейною кризою
демократичного панславізму.
“Галицко-русское благотворительное общество” хоча й продовжувало традиції
слов’янських благодійних комітетів, мало на меті конкретніші завдання. Досить сказати, що
гімн товариства “Пора, пора за Русь святую” містив такі слова:
“Пора, пора за Русь святую
Идти сынам на бой, ура!
За Русь єдину, недћлиму
Давно вставать намъ всћмъ пора”.
Статут “Галицко-русского благотворительного общества” затверджено 8 жовтня
1902 p., а вже 15 грудня цього ж року відбулися перші установчі збори нового товариства.
Членів-засновників було 52. Серед них редактор-видавець газети “Свћт” В. Комаров,
генерал-лейтенант Н. Писаревський, барон А. Щтиглиц та ін. Головою товариства обрано
професора А. Будиловича. Уже на цих зборах товариства заявлено: “Галиция – эта древняя
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русская область, известна русскому образованному обществу лишь отрывками из географии
и истории – жизнь галицко-русского народа и его культурная борьба за свою национальную
самобытность проходят в стороне от внимания и наблюдения русских людей” [2].
Від початку “Галицко-русское благотворительное общество” активно підтримали відомі
в чорносотенних колах особи митрополит Санкт-Петербурзький Антоній, протоієрей Іоан
(Кронштадтський), сенатор В. Саблер, люблінський губернатор В. Тхоржевський, граф
Н. Ігнатьєв та ін.
Перші загальні збори товариства відбулися 9 лютого 1903 р. У Санкт-Петербурзі
зібралося близько 300 представників вищого духовенства, чиновництва, політики,
журналісти. Були гості з Галичини та Буковини. Показові назви виступів, які було заслухано
на цих зборах. А. Буділович “О племенныхъ и культурныхъ отношенияхъ Червонной Руси”,
А. Васильєв “О подвигах галицких деятелей: А. Добрянского, М. Качковского,
И. Наумовича, В. Площанского и др.”, В. Драгомирецький “О задачах Галицко-русского
общества” та І. Лівчак “О современномъ положении Галицкой Руси”. Збори одержали
численні привітання від москвофільських організацій та окремих осіб Чернівців, Львова,
Тернополя, Коломиї, Перемишля, Самбора, Ужгорода, Пряшева.
Упродовж першого п’ятиліття існування товариства відбулося 20 загальних зібрань. На
них заслуховувалися доповіді А. Будиловича, проф. І. Філевича, Д. Вергуна, В. Комарова,
які, як правило, мало відрізнялися своєю ідейною спрямованістю. За цей час було вислано у
Львів, Чернівці та інші міста 5772 книги на суму 1590 крб. Крім того за цей же час
товариством витрачено 628 крб. на видавничу діяльність і 892 крб. для надання допомоги
москвофільським товариствам у Галичині та на Буковині та навчання вихідців із
західноукраїнських земель у вузах Росії [2].
Однак особливо активізується діяльність “Галицко-русского благотворительного
общества” після того, як його очолив відомий російський чорносотенець В. Бобринський. За
короткий час відділення товариства відкриваються у Москві, Києві, Одесі, Житомирі,
Астрахані, Вітебську. Як правило, ці заходи проводилися в умовах надзвичайної урочистості.
Наприклад, відкриття житомирського відділення перетворили у велике свято, на яке зібрали
ледве не все місто. З промовою виступив архієпископ Антоній, вихованець місцевої семінарії
галичанин Г. Климкович прочитав доповідь на тему “Національне відродження Галицької
Русі”, хор виконав кантату “За Русь”, а вихованець семінарії П. Вікторовський прочитав вірш
Хом’якова “Київ”. Далі галичанин С. Русиняк, також вихованець семінарії, ознайомив
зібрання з життям Закарпатської Русі. Хор виконав гімн “Пора, пора за Русь” [3].
Характерним є склад членів житомирського відділення. До товариства вписалися
генерал А. Красильников, генерал К. Губер, командир Архангелогородського полку
полковник А. Денікін, управитель казенною палатою Г. Михайлов, ректор семінарії
о. архимандрит Аверкій та ін.
Напередодні Першої світової війни в Росії виникло ще декілька товариств, подібних до
“Галицко-русского благотворительного общества”. Зокрема, у 1913 p. в Москві
організувалося “Карпато-русское общество”, яке очолив М. Гучков. Мета його передбачала
“...культурное сближение зарубежной Руси съ Державной Русью и борьба против гонений,
воздвигнутыхъ австрийскими властями на русскихъ въ Галиции, и особенно на те учебныя
заведения, въ которыхъ ведется воспитание въ русскомъ направлении” [4]. Активну
діяльність з пропаганди панславістських ідей розгорнули Всеросійський національний союз,
Клуб російських націоналістів у Києві та інші організації.
У діяльності названих товариств та партій постійними стали заяви в газетах та на
численних зібраннях про сумне становище “російських” (тобто українських. – О. Д.) селян
під австрійським володарюванням, про ріст симпатій австрійських слов’ян до Росії, про
боротьбу властей з цими симпатіями, про неможливість розвивати слов’янську культуру в
Австро-Угорщині та про підступні дії “украйномановъ” – “мазепинцевъ”. Стан справ у самій
Росії вважався мало не ідеальним. Граф Бобринський в одній з газет вказував: “...мы должны
поддержать всей силой своего авторитета своих зарубежных братьев, должны громко въ
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своей печати, в лице своих общественных деятелей заявить, что наши зарубежные братья не
должны быть угнетаемы, что мы должны иметь право свободно жить и свободно
исповедовать свою православную веру” [5].
Як правило, за основу брався якийсь другорядний факт, котрий роздувався до
гіпертрофованих розмірів. Так створювався образ пригнобленого, забитого нуждою
“російського народу” в Австро-Угорщині, який нібито розраховує на допомогу з боку
благодійниці Росії. Формуванню громадської думки сприяло видання численних брошурок
науковоподібного характеру, з обов’язковими екскурсами в історію карамзінськопогодінського трактування. Модним стало запрошення буковинських і галицьких
москвофілів для відвідування Росії та заслуховування їхніх сповідей про бідування “росіян”
(русинів) в Австрії, та їх непосильну боротьбу з ворогами. Так, у київському відділенні
Галицько-російського благодійного товариства виступали відомі москвофіли О. Савенко,
М. Глушкевич, Ю. Яворський, М. Стороженко, О. Рогозинський та інші. У Петербурзі
гостювали та проливали сльози над своїми бідами К. Богатирець, О. Геровський, Д. Марков.
Час від часу члени панславістських товариств проводили гучні кампанії, щоб показати
своє піклування про населення західноукраїнських земель. То збиралися гроші для
голодуючих галичан, то заявлялося, що усі українці греко-католики прагнуть перейти у
православну віру і потрібно їм допомогти у цьому тощо.
Для посилення свого впливу на західноукраїнських землях панславістські чорносотенні
організації намагалися чинити тиск на зовнішньополітичне відомство Росії, та російські
консульства у Львові та Чернівцях. У закордонних російських представництвах найбільш
активно проповідував ідеї посилення російського впливу на західноукраїнські землі секретар
російського посольства в Празі, колезький асесор Казанський. Він буквально засипав
міністерство закордонних справ Росії різними пропозиціями щодо підтримки москвофілів
російськими консульствами та іншими установами. В одній з доповідних записок 11 серпня
1913 р. він писав: “Російська підтримка галицько-руської партії могла б втілитися: 1) у більш
значному, ніж тепер, і планомірному асигнуванні коштів на пропаганду російської ідеї; 2) у
запровадженні якомога більш строгого контролю над їхніми витратами; і 3) у спрямуванні
політики галицько-руської партії в бажаному для нас напрямку” [6, спр. 155, арк. 27].
Казанський зазначав, що в попередні роки загальна сума коштів, які одержували у Львові з
Росії коливалася в межах від 20 до 40 тис. рублів. Він пропонував тільки за рахунок
державних асигнувань збільшити ці кошти до 200 тис. руб. Крім того, він вимагав збільшити
допомогу москвофільським сільським кооперативним об’єднанням за рахунок надання їм
безпроцентної або низькопроцентної позички з фондів Державного Банку, виділити кошти
газетам (до цього, за його словами, тільки “Прикарпатская Русь” одержувала 14 тис. руб.),
значно уважніше поставитися до фінансової підтримки передвиборних кампаній до
Буковинського і Галицького сеймів, віденського парламенту.
Контроль за використанням цих фондів пропонувалося покласти на російські
консульства. При російському консульстві у Львові пропонувалося утворити великий
секретний фонд у декілька десятків тисяч рублів для субсидування усіх російських проектів
у Галичині та на Буковині. Далі Казанський писав: “Беручи, однак, до відома, що консул не
завжди може особисто передати гроші за призначенням, бажано створити для сприяння йому
в цій справі спеціальних агентів, які б перебували у прямому підпорядкуванні російської
жандармської влади і підтримували контакти з російським консулом через посередництво
жандармського ротмістра у Радзивилові” [6, спр. 155, арк. 38].
Інший проект фінансування москвофільського руху в Галичині й на Буковині, який
також був розроблений російським консульством у Празі, передбачав одержання секретного
російського грошового вкладу в розмірі до одного мільйона рублів Живностенським банком
у Чехії. А вже потім банк ніби від себе мав кредитувати москвофільські організації у Львові
та Чернівцях. З метою узгодження цієї комбінації 1913 р. директор банку д-р Прейс і депутат
австрійського парламенту д-р Форманек їздили до Петербурга, де вели досить успішні
переговори з російськими політичними колами [6, спр. 155, арк. 3].
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Більшість із пропонованих проектів фінансування москвофільських організацій не
встигли втілити в життя, бо почалася Перша світова війна. Але окремі операції було
доведено до кінця. Зокрема, в Чернівцях за 69 тис. корон було куплено велике приміщення
для москвофільського “Русского народного дома”, також засновано бурсу для дівчат в
Чернівцях, витрати на яку склали понад 32 тис. руб., відкрито москвофільські бурси в Сереті,
Вашківцях та інших місцевостях [9, арк. 52, 202]. Російський консул Доліво-Добровольський
був безпосередньо причетний до цих акцій.
Слід зауважити, що на західноукраїнських землях панславістські організації мали
стійких прихильників в особі місцевих москвофілів. Саме для них надсилалися гроші й саме
останні стали знаряддям у виконанні далекосяжних планів панславістів.
Москвофільські товариства, такі як “Общество ім. М. Качковского”, “Руская Рада” в
Галичині, “Карпат”, “Народная Рада” на Буковині та інші на початку XX ст. вже безоглядно
йшли в руслі політики російських панславістів. Вони відкрито воювали з українськими
національними партіями, називаючи їх не інакше як мазепинцями. Підтримували вони
російських чорносотенців у внутрішніх російських справах та на міжнародній арені. З
приводу справи Бейліса австрійські москвофіли відразу підтримали найреакційнішу
російську пресу і заявили у своїй газеті “Русская правда”: “Радуйся русский народе!
Нехристи в зверский способ мордуют твоих детей, а русские власти, которіх и так назівают
некультурніми и дикими, заступаются за них” [7].
У зв’язку з загостренням ситуації на Балканах і початком балканських війн, москвофіли
виступили на підтримку сербів. “А народ повинен заявити громко, так чтобы и в Вене учули:
не хочем войны! За интересы политических ксендзов мы не будем проливать нашу кровь и
кровь наших братьев православных сербов! Не будем!”, – наголошували їхні газети [8]. Це
йшло врозріз з офіційною австрійською політикою і засвідчувало, що поступово москвофіли
все більше і більше відходили від традиційного австролоялізму і заради своїх російських
покровителів були готові діяти рішучіше.
Австрійські власті з деяким запізненням звернули увагу на наростання москвофільської
агітації в Росії та посилення контактів австрійських москвофілів з російськими
панславістами. Власне відповідні установи Австро-Угорської імперії завжди з підозрою
ставились до старорусинства та москвофільства як суспільних течій. Ще у 1882 р. було
зроблено спробу організувати судовий процес над москвофілами за звинуваченням у
державній зраді. Тоді ця спроба провалилася. Про москвофілів весь час збиралася
інформація, деякі їхні товариства закривалися, а газети конфісковувалися. Але такого
посилення москвофільської агітації та ще в умовах зовнішньополітичного протистояння двох
держав завчасно не було передбачено. З деяким запізненням почали видаватися секретні
циркуляри, направлені проти москвофілів. Один з них, розісланий міністерством внутрішніх
справ за № 14124 датувався 5 січнем 1909 р. і передбачав посилення нагляду за
москвофільськими діячами, товариствами, газетами і регулярне інформування про стан справ
з москвофільською агітацією центральних властей буковинським президентом, намісником
Галичини, політичними установами у Закарпатті [9. – Abschrift zu Zahl: I. ex.1910 1923/M].
Після цього розпорядження галицькі та буковинські крайові органи почали щоквартально
надсилати повідомлення про стан москвофільства. Крім того обширну інформацію збирали
та аналізували поліцейські органи.
Наступним кроком стали масові переслідування москвофілів. У травні 1910 р. вперше в
історії герцогства Буковини австрійська влада провела акцію щодо закриття одночасно
кількох москвофільських товариств (“Общество русских женщин”, “Карпат”, “Русскоправославный народный дом”, “Русско-православный детский приют”, “Русскоправославная читальня”, “Русская дружина”), а також москвофільських бурс у Чернівцях і
Сереті [10]. Пояснення були досить розпливчаті й зводилися до звинувачень у шпигунстві та
державній зраді. У Галичині незабаром розпочався гучний судовий процес проти журналіста
Бендасюка і товаришів, а у Закарпатті не менш гучною була Мармарош-Сигетська справа.
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Майже повсякденним явищем стали арешти українців у зв’язку із звинуваченням у
шпигунстві на користь Росії.
Чорносотенним силам імперії Романових такі події в Австро-Угорщині були на руку. Вони
розпочали розгнуздану кампанію у пресі “на захист пригноблених братів у Австрії”. Граф
Бобринський опублікував меморандум, в якому закликав європейські країни звернути увагу на
події в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Підписали його деякі депутати Державної Думи,
чимало генералів російської армії та інші відомі особи. До речі саме ті, хто не визнавав жодних
прав за національними меншинами Російської імперії. Крім того, лист В. Бобринського про події
на західноукраїнських землях опублікувала лондонська газета “The Times” [11].
Отже, виходило зачароване коло. Панславістські кола Росії підігрівали і матеріально
підтримували москвофільський рух, австрійські власті, у зв’язку з активізацією
москвофільства посилювали репресії, а панславістські кола Росії у відповідь ще більше
роздували антиавстрійську істерію. Все це може б і не мало якогось значення, якби
заручниками такої політики не стали прості українці. Не завинивши нічим перед
австрійською владою, вони ледве не всі були запідозрені у проросійських симпатіях,
зазнавали гонінь і репресій, часто так і не зрозумівши у чому суть справи.
Діяльність панславістських організацій Росії стосовно західноукраїнських земель
напередодні Першої світової війни характеризується грубим і примітивним політиканством.
Заради власних ідейних амбіцій та вигод російські панславісти нехтували долями мільйонів
простих людей, підводячи їх під необґрунтовані переслідування та репресії і наживаючи на
тому нечесний політичний капітал. Істерія, яку роздували навколо західноукраїнських земель
російські чорносотенці, служила на руку екстремістським силам як Росії, так й АвстроУгорщини. Вона стала однією з тих багатьох складових глобального європейського
конфлікту, який призвів врешті-решт до розв’язання Першої світової війни.
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ПАНСЛАВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.
В статье автор исследует деятельность российских панславистских организаций на
западноукраинских землях в начале ХХ в. В контексте программных действий панславистских обществ анализируются внешнеполитические планы
России относительно Галиции, Буковины и Закарпатья.
Ключевые слова: Галиция, Буковина, Закарпатье, панславистские организации, Россия,
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Alexander Dobrzhansky
WEST-UKRAINIAN LANDS IN THE FOREIGN POLICY PLANS PANSLAVONIC IN RUSSIA
IN THE EARLY XX CENTURY
The article explores the activities of Russian organizations panslavonic at Western in the
early XX century. In the context of program activities panslavonic companies analyzed Russia’s foreign policy plans of Galicia, Bukovyna and Transcarpathia.
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Микола Литвин
“ЧУДО” ПІД ВАРШАВОЮ ЧИ ЗАМОСТЯМ?
У статті проаналізовано польсько-українське військове співробітництво у травні–вересні 1920 р., зокрема в ході антибільшовицьких боїв Армії УНР і польського війська на західних землях
України.
Ключові слова: Західна Україна, польсько-українське військове співробітництво, Червона армія, Армія УНР.

Н

а Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
А над ними шумят ветерки.
Помнят псы-отаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки...
Ця відома в міжвоєнні роки в Радянському Союзі пісня часто звучала по радіо у
виконанні козачих ансамблів і аматорських хорів. Мало хто знав тоді про далеке Замостя і
правду про те, як опинилися донські рубаки у Польщі, та чиї ж там кістки тліють на
західноукраїнських землях.
Поразка Української галицької армії і Холмсько-Волинської групи Армії Української
Народної Республіки (УНР) у травні–липні 1919 p. спричинила, як це не парадоксально,
союзні домовленості між вчорашніми супротивниками і навіть серпневий польськоукраїнський похід на Київ [1, с. 311–386; 2, с. 189–199]. Власне інтереси боротьби проти
спільного ворога – більшовицької Росії – змусили провід УНР і II Речі Посполитої шукати
шляхи до порозуміння. Тож ще навесні 1919 p. наддніпрянські військові делегації
полковника Б. Курдиновського, генерала С. Дельвіга, згодом полковника П. Ліпка
започаткували переговори з військовим командуванням Польщі щодо визнання незалежності
УНР та надання військової допомоги у боротьбі з Червоною армією [3, с. 164]. Крім того,
голова Директорії, Головний Отаман Симон Петлюра налагодив особисті контакти з
соціалістом Юзефом Пілсудським, партійне оточення якого декларувало необхідність
морально-політичної і військової підтримки УНР [4, s. 46–48]. Перший Зимовий похід 3,5
тисяч українських козаків під командуванням генерала Михайла Омеляновича-Павленка на
Правобережжя став “вершком революційно-визвольних змагань українського народу
власними силами” [5, с. 169–184], засвідчив нагальну необхідність блокування державсусідів проти більшовицької експансії в Центрально-Східну Європу.
Наприкінці квітня 1920 р., якраз у час “зимового” рейдування козаків, у Варшаві було
підписано політичний договір і військову конвенцію між урядами УНР та Польщі. Польська
держава визнала Директорію на чолі з С. Петлюрою верховною владою незалежної
Української Народної Республіки та декларувала готовність надати наддніпрянцям військову
допомогу (її військо нараховувало близько 130 тис. вояків) [6, s. 585; 7, s. 25–38; 8, s. 9–24].
“Тепер українська армія буде битися не одна, – звертався до співвітчизників Петлюра, – а
разом з армією дружньої нам Республіки Польської... Польські війська прийдуть разом з
українськими на терен український, як союзники проти одного ворога, а по закінченні
боротьби з більшовиками польські війська будуть негайно відведені в межі своєї Республіки”
[9, с. 198]. Втім, останні слова виявилися пропагандистським демаршем. Справжня ціна
Варшавських угод була для України надто дорогою: до II Речі Посполитої відходили Східна
Галичина, Холмщина, Підляшшя та сім повітів Волині. Задоволені цими територіальними
надбаннями, зазначає київський історик О. Реєнт, “поляки не виявили бажання вести активні
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бойові дії проти більшовицької армії” [10, с. 189]. Київський похід об’єднаної польськоукраїнської армії закінчився невдачею, і вже у червні радянські війська відкинули її за Збруч.
12 липня 1920 р., коли Червона армія розгорнула загальний наступ по всьому
польському фронті, командувач Південно-Західним фронтом Олександр Єгоров (донедавна –
полковник Генерального штабу Російської армії, пізніше – маршал, розстріляний 1939 р. в
період сталінських репресій) і член Реввійськради фронту Йосиф Сталін підписали наказ,
згідно з яким військам поставлено завдання до 24 липня досягти наступних рубежів: 14-та
армія (М. Молкочанова) – Рава-Руська–Львів, 12-та (Г. Восканова) – Ковель і 1-ша Кінна
армія (С. Будьонного) – Холм–Красностав–Замостя [11]. Але ці амбітні завдання не були
виконані внаслідок завзятого опору польських військ Південного фронту генерала Вацлава
Івашкевича, у складі якого билася на правому крилі Армія УНР під командуванням генерала
М. Омеляновича-Павленка та 3-я армія генерала Зигмунда Зєлінського.
Відтак 24 липня О. Єгоров надіслав у війська директиву, відповідно до якої 1-ша Кінна
армія мусила наступати в напрямку Рава-Руська–Львів з виходом на ріку Сян [11]. З
ініціативи Сталіна цей наступ поступово скеровувався винятково на Львів. Коли ж, зайнявши
Броди, армія Будьонного стрімко просувалася до галицької столиці, 12 серпня штаб фронту
отримав наказ із Москви: передати 1-шу Кінну армію до Західного фронту Михайла
Тухачевського та скерувати її на Замостя–Люблін–Варшаву [12, с. 361]. Однак командування
фронту та армії зігнорували це розпорядження і кинули червону кінноту на Львів, де вона
зав’язла у безплідних боях. Лише через два тижні, 26 серпня, змирившись із поразкою під
Львовом, Будьонний повів армію на Замостя. Але було запізно. Радянський військовий
історик Микола Какурін писав: “Якщо б 1-шу Кінну армію перекинули на Люблін до 14
серпня, ситуацію можна було б змінити” [13]. За таких обставин і відбулася зустріч у Замості
1-ї Кінної армії з українською 6-ю Січовою стрілецькою дивізією.
Згідно з українсько-польською військовою конвенцією від 24 квітня 1920 p. Польща
зобов’язалася надати допомогу УНР у формуванні трьох стрілецьких дивізій. Щe 6 січня
колишнього начальника штабу корпусу Січових стрільців, полковника Генерального штабу
Марка Безручка викликали до Варшави. За наказом Головного Отамана Симона Петлюри він
приступив до формування в таборі Ланцут, де перебували інтерновані частини Армії УНР,
стрілецької дивізії, до якої влилося чимало галицьких старшин і стрільців з колишнього
корпусу полковника Є. Коновальця. Згодом дивізії присвоєно найменування 6-та Січова. На
початку березня її перекинули до Бреста, де були кращі побутові умови. У квітні формування
цієї військової частини закінчилося [14, с. 116–117].
Командиром дивізії призначено полковника Марка Безручка – досвідченого
військовика, уродженця Таврії, який військову освіту здобув у Одеському піхотному
юнкерському училищі та Миколаївській академії Генерального штабу; в роки Першої
світової війни займав посаду начальника штабу корпусу, з утворенням УНР воював у лавах
українського війська [14, с. 157–158]. Подібну біографію мав уродженець Одеси, начальник
штабу дивізії полковник Всеволод Змієнко, який теж закінчив Одеське піхотне юнкерське
училище, академію Генштабу, перейшов фронти Першої світової війни, а від заснування
Армії УНР – служив у її складі [15, с. 462]. Сформована дивізія мала дві стрілецькі бригади
(16 і 17-ту), по два стрілецькі полки в кожній, кінний полк і гарматну бригаду, а також
технічний курінь, офіцерську, телеграфну, залізничну, окремі сотні, обоз. Частинами
командували старшини, які пройшли школу світової війни та національно-визвольних
змагань. Таким був командир 16-ї бригади полковник Роман Сушко, колишній старшина
Легіону Українських січових стрільців у роки Першої світової війни, згодом у визвольних
змаганнях 1918–1919 pp. – командир полку, дивізії в корпусі Січових стрільців [16, s. 157; 17,
с. 235–247].
Зауважимо, що у квітні 1920 p. формування дивізії офіційно завершилося, її чисельність
не відповідала штатному розкладу. За підрахунками польського історика Тадеуша
Ольшанського, у бойовому строю дивізії було близько 1800 багнетів, а артилерія налічувала
всього дві гарматні батареї (8 гармат) [18]. Головний Отаман Симон Петлюра любив дивізію
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М. Безручка – спадкоємця славного корпусу Січових стрільців, відвідував її перед
відправленням на фронт й у виступі закликав бійців примножити бойові традиції січовиків у
боях за визволення Батьківщини від більшовиків.
З 25 квітня 1920 p. дивізія у складі 2-ї польської армії генерала Болеслава Рої брала
участі в наступі на Київ, завзято билася під Житомиром, першою вступила в столицю
України. Під час відступу й оборонних боїв її частини відзначилися на р. Стир і, особливо,
біля м. Перга (26 червня – 4 липня), де в запеклих сутичках завдали нищівної поразки 2-й
бригаді 25-ї Чапаєвської дивізії червоних. Лише за наказом командування Безручко залишив
позиції і почав відводити свої частини на Грубешів–Замостя [19].
У середині серпня 6-та дивізія після важких боїв і серйозних втрат знаходилася у
резерві 3-ї польської армії генерала Зиґмунда Зєлінського. Згідно з рішенням Головного
Отамана планувалося перекинути її на південне крило фронту у склад Армії УНР, яка
тримала оборону на Дністрі. Але ситуація змінилася: польське командування довідалося про
розпорядження зняти з-під Львова 1-шу Кінну армію і скерувати в напрямку на Сокаль–
Замостя–Люблін. Генерал Зєлінський наказав полковнику Безручку передислокуватися в
Замостя й організувати його оборону до підходу частин 10-ї польської дивізії [20, s. 32].
Коли головні сили дивізії зі штабом прибули 19 серпня в Замостя, то застали там
польські підрозділи: два – 4-й і 2-й Люблінський – етапові батальйони, технічну сотню. Як
згадував тодішній старшина дивізії Андрій Домарадський, полковник М. Безручко
підпорядкував собі всі частини залоги й невдовзі облаштував містечко фортифікаційними
спорудами, обніс колючим дротом, зміцнив фортецю – ядро оборони міста. Оскільки 10-та
дивізія була вже на підході, М. Безручко приступив до виконання наказу про передислокацію
частини. У ті дні вона мала 296 старшин, 2298 козаків, 537 цивільних, 660 коней, 27
скорострілів і 4 гармати. 16-та бригада полковника Р. Сушка відбула до головних сил Армії
УНР [19]. Та Безручко поспішив.
26 серпня командування 3-ю польською армією перейняв генерал Владислав
Сікорський. Дізнавшись, що 1-ша Кінна армія зосередилася в районі Варяжа–Сокаля, а 24-та
стрілецька, так звана Залізна Самарська дивізія, перебуває у Грубешові й готується до удару
на Замостя, він наказав: “6-й стрілецькій українській дивізії припинити погрузку і,
підпорядкувавши собі всі польські частини в районі Замостя, створити групу та прийняти на
себе оборону Замостя. Всі прибулі до Замостя частини 10-ї дивізії підпорядкувати собі” [21,
с. 84].
У ті дні чисельність 6-ї дивізії була найменшою за всі часи: бойовий стрій складали 253
старшин і 1673 козаків [19]. До того ж, обидві бригади опинилися поза Замостям й 27 серпня
вели бої в районі Молодячі–Грабовець. Тож безпосередньо у місті знаходилися й готувалися
до оборони штабу штабна сотня, технічний курінь (близько 400 бійців); етапні (вартові)
батальйони поляків налічували 500 вояків. На щастя, 28 серпня до Замостя прибув 31-й полк
польської піхоти 10-ї дивізії під командуванням капітана Миколая Болтуця, а з ним дві сотні
кінноти, три батареї польової артилерії і два бронепотяги “Месник” і “Смерть”. Відтоді
залога Замостя становила 3200 багнетів, 200 шабель, 40 кулеметів, 12 гармат і 3 бронепотяги.
Група М. Безручка мала боєприпасів на сім днів бою і харчів – на дев’ять [22, с. 356]. З
такою силою оборонців Замостя і зустрілася 1-ша Кінна армія Семена Будьонного. До речі,
червона розвідка спрацювала погано: командувачу доповіли, що в Замості знаходяться
частини польської 10-ї дивізії піхоти та залишки козачої бригади Яковлєва [12, с. 35].
26 серпня 1920 р. командарм Будьонний повідомив Москву, що приступив до
виконання директиви командувача Західним фронтом Михайла Тухачевського – перейти в
рішучий наступ на Замостя–Люблін. Він розпочався за несприятливої погоди: кілька днів не
вщухали зливи. Це спричинило повільне просування Кінармії, яка в ті дні нараховувала 12
тис. шабель, 2 тис. багнетів, близько 400 скорострілів і 70 гармат [19]. Дещо по-іншому
оцінював сили червоних А. Домарадський, який подавав відповідно 10 тис. шабель, 2 тис.
багнетів, 200 скорострілів і 20 гармат [11]. Їм протистояв польський Південний фронт, який
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(29 серпня 1920 р.) нараховував 98 700 солдатів і офіцерів, 34 870 коней, зокрема Армія УНР
– 18 700 козаків і старшин, 8360 коней [23, s. 562].
Долаючи сильний опір польських 13-ї піхотної та 1-ї кінної дивізій, ввечері 28 серпня
дивізії Кінної армії зайняли: 4-та (Семена Тимошенка) – Ческики, Снятичі, 6-та (Йосипа
Апанасенка) – Комаров, Криницю, Гути, 11-та (Федора Морозова) – Семеж, Рахане, і 14-та
(Олександра Пархоменка) – Конюхи, Котличі. Штаб С. Будьонного розмістився в Зубовіце
[22, с. 355]. Згодом С. Будьонний згадував, як цього дня мешканці Комарова тепло вітали
червоних і водночас “наперебій розповідали про страшні злочини, які чинили білогвардійці з
бригади єсаула Яковлева” [24, с. 593]. Звісно, він мовчав про те, як брутально ввірвалися в
Комарів його рубаки із сумнозвісної 6-ї дивізії Апанасенка. Це занотував у щоденнику
І. Бабель: “Уночі наші грабували, в синагозі викрали свитки Тори і забрали бархатні мішки
для сідел... Червоноармійці, незважаючи на заборону, п’ють” [22, с. 357].
Ситуація на фронті під Замостям склалася так. 29 серпня Кінна армія наступала
широким фронтом. 6-та дивізія (3–5 тис. шабель) впритул наблизилася до міста. Однак над її
північним крилом, як згадував С. Будьонний, “нависала численна, добре озброєна 2-га
дивізія легіонерів та деякі частини 6-ї стрілецької петлюрівської дивізії. У Замості активно
оборонялися частини 10-ї польської дивізії піхоти і залишки козачої бригади єсаула
Яковліва. З півдня і південного сходу наступала група Галлера. Там само знаходилася 9-та
бригада 5-ї піхотної дивізії... Словом, ситуація була для нас безрадісною... Але завдання
оволодіти Красноставом не відмінялося, і ми прийняли рішення 30 серпня продовжувати
наступ” [25, с. 85–86].
У цей час Західний фронт Михайла Тухачевського вже розвалювався. Битва під
Варшавою (14–25 серпня) завершилася важкою поразкою Червоної армії, яка відступила
майже до Бугу, а відрізані поляками 4-та і 15-та армії та 3-й кінний корпус Гая (загалом 80
тис. бійців) відійшли у Східну Пруссію [12, с. 346–348]. Тож, слушно писали військові
історики М. Какурін і В. Маліков, 22 серпня, коли М. Тухачевський віддавав наказ Кінній
армії оволодіти Красноставом і наступати на Люблін, “рейд на Замостя був вже безцільний”
[12, с. 353]. До речі, колишній полковник Генерального штабу Російської армії Микола
Какурін був талановитим штабним офіцером, брав участь у Першій світовій війні. Навесні
1918 p. він зголосився до Армії УНР, служив у Генеральному штабі, згодом був начальником
штабу корпусу Галицької армії, воював на польському, більшовицькому, денікінському
фронтах, підвищений до генеральського рангу. Коли взимку 1920 p. Галицька армія
перейшла на бік червоних, генерала Какуріна покликали на Західний фронт помічником
командувача М. Тухачевського. Після радянсько-польської війни талановитий військовик
став професором військової історії в академіях, автором низки книг. Але 1930 p.
репресований і 1936 p. помер у в’язниці [14, с. 161–162].
Отже, у ніч на 29 серпня Будьонний віддав наказ до вечора оволодіти районом Замостя.
З цією метою 6-й та 11-й дивізіям належало атакувати пішим порядком і зайняти місто.
Потім передові частини мали б перейти залізницю на заході біля станції Завада. Праве крило
армії – 4-та і 14-та дивізії отримали завдання охопити Замостя з півночі й активними діями
підтримати сусідів [11].
За останні дні до підходу червоних кіннотників полковник Безручко ґрунтовно
підготувався до оборони Замостя. Його саперний батальйон облаштував три лінії оборони
фортеці. Першу творили окопи, які прикрито 18-кілометровою лінією дротяних загород в
один–три ряди. Українським козакам щоденно допомагали 3–5 тисяч добровольців із міста та
навколишніх сіл Майдана, Шопинека, Сітанця. Другою лінією оборони служив насип
залізниці від казарм фортеці до Завади, третьою – мури середньовічної фортеці, головного
вузла оборони. У ніч на 29 серпня М. Безручко стягнув до міста всі свої підрозділи,
включаючи польські батальйони. Проте головні сили: стрілецькі бригади, кіннота й
артилерія, були вже відрізані. Оборонці зайняли свої ділянки: піхота – в окопах, гарматні
батареї – між казармами і містом на вогневих позиціях з круговим сектором обстрілу,
резерви – в цегельні та Любельських казармах. Бронепотяги курсували: “Смерть” – між
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станціями Замостя і Завади, “Загончик” – залізничними гілками на Грубешів і Любельські
казарми, а “Месник” – дорогою Завада–Красностав. Між штабом дивізії і командирами
оборонних відтинків, підрозділів залоги встановлено телефонний зв’язок [19]. Спільна
боротьба проти військ більшовицької Росії, які вже зайняли майже всю Україну, а тепер
рвалися на Варшаву, об’єднала українських і польських вояків. Отже, даремно цієї ночі
командир 10-ї дивізії піхоти генерал Л. Желіговський у телефонній розмові з капітаном
Болтуцем викликав занепокоєння з приводу наявності в Замості двох командирів. Оскільки
М. Безручко був полковником і командиром дивізії, тобто старшим у гарнізоні, військова
субординація зобов’язувала всіх інших підпорядкуватися.
Згодом у своїх спогадах капітан усіляко підкреслював, що мав військовиків у декілька
разів більше, ніж було в українського полковника, зневажливо ставився до керівника
оборони Замостя, а часом і забував про участь українців у зазначених боях [26, s. 203–229].
Однак переважна більшість мемуарів і досліджень польських істориків наголошують на
вирішальній ролі Безручка в організації оборони і керівництві бойовими діями залоги
Замостя. “29–30 серпня гарнізон в Замості під командуванням М. Безручка (він мав найвище
звання серед офіцерів, які там перебували) героїчно боронив місто аж до прибуття польської
підмоги”, – зазначав військовий історик Збігнєв Карпусь [20, s. 33]. Керівником оборони
Замостя визнав полковника Безручка також М. Прушинський [27, s. 257]. Колишній
польський військовий кореспондент А. Сєдлєцький у книзі “Чудо Вісли” писав, що як
1648 р. Ян Замойський боронив Замостя від військ Богдана Хмельницького, так і три тисячі
оборонців, серед них української дивізії полковника Безручка, три доби відбивали натиск
набагато переважаючих сил будьоннівців [28, s. 177–178].
27 серпня частини Будьонного форсували Буг, а 29 серпня зайняли Ярославець,
Майдан, Лопатин, Мокре, Заваду, Волицю і блокували Замостя. Спроби бронепотягів на
залізничній лінії Грубешів–Замостя зупинити наступ північної групи Будьонного не вдалися,
хоча суттєво загальмували її просування до кінця дня [11; 23, s. 1023–1024]. До відсічі
долучилася й артилерія залоги. Червона кіннота отаборилася в районі Грубешова–Сагрині.
“Противник, підтягнувши бронепотяги із Грубешова, – писав Будьонний, – буквально
засипав наші частини снарядами. Вибухи піднімали землю навіть біля командного пункту”
[22, с. 354–355].
Особливо напруженим для обох сторін став наступний день – 30 серпня. Подолавши
опір польських і українських частин на флангах, Кінна армія силами 6-ї та 11-ї дивізій
нарешті досягла першої лінії оборони Замостя і, завершивши оточення, розпочала атаки з
півночі, сходу і півдня. Як згадував безпосередній учасник оборони Замостя) Андрій
Домарадський, десь о 16.00 будьоннівці зосередили в с. Сітанець велику групу й невдовзі
перейшли в наступ, спершу кіннотою, а, зустрівши щільний вогонь оборонців, – у пішому
строю. Дві атаки відбито вогнем скорострілів, а резерви в Сітанці розсіяно артилерією.
Близько 21.00 після артилерійської підготовки будьоннівці розгорнули завзяті атаки з району
с. Гижа – на південно-західну частину Замостя. Водночас вони відволікали оборонців
атаками станції та інших ділянок оборони. Вже в темряві червоні потіснили ударами із
Яносиці батальйон 30-го полку і прорвалися до стін міста, але рішучим контрнаступом були
відкинуті [19]. Зауважимо, що з незрозумілих мотивів у своїх спогадах капітан Болтуць
стверджував, нібито Будьонний не наважився штурмувати місто [26, s. 217, 225].
У телеграмі голові Реввійськради республіки від 30 серпня С. Будьонний доповідав про
напружені бої дивізій: 14-ї – проти польського угруповання з Грубешова; 11-ї і Окремої
кінної бригади – в районі Лабуні, Комарів; 4-та з труднощами зайняла Завалів, Свидники,
Жуків, Мячин. Нарешті, повідомляв він, що 6-та дивізія Апанасенка зайняла Замостя [11]. А
втім, у спогадах, написаних у 1960-х роках, маршал Будьонний “згадав”, що зайняти місто не
вдалося. Того нещасливого дня, коли він прибув у штаб Апанасенка, начальник дивізії
“порадувати нічим не міг. Усі його бригади наступали на Замостя, але безрезультатно” [22,
с. 358].
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Це підтверджують і щоденникові записи Ісаака Бабеля: “30 серпня 1920 р. Операція на
Замостя продовжується. Погода, як і раніше, жахлива, дощ, сльота, дороги непрохідні...
Ідемо з Шеко (начальник штабу 6-ї дивізій. – авт.) до 3-ї бригади на станцію Завади... 10
полонених, одного не встигаємо рятувати... Полонені всі роздягнуті... Їx хочуть порубати...
Весь час на виду Замостя, видно його труби, будинки, намагаємося взяти його з усіх сторін.
Готується нічна атака. Ми за три версти від міста, очікуємо його взяття, будемо там
ночувати” [24, с. 594–595].
Генерал-полковник Армії УНР Олександр Удовиченко відзначив цей день переломним
у битві за Замостя, високо поцінувавши внесок у перемогу полковника М. Безручка. До речі,
за його підрахунками, дії червоних кіннотників підтримували 40 гармат, тоді як М. Безручко
мав лише 12. О. Удовиченко стверджував: “Штурм Замостя, під яким Будьонний поніс
великі втрати, остаточно зламав йому зуби й ослабив його... Відпір, який зустрів Будьонний
під Замостям, остаточно розбив широко побудовані плани Червоної армії, а саме: кінними
арміями з півночі і півдня оточити польську армію” [29, с. 147–148]. Та ці твердження, на
наш погляд, є дещо тенденційними. Мають рацію деякі польські історики, які вважають, що
оборона Замостя була лише першою фазою генеральної битви в цьому районі, другою стала
безпрецедентна кінна битва наступного дня 31 серпня під Комаровим.
Вже 30 серпня ситуація в районі Замостя склалася для 1-ї Кінної армії несприятливо.
Того дня з півдня сюди підійшла група генерала Станіслава Галлера у складі 13-ї дивізії
піхоти та 1-ї кінної дивізії. Напередодні із Красностава форсованим маршем рушила на
Замостя 10-та дивізія піхоти генерала Желіговського. У районі Комарова підійшла кінна
група генерала Роммеля. Польські війська відрізали Кінну армію від сусідів, загрожуючи
оточенням і цілковитим знищенням [30, s. 129]. Дії червоних пильно відстежувала польська
радіорозвідка.
За цих обставин Будьонний 31 серпня призупинив штурм Замостя і був змушений
прикрити праве крило армії (з боку Грабівця–Замостя) 11-ю і 14-ю дивізіями, а
найбоєздатніші 4-ту Семена Тимошенка та 6-ту Йосипа Апанасенка скерувати на південь
проти групи С. Галлера [22, с. 360–361]. “Уранці 31 серпня головні сили червоних
відступили від міста-фортеці, значить ворогові загрожувало щось із півночі, – відзначав
Андрій Домарадський. – Догадувалися, що це 2-га бригада 10-ї дивізії іде з Красностава на
Замостя, або 17-та бригада нашої дивізії і 30-й польський полк, відтятий 28 серпня,
пробиваються в Замостя, щoб допoмoгти обложеним. Рівночасно з прибуттям донесень стало
чути сильну кулеметну стрілянину в районі села Лабуне. Це група Галлера спішила виручати
залогу Замостя. Заскочений з двох боків ворог почав відступ. Щоби не дати йому часу для
докладного зорієнтування в ситуації, заряджено випад на село Майдан, яке держав ще ворог.
Майже вся залога вирушила з міста для переслідування відступаючого ворога” [19]. На
допомогу Будьонному командувач радянської 12-ї армії Микола Кузьмин (розстріляний в
часи сталінського терору 1939 р.) скерував одразу дві дивізії – 24-ту Залізну Самарську та
44-ту, але вони змогли дійти лише до Рави-Руської і Ромашова [12, с. 350].
Бій 31 серпня 1920 р. під Комаровим історики визначають як найбільшу кінну битву
XX ст., у якій брали участь 23 кінних полки супротивників. Будьонний почергово кидав у
битву три дивізії. Та вони не змогли зупинити наступ польських уланів групи С. Галлера,
підтриманий двома дивізіонами кінної артилерії [30, s. 129–130]. “31 серпня 1920 р. Чесники.
Армнаказ залишити Замостя, йти на підмогу 14-й дивізії, яку відтісняють поляки з боку
Комарова, – розповідав І. Бабель. – Ворошилов, коротенький, з сивиною, в червоних штанах
із срібними лампасами, весь час поспішає, нервує, підганяє Апанасенка... Полк проходить
повз Ворошилова і Будьонного. Ворошилов витягнув великий револьвер: “Не давати панам
пощади!” Вигук приймається із задоволенням... Втеча. Воєнкоми повертають. Нічого не
допомагає. На щастя, не переслідують, інакше була б катастрофа. Намагаються зібрати
бригаду для другої атаки, нічого не виходить.., погрожують наганами... Загрозливі ознаки
розкладу армії” [24, с. 596–597].

Збірник наукових праць

87

Кровопролитні бої 30–31 серпня під Замостям і Комаровим завдали Кінній армії
значних втрат. Поразки підірвали моральний дух бійців і командирів. Продовжувати наступ і
взагалі бойові дії – слушно усвідомлювало командування – означало б приректи армію на
вірну загибель. Зрештою, й вище командування визнало безглуздим рейд на Люблін в умовах
загального відступу Червоної армії на всьому радянсько-польському фронті. “Наступ Кінної
армії на Замостя, – підсумовував пізніше маршал Будьонний, – перетворився у відокремлену
операцію, приречену на невдачу” [22, с. 376]. Загалом під Замостям червоноармійські втрати
козаків і офіцерів були такими: близько 1,5 тис. вбито, поранено і полонено, майже 2 тис.
коней захопили поляки [23, s. 1054].
У ніч на 1 вересня Будьонний наказав армії відступити під Грубешів, а вже за тиждень
вона зосередилася у Володимирі-Великому. В ті дні армія налічувала 11 597 шабель, 1418
багнетів, 387 скорострілів і 72 гармати [11]. Невдовзі розпочалася її передислокація на
врангелівський фронт у Таврію.
3 вересня до Холма прибув Юзеф Пілсудський, який висловив велике задоволення
успішними діями 3-ї армії генерала В. Сікорського і вручив командувачу та багатьом
військовикам ордени Віртуті Мілітарі. Наступного дня він прибув до Львова, де вшанував
його захисників у битві з Кінною армією Будьонного [30, s. 130–131]. Частина з них
похована на Меморіалі орлят на Личаківському цвинтарі Львова. Збереглися донині польські
військові поховання у Бродах, у с. Задвір’я під Львовом.
Згідно з наказом генерала В. Сікорського, 1 вересня полковник М. Безручко передав
командуванню 10-ї дивізії всі польські частини в Замості й 4–7 вересня завантажив свої
війська, які нарешті зібралися в повному складі, в ешелони у Красноставі. Через Люблін–
Перемишль–Львів–Стрий дивізія прибула до Станиславова. У районі Єзуполя вона
приєдналася до головних сил Армії УНР, які вели наступ на Жмеринку–Вапнярку. Після
закінчення бойових дій на більшовицькому фронті й відступу до Польщі, полковник
М. Безручко зі своїми частинами розмістився в таборі інтернованих військ в Александрові
Куявському (неподалік Торуні). Війна для них закінчилася.
Підсумовуючи літопис оборони Замостя та участь у ній українських частин, потрібно
відзначити, що свідки тих подій та військові історики загалом одностайно відзначають
великі бойові заслуги українського козацтва. Називаючи цю битву “чудом під Замостям”,
Іван Фещенко-Чопівський зауважив, що Марко Безручко “спричинив до схилення воєнної
фортуни на бік поляків” [31, с. 63]. Польський історик Анджей Сушіц пише, що полковник
Безручко, “перекинутий до Замостя разом з польською залогою, успішно відбивав наступ 1-ї
Кінної армії (29–30 серпня 1920) в першій фазі битви під Комаровим. Водночас був
командантом так званої групи Замостя” [32, s. 9]. “Героїчний подвиг 6-ї Січової дивізії, –
зауважив Змієнко-Сенчишин, – врятував Польщу, а може й цілу Європу на двадцятиліття
перед більшовицькою навалою” [33]. Схвально оцінювали дії української дивізії відомі
українські історики Н. Полонська-Василенко, І. Нагаєвський, О. Субтельний, Б. Гнатевич та
інші. Завершимо розповідь словами “нейтрального” автора, французького генерала
М. Вейгана, що брав участь у радянсько-польській війні. “Я належно оцінюю ту операцію, –
писав він, – яку провів генерал Безручко. Ця операція зупинила наступ корпусу Будьонного і
нам дозволила, таким чином, посилити ті армії, які захищали Варшаву” [34]. До 21 вересня
Червона армія повністю відступила з Галичини.
Більшовицька Росія, боячись повного воєнного краху, 18 жовтня запропонувала
полякам перемир’я. Погодившись на нього, Бельведер підступно порушив Варшавську
угоду. Однак уряд УНР вважав за необхідне продовжувати війну проти більшовиків, тим
більше в умовах, коли активізувався повстанський рух. Лише Ризький договір у березні
1921 p., згідно з яким Варшава визнала уряд УСРР, остаточно призупинив регулярні дії Армії
УНР, яка змушена була роззброїтися й інтернуватися в таборах свого недавнього союзника.
Список використаних джерел
1. Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 pp. / М. Литвин. – Львів, 1998. – С. 311–386. 2. ОмеляновичПавленко М. Спогади українського командарма / М. Омелянович-Павленко. – Київ, 2002. – С. 189–199. 3. Гентош Л. Листи

Україна–Європа–Світ

88

Симона Петлюри до графа Михаїла Тишкевича / Л. Гентош // Україна модерна. – Ч. 1. – Львів, 1996. – С. 164. 4. Switalski K.
Diariusz. 1919–1935 / K. Switalski. – Warszawa, 1992. – S. 46–48. 5. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 /
І. Мазепа. – Б. м., 1950. – Т. 1. – С. 169–184. 6. Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Bialorusi i Ukrainy 1918–
1919 / A.Deruga. – Warszawa, 1968. – S. 585. 7. Kuczerepa M. Umowa Warszawska 1920 r. – geneza, problemy, skutki /
M. Kuczerepa // Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920. – Warszawa, 2009. – S. 25–38. 8. Grzelak Cz. Polityczne i
wojskowe uwarunkowania sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku Piłsudski–Petlura / Cz. Grzelak // Polska i Ukraina w walce o
niepodległość 1918–1920. – S. 9–24. 9. Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. – Т. III. – Київ, 1999. – С. 198. 10. Рубльов О. С.,
Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 pp. / О. С. Рубльов, О. П.Реєнт. – Київ, 1999. – С. 189. 11. Российский
государственный военный архив (РГВА). – Ф. 245, оп. 3, д. 50, л. 37. 12. Какурин Н., Маликов В. Война с белополяками /
Н. Какурин, В. Маликов. – Москва, 1925. – С. 361. 13. Нове життя. – 1921. – 28 лютого. 14. Колянчук О., Литвин M.,
Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань / О. Колянчук, M. Литвин, К. Науменко. – Львів, 1995. – С. 116–117.
15. За волю України. Історичний збірник УСС. – Нью-Йорк, 1967. – С. 462. 16. Olszanski Tadeusz A. Mit i prawda o obronie
Zamościa w sierpniu 1920 r. / Tadeusz A. Olszanski // Warszawskie Zeszyty Ukrainоznawcze. – N 3. – Warszawa, 1996. – S. 157.
17. Литвин М., Науменко К. Військова еліта Галичини / М.Литвин, К.Науменко. – Львів, 2004. – С. 235–247. 18. Львівська
національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ рукописів. Історія 6-ї Січової дивізії Армії УНР, арк. 7–11.
19. Домарадський А. Оборона Замостя / А. Домарадський // Нове життя. – 1921. – 8 лютого. 20. Karpus Z. Wschodni sojusnicy
Polski w wojnie 1920 roku / Zbigniew Karpus. – Toruń, 1999. – S. 32. 21. Вішка О. Шоста Стрілецька у Замостю / О. Вішка //
Український альманах. –1998. – С. 84. 22. Буденный С. Пройденный путь / С. Буденный. – Кн. 2. – Москва, 1965. – С. 356.
23. Bitwa Lwowska i Zamojska 25.VII–18.X.1920. Dokumenty operacyjne. – Warszawa, 2009. – S. 562. 24. Бабель И. Избранное /
И. Бабель. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 593. 25. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энц. – Москва, 1983. –
С. 85–86. 26. Boltuc M. Budenny pod Zamościem / M. Boltuc. – “Bellona”, 1926. – T. 22. – Z. 3. – S. 203–229. 27. Pruszyński M.
Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920 / M. Pruszyński. – Warszawa, 1995. – S. 257. 28. Grzymała-Siedlecki A. Cud Wisły. Z notatnika
korespondenta wojennego / A. Grzymała-Siedlecki. – Warszawa, 1990. – S. 177–178. 29. Удовиченко О. Україна у війні за
незалежність / О. Удовиченко. – Вінніпег, 1954. – С. 147–148. 30. Łukomski G., Polak B., Wrosek M. Wojna polsko-bolszewicka
1919–1920 / G. Łukomski, B. Polak, M. Wrosek. – T. II. – Koszalin, 1990. – S. 129. 31. Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя /
І. Фещенко-Чопівський. – Житомир, 1992. – С. 63. 32. Suchcitz Andrzej. Generałowie wojny Polsko-sowieckiej 1919–1920. Mały
słownik biograficzny. – Białystok, 1993. – S. 9. 33. Змієнко-Сенчишин П. Оборонці Замостя / П. Змієнко-Сенчишин // Український
світ. – 1992. – № 1. 34. Науменко К. Генералітет України у визвольних змаганнях 1917–1920 pp. / К. Науменко // Армія України. –
1995. – 28 грудня.

Николай Литвин
“ЧУДО” ПОД ВАРШАВОЙ ИЛИ ЗАМОСТЯМ?
В статье проанализировано польско-украинское военное сотрудничество в мае–
сентябре 1920 г., в частности в ходе антибольшевистских боев Армии УНР
и польского войска на западных землях Украины.
Ключевые слова: Западная Украина, польско-украинское военное сотрудничество,
Красная армия, Армия УНР.
Mykola Lytvyn
IS THERE A “MIRACLE” UNDER WARSAW OR ZAMOSTYA?
In the article the Polish-Ukrainian military collaboration is analysed in May–September in
1920, in particular during the Bolshevik fighting UPR Army and Polish Army on
western earths of Ukraine.
Key words: Western Ukraine, the Polish-Ukraine military cooperation, the Red Army, the
UPR Army.
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Леонід Зашкільняк
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ НА ВОЛИНІ І В
ГАЛИЧИНІ В 1939–1944 РОКАХ: МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНФЛІКТ ЧИ НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА?
У статті ретроспективно розглядаються українсько-польські відносини
в Західній Україні під час Другої світової війни в контексті міжнародної ситуації. Автор вважає, що протягом “великої” війни
була “мала” і невідома війна між українцями і поляками на
Волині й Східній Галичині.
Ключові слова: Друга світова війна, українсько-польські стосунки, Волинь, Галичина, міжнаціональний конфлікт.

У

країнсько-польський конфлікт на землях колишньої Речі Посполитої
(західноукраїнських) в роки Другої світової війни сьогодні відображений у
численній науковій, публіцистичній і мемуарній літературі, написаній багатьма
науковцями, учасниками й свідками тих подій, публіцистами, політиками. Спеціалістам ця
література добре відома [1]. Відомі також й поважні розбіжності у трактуванні та
інтерпретації цього конфлікту українськими та польськими істориками й громадськістю. Чи
не найбільш “гарячою точкою” розбіжностей, які існують між українською і польською
сторонами, є питання українсько-польських стосунків на Волині у 1943 і, частково, 1944 р.,
де вони набули особливо кровопролитного характеру і супроводжувалися численними
жертвами серед цивільного населення. В полі зору громадськості, польської зокрема, після
падіння тоталітарних режимів і утворення незалежних посткомуністичних держав,
опинилися суворо цензуровані в попередній час питання українсько-польських відносин та
“антипольської акції” українського національно-визвольного руху під проводом Організації
українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) на Волині і в
Галичині в 1943–1944 рр.
Прагнучи відновити “історичну справедливість” щодо загиблих під час цієї акції поляків,
частина польської громадськості та істориків, бажаючи чи не бажаючи того, компроментували
українські визвольні прагнення і змагання за їх реалізацію. Спроби фахових істориків України
і Польщі впродовж понад десяти років розібратися зі складним вузлом українсько-польського
протиборства під час Другої світової війни не принесли очікуваних “остаточних правд”, хоча й
значно збагатили сучасну історіографію [2]. Здавалося, що після урочистого вшанування
жертв українсько-польського конфлікту, здійсненого у липні 2003 р. на найвищому
державному рівні президентами обох країн і відображеному в спільному документі “Про
примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині” [3], ситуація надалі буде розвиватися
переважно в науковому річищі. Однак емоційне напруження навколо цієї історичної проблеми
не спадає, а часом і підвищується, як це можна було спостерігати у 2008 р. під час відзначення
в Польщі 65-ої річниці Волинської трагедії. І надалі серед польської громадськості, а також
серед окремих науковців залишається поширеним однобічний погляд на волинсько-галицькі
конфлікти між українцями і поляками, а “антипольська акція” ОУН і УПА свідомо або
неусвідомлено вилучається із загального ланцюга українсько-польських відносин, котрі і до, і
під час війни були далеко не мирними.
Насамперед треба підкреслити, що Європа в цілому і, зокрема, її Центрально-Східна
частина багата на різноманітні конфлікти між сусідніми народами і державами в останні
століття. Частина цих конфліктів є постійним елементом історичної пам’яті, особливо, якщо за
ними стоять тривалі суперечності або травматичні події, як от війни, депортації, етнічні чистки
тощо. Українсько-польське сусідство з давніх давен не було винятком в цьому ряду. Проте з
крахом тоталітарних режимів і активним творенням сучасної європейської спільноти
інтелектуальні середовища європейських народів намагаються знайти шляхи і засоби
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примирення історичної пам’яті, але без збитків для наукової історії. На жаль, історія, як вся
багатоманітність і невичерпність історичних фактів, завжди залишає можливість її
інструментального використання у вузьких групових інтересах. Один зі знаних європейських
дослідників історичної пам’яті Жорж Мінк нещодавно підкреслив: “Європу наскрізь
пронизують сліди давніх міждержавних і міжнаціональних конфліктів. Досвід показує, що їхня
реактивація завжди можлива, попри різні форми їхнього розв’язання в минулому. Історія
переносить себе у теперішність, відбувається мобілізація різних дієвців (акторів – Л. З.),
постраждалих груп населення або інших знедолених груп, про яких забули в післяконфліктних
угодах або змусили мовчати. Виходячи з цієї реалії, різні зацікавлені групи, політичні партії чи
держави створюють собі пам’ятеві ресурси і залучають до свого репертуару дій історизуальні
стратегії для того, щоб “повернути в ужиток” образи “болісних” минувшин у своїх поточних
політичних іграх” [4]. Тому дуже важливо, щоб здобутки фахових істориків у дослідженні
конфліктних явищ не давали підстав для таких політичних інтерпретацій.
Треба зазначити, що власне на прикладі “волинських подій” виявляються методологічні
розбіжності між польськими та українськими дослідниками історії Другої світової війни.
Вважали би доцільним підкреслити, що, на наш погляд, ці розбіжності значною мірою
зумовлені психологічним тиском на істориків, який чиниться обопільною громадськістю –
польською та українською. Під його впливом дослідники змушені виокремлювати
“волинські події” із загального ланцюга українсько-польських взаємин часу війни й надавати
їм самостійного значення. Особливо наполегливим є тиск польської громадськості,
зумовлений, як видається, намаганням отримати певний “психологічний реванш” за втрату
“польських кресів” і масові депортації польського населення в кінцевій фазі війни й перші
післявоєнні роки. Він (тиск) змушує польських істориків розглядати вказані події виключно з
позицій “польської рації стану”, залишаючи на боці мотиви і позиції інших сторін конфлікту
і свідомо нехтуючи “українською рацією стану”.
Українські історики в оцінці та інтерпретації цих подій також повинні враховувати
власну “рацію стану” й брати до уваги загальнополітичну ситуацію в реґіоні під час війни,
спиратися на інтереси і завдання українського національно-визвольного руху, який в
непростих обставинах воєнного лихоліття й протистояння кількох потужних учасників подій
був змушений знаходити “вузьку стежку” реалізації стратегічних і тактичних цілей
українського національного руху в цілому.
За таких умов зближення позицій можливе тільки тоді, коли вдасться знайти компроміс
між українською і польською “раціями стану”. Такий компроміс можливий, на наш погляд,
якщо вдасться прийти до спільного погляду на інтереси українського і польського народів. З
польського боку це означатиме визнання права українців на створення самостійної
національної державності на землях, де українці становили переважний чинник політичного
життя. З українського боку – визнання за польською меншиною на західноукраїнських
землях також права на трактування цих земель як своєї батьківщини. Щоб зрозуміти, чому
такий компроміс зустрічає серйозний опір у свідомості й історичній пам’яті представників
обох народів, ніяк не обійтися без історичного контексту складання українсько-польських
стосунків у ХІХ і ХХ ст., а також і в більш давні часи. Однак в даному випадку немає
можливості і потреби звертатися до цього історичного контексту, який змальовує
непримиренність поглядів (і стереотипів) обох сторін на роль і місце українців і поляків у
історії Центральної і Східної Європи. Напевно квінтесенцією оцінки цього історичного
контексту могли би бути взаємини т. зв. “історичної” та “неісторичної” націй, які виростали
на тлі обопільних непорозумінь у зв’язку з утвердженими у свідомості образу цих стосунків
як стосунків “цивілізатора і упослідженого”, “пана і різуна” і т. п.
Зовсім не випадково зауважено, що Друга світова війна в її світовому вимірі була одним з
актів тої світової драми, яка розгорнулась від початку ХХ ст. і послідовними діями якої були
Перша світова війна, революції і кризи міжвоєнного періоду. З них виростали потужні
соціальні, національні, антиколоніальні й міжконфесійні конфлікти, котрі відбивали прагнення
цілих народів і окремих етно-політичних спільнот посісти рівноправне становище в сучасному
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світі. Одним з таких рухів був і український національний, який на початку століття зазнав
кількох дошкульних невдач і поразок, але не припинив існування. Більше того, виступаючи в
ролі жорстоко переслідуваного і принижуваного в усіх державах, де він розвивався (СРСР,
Польща, Румунія, Чехословаччина), цей рух в силу суспільно-політичних обставин
радикалізувався і шукав можливого союзника, здатного підважити існуюче статус-кво в
Європі. Сталося так, що в західноукраїнських землях у складі міжвоєнної Польщі (Галичина і
Західна Волинь) він здобув найбільші впливи. А відбулося це насамперед тому, що українськопольська війна 1918–1919 рр. фактично не припинялася до 1939 р. Вона “жевріла” в акціях
опору 20-х років, “пацифікаціях”, терористичних замахах проти польських діячів 30-х років.
Друга світова війна стала ще одним актом українсько-польської “невідомої” війни ХХ ст.
Тому, на наш погляд, “волинські події” слід розглядати не як окреме явище, а як одну з ланок
перманентної українсько-польської війни ХХ ст., якщо образно говорити – як одну з “битв”
цієї війни. Співзвучні погляди ми знаходимо також в працях польських істориків
М. Козловського, Р. Тожецького, З. Ковалевського, Т. Ольшанського [5].
Територіальна проблема виникла у стосунках між українським і польським
національними рухами ще в другій половині ХІХ ст., про що ми неодноразово писали в
іншому місці. Так само як представники польського національного руху вважали всі землі,
де проживали поляки, ареалом, котрий повинен увійти до відродженої Польської держави,
так само і українські діячі стверджували, що майбутня незалежна Україна повинна об’єднати
всі землі, де українці-русини складали поважний відсоток населення. Поразка українських
визвольних змагань на початку ХХ ст. не внесла якихось змін у програми національного
руху. Великий збір ОУН у 1929 р. – організації, яка напередодні Другої світової війни посіла
провідні позиції серед українських незалежників, – у своїх документах однозначно записав,
що українські націоналісти “змагають до опанування української національної дійсності на
всіх українських та на чужих землях, заселених українцями”, яке передбачає “усунення всіх
займанців з українських земель, що наступить в бігу національної революції” [6, c. 12, 15].
Східна Галичина і Волинь відносилась, як Холмщина, Підляшшя, Надсяння, до категорії
українських етнічних земель, де проживала значна і переважна частка українців.
Друга світова війна створила сприятливий шанс для нової спроби українського
державотворення. Залишаючи наразі на боці зовнішньополітичну орієнтацію українських
націоналістів, які вважали, що гітлерівська Німеччина сприятиме створенню Української
державності, зазначимо, що їхні плани і дії підпорядковувалися насамперед цій стратегічній
меті. Відомо, що спроби ОУН поставити гітлерівське керівництво перед доконаним фактом
проголошення незалежної України у Львові (Акт 30 червня 1941 р.), або створення на
окупованих теренах української адміністрації зазнали невдачі. Українські націоналісти,
починаючи з 1941 р., змушені були проходити болісний шлях вироблення нової тактики дій.
Не відмовившись від стратегічної мети – виборення незалежної України, – вони змушені
були зробити ставку на боротьбу “власними силами”, сподіваючись на порив “Української
національної революції”, яка пробудить національну свідомість і активізує роз’єднане в
ідейному, політичному і культурному відношеннях українське населення, котре одностайно
підтримає їхню програму. Однак дійсність була дещо іншою: українським націоналістам
протистояли і протидіяли як німецька воєнна машина, так і радянська більшовицька потуга,
що набирала сил упродовж війни, а також польський Рух Опору, який незламно стояв на
позиціях повернення до територіального status quo ante bellum. Український національний
рух, який до того ж був розколотий внутрішніми чварами і суперництвом різних течій,
опинився перед обличчям тих самих супротивників, які не погоджувалися зі створенням
Української Соборної Самостійної Держави (УССД).
Фактично тільки на Волині і в Галичині, а згодом на т. зв. Закерзонні (на східних
теренах сучасної Польщі) українським націоналістам вдалося створити потужну базу
національного руху, включаючи його збройні сили – Українську Повстанську Армію (від
1943 р.). На цих територіях, де йому була забезпечена масова підтримка українського
населення, планувалося створити потужну базу боротьби за заснування Української
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державності. І власне на цих теренах “жевріюча” українсько-польська війна перетворилася у
цілком реальний “гарячий” конфлікт, в якому гинули в тому числі й безневинні люди.
Не вдаючися до розплутування дуже складного вузла протиборства українців, поляків,
німців, радянських партизанів і звичайних кримінальних банд, що мало місце на
західноукраїнських землях в 1942–1944 рр., вважаємо за потрібне наголосити, що даремним
буде пошук головного “ініціатора” українсько-польського взаємного винищення. Кожна зі
сторін конфлікту завжди знаходитиме аргументи, що звинувачують протилежну у “першому
нападі”. Так, в одній з недавніх публікацій польська дослідниця Ева Сємашко звертає погляд
на те, що до “різного роду актів терору і вбивств доходило на Волині (а також і в Галичині –
Л. З.) вже у 1939 р., майже безпосередньо після вибуху Другої світової війни” [7, s. 59].
Водночас український історик В. Сергійчук у недавно опублікованій книзі пише про криваві
події в наддністрянському селі Устє 15–17 вересня 1939 р., де польські вояки вчинили
розправу над мирним українським населенням – “кинули гранати в школу, де сховалися
жінки з дітьми” [8, c. 8]. Таким шляхом можна йти до ХІХ і навіть ХVII ст. а може й ще
глибше в історію. Можна також описувати моторошні картини взаємного винищення, але
такий підхід не принесе жодного конструктиву в справу з’ясування причин конфлікту та
його оцінки. Фактично, взаємне збройне поборювання не припинялося на теренах спільного
проживання українців і поляків від 1939 р.
На наш погляд, зрозуміти волинські події можна тільки поставивши їх в контекст
українсько-польської “невідомої війни” ХХ ст., яка тривала від початків українськопольського протиборства в Галичині на початку ХХ ст. і до 1947 р. включно. З української
позиції це була національно-визвольна війна (боротьба) за право створення незалежної
державності на теренах спільного проживання українців і поляків, яке (проживання) виникло
внаслідок тривалих історичних обставин. У цій війні, де не було визначеної лінії фронту і яка
мала всі риси міжетнічного конфлікту, жертви були логічним продовженням тотального
поборювання ворога.
Разом з тим, треба підкреслити, що “третій фронт”, як називали українські націоналісти
протиборство з поляками, не був основним фронтом боротьби для ОУН і УПА. Головними
супротивниками від 1942 р. вважалися Москва і Берлін, але насамперед Москва. Саме таке
рішення, яке згодом було вміщене в документах ОУН і УПА у 1943 р., було схвалене під час
нарад першої військової конференції ОУН в грудні 1942 р. у Львові. На жаль документів цієї
конференції немає і ми можемо користуватися лише спогадами одного з її організаторів
Л. Павлишина. Але саме на цій конференції було схвалено рішення про створення і
розбудову УПА, визначено тактику боротьби за УССД в нових умовах розгортання війни [9,
c. 87–91]. Але й військова конференція і наступні ІІІ конференція ОУН і ІІІ Надзвичайний
Збір ОУН в 1943 р. фактично підтвердили лінію на боротьбу насамперед проти СРСР, не
надаючи вирішального значення “третьому фронту” з поляками.
Сьогодні треба однозначно визнати, що в 1943 р. з ініціативи ОУН і УПА на Волині
розпочалась “антипольська акція”, яка згодом перекинулася на Галичину і Закерзоння. Їй
передували часті місцеві конфлікти між українцями і поляками, котрі мали місце постійно,
починаючи з 1939 р., коли тільки прихід більшовиків поклав край антипольському
повстанню українців в Галичині [10]. Очевидно, важливу роль у схваленні рішення відіграли
стосунки між українським і польським населенням на Волині і в Галичині в період
гітлерівської окупації. Численні документи ОУН і УПА за 1942–1943 рр. переповнені
звинуваченнями поляків у прислужництві окупантам, співробітництві з гестапо і
окупаційною адміністрацією, що викликало обурення місцевого українського населення, і,
зрозуміло, не заперечувало існування потужного польського Руху Опору. Своєю чергою в
польських документах Делегатури і АК зустрічаються подібні звинувачення українців.
Немає потреби цитувати ці документи, але їхній тон і спрямованість підсилювали не тільки
недовір’я, а й взаємну ненависть, яка могла в будь-який момент вийти назовні.
На сьогодні залишається нез’ясованим тільки факт того, хто з керівних кіл ОУН-Б
(Бандери) був ініціатором “антипольської акції”, а також обсяг задуманої провідниками ОУН
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операції усунення польського населення з теренів розгортання Української національної
революції. На наш погляд, немає достатніх підстав стверджувати, що наказ (розпорядження)
керівництва ОУН-Б, а згодом УПА передбачав поголовне винищення польського населення.
Швидше йшлося про примусове виселення (“витіснення”) польського населення з терену
Волині (потім Галичини) упродовж короткого терміну, недотримання якого тягнуло за собою
напад загонів УПА або т. зв. самооборонних відділів на польські поселення. Маємо численні
повідомлення про те, що напади загонів УПА на польські села здебільшого
супроводжувалися вимогою до населення “опустити” (залишити) населений пункт. Один з
керівників УПА В. Грабенко згадував, що здебільшого поляки виїжджали з села після
оголошення ультиматумів з боку УПА [11]. Один з провідних керівників ОУН-Б М. Лебедь у
своїх мемуарах взагалі писав, що влітку 1943 р. УПА дала наказ полякам негайно залишити
терен (Волині), і вони “добровільно” це зробили. Натомість винищення польського
населення він приписував більшовицьким партизанам, хоча в кінці кінців був змушений
визнати, що УПА у відповідь на терор польської поліції провела “очищення терену” від
польського населення, “щоб могли вдержатися в боротьбі з основними ворогами й не мати
постійної провокації” [12, c. 27, 79].
Нині відомо також, що “антипольська акція” мала на меті її організаторів
нейтралізувати дії польського пролондонського підпілля з метою організації на Волині й в
Галичині антинімецького повстання, щоб перед вступом на ці землі Червоної Армії
виступити тут в ролі господаря і представника Польської держави. Такий розвиток подій
суперечив планам ОУН і УПА, керівники яких вважали західноукраїнські землі головною
базою для розвитку української революції і завоювання державності. З українського боку
неодноразово робилися спроби досягти порозуміння з польським лондонським підпіллям на
Волині й в Галичині. Однак ці спроби розбивалися через “територіальне питання” – польські
кола за жодних умов не погоджувалися на будівництво української державності на “кресах”.
Це дало підстави українській стороні звинуватити польську в шовінізмі, імперіалістичних
зазіханнях, що додало особливого напруження у взаємні стосунки. У 1944 р., коли
українсько-польський конфлікт перекинувся на землі Галичини, преса ОУН і УПА
розгорнула справжню пропагандистську війну проти поляків, звинувачуючи їх у
співробітництві з гестапо, німецькою адміністрацією, винищенні українського населення
тощо. Газета УПА “Ідея і чин” писала, що польська верхівка підбурила поляків проти
українців, організувавши терор і винищення українського населення, наводила численні
факти нападів на українські села. Тут же підкреслювалося, що польська верхівка не визнає
прав українського народу на власну державність і заперечує його право на західноукраїнські
землі [13, c. 49–52].
Більшість документів ОУН і УПА однозначно звинувачувала польську сторону в
розгортанні українсько-польського конфлікту. Можна навести ще один факт. Під час
переговорів представника ОУН-Б І. Гриньоха з працівниками німецької служби безпеки 5
березня 1944 р. у Львові перший заявив, що відповідальність за терор, який триває між
українцями і поляками, повністю падає на польську сторону, яка першою розпочала
поборювання українців [14, c. 247]. Так само робила й польська сторона, звинувачуючи
українців у зраді, співробітництві з окупантами та ініціюванні збройних нападів.
Численні листівки та інструкції ОУН і УПА, які поширювалися на Волині й в Галичині
в 1943 р., засвідчують, що “третій” антипольський фронт виник тут як результат побіжного
поборювання німецьких окупантів і радянських партизанів, котрі виступали союзниками
порівняно нечисленного польського населення в його конфронтації з українським підпіллям.
Польський Рух Опору на Волині від початку 1943 р. опинився в дуже складній ситуації: йому
протистояв постійно зростаючий вплив українського підпілля і загонів УПА, німецька
окупаційна влада (переважно в більших містах) і радянські партизани. Треба було вибирати
проти кого вести боротьбу. Вибір був не з легких. Український національний рух та його
претензії щодо створення на Волині і в Галичині зародку майбутньої Української
державності, явно суперечив стратегічним планам керівництва польського Руху Опору.
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Останнє явно недооцінювало українських визвольних змагань, незважаючи на те, що
рапорти командування АК і Делегатури з південно-східних земель колишньої Речі
Посполитої за 1942–1944 рр. були переповнені тривожними повідомленнями про зростання
впливів ОУН і УПА серед місцевого українського населення і назагал “недоброзичливе”
ставлення українців до поляків.
Відповіддю польської сторони було зміцнення т.зв. баз самооборони, розбудова
збройного підпілля для вирішальних дій на заключному етапі війни. Відплатні акції
польського підпілля проти українського населення сприймалися українською стороною як
зухвалий “імперіалістичний” виклик. Збройний конфлікт, до якого все більше втягувалося
цивільне населення, набув виразних рис міжетнічної війни, в якій кожна сторона сповідувала
“свою правду і справедливість”.
Нарешті ще один важливий момент, який підмічено як українськими, так і польськими
істориками. Антипольська акція, розпочата ОУН-Б навесні 1943 р. на Волині, впала на
“сприятливий” ґрунт загальної ненависті до поляків з боку українського населення, в очах
якого поляки виступали гнобителями, окупантами, колонізаторами, до чого додалися
звинувачення у колаборації з гітлерівцями. Це спровокувало стихійні дії частини українського
населення, які супроводжувалися нападами на цивільне польське населення, в тому числі те,
яке не було заангажоване до підпілля. Фактів анархічного поводження окремих селянських
груп щодо польського населення є достатньо. Згадуваний сотник УПА В. Грабенко в спогадах
писав, що якісь селянські самооборони, “яких ми називали черню та які були на заставах, десь
допустилися кривавої пімсти” [15, c. 83]. На жаль, таких прикладів було багато. Проте слід
пам’ятати, що основні події розгортались в роки війни та окупації, загального занепаду
моральності усіх верств суспільства, знецінення людського життя, війни всіх проти всіх.
Аморальні вчинки не піддаються виправданню, як не піддається виправданню і будь-яка війна,
в ім’я яких би цілей вона не велася. Засудження взаємного поборювання українців і поляків
виходило як з українських, так і польських інтелігентських та релігійних середовищ.
Українські помірковані національні діячі називали діяльність ОУН і УПА “вибриками молоді”,
а греко-католицький митрополит А. Шептицький в серпні 1943 р. у своєму пастирському листі
закликав українську молодь припинити “братовбивчу війну”.
Наприкінці треба констатувати, що антипольська акція ОУН і УПА, на наш погляд,
була наслідком війни і здійснення воєнної тактики усіх сторін конфлікту. Ми не зупинялися
на ролі гітлерівців і більшовицького підпілля, котрі також мали свої інтереси і участь в
українсько-польському збройному зіткненні.
Підсумовуючи сказане, можемо підкреслити, що міжнаціональні суперечності між
українцями і поляками, які у ХХ ст. перманентно переходили зі стану внутрішньополітичного
конфлікту до збройного протиборства (1918–1919, 1939–1947), досягли свого апогею в 1943–
1944 і кількох наступних роках, вилившись у безпосередні воєнні дії між збройними
формуваннями обох сторін на теренах спільного проживання українців і поляків (Волинь,
Галичина, Підляшшя, Надсяння, Лемківщина), в яке було втягнуто також й цивільне
населення. Цей конфлікт набув рис міжнаціональної війни, в якій кожна зі сторін мала свої
рації: поляки прагнули зберегти недоторканими кордони своєї держави 1939 р., українці –
здобути незалежну національну державність на землях, що їх вважали своїми етнічними
теренами. Рішення проводу українських націоналістів щодо усунення поляків з терену
оперативної діяльності ОУН і УПА на Волині й в Галичині було спробою реалізувати свою
стратегічну мету, підваживши соціально-етнічну базу польського Руху Опору в
західноукраїнських землях і вдавшись для цього до силових дій, котрі в умовах світової війни
видавалися найбільш дієвими. Треба додати, що таке рішення, для якого важко знайти
виправдання, було також наслідком тривалого міжнаціонального конфлікту на
західноукраїнських землях, який мав місце від початку ХХ ст. і на час Другої світової війни
нагромадив багато “вогнепального матеріалу” у вигляді взаємних образ і претензій.
Відповідальність за його прийняття безперечно несе керівництво ОУН-Б, яке не змогло
передбачити антигуманної гостроти стихійної реакції українського населення, котре впродовж
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півстоліття відчувало свою приниженість і упослідженість, погорду з боку польського
суспільства. Однак не можна знімати також відповідальності з керівних кіл польського Руху
Опору, які не змогли своєчасно і об’єктивно оцінити силу і розмах українського національного
руху, згуртованість населення, насамперед молоді, прагнення політичних провідників
добитися історичного перелому в долі України й українців і, як наслідок, сприяли ескалації
взаємного поборювання українців та поляків. Нам видається, що сьогодні не час на
односторонні вибачення, а найвищий момент для взаємного пробачення і примирення.
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Леонид Зашкильняк
УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ВОЛЫНИ И В ГАЛИЧИНЕ В 1939–1944
ГОДАХ: МЕЖДУНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ИЛИ НЕПРОВОЗГЛАШЕННАЯ ВОЙНА?
В статье ретроспективно рассматриваются украинско-польские отношения на Западной Украине во время Второй мировой войны в контексте международной
ситуации. Автор считает, что в течение “великой” войны была “малая” и неизвестная война между украинцами и поляками на Волыни и Восточной Галичине.
Ключевые слова: Вторая мировая война, украинско-польские отношения, Волынь, Галичина, междунациональный конфликт.
Leonid Zashkilnyak
UKRAINIAN-POLISH RELATION IN VOLYN AND GALYCHYNA 1939–1944: CONFLICT
BETWEEN NATIONS OR NO DECLARED WAR?
The article presents the attempt to trace the Ukrainian-Polish relations in the West Ukrainian
territory through the World War II in the lightning of its retrospective and on the
base of the wide international background. The author considers that during the
“great” war there was a “small” and unknown war between Ukrainians and Poles
in Volyn and East Galychyna took a place.
Key words: World War II, Ukrainian-Polish relations, Vohyn, Galychyna, conflict between nations.
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Ігор Ільюшин
ПОЛЬСЬКА ПРОБЛЕМА В ДЕРЖАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОУН ТА СПРОБИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ
В 1940–1941 РР.
У статті йдеться про політичні плани Організації українських націоналістів стосовно польської проблеми, а також про спроби українсько-польського порозуміння та залагодження міжнаціонального конфлікту в 1940–1941 рр.
Ключові слова: Друга світова війна, Організація українських націоналістів, польське підпілля, українсько-польський конфлікт, українська політична думка в Західній Україні.

С

еред багатьох питань періоду державотворення ОУН, які виникли вже від
початку цього процесу, чи не найважливішим виявилося ставлення до
національних меншин, зокрема, до того етносу на західноукраїнських землях,
що до війни був тут панівним. В умовах відродження і створення власних державних
структур, націоналізм ще донедавна цілком гнобленої української нації був приречений на
заперечення будь-яких проявів націоналізму колись панівної польської нації, а в багатьох
випадках і на відкидання національно-культурної терпимості та толерантності до всього
польського. Тому довоєнні гасла та заклики ОУН антипольського спрямування набули в
період її державотворчої діяльності програмного оформлення у вигляді конкретних ідейнополітичних засад української внутрішньої політики.
Питання національної політики ОУН у 1940–1941 рр. ще дуже слабо досліджено
вітчизняною історіографією, а тим більше – зарубіжною [1]. Проте збережені документальні
джерела, хоча і не чисельні, але дають змогу це зробити та сформувати погляд на порушену
проблему.
В основу політичної програми так званого Революційного Проводу на чолі із
С. Бандерою, покликаного до життя після розколу в ОУН актом від 10 лютого 1940 р., лягли
програмні постанови II Великого збору ОУН у Кракові від квітня 1941 р. Згідно з ними
головна мета цієї програми полягала “в боротьбі за українську великодержавність шляхом
здійснення націоналістичної революції” і “визнання добра української нації – найвищим
добром на землі” [2, арк. 34].
Ця мета “української революції” виходила із визнання лідерами ОУН лише
національних засад в організації світу, а також культивування ними ідеї про цілковите
національне самовизначення народів та необхідність розбудження всіх національних культур
на противагу інтернаціоналізму, що, на їх думку, тільки і могло забезпечити новий
європейський та світовий порядок.
Центральне гасло багатьох оунівських програмних документів – “Україна понад усе” –
становило самоціль для ОУН. А тому, якщо в майбутній Українській державі й мала бути
визнана свобода сумління, то “лише для визнавців тих культів, які не йшли в розріз з добром,
мораллю та звичаями української нації” [2, арк. 34].
Керівники ОУН визнавали також свободу думки і преси, але знов-таки тільки в “рамках
національного добра”. Все, що “йшло в розріз з національним добром”, на їх глибоке
переконання, підлягало суворій забороні.
ОУН визнавала, що навіть громадянином Української держави та або інша особа мала
ставати не через самий факт народження на українській землі, але “засвідчивши своєю
життєвою поставою гідність їм бути”. Зрозуміло, що постава до нацменшин в майбутній
Українській державі визначалася їх власним ставленням до революційної боротьби
українського народу. А згідно з “Вказівками на перші дні організації державного життя”
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польських селян можна було й асимілювати, “переконуючи їх в тому, що вони – українці,
тільки латинського обряду” [3, арк. 37].
Українська воєнна доктрина і організація також мусили бути побудованими на питомих
українських вартостях, з врахуванням виключно українських історичних традицій та у
відповідності до ідеологічно-програмних і політичних завдань і цілей ОУН. Остання
приймала концепцію побудови армії лише на націоналістичних засадах і при цьому
планувала поширити “мілітарне” виховання на весь народ. Лідери ОУН боролися за
“створення ідеологічно і політично вихованої армії, свідомої своєї мети, націоналістичної за
духом, опертої на засаді загальної військової повинності” [2, арк. 35]. Представникам
нацменшин звичайно можна було знайти своє місце в побудованій на таких засадах армії, але
дуже важко.
Керівники ОУН вважали, що власником землі на українській території може бути
тільки українець. У зв’язку з цим поставало питання про визначення території Української
держави. Із Західною Україною (Волинню і Східною Галичиною) було все зрозуміло. В
постановах II великого збору ОУН з цього приводу зазначалося: “Майбутнє Західної України
зв’язане нерозлучно з національно-визвольним рухом усього українського народу. Тому
ОУН поборює шкідливі для справи визволення думки про можливість сепаратного
вирішення долі Західної України”. І далі: “ОУН поборює акцію тих польських угруповань,
що змагають до відновлення польської окупації українських земель. Ліквідація
протиукраїнських акцій з боку поляків є передумовою унормування взаємин між
українською й польською націями” [4, арк. 13, 17].
Стосовно української етнічної території, що знаходилася західніше так званої лінії
Керзона (Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Лемківщина), питання ставилося наступним
чином: “ОУН на Західних Окраїнах Українських Земель змагає за скріплення українського
характеру тих земель засобами, залежними від умовин і політичної доцільності, й
прилучення їх до Української держави, а не до польських земель” [4, арк. 18].
Період державного будівництва починався з момента проголошення Української
держави, отже, з вибухом революції. На той час згідно з інструкціями служби безпеки
Проводу ОУН від травня 1941 р. мали бути зібрані “персональні дані про всіх визначніших
поляків, членів підпільних організацій, які у відповідний час пробували б зорганізувати
відповідний виступ”. У перші дні революції служба безпеки мусила також подбати про
“знищення всіх зовнішніх слідів чужинецького панування (державних знаків, шильд,
пам’ятників, назв вулиць і т. д.)” [5, арк. 25]. Провід ОУН давав наказ на “опечатання всіх
книгарень й бібліотек, конфіскацію всіх шкідливих книжок”. Служба безпеки повинна була
також “виготовити докладний список заборонених книжок і повести акцію за очищення
приватних бібліотек” [5, арк. 37].
За принципом моноетнічності мала бути побудована майбутня Українська держава у
відповідності й до програмних та ідейно-політичних засад ОУН відламу А. Мельника. В
нарисах проекту Основних Законів або Конституції України, підготовлених у 1940 р. одним з
провідних оунівських ідеологів Миколою Сциборським, Українська держава
проголошувалася “авторитарною, тоталітарною, професійно становою державою”. Її
політичний устрій будувався на засадах націократії, основними складовими якої були
національна солідарність, надкласовість та позапартійність [6, арк. 1].
Вся повнота влади в Українській державі мала належати Українській Нації, яку (владу)
Українська Нація здійснювала через Голову Держави – Вождя Нації, що уособлював її
суверенітет і єдність. Державною мовою Української держави була мова українська.
Національними церквами в державі визнавалися лише Українська Православна
Автокефальна Церква з Патріархом у Києві і Українська Греко-Католицька Церква з
Митрополитом у Львові [6, арк. 2–3].
Існування всіх політичних партій, груп, організацій та ідеологічно вільних гуртів
заборонялося в Українській державі. Єдиною ідеологією, що “мала виховувати громадян
України, була ідеологія Українського Націоналізму, а одинокою формою політичної
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організації суспільства була ОУН”. Організація українських націоналістів мала служити
“підставою державного ладу й чинником виховання нації та організації суспільного життя”
[6, арк. 5–6].
Українське громадянство на час проголошення Української держави мали всі особи
української народності, що мешкали у межах Української держави, хоча державні межі
України в проекті Конституції М. Сциборським не визначалися. Отримати українське
громадянство могли також “особи інших народностей, яких батьки чи вони самі мешкали в
межах Української держави з 1 серпня 1914 р.”. Втім, особам інших народностей, як було
зазначено в цій статті документа, могло бути й відмовлено в наданні українського
громадянства. Окремому законові підлягали особи єврейської народності [6, арк. 7].
Матеріальна та інша участь чужинців у видавничій і пресовій діяльності допускалася
лише за окремим дозволом влади й підлягала її контролю. Приватні освітні установи, а також
чужомовне навчання і видання на чужих мовах допускалися також тільки за дозволом влади
в кожному окремому випадку та підлягали її контролю. Навіть на прийняття українським
громадянином чужоземного ордену потрібен був дозвіл Голови держави. Цілком зрозуміло,
що чужинці, які перебували на території Української держави, підлягали її законам на
загальних для всіх підставах, хоча і не користувалися з політичних прав українських
громадян [6, арк. 8–9].
У боротьбі за УССД, навіть з огляду на суворість вимог до всіх її учасників, ОУН
розраховувала на те, аби мати союзників із числа інших політичних сил і визвольних рухів,
які були зацікавлені в розвалі СРСР. У постановах II великого збору ОУН з цього приводу
зазначалося: “Відношення ОУН до інших держав та політичних угруповань
вирішуватиметься їхнім протимосковським наставленням, а не більшою чи меншою
політичною співзвучністю з українським націоналістичним рухом”. І далі: “ОУН поборює всі
опортуністичні течії, які не йдуть на повний розрив з Москвою, а надіються на частинні
уступки зі сторони Москви та стоять на становищі постепенної перебудови СРСР шляхом
еволюційних змін” [7, арк. 8].
Проте дуже дивним виглядає переконання керівників Революційного Проводу на чолі зі
С. Бандерою в тому, що такими опортуністичними партіями та емігрантськими групами є всі
інші учасники українського національного руху, а, зокрема, “дрібно-міщанська група
попутників націоналізму А. Мельника, гетьманці, УНР, есери, есдеки, ундисти, ФНЄ,
радикали, клерикали та всі ті, що розбивають одноцілий фронт боротьби українського
народу та узалежнюють українську справу виключно від зовнішніх так званих сприятливих
умов” [7, арк. 17].
Так само нереалістичним виявилося уявлення лідерів ОУН про можливість порозуміння
з польським антикомуністичним рухом на підставі висунутих ними основних засад, здатних,
на їхню думку, забезпечити “трівку співпрацю”. Згідно з розробленими Проводом ОУН так
званими “вихідними позиціями для розмов з представниками польського визвольного руху”
сторони мали взяти на себе зобов’язання визнати за обома народами право на незалежні
суверенні держави на їхніх етнографічних територіях. Крім того, українська і польська
сторони повинні були зобов’язатися “не вести протисоветських партизанських акцій на
етнографічних землях іншого народу без попереднього узгіднення плану таких акцій між
військовими штабами обох визвольних армій”. Остання домовленість передбачала, зокрема,
видання польським емігрантським урядом заяви “про негативне ставлення до таких
польських акцій на українському терені, за які спадали б репресії на населення того терену”
[8, арк. 35].
Втім видання польським урядом подібної заяви було лише першим кроком до
переговорів. ОУН вимагала від його представників “застосовувати на підсоветських теренах
суворі кари до власних шовіністичних елементів, що в советському адміністративному
апараті допомагають окупантам винищувати інший нарід, які є прийняті в відношенні до
шкідників власного народу, та трактувати їх на рівні з агентами НКВД”. Крім того,
українська і польська сторони повинні були взяти на себе зобов’язання припинити “в краю і
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поза його межами не тільки всяку письменницьку, але й усну пропаганду як на відтинку
внутрішньої, так і закордонної політики та протидіяти й поборювати образливі для честі і
почувань іншого народу виступи власних нездисциплінованих шовіністичних кіл” [8, арк. 36].
ОУН закликала польську сторону до вилучення “імперіалістичних основ із системи
національного виховання, які заторкають суверенні права обох народів” і навпаки до
популяризації в пропаганді й вихованні ідеї суверенності обох народів на їх етнографічних
територіях. Українське і польське представництво мало організувати “на закордонному
форумі спільні виступи з метою оборони інтересів національно-визвольної політики обох
народів перед чужинцями”. До часу створення законних урядів суверенних держав обох
народів на їх етнографічних землях “виразниками їх політичної думки, політичних
устремлінь визнавалися керівники визвольної боротьби тих народів” [8, арк. 37].
У разі прийняття на себе обома сторонами всіх вищеперерахованих зобов’язань Провід
ОУН ставив питання про можливість створення спільного “українсько-польського бюра для
підготовки опінії обох народів в напрямі майбутнього союзу між обома державами та для
узгіднення спільних акцій закордонної політики перед аліянтами”. На думку керівників
ОУН, мала бути створена також “правнича комісія для перевірки кордонів у відповідності до
давніших міжнародних зобов’язань, для вироблення проектів майбутнього державного союзу
та забезпечення прав національних меншин”. Можливими формами співробітництва ОУН
визнавала й участь представників польських кіл в Антибільшовицькому блоці народів (АБН),
а українців у польській армії [8, арк. 37].
Вкотре постає питання про те, чи могла бути позитивною відповідь на ці пропозиції
ОУН польських емігрантських властей та керівників польського визвольного руху, які були
насправді дуже зацікавлені в залученні українців до “проальянтського антибільшовицького
союзу” навіть з огляду на поступову переорієнтацію впродовж 1940–1941 рр. Лондона на
союз з Москвою. Адже наявні польські документальні джерела яскраво свідчать про те, що
як в уряді, так і серед польських підпільників на окупованих територіях було на той час
чимало осіб, які пропонували таки опрацювати і видати офіційну декларацію, котра б
відповідала українським вимогам і могла бути сприйнята українською стороною за
платформу для налагодження українсько-польського співробітництва.
Однією з перших таких осіб був тодішній референт з національних справ польського
Міністерства інформації і документації професор Ольгерд Гурка. Він ретельно збирав
інформацію про будь-які контакти з українцями, а також неодноразово особисто зустрічався
з новим головою українського уряду в еміграції В. Прокоповичем, міністром закордонних
справ О. Шульгіним, іншими колишніми і тодішніми діячами уряду УНР.
У доповіді, поданій професором О. Гуркою ще в лютому 1940 р. на ім’я міністра
Станіслава Стронського, містився загальний аналіз чинних на той момент українських
політичних угруповань: “скоропадчиків”, комуністів, старорусинів, ундовсько-петлюрівської
спілки, націоналістів (ОУН) тощо. Говорячи про боротьбу між двома найвпливовішими
з-поміж цих угруповань – ундовсько-петлюрівською спілкою і націоналістами – за право
репрезентувати всіх українців, О. Гурка підкреслював, що лише перші мають законні
повноваження на забезпечення континуїтету державності УНР, яка існувала протягом 1918–
1920 рр. Проте вплив спілки на українське оточення в еміграції був, на думку польського
референта, набагато слабшим, ніж вплив ОУН, і це незважаючи на те, що саме діячі спілки
сформували новий український уряд і підтримували постійний контакт з офіційними
представниками французького і британського міністерств закордонних справ [9, k. 109–110].
Наголошуючи на існуванні фінансової залежності ундовсько-петлюрівських політичних
кіл від польського уряду, так само як оунівців від Берліна, професор Гурка зазначав, що ані
перших, ані других не можна сприймати за безідейних найманців, нездатних у разі потреби
виступити і проти Польщі, і проти Німеччини в ім’я перемоги українських інтересів. В
оцінці ставлення польського суспільства до українців референт дотримувався тієї думки, що
по кількох місяцях “совєтської окупації Східної Галичини і Волині” там спостерігалося
прагнення польської і української інтелігенції до зближення і порозуміння. Цього, на жаль, з
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погляду Гурки, не можна було сказати про Генерал-губернаторство і еміграцію, де польська
громадськість у своїй більшості ставилася до українців традиційно вороже, до того ж, на
території ГГ такому ставленню сприяло і “співробітництво переважної більшості
українських націоналістів з німцями” [9, k. 111–112].
У своїх висновках референт наполягав на необхідності проведення активнішої політики
щодо українців, спрямованої на порозуміння з ними. Він зазначав, що відсутність активної
позиції в українському питанні польського уряду протягом кількох місяців від початку війни
вже призвела до значних змін у свідомості українців, які були не на користь поляків. Серед
таких змін професор Гурка називав, зокрема, дві: 1) прагнення всіх українських угруповань,
незалежно від їхніх політичних переконань, до створення власного українського легіону, а не
в складі польського війська, як домагалися українці раніше (зауважимо, що ОУН саботувала
призов громадян української національності до Польського війська на території Франції –
І. І.); 2) відмову визначити свого представника до складу Польської Національної Ради або
інших органів польської державності, на чому також спочатку наполягали петлюрівці й
ундівці. Сильно вразила українців, на думку Гурки, і героїчна боротьба з більшовиками
нечисленного фінського народу, досвід якої міг бути використаний ними як приклад для
боротьби за власну державність [9, k. 113–114].
У зв’язку з викладеним професор радив негайно від імені польського уряду видати
декларацію про незалежність Української держави. Лише такого змісту декларація, на його
переконання, могла б покласти початок справжній польсько-українській співпраці. Другим
важливим кроком, який негайно мусив зробити уряд для польсько-українського зближення,
радив Гурка, було спрямування всіх зусиль уряду на співпрацю з українцями у військовій
(“революцїйно-диверсійній”) галузі з метою зруйнування Радянської Росії. З погляду
референта, по-перше, польсько-українська військова діяльність була єдиним чинником в
Європі, здатним знищити Росію, а, по-друге, лише ініціатор і керівник такої повстанськодиверсійної боротьби мав можливість у майбутньому визначати долю довоєнних східних
кордонів Речі Посполитої [9, k. 115–117].
Схожим до позиції урядового референта з національних питань був підхід до
української справи й представника Міністерства закордонних справ, викладений в нотатці
від 20 лютого 1940 р. і підготовленій для самого прем’єра В. Сікорського. Автор нотатки був
стурбований тим, що відсутність чіткої офіційної позиції уряду в українському питанні не
давала можливості польській стороні знайти якусь спільну з українцями платформу для
порозуміння. Він вказував на певну радикалізацію “претензій” українців до Польщі (навіть з
боку таких полонофілів, як Олександр Шульгін), маючи на увазі висування ними останнім
часом як необхідної умови польсько-українського діалогу згоди поляків на створення
“соборної” великої України, з обов’язковим включенням до її складу Східної Галичини і
Волині (і навіть Полісся та Холмщини). За таких обставин референт Міністерства
закордонних справ пропонував негайно опрацювати офіційну інструкцію, яка б відповідала
українським вимогам і могла бути сприйнята українською стороною за платформу для
налагодження польсько-українського співробітництва. На його переконання, ця інструкція
мала б містити наступні положення:
а) польський уряд визнає право українського народу на власну державність і готовий
підтримувати ці прагнення на дипломатичному рівні в міру розвитку сприятливої для цього
міжнародної ситуації;
б) польський уряд визнає потребу тісної співпраці з майбутньою Українською
державою, аж до створення федерації;
в) справа територіального розмежування між обома країнами може бути вирішена лише
після створення реального загальноукраїнського уряду, до того ж це залежатиме від
характеру політичного співробітництва між ними;
г) польський уряд визнає право українців, що мешкають в Польщі, на всебічний
національний і культурний розвиток у межах автономії. У будь-якому випадку, українці в
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Польщі користуватимуться тими самими правами для розвитку свого національного й
культурного життя, що і поляки, котрі залишаться в кордонах Української держави.
На думку автора цих пропозицій, офіційна інструкція подібного змісту мала бути
негайно розіслана довіреним представникам польського уряду, уповноваженим вести
переговори з українцями на окупованих німцями і Радами територіях зі змішаним
населенням [10, k. 136–141].
Проте такий підхід до українських справ, котрий визначався як політика федералізму,
не був, на жаль, домінуючим у поглядах і діяльності тих польських урядовців, які несли
відповідальність за відносини з національними меншинами. Виразником думок
протилежного табору – національних демократів та їхніх прихильників – став певною мірою
доктор Богуслав Лонгхампс, який підготував і 24 лютого подав на розгляд відповідних осіб
зауваження на реферат професора О. Гурки [11, k. 28–37].
Лонгхампс розкритикував плани щодо організації повстансько-диверсійної боротьби
заради зруйнування більшовицької імперії та створення Української держави. На його думку,
подібні плани фактично були спрямовані не стільки проти Радянської Росії, скільки проти
російського народу, який, стоячи перед загрозою втрати Наддніпрянської України, тільки ще
більше згуртувався б у боротьбі із Заходом (в тому числі і з Польщею). Доктор Лонгхампс
пропонував інші засоби знищення комуністичної влади на Сході, зокрема, поширення серед
росіян гасел: цивілізовані західні країни (і в тому числі Польща) прагнуть до зміни
економічної і політичної ситуації в Росії на краще, вони прагнуть, передусім, до
розкріпачення селян і надання їм дрібної приватної власності, до забезпечення всього
російського населення речами першої потреби, що з цією метою Захід буде робити все
можливе, наприклад, ліквідує всілякі перепони для проникнення в Росію цих речей, і т. ін.
Лонгхампс вважав, що такого роду пропаганда цінностей західного світу поступово мала
привести до змін у ставленні російського народу до своїх керівників, і в кінцевому результаті –
до повалення ним комуністичного режиму. За надану західними країнами допомогу у знищенні
ненависної всім системи російський народ мусив бути вдячним і Польщі [11, k. 28–32].
У питанні створення Української держави доктор дотримувався тієї думки, що коли
така і постане, то вона завжди буде залишатися невдячною полякам, до того ж її постійно
використовуватимуть для антипольських інтриг німці, незалежно від того, як завершиться
війна. Допомога французів або англійців у цій справі українцям мала розглядатися як
порушення взятих ними на себе перед Польщею зобов’язань. Доктор Лонгхампс робив
висновок, що в найближчий час польський уряд повинен заявити про наступне:
1. Польський уряд виступає проти утворення в будь-якій формі українського легіону
або будь-якого іншого українського військового формування з числа громадян Речі
Посполитої і створення таких формувань розглядатиме як дії, що суперечать зобов’язанням,
які союзницькі держави взяли на себе.
2. Польський уряд вважає, що видання в теперішній час декларації про створення
Української держави було б передчасною і недоцільною дією з огляду на її ворожий характер
не стільки щодо радянського уряду, скільки щодо російського народу; подібна дія могла б
ускладнити в майбутньому порозуміння із визволеним від більшовицького ярма російським
народом.
3. Польський уряд приступить до справедливого розв’язання українського питання на
своїй території відразу ж по її поверненні і зробить це тільки на засадах непорушності
кордонів Речі Посполитої, а також на підставі постанови парламенту, обраного
демократичним шляхом [11, k. 34–36].
Цю позицію поділяла переважна більшість працівників польського Міністерства
внутрішніх справ, яка нашла відображення у нотатці, підготовленій в квітні 1940 р. для
міністра Станіслава Кота [12, k. 16–22]. Власне в компетенції цього міністерства й
знаходилися розгляд та вирішення всіх справ, що торкалися національних меншин.
В українській проблемі автори нотатки “Політика Польщі стосовно України в часи
Другої світової війни” бачили два аспекти: 1) внутрішньопольський – проблема Волині і
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Східної Малопольщі (Східної Галичини – І. І.); 2) міжнародний – питання про визволення
України взагалі. На їх думку, польський уряд у своїй діяльності мусив враховувати обидва ці
аспекти. Одним з найефективніших засобів впливу на українців з еміграції, Східної
Малопольщі і Наддніпрянської України з метою їх перетягнення на бік Польщі й залучення
до антинімецької і антирадянської коаліції вони вважали пропагандистську діяльність. Через
радіопередачі українською мовою, листівки, брошури, підпільну пресу, а також за
посередництвом спеціально підготовлених емісарів для роботи з українцями на окупованих
Німеччиною і СРСР територіях уряд повинен був пропагувати ідею єднання між поляками і
українцями, а також думку про те, що однією з головних цілей війни є перемога в ній
союзників, визволення Польщі й створення на землях Радянської України великої незалежної
української держави. Ідея створення такої держави мала бути підтримана всілякими засобами
і на міжнародній арені. Ініціатива в цьому повинна належати польському урядові, який,
використовуючи свої дипломатичні і консульські можливості, домагатиметься визнання
союзниками необхідності створення по завершенні війни “Великої” України [12, k. 17–19].
Співробітники Міністерства внутрішніх справ пропонували урядові взяти на себе
дипломатичну опіку над усіма українцями (як над колишніми польськими громадянами, так і
над “радянськими” українцями), активізувати дії зі створення при польській армії
невеличких українських загонів (переважно зі східних українців) з українськими офіцерами
на чолі з числа колишніх петлюрівських офіцерів і т. ін. [12, k. 21].
Арбітрами в полеміці між представниками протилежних таборів, виразниками поглядів
яких можна вважати О. Гурку і Б. Лонгхампса, голова уряду генерал В. Сікорський зробив
доктора Людвіка Гродзіцького на тій підставі, що той був представником Селянської партії і
галичанином за походженням, а тому мав добре знати настрої основної маси тамтешнього
українського населення.
У своїх зауваженнях від 7 березня 1940 р. на доповіді Гурки і Лонгхампса доктор
Гродзіцький вказував на принципові помилки обох референтів у підході до українського
питання і, насамперед, на недооцінку ними ступеня розвиненості українців в Галичині. Він
писав: “Українці мають цілком розвинену національну свідомість, власні національні ідеали,
власні історію і традиції, нарешті, власні літературу і мистецтво. Український народ має за
теперішнього часу на цих землях майже всі суспільні верстви населення, необхідні для
нормального розвитку нації і, зокрема, численну інтелігенцію. Українці мають великі
організаційні здібності, завдяки яким, а також самовідданій праці одиниць і всього
суспільства в цілому створили тут розвиненішу, ніж поляки, кооперацію...”. На переконання
Гродзіцького, українці Галичини були повноцінною сформованою нацією у західноєвропейському розумінні цього поняття, а тому, незважаючи на значний економічний і
культурний внесок поляків у розвиток цієї землі, вони (поляки) мали бути готові до
можливої її втрати [13, k. 42–50].
З погляду представника однієї з найвпливовіших в довоєнній Польщі партій існувало
декілька можливих шляхів розв’язання проблеми довоєнних східних територій II Речі
Посполитої і водночас врегулювання української проблеми. Серед перших двох він називав
такі: ці території входили до складу новоутвореної української держави або до складу СРСР.
За таких обставин українське питання могло бути вирішене без участі Польщі. У випадку,
якщо б Східна Галичина і Волинь залишалися за Польщею, Гродзіцький пропонував
застосування “кантонального” розподілу території з одночасним добровільним
переміщенням населення. Можливим кордоном, який мав відокремити український “кантон”,
доктор називав лінію, що проходила по р. Буг до залізничної станції Красне, далі по р. Гнила
або Золота Липа до їхнього гирла, потім по р. Дністер до гирла р. Лімниця і вздовж цієї річки
аж до угорського кордону. Таким чином, Польща залишала б собі Львів і, за невеликим
винятком (район Биткова), майже весь нафтовий басейн. На думку Гродзіцького, саме ця
лінія в найбільш справедливий спосіб поділяла місцеву людність за принципом, хто якою
мовою розмовляв. Однак, прийняття за теперішнього часу будь-яких рішень стосовно
української проблеми, а тим більше здійснення будь-яких дій (в тому числі видання
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декларації про підтримку ідеї створення незалежної України), Гродзіцький вважав
передчасним кроком і пропонував чекати на завершення війни [13, k. 51–56].
Незважаючи на відсутність офіційних директив з боку польського емігрантського уряду
щодо переговорів з українцями, у складі підпільної організації Союз збройної боротьби
(СЗБ) у Львові був створений спеціальний український відділ, який вивчав українські справи
і намагався такі переговори започаткувати. Результати цих починань обговорювалися в
травні–червні 1940 р. на конференції в Бєлграді за участю представників польського уряду,
комендантів будапештської і бухарестської баз зв’язку з окупованою Польщею, а також
членів СЗБ з Варшави і Львова [14, s. 191–238].
Представник штабу Головнокомандувача Польськими збройними силами на Заході
полковник Франчишек Демель (“Хечка”) на конференції заявив, що всі авторитетні
українські політики, котрі б могли мати повноваження для переговорів з польською
стороною і з якими уряд міг би вести офіційні розмови щодо майбутнього статусу Східної
Малопольщі, знаходяться у німців. Дії уряду, спрямовані на порозуміння з українською
стороною, підсумував на конференції його уповноважений полковник Тадеуш Василевський
(“Джевіца”): “Польський уряд в українському питанні визначитися не може. Усі спроби
порозумітися виявляються марними, оскільки українці, що знаходяться за кордоном,
походять виключно зі Східної Малопольщі і вороже ставляться до поляків” [15, k. 56–57].
В останніх словах міститься відповідь на поставлене вище питання, чи могла бути
позитивною відповідь на пропозиції ОУН польських емігрантських властей та керівників
польського визвольного руху, які прагнули хоча б якоюсь мірою порозумітися з українцями
та залучити їх до “проальянтського антибільшовицького союзу”. Про відсутність реальних
можливостей такого порозуміння на той час свідчила під час допитів в НКВС в грудні
1940 р. керівник політвідділу, член і секретар Національної ради при командуванні
організації СЗБ-2, заарештована Владислава Пеховська. В протоколі її допиту від 17 грудня
1940 р. зазначено, зокрема, наступне: “Я розмовляла з Шептицьким про те, що якщо вибухне
повстання (антирадянське – І. І.), то нам необхідно заздалегідь узгодити, що належатиме
полякам, а що українцям. Проте, ці бесіди з Шептицьким я вела з власної ініціативи і жодних
розмов щодо контакту між українськими націоналістами і СЗБ у нас не було” [16, с. 1114].
Втім, польські підпільники охоче йшли на контакт з представниками ундовськоуенерівських кіл. Як повідомляв, прибулий 9 липня 1940 р. до будапештської бази зв’язку з
окупованою Польщею, керівник розвідки організації СЗБ-2 у Львові Кароль Троянівський
(“Радван”): “…внаслідок переговорів відповідальних за це осіб зі складу польського підпілля
з представниками якогось собі отамана на прізвище Муха була досягнута домовленість про
те, що СЗБ є уповноваженим у справі встановлення контактів між українцями та урядами
союзників” [17, k. 176].
Далі “Радван” називав умови, лише за яких українці погоджувалися на співпрацю зі
союзниками:
“1. Визнання коаліцією права українського народу на політичну самостійність і
самовизначення;
2. Створення при коаліції українського представництва. Про персональний склад такого
представництва українська сторона мала повідомити пізніше;
3. Започаткування всілякими засобами, що є в розпорядженні коаліції, проукраїнської
пропагандистської діяльності;
4. Українці підтримають польсько-чесько-українське співробітництво, спрямоване
проти Німеччини;
5. Питання про приналежність Східної Малопольщі має бути врегульовано лише по
закінченні війни, до того ж, за взаємної згоди з боку Польщі й України;
6. Організаційно поляки і українці мусять виступати окремо, своєю діяльністю не
перешкоджають один одному, у разі потреби узгоджують дії, але в жодному випадку не
повинні діяти в складі єдиної організації;
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7. На підготовку до збройного повстання українці поки що не погоджуються. Однак, у
випадку виникнення південного фронту Українські Національні Збори могли б висловитися
за вихід зі складу Радянського Союзу, і якщо б це спричинило збройний конфлікт з
Москвою, то за умови підтримки з боку коаліції, українці також були б здатні на повстання”
[18, k. 24–25].
Інформація про висунуті українцями умови 23 липня була передана представниками
будапештської бази зв’язку до Лондона, де вже на той час після капітуляції Франції
знаходилася польська емігрантська влада. Водночас з бази зв’язку звернулися до уряду з
проханням негайно дати інструкцію щодо того, якою має бути офіційна відповідь СЗБ у
Львові на пропозиції української сторони.
Незважаючи на поміркованість вимог українців, після поразки Франції і переорієнтації
Лондона на союз з Москвою, ані польська сторона не бажала брати на себе жодних
зобов’язань, ані тим більше британська виступати гарантом польських обіцянок.
Дотеперішні прагнення Департаменту політичної розвідки Великобританії примирити обидві
сторони та залучити українців на бік союзників незабаром будуть спрямовані на досягнення
такого порозуміння між урядом Владислава Сікорського та Кремлем [19, p. 70–79].
Через це в тому ж таки липні-місяці 1940 р. від генерала Казімежа Соснковського на
ім’я “Громадянина Раконя” (Головного коменданта СЗБ генерала Стефана Ровецького)
надійшла до Варшави інструкція № 5, в якій вказувалося на те, що вирішення українського
питання в політичній площині належить виключно до компетенції польського уряду і що всі
спроби дійти в цьому питанні якогось порозуміння, які, можливо, робитимуться з
українського боку, слід обмежити лише до прийняття від українців відповідних заяв без
надання їм будь-якої політичної, а тим більше військової інформації з польського боку.
Відомості про всі подібні спроби негайно мали бути передані до уряду [20, s. 267].
29 вересня 1940 р. цю інструкцію генерал С. Ровецький передав до виконання
польським підпільникам на радянській території [20, s. 297–299]. Зберігаючи актуальність до
часу нападу Німеччини на СРСР, вона позбавляла українські й польські підпільні організації
ґрунту для налагодження взаємокорисного співробітництва.
Одна з останніх інструкцій щодо ставлення до українських організацій у випадку
початку німецько-радянської війни, передана польським командуванням 13 червня 1941 р. за
посередництвом стамбульської бази зв’язку на радянську територію, вкотре залишала
питання про вирішення української справи у компетенції виключно емігрантського уряду
[20, s. 544].
Таким чином, завершуючи висвітлення питання про державотворчу діяльність ОУН у
сфері національних відносин і, зокрема, в сфері цих відносин з польським народом,
акцентуємо увагу на декількох наступних моментах. По-перше, незаперечним є те, що
головним у ній було визнання права українського і польського народів на самовизначення та
розбудову незалежних самостійних держав. До того ж, політична програма ОУН передбачала
побудову шляхом національної революції “соборної” Української держави, а це означало
повернення від Польщі в державні кордони майбутньої повоєнної України принаймні
Східної Галичини й Волині та значне послаблення польських впливів на цих територіях.
Якщо інші українські політичні сили були й згодні на якийсь компроміс у цьому
питанні, скажімо, на відкладення вирішення справи територіальної суперечки з поляками на
пізніший час, то українські націоналісти намагалися досягнути своїх програмних цілей,
відкидаючи будь-які сепаратні домовленості. І варто підкреслити, що в українській
державотворчій і суспільно-політичній думці часів війни стосовно польського питання
домінуючою виявилася саме позиція ОУН бандерівської фракції. ОУН (Б) стала єдиною
силою, що перейшла до практичного втілення в життя своїх програмних цілей шляхом
доконаних фактів, формуючи підстави української державності по стороні Німеччини.
По-друге, незважаючи на непримиримість підходів української і польської сторін до
вирішення територіальної суперечки, як в українських військово-політичних колах, в тому
числі в таборі ОУН, так і в польському національно-визвольному підпіллі, було чимало
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діячів, які прагнули до налагодження співпраці та створення в перспективі єдиного фронту
боротьби. Через безліч вищевикладених причин ці намагання виявилися безпідставними.
Після невдалої спроби відновити українську державність у 1941 р., обидві фракції ОУН
– бандерівці і мельниківці – часто корегуватимуть свою тактику стосовно Польщі і поляків,
проте їхня стратегія в цьому питанні залишатиметься незмінною. В конкретних воєнних
умовах реальна повстанська діяльність українських партизанських загонів, підпорядкованих
ОУН (Б), нерідко відбігатиме від проголошених у програмних документах гасел.
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EUROINTEGRACYJNYCH UKRAINY
ПІДТРИМКА ПОЛЬЩЕЮ ЄВРОІНТЕҐРАЦІЙНИХ
УСТРЕМЛІНЬ УКРАЇНИ
З проголошенням незалежної України перед нею виникла нелегка,
але надзвичайно важлива проблема – визначити свій зовнішньополітичний курс. Як показало життя, вирішення цієї проблеми виявилося надзвичайно важким. Тим не менше, Україна мусить знайти своє місце в
Європі й світі.
Розпад соціалістичної системи та її натхненника – СРСР, спричинили утворення нової
системи міжнародних відносин у світі. Новостворена Українська держава від самого початку
мала подбати про закладення фундаменту своєї зовнішньої політики. Основні її параметри
закладено у Постанові Верховної Ради від 2 липня 1993 року Про головні напрями
зовнішньої політики України. В документі визначені основні групи національних інтересів
держави, головні засади зовнішньої політики та її напрями.
Обираючи шляхи формування зовнішньополітичного курсу, Україна мала б врахувати
досвід сусідніх держав з подібним минулим і устремліннями в майбутнє. Таким прикладом
для неї якнайкраще могла служити Польща, яка першою визнала її незалежність. Між обома
державами 18 травня 1992 року укладено Договір про добросусідські відносини, дружбу і
співпрацю. На його основі за минулі роки підписано чимало похідних угод у різних галузях
співпраці. Польща з власної ініціативи взяла на себе роль адвоката України перед державами Заходу, насамперед у рамках Євросоюзу. Обидві держави створили чимало
міждержавних інституцій для погодження та розвитку взаємодії у сферах політики, економіки,
культури, європейської та євроатлантичної інтеграції. Польща є одним з головних
зовнішньоекономічних партнерів України.
На превеликий жаль, через об’єктивні й суб’єктивні причини українське керівництво,
дотепер, не спромоглося належним чином налагодити внутрішній розвиток держави,
консолідувати суспільство і остаточно визначитися з зовнішньополітичним курсом. Зусилля
зосереджуються переважно на взаємній боротьбі політичних сил, що не дає їм можливості
належним чином визначитися щодо вирішення основних національних інтересів України.
Перегляд стратегічних цілей на міжнародній арені з приходом до влади нового президента вносить суттєві корективи до них. Час покаже, наскільки вони відповідають
національним інтересам України.
Ключові слова: Польща, Україна, євроінтеграція, зовнішня політика, партнерство.

N

ie wywołuje żadnych wątpliwości fakt, iż Ukraińcy są autochtonami Europy. Co się
zaś tyczy zdobycia przez Ukrainę należytego miejsca tak we wspólnocie europejskiej
jak również ogólnoświatowej, właściwie nie miejsca geograficzno-terytorialnego, lecz
globalno-strategicznego, to ten właśnie problem zaistniał przed Ukrainą z momentem odzyskania
przez nią niepodległości. Problem, jak się okazało, jest skomplikowany i trudny przez istnienie
szeregu przyczyn o charakterze dziejowym.
Nie do pomyślenia jest, żeby w dzisiejszych okolicznościach jakieś poszczególne państwo
mogło egzystować i rozwijać się w izolacji od reszty świata. Z chwilą proklamowania
niepodległości Ukrainy (przypomnijmy, że pierwszym państwem, które uznało tę niepodległość,
była Polska) przed nią powstał niełatwy, jednak niezwykle ważny problem – określić orientację
polityki zagranicznej. Jak udowodniło życie, rozstrzygnięcie tej kwestii okazało się niezwykle
*

Стаття підготовлена на матеріалах доповіді, виголошеної автором 11 жовтня 2010 р. на міжнародній
науковій конференції Позиція Німеччини, України і Польщі стосовно розвитку Східного партнерства
Євросоюзу (спостереження і підсумки за 2008–2010 роки) в польському місті Хожові.
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trudnym. Tym nie mniej, Ukraina musi odnaleźć swoje miejsce w Europie i na świecie. Uczynić to
należy przede wszystkim we własnym interesie narodowym. Z innej zaś strony, należy stale liczyć
się z tym, jak postawę Ukrainy i jej zachowanie się na arenie międzynarodowej oceniają jej bliscy i
nie zupełnie bliscy sąsiedzi.
Jednak, jak się wydaje, czynnikiem decydującym mającym wpływ na kształtowanie polityki
zagranicznej Ukrainy jest zwartość społeczeństwa, poziom jego rozumienia potrzeb i kierunków
własnego rozwoju, poziom jego świadomości narodowej, w tym każdego poszczególnego
obywatela. Prawdziwym nieszczęściem dla społeczeństwa ukraińskiego był brak własnej
państwowości w ciągu stuleci, znajdowanie się ziem ukraińskich pod rządami innych państw.
Wszystko to razem wywarło głęboki negatywny wpływ na Ukraińców, spowodowało i
rozwinęło w nich poczucie własnej mniejszej wartości, utratę wiary w możliwość zbudowania
samowystarczalnego państwa ukraińskiego. Stąd właśnie te zjawiska, które dostrzegamy po
odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Zbadanie tego fenomenu ukraińskiego – to oddzielny
obszerny problem.
Rozpad światowego układu socjalistycznego, a w ślad za tym Związku Radzieckiego jako
jego opory spowodowały założenie nowego systemu stosunków międzynarodowych na całym
świecie, przede wszystkim w Europie.
Powstałe państwo ukraińskie musiało od samego początku zadbać o fundament własnego
kursu polityki zagranicznej, opartego na rozwoju życia wewnętrznego. Przewodnie zasady i
kierunki polityki zagranicznej niepodległej Ukrainy zostały wytyczone w Uchwale Werchownej
Rady z dnia 2 lipca 1993 roku. O głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy. Na ogół
rzecz biorąc te kierunki są aktualne również w dniu dzisiejszym, mówiąc nawiasem, po dwóch
dziesięcioleciach niepodległości. Postulatem przewodnim w prowadzeniu polityki zagranicznej
nadal pozostaje pełne, wszechstronne i efektywne zapewnienie interesów narodowych Ukrainy.
Głównymi grupami interesów narodowych Ukrainy są odpowiednio:
interesy strategiczne i geopolityczne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego
Ukrainy oraz ochroną interesów politycznych państwa;
interesy gospodarcze, związane z integracją gospodarki Ukrainy do gospodarki światowej;
interesy regionalne, subregionalne oraz lokalne, związane z zapewnieniem wszystkich potrzeb
specyficznych rozwoju wewnętrznego Ukrainy.
Wymieniona wyżej Uchwała Werchownej Rady Ukrainy przewidywała, że realizacja polityki
zagranicznej państwa winna bazować się na następujących zasadach:
otwarta polityka zagraniczna i współpraca z każdym partnerem zainteresowanym na zasadach
równości, czyli bez zależności od poszczególnych państw lub grup państw;
ustalenie swoich dwustronnych lub wielostronnych stosunków z poszczególnymi państwami,
albo organizacjami międzynarodowymi na zasadach dobrowolności, wzajemnego szacunku,
równoprawności, wzajemnej korzyści oraz nie ingerowania w sprawy wewnętrzne;
osądzenia wojny jako narzędzia polityki narodowej, nie stosowania siły lub groźby
rozwiązania siłą jakichkolwiek sporów międzynarodowych, rozwiązania ich wyłącznie sposobami
pokojowymi;
brak pretensji terytorialnych do państw sąsiednich, jak również nieuznanie pretensji
terytorialnych wobec siebie;
bezwarunkowe przestrzeganie standardów praw jednostki, zapewnienie praw mniejszości
narodowych na terenie własnym, jak również stosowanie należytych środków, stosowanie
gwarancji przynależności narodowościowej Ukraińców mieszkających poza granicami państwa
odpowiednio do norm prawa międzynarodowego;
przestrzeganie zasady niepodzielności pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,
pierwszeństwo uznanych przez ogół norm prawa międzynarodowego przed normami prawa
wewnętrznego oraz uczciwe wykonanie wszystkich swoich zobowiązań międzynarodowych;
opieranie się w polityce zagranicznej na fundamencie wartości ludzkich oraz osądzenie
podwójnych standardów w stosunkach międzynarodowych;
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Ukrainy, jak również wojska ukraińskiego na terenach innych państw bez ich wyraźnej zgody, poza
przypadkami stosowania sankcji międzynarodowych odpowiednio do Statutu ONZ;
stosowanie sankcji pozaprzymusowych w ramach prawa międzynarodowego wyłącznie w
przypadkach konfliktów międzynarodowych, które mogłyby wyrządzić szkodę Ukrainie;
zastosowanie ukraińskich sił zbrojnych w przypadku agresji lub innych prób, przy pomocy
wojska, podważyć niepodzielność terytorialną Ukrainy i nietykalność jej granic państwowych [1,
s. 194–195].
Ukraina pragnie opierając się o wyżej wymienione zasady prowadzić aktywną i zbalansowaną
politykę zagraniczną, głównymi kierunkami której są:
rozwój dwustronnych stosunków międzypaństwowych;
poszerzenie udziału w europejskiej współpracy regionalnej, przede wszystkim z państwami
ościennymi, w tym z państwami WNP;
aktywna działalność w ONZ oraz innych organizacjach międzynarodowych;
podtrzymywanie kontaktów z diasporą [2, s. 194–195].
Innymi nie mniej ważnymi krokami na drodze ku umocnieniu międzynarodowo-prawnego
statusu Ukrainy, jej wejścia do wspólnoty ogólnoświatowej w jakości podmiotu suwerennego
kontaktów międzynarodowych stał się szereg odpowiednich dokumentów Werchownej Rady,
uchwalonych jeszcze przed ukazaniem się wspomnianej Uchwały, jak zresztą i po niej. Na przykład
– O prawonastępstwie Ukrainy (12 września 1991), Do parlamentów i narodów świata (5 grudnia
1991), O umowach międzynarodowych na terytorium Ukrainy (10 grudnia 1991), O przyłączeniu
Ukrainy do Umowy o nierozpowszechnianiu broni jądrowej z dnia 1 lipca 1968 r. (16 listopada
1994) i in. [3, s. 338–339].
Wkraczając na arenę międzynarodową Ukraina stawiała przed sobą ambitne zadania – wejście
do Rady Europy, udział w Radzie Wspólnoty Północnoatlantyckiej, działalność w ramach Rady
(później Organizacji) z zakresu bezpieczeństwa i współpracy w Europie oraz innych ważnych
europejskich i pozaeuropejskich organizacjach międzynarodowych [4, s. 131].
Mówiąc o torowaniu przez Ukrainę własnej drogi rozwoju wewnętrznego, a także polityki
zagranicznej, należy pamiętać, że należałoby to robić stosując jakiś model, wykorzystując
doświadczenia pobliskich państw sąsiednich o podobnej przeszłości i dążeniami w przyszłość.
Niewątpliwie, takim modelem dla Ukrainy jak najlepiej służy doświadczenie Polski. I to tym
bardziej, że Polska z własnej inicjatywy podjęła się roli adwokata Ukrainy w stosunkach z
Zachodem. Po wyznaniu przez Polskę niepodległej Ukrainy zapoczątkowano intensywny
dwustronny dialog polityczny w postaci tychże dwustronnych umów i porozumień, utworzono
szereg instytucji dialogu politycznego, gospodarczego, regionalnego i społecznego. Można byłoby
tu przypomnieć, że jeszcze 28 lipca 1990 roku, czyli od razu po ogłoszeniu Deklaracji Werchownej
Rady URRS о suwerenności państwowej Ukrainy Sejm RP uznał prawo narodu ukraińskiego na
samookreślenie, a po uchwaleniu Aktu o niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku Sejm
powitał go jako “spełnienie dążeń narodu ukraińskiego, wyrażenie prawa Ukrainy na wolny wybór
pozycji wewnątrzpaństwowej i zagranicznej” [5]. Po pierwszogrudniowym referendum 1991 roku
parlament polski wyraził przekonanie, iż ta data “otwiera nową epokę w dziejach stosunków
polsko-ukraińskich” oraz stwierdził, że “pojawienie się niepodległego państwa ukraińskiego jest
ważnym zjawiskiem nie tylko dla Ukrainy, lecz również dla Europy i całego świata” [6].
Wśród wielu podpisanych pomiędzy obydwoma państwam aktów należy przede wszystkim
wymienić Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrosąsiedzkich stosunkach,
przyjaźni i współpracy, podpisaną w Warszawie 18 maja 1992 roku. Główne artykuły Umowy
przewidywały:
nienaruszalność granicy międzypaństwowej i brak wzajemnych pretensji terytorialnych;
kształtowanie wzajemnych stosunków w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku,
wyrozumiałości, zaufania oraz dobrosąsiedzkich stosunków zgodnie z prawem międzynarodowym,
Statutem ONZ, Końcowym aktem KBSE, jak również innych konwencji międzynarodowych;
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zobowiązania obu stron w zakresie korzystnej wzajemnej współpracy w sferze handlu,
transportu oraz ekologii;
uznanie mniejszościom narodowym – ukraińskiej w Polsce, polskiej na Ukrainie – prawa na
zachowanie, ukazywanie i rozwój swojej tożsamości z jednoczesnym zobowiązaniem do lojalności
wobec państwa, w którym mieszkają;
współpraca w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, ochrony zdrowia, jak również między
ośrodkami władzy;
nawiązanie stosunków konsularnych i prawnych [7].
Dalszemu rozwojowi ukraińsko-polskiego dialogu sprzyjało podpisanie w latach następnych
wielu dokumentów międzypaństwowych, oczywiście opublikowanych i dostępnych dla badaczy.
Należy również zaznaczyć, że na podstawie podpisanych umów obydwu państwom udało się
osiągnąć intensywny dialog polityczny, sformować dobrosąsiedzkie zasady i co bardzo ważne,
stworzyć szereg instytucji dla rozwoju tego dialogu w dziedzinie polityki, gospodarki, na poziomie
regionalnym i wewnątrz społeczeństwa. Takimi instytucjami są:
– Komitet Konsultatywny Prezydentów Ukrainy i Polski, inauguracja którego odbyła się 24
maja 1993 roku w Kijowie przy udziale Prezydentów Leonida Krawczuka i Lecha Wałęsy.
Posiedzenia Komitetu odbywają się cztery razy w roku. Należy podkreślić, że to forum działało i
działa w czasach prezydentury następnych zwierzchników państwa ukraińskiego Leonida Kuczmy,
Wiktora Juszczenki, teraz Wiktora Janukowycza, a ze strony Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego,
Lecha Kaczyńskiego i obecnie Komorowskiego;
– Ukraińsko-polska rada koordynacyjna współpracy regionalnej – została uruchomiona na
mocy Porozumienia z dnia 23 maja 1993 roku. Wskutek jego podpisania obwody ukraińskie i
województwa polskie nawiązały współpracę i założyły, między innymi, euroregiony Bug i Karpaty;
– Polsko-ukraińska stała konferencja do spraw integracji europejskiej – działa od września
1998 roku. Jej cel – wymiana doświadczeń integracyjnych. Wówczas chodziło o przekazanie przez
polskich partnerów ukraińskim informacji, w tym pakietu ustaw uchwalonych przez Polskę w
związku z uzyskaniem członkostwa w UE. W dniu dzisiejszym Polska dzieli się chętnie z Ukrainą
doświadczeniem już wieloletniego przebywania w Unii Europejskiej, włącznie z osiągnięciami i
wciąż powstającymi problemami oraz wyzwaniami;
– Mieszana Komisja Współpracy i Handlu, zasiadająca pod przewodnictwem premierów obu
państw. Rozpatruje ona kwestie współpracy gospodarczej we wszystkich sektorach, a mianowicie:
paliwowo-energetycznym, przemysłowym, inwestycyjnym, rolnictwa oraz transportu;
– Ukraińsko-Polska Grupa Parlamentarna i Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna;
– Ukraińsko-Polskie Forum i Polsko-Ukraińskie Forum – dwie pozarządowe organizacjebliźnięta [8, s. 79].
Wymienione struktury zostały założone w latach 90., lub na początku lat 2000. Na ich
podstawie lub na ich zmianę powstały nowe instytucje, działające dzisiaj bardzo owocnie. Wśród
nich Ukraińsko-Polska Komisja Międzyrządowa Współpracy Gospodarczej, do kompetencji której
należą energetyka, transport, sektor bankowy, turystyka, rolnictwo, a także wspólna organizacja
mistrzostw piłkarskich Euro-2012. Właśnie te problemy omawiano, na przykład, na posiedzeniu w
Warszawie w marcu 2008 roku [9, s. 1, 7].
Warto również wspomnieć, iż Polska jest czwartym partnerem handlowym Ukrainy po Rosji,
Turcji i Niemczech. Na koniec 2007 roku ukraińsko-polskie kontrakty osiągnęły 5 mld dolarów
USA [9, s. 7]. Ukraina to dla Polski ósmy rynek zbytu na świecie. Wartość polskiego eksportu na
Ukrainę wyniosła w 2008 roku 7 mld dolarów USA, a liczba firm z polskim kapitałem – 2089 [10,
s. 46].
Przykłady wzajemnej korzystnej współpracy ukraińsko-polskiej lub reprezentowanie przez
Polskę w wygodnym świetle interesów Ukrainy na Zachodzie można byłoby przytaczać w
nieskończoność. Można byłoby również kontynuować rozmowy o współpracy Ukrainy z wielkimi
mocarstwami, z krajami sąsiednimi, działalności w organizacjach międzynarodowych itp., jednak
każdy aspekt działalności zagranicznej zależy w dużej mierze od czynnika wewnętrznego. Dla
wszechstronnego uznania Ukrainy na arenie międzynarodowej, dla odbierania jej jako partnera
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przewidywalnego nieodzownym jest zjednoczenie społeczeństwa ukraińskiego wokół interesów
ogólnonarodowych, bronić których winni politycy mimo odmiennych interesów partyjnych. Jeżeli
mówić tylko o sprawie wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co słyszymy od
piętnastu lat, to, jak uważa analityk Centrum Europejskiego Natolin Olaf Osica, “Ukraina od kilku
lat nie potrafi uczynić z członkostwa w NATO rzeczywistego, a nie jedynie deklarowanego
priorytetu” [11, s. 40]. No a po wyborach przezydenckich 2010 roku nowy Prezydent Wiktor
Janukowycz postanowił zdjeć z porządku dziennego sprawę wejścia Ukrainy do Sojuszu
Północnoatlantyckiego.
Wydarzenia lat 2007–2008 na Ukrainie nie zachęcają do optymizmu. Na razie perspektywa
ostatecznego przyjęcia Ukrainy na arenie międzynarodowej, mimo mocnego wsparcia ze strony
polskiej, jak również innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest nie bardzo wyraźna przez
niewyraźną politykę zagraniczną i niesprawność polityki wewnętrznej. Ale jak uważa francuski
dziennikarz pochodzenia polskiego Piotr Moszyński, “Ukraińcy mieli o wiele trudniejszy start niż
Polacy. W dodatku ciągle mają na głowie Rosję. Jeśli jednak ukraińska klasa polityczna szybko
wyjdzie z kłopotliwego okresu dojrzewania, powinno być dobrze” [12, s. 76].
O ile dzisiaj mówimy o udziale Ukrainy, Niemiec i Polski w procesie budowy Parterstwa
Wschodniego, ostatecznie przyjątego na Szczycie UE w Pradze w maju 2009 roku z udziałem
prezydentów sześciu krajów z byłego ZSRR, a mianowicie: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi,
Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy, to należy wskazać na to, że PW jest swoistym przedłużenim
Europejskiej Polityki Sąsiedstwa zapoczątkowanej jeszcze w roku 2004 [13, s. 63–76].
W porównaniu z EPS przewodnim motywem w Parterstwie Wschodnim jest jego wymiar
wielostronny. Ten ostatni, jak liczą jego wdochnowicieli, ma poprzeć polityczne oraz gospodarcze
zmiany w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. PW ma zostać swoistym forum
wymiany informacji i doświadczeń krajów partnerskich w strefach: demokracja, należyte
zażądzanie a stabilność, integracja gospodarcza oraz konwergencja w strefe polityki UE,
bezpieczeństwo energetyczne oraz kontakty międzyludzkie [13].
Analiza polityki państw członkowskich UE stosownie PW pozwala na wniosek, że oni widzą
konieczność większego, zaangażowania się do spraw Europy Wschodniej oraz Kaukazu
Południowego. Popierają idee tworzenia strefy wolnego haudlu i umów stowarzyszeniowych
pomiędzy krajami UE a państwami-partnerami, o których mowa. Wygląda, że kraje UE czy nie
najwięcej są zainteresowani we współpracy energetycznej, wyodrębnionej w projekce jako jedna z
przewodnich stref współpracy UE z jej sąsiadami wschodnimi [13].
Inicjatywa PW wywołała znaczne dyskusje w płaszczyźnie relacji Unia Europejska - Rosja,
właśnie na terenach EuropyWschodniej oraz Kaukazu Południowego, które to Rosja uważa za
strefę swoich interesów narodowych. Jedni z członków UE uważają, iż polityka PW nie powinna
prowadzić do przeciwstawienia się pomiędzy Unią a Rosją. Inni zaś uważają że politykę PW nie
należy rozpatrywać przez pryzmat interesów rosyjskich. Tym nie mniej wszystkie kraje UE
wypowiedziały się za docelowość równomiernego rozwoju wschodniego wymiaru EPS a relacji z
Rosją [13].
Wydaje się, że w ciągu lat ostatnich, a po wyborach przezydenckich 2010 roku w Ukrainie
szczegółowo, pod wpływem starych członków UE, przeważnie Niemiec, Francji i in. stopniowo
zmieniało się stanowisko Unii stosownie Rosiji. Tym bardziej, że sama Rosja w tym że czasie
wypracowała nowe koncepcje swojej polityki zagranicznej, tak globalnej, jak w stosunku do UE
czy jej poszczególnych członków. O tym własnie mowią następne dokumenty: Koncepcja polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej z dnia 12 lipca 2008 roku, Strategia bezpieczeństwa narodowego
Federacji Rosyjskiej z dnia 12 maja 2009 roku, Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z dnia 5
lutego 2010 roku oraz memorandum rosyjskiego MSZ pt Program skutecznego wykorzystania na
systemowej podstawie czynników polityki zagranicznej w celu długotrwałego rozwoju Federacji
Rosyjskiej, opublikowane w dniu 11 maja 2010 roku [14, s. 69].
Według znanego polskiego politologa stosunków międzynarodowych Ryszarda Zięby w
swojej wizji policentrycznego porządku międzynarodowego “Rosja chce być niezbędnym
elementem równowagi globalnej; sytuuje siebie najbliżej Zachodu, lansując idee “organiczonej

Збірник наукових праць

111

dwubiegunowości” ze Stanami Zjednoczonymi oraz trójkonta Rosja – USA – Unia Europejska. Nie
oceniając spójności tych idei z ogólną koncepcją wielobiegunowości, należy zauważyć i docenić, że
Rosja sytuuje się po stronie cywilizacji europejskiej i świata zachodniego. Oznacza to, że Rosja
uważa, iż w ten sposób można będzie zachować wpływ cywilizacji europejskiej na ewoluujący
porządek międzynarodowy” [14].
Na razie trudno powiedzieć, w jakim stopniu podobne hipotezy pokrywają się z
rzeczywstością. Oczywistym jest jednak to, że Rosja dąży do przywrocenia sobie pozycji
pierwszorzędnego gracza na arenie międzynarodowej, utraconej po rozpadnięciu się ZSRR. Nie
wywołuje wątpliwości, iż Rosja rozpatrywała i rozpatrywuje przestrzeń postradziecką jako strefę
swoich interesów narodowych i boleśnie sprzyjmuje każdą próbę podważania tego.
O ile Ukraina po FR była najpotężniejszą republiką byłego Związku Radzieckiego, a w
dziejach formowania się rosyjskiej mocarstwowości stała się kamieniem narożnym tego procesu
współczesna Rosja nie wyrzeka się chęci utrzymania Ukrainy przy sobie na zasadach młodszego
brata. Ten że młodszy brat po uzyskaniu niepodległości, nie patrząc na wysiłki ze strony Rosji, jak
również jej sympatyków w społeczeństwie ukraińskim, a przeważnie wśród elity politycznej,
próbował osiągnąć niepodległośc rzeczywistą w polityce wewnętrzej jak również zagranicznej.
Walka polityczna o Ukrainę pomiędzy Zachodem a Rosją toczy się na gruncie tego, że
Ukraina z powodu swojego położenia globalno-terytorialnego pomiędzy Europą a Azją, potencjału
ludzkiego i gospodarczego jest potencjalnie ważnym czynnikiem europejskiej i światowej
wspólnoty. Może to wyglądałoby nie zupełnie etycznie powiedzieć, że chodzi tu narazie o jakimś
drugorzędnym kraju buferowym. Ale zachowanie się przywódczych sił politycznych samej Ukrainy
daje ku temu powody. Co prawda, w tym, co się dzieje wokół Ukrainy na arenie międzynarodowej,
nie jej wyłącznie wina.
Zachód w postaci Unii Europejskiej a Federacja Rosyjska w ciągu lat ostatnich są bardzo
zajęte sprawą bezpieczeństwa energetycznego. Przy tym Rosja ma wszelkie atuty, by podyktować
w pewnym sensie swoje warunki dialogu. Unia Europejska szuka sposobów ubezpieczenia się
przed widmem kryzysu energetycznego kosztem zbliżenia się na tym gruncie z Rosją i oczywiście
kosztem pewnych ustępstw w sferze politycznej.
Niestety politykom ukraińskim brak, jak dotychczas, rozsądności państwowej, ażeby w pełni
skorzystać z położenia strategicznego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zadanie to niezbyt trudne
do wykonania w dzisiejszych uwarunkowaniach międzynarodowych.
Tak wygląda że Ukraina z własnej inicjatywy straciła szansę zdobytą na fali Rewolucji
pomarańczowej, która to odkrywała przed państwem szerokie możliwości tak dla rozwoju
wewnętrnego, jak i dla uzyskania należytego miejsca na arenie międzynarodowej, w tym w
dziedzinie integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Nowy Prezydent Wiktor Janukowycz
wypowiada się za integracje Ukrainy do UE, jednak uważe, że z NATO Ukraina może jedynie
współpracować, ale nie integrować się do Aliansu. Ze swojej strony UE i NATO ze względu na
niewyraźną politykę Ukrainy w jej dążeniach integracyjnych tracą do niej interes jak do partnera
przewidywaenego.
Jak w takiej sytuacji miałaby się zachowywać Polska wobec Ukrainy? Oczywiście ona nie
odmowia jej poparcia na arenie międzynarodowej. Jednak najpierw musi się liczyć ze swoim
własnym interesem narodowym i pełnić rzetelnie obowiązki członka UE. Dlatego spostrzgamy
pewne ochłodzenie w relacjach z Ukrainą, chociaż Polska nie wyrzeka się działań na jej rzecz, jak i
dalszego pogłębienia wzajemnych stosunków.
Pewne, można powiedzieć, ważne spodziewania przywiązywano do październikowego
spotkania nowo wybranych prezydentów Polski i Ukrainy Bronisława Komorowskiego oraz
Wiktora Janukowycza. W przededniu tego spotkania Newsweek. Polska we wrześniu r.b.
opublikował artykuł. Razem mimo wszysto autorstwa Pawła Zalewskiego, polskiego polityka,
kilkarazowego posła na Sejm, obecnie członka Parlamentu Europejskiego, znawcy polskiej polityki
wschodniej, w tym relacji z Ukrainą, oraz polityka ukraińskiego Anatolija Kinacha, byłego
premiera, długoletniego posła do Werchownej Rady Ukrainy, obecnie współprzewodniczącego
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Komitetu Koordynacyjnego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz współprzewodniczącego
Ukraińsko-Polskiego Forum Partnerstwa [15, s. 72–74].
Zdaniem autorów artykułu Komisja Europejska oraz rządy głównych państw UE w
poprzednich latach “zostały rozczarowane i znużone relacjami z Kijowem, nie było pomysłu, jak
powinne one wyglądać w przyszłości”. Z tego powodu politykę ukraińską postrzegano przez
pryzmat okresu poprzedniego – składania przez władze ukraińskie istotnych deklaracji, za którymi
nie szły działania [15].
Paweł Zalewski i Anatolij Kinach liczą na to, że pozytywna współpraca obu państw może być
doświadczeniem, które pokaże sens i potrzebę zaciśnienia stosunków unijno-ukraińskich. Przekona
świat, że Ukraina to partner konsekwentny, przewidywalny i perpektywiczny, że warto w nią
wierzyć bodaj dlatego, że zwyczajnie się to opłaca. Nowe otwarcie we wzajemnych relacjach oraz
konsekwencja władz ukraińskich w prowadzeniu reform stworzą odpowiednie warunki dla
Warszawy, aby aktywnie pełniła funkcję łącznika Kijowa z Unią Europejską. Przejmowanie przez
Ukrainę europejskich standartów, jej dobrobyt, demokracja oraz ład państowy wzmacniają
bezpieczeństwo europejskie, co jest kluczowym interesem Polski [15, s. 74].
Według obydwu autorów punktem wyjścia co do rozwoju relacji ukraińsko-polskich w
nowych uwarunkowaniach międzynarodowych powinno zostać określenie wzajemnych interesów
politycznych, gospodarczych i kulturalnych, jako krok następny pod patronatem obu przezydentów
należu utworzyć międzynarodowy komitet współpracy “bliźniaczej” grupujący odpowiadające
sobie instytucje rządowe i pańtwowe obu krajów w celu przygotowania i przeprowadzenia procesu
harmonizacji prawa ukraińskiego z europejskim. Doświadczenie Polski w pracy w różnych grupach
twinnigowych w okresie akcesji będzie bardzo istotne. Współpraca ta powinna zostać zakorzeniona
w Partnerstwie Wschodnim [15].
Jednocześnie, jak piszą obydwa politycy, we współpracy z Ukrainą Polska powinna przystąpić
do działań w Unii Europejskiej, imożliwiających szybkie zawarcie umowy o wolnym handlu i
umowy stowarzyszeniowej.Ważną kwestią wciąż pozostaje uzyskanie liberalizacji reżimu
wizowego dla obywateli Ukrainy w dostępie na teren UE oraz stworzenie specjalnego reżimu
bezwizowego na okres piłkarskich mistrzowstw Europy w 2012 roku. Współdziałania należy
rozpocząć jak najszybciej, aby wykorzystać polską prezydencję w Unii Europejskiej. Jednym z jej
priorytetów powinne być właśnie relacje Unii z Ukrainą [15].
Kończąc rozmowę o relacjach ukraińsko-polskich jako drodze Ukrainy do eurointegracji
należy zaznaczyć, że państwo ukraińskie nie miałoby stracić jeszcze jednej szansy na należyte
wejście do wspólnoty europejskiej. Najbliższy czas oczywiście z całą pełnością pokaże, czy mogą
obecne władze ukraińskie sprostać temu wyzwaniu, a Zachód zrobi należyte kroki, by pomoc
Ukrainie w jej dążeniach eurointegracyjnych.
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Юрий Макар
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬШЕЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ УКРАИНЫ
С провозглашением независимой Украины возникла нелегкая, но чрезвычайно важная
проблема – определить свой внешнеполитический курс. Как показала жизнь, решение этой
проблемы оказалось чрезвычайно тяжелым. Тем не менее, Украина должна найти свое место в Европе и мире.
Распад социалистической системы и ее вдохновителя – СССР, стал причиной образования новой системы международных отношений в мире. Вновь образованное Украинское
государство с самого начала должно было позаботиться о создании фундамента своей
внешней политики. Основные его параметры заложены в Постановлении Верховной Рады
от 2 июля 1993 О главных направлениях внешней политики Украины. В документе определены основные группы национальных интересов государства, главные принципы внешней
политики и ее направления.
Выбирая пути формирования внешнеполитического курса, Украина должна учесть
опыт соседних государств с подобным прошлым и устремлениями в будущее. Таким примером для нее лучше всего могла служить Польша, которая первой признала ее независимость. Между обоими государствами 18 мая 1992 заключен Договор о добрососедских отношениях, дружбе и сотрудничестве. На его основе за прошедшие годы подписано немало
производных договоров в различных областях сотрудничества. Польша по собственной
инициативе взяла на себя роль адвоката Украины перед государствами Запада, прежде всего в рамках Евросоюза. Оба государства создали немало межгосударственных институтов
для согласования и развития взаимодействия в сферах политики, экономики, культуры, европейской и евроатлантической интеграции. Польша является одним из главных внешнеэкономических партнеров Украины.
К большому сожалению, по объективным и субъективным причинам украинское руководство, доныне, не смогло должным образом наладить внутреннее развитие государства,
консолидировать общество и окончательно определиться с внешнеполитическим курсом.
Усилия сосредотачиваются преимущественно на взаимной борьбе политических сил, что не
дает им возможности надлежащим образом определиться относительно решения основных
национальных интересов Украины.
Пересмотр стратегических целей на международной арене с приходом к власти нового
президента вносит существенные коррективы в них. Время покажет, насколько они отвечают
национальным интересам Украины.
Ключевые слова: Польша, Украина, евроинтеграция, внешняя политика, партнерство.

Yuriy Makar
SUPPORT POLAND INTENTIONS OF UKRAINE
After the proclamation of an independent Ukraine before it took a difficult but very important
problem – to determine their foreign policy. As the life, this problem was extremely difficult. However, Ukraine must find its place in Europe and worldwide.
The collapse of the socialist system and its mastermind – the USSR, led to the formation of a
new system of international relations. The new Ukrainian state from the outset was to take care of
laying the foundations of its foreign policy. Its main parameters laid down in the Resolution of Parliament of 2 July 1993 On the main directions of foreign policy of Ukraine. The document defines
the main group of national interests, the main principles of foreign policy and its directions.
Choosing the ways of foreign policy, Ukraine would take into account the experience of
neighboring countries with similar aspirations in the past and future. In this example for it could
best serve Poland who first recognized its independence. Between the two countries May 18, 1992
was concluded Agreement about good-neighborly relations, friendship and cooperation. On the
basis of the previous years signed a number of derivative contracts in various areas of cooperation. Poland on its own initiative assumed the role of advocate of Ukraine to Western countries,
especially within the European Union. Both states have created a number of international institutions for the coordination and development cooperation in the spheres of politics, economy, culture
and European integration. Poland is one of the major foreign economic partners of Ukraine.
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Unfortunately, due to objective and subjective reasons the Ukrainian government, until now,
failed properly to establish the internal development of the country, to consolidate the society and
finally decide on foreign policy. Efforts are focused mainly on the mutual struggle of political forces,
which prevents them from properly defined to address the basic national interests of Ukraine.
Revision of strategic objectives on the international scene with the arrival of a new president
makes significant adjustments to them. Time will tell whether they meet the national interests of
Ukraine.
Key words: Poland, Ukraine, European integration, foreign policy, partnership.
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УДК 378. 1

Юрій Алексєєв
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ
У статті автор аналізує процес формування сучасної етнополітики
України в контексті євроінтеграційних проблем. Окремо характеризує мусульманське населення та русинство в Україні,
обґрунтовує потребу вдосконалення політико-правової бази
в сфері міжнаціональних відносин.
Ключові слова: етнополітика, національні меншини, міжнаціональна
толерантність, русинство, євроінтеграція.

Є

вроінтеграційні та глобалізаційні процеси, що відбуваються нині в Європі та
світі, безпосередньо впливають на внутрішню й зовнішню політику кожної
держави, в тому числі й України, яка територіально й за кількістю населення
належить до провідних держав континенту. Сучасні тенденції інтеграційних процесів
світового і національного розвитку дедалі більше актуалізують проблеми міжнаціональних
відносин в Україні, консолідації нації, етнополітичного консенсусу, диктують потребу
проведення виваженої і демократичної державної етнополітики.
Окремим аспектам означених проблем присвячені праці: В. Євтуха, В. Трощинського
[1], І. Зварича [2], О. Картунова [3], О. Котигоренка, М. Панчука [4–6], О. Майбороди [7–8]
та ін. Питання державної етнополітики України також розглядає у власних дослідженнях
автор запропонованої статті [9–11].
З огляду на актуальність проблематики та недостатнє її вивчення в українській
історіографії, метою даного дослідження є аналіз етнополітичної ситуації в Україні
впродовж двох останніх десятиліть у контексті європейської глобалізації. У ході написання
праці окреслено наступні завдання – розкрити процес формування сучасної етнополітики
України, охарактеризувати мусульманське населення та русинство в Україні, висвітлити
етнополітичний контекст євроінтеграції нашої держави.
В Україні, на нинішньому етапі її розвитку, коли омріяна багатьма поколіннями
Українська держава стала реальністю, національна ідея істотно коригується. На перший план
висувається вже не здобуття незалежності, яке було головним змістом української
національної ідеї, а розвиток принципів державності – політичних, соціальних, економічних,
духовних. Тобто, мова йде про прагнення створення модерної цивілізованої держави. Такий
зміст національної ідеї стає основою консолідації націй і суспільства, формування засад
громадянського суспільства, утвердження поліетнічного суспільства навколо вирішення
загальнонаціональних завдань, реалізації національних інтересів. І цей зміст національної
ідеї – створення держави – стає основою ідеології в сучасному українському суспільстві.
Перед Україною стоїть ще одна ключова проблема – створення на національному рівні
умов для етнополітичного консенсусу. Слід зазначити, що українська мова давно перебувала
в стані слабкого розвитку. Свого часу ЦК КПРС прийняв рішення про активізацію вивчення
російської мови в союзних республіках. Постанова, переважно, стосувалася тих республік, де
дійсно російська мова була мало поширеною. Радянсько-партійний бюрократизм нав’язав це
рішення всім республікам. Україна серйозно потребувала підтримки української мови, але
чиновницький бюрократизм та низка інших факторів не сприяли збереженню і розвитку
національної самобутності. Вчителям російської мови надавалася горезвісна надбавка до
зарплати. В одному з педагогічних училищ Києва українську дитячу літературу вивчали
російською мовою, а викладачці української мови, яка виступила в пресі проти цього,
керівництво училища значно зменшило педагогічне навантаження. В такий спосіб наша
бюрократія прагнула показати свою відданість партійним рішенням.
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Тенденція нігілістичного ставлення до розвитку національної самобутності та
нівелювання національного розмаїття посилилися в 1960-х – першій половині 1980-х рр., коли
запанувала концепція “зближення і злиття націй”, створення нової історичної спільноти –
“радянського народу”. Будь-яку спробу захистити національні інтереси, мову і культуру
нерідко розглядали як прояв “буржуазного націоналізму”.
Незалежна Україна зіткнулася зі специфічними етнополітичними факторами,
пов’язаними із змінами в її геополітичному становищі. В Україні, за даними перепису
населення 2001 р., українці становили 72,6 %, росіяни – 22 %, євреї, білоруси, румуни,
молдавани, болгари, поляки, угорці, татари та інші – 5,4 %.
Спираючись на історичний досвід державотворення, зокрема, демократичні принципи
Української Народної Республіки в налагодженні міжнаціональних відносин, Верховна Рада
в Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята 16 липня 1990 р.,
проголосила, що громадяни всіх національностей становлять її народ. Усім громадянам
республіки відповідно до Конституції України гарантовано право вільного національнокультурного розвитку.
Відродження державності України здебільшого позитивно сприйняли представники
всіх націй і народностей, які проживали на її території. Важливо, що наша держава не тільки
задекларувала, але й послідовно здійснювала політичний курс на утвердження рівності перед
законом.
Україна – поліетнічна країна. До її складу входить низка етнічних спільнот. Першу,
досить відокремлену, становлять росіяни (понад 11,3 млн чол.). До другої когорти належать
етноси, кількість яких перевищує стотисячний рубіж. В Україні таких етносів нараховується
вісім: євреї, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, поляки, угорці, румуни. Загальна
чисельність їх становить близько 4% від усього населення держави.
Третю когорту утворюють національні спільноти, чисельність яких перевищує
п’ятидесятитисячний рубіж, але не досягає стотисячного. Таких етносів в Україні чотири:
греки, казанські татари, вірмени та німці. Їх частка складає близько 0,6 % від загальної
чисельності населення.
До четвертої когортної групи входять етнічні спільноти, чисельність яких перевищує
десять тисяч, але не досягає п’ятидесяти тисяч. Це – роми (цигани), гагаузи та грузини. І,
врешті, п’ята когорта – це етногрупи, чисельність яких не перевищує десятитисячний бар’єр,
але налічує понад тисячу чоловік у кожній етнічній групі.
Ці дані змінюються у зв’язку з посиленням етнічних і демографічних процесів, але
практично не впливають на вже сформовану етнічну структуру України. Важливими
складовими багатонаціональної реальності є характер розселення, тип поселення, що
переважав, домінантна релігійна орієнтація етнічних груп.
Так, для кримських татар, болгар, угорців, румун, греків характерний компактний
характер розселення. Всі вони, крім греків, проживають переважно в сільській місцевості.
Релігійна орієнтація кримських татар – ісламська. Інші перераховані народи відносяться до
православної, католицької та протестантської і інших християнських конфесій. Характер
розселення росіян – переважно дисперсний, 88% проживає в містах, абсолютна більшість
віруючих належить до православної конфесії.
Дисперсно, переважно в містах розселилися євреї, білоруси, поляки, татари,
азербайджанці і вірмени. За віросповіданням більшість євреїв – прихильники іудаїзму,
татари, азербайджанці сповідують іслам, серед віруючих-християн більшість білорусів –
православні, поляків – католики. До православної конфесії належать греки. Вони
розселилися здебільшого компактно і в селах, і в містах. Віруючі вірмени належать
переважно до вірмено-григоріанської церкви. Компактно і переважно в сільській місцевості
проживають німці. Їх релігійна орієнтація – протестантська.
Громадяни України всіх національностей становлять її народ. Слід виділити два
аспекти цього терміну – державний і етнічний. Є російське, угорське, болгарське, єврейське
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населення України, яке складає народ України в державному аспекті. Щодо кримських татар,
гагаузів, караїмів, частини донецьких греків, то для них Україна – корінна земля поселення.
На території України, згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.,
проживає 48,2 млн чол. На 1 січня 2010 р. в Україні налічувалося 45 млн 962 тис. чол. (За
даними Держкомстатистики). Згідно Конституції України всі громадяни нашої держави є
українським народом. Він складається із представників понад 130 національностей. Частина
етнічних спільнот є автохтонними, їхній етногенез відбувався повністю в межах території
сучасної України. Етногенез інших етнічних спільнот проходив на їх історичних землях, які
в силу історичних обставин опинилися в межах Української держави.
Поліетнічність України не завжди супроводжується білінгвізмом її населення. Мовні
вподобання громадян України не співпадають з їх етнічною самоідентифікацією. Згідно з
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. українську мову назвали рідною 67,5 %
жителів країни, в т. ч. 85 % українців, 4 % росіян і 11 % представників інших
національностей; 29,6 % жителів, в т.ч. 15% українців, 96 % росіян і 31% представників
інших національних меншин, рідною назвали російську мову. Серед не українців (крім
росіян) лише 57 % рідною вважають мову свого народу. Майже всі громадяни України
вільно володіють російською і розуміють українську мову.
Сучасні етнонаціональні процеси в Україні відбуваються за наявності умов для
трансформації української нації з моноетнічної у поліетнічну. В Україні тим самим
зародилася тенденція до формування поліетнічної (найчастіше її називають політичною)
нації, приналежність до якої визначається виключно громадянством.
Імпульсом культурно-національного відродження народів став перший Всеукраїнський
міжнаціональний конгрес (листопад 1991 р.), проведений в Одесі. Провідними принципами
розбудови незалежної держави були визначені: рівність всіх громадян перед законом, право
кожної людини на рівний доступ до посад у державних установах, беззастережне
дотримання засад Загальної декларації прав людини.
Повернуто багато історичних назв містам і селам, які свідчили про те, що на даній
території проживали колись, або проживають нині німці, чехи, поляки, греки. Здійснюються
заходи щодо створення в місцях компактного проживання національних груп установ
народної освіти з навчанням на національній мові. Український фонд культури створив і
реалізовує спеціальну програму “Збереження і розвиток культур народів, які живуть на
території України”. Особлива увага приділяється підготовці кадрів викладачів з інших
етнічних груп населення. Така робота проводиться в Київському, Львівському,
Сімферопольському,
Ужгородському,
Чернівецькому
університетах,
Київському
славістичному університеті, Соломоновому університеті.
Про поглиблення процесу духовного відродження національних громад України свідчить
створення численних національно-культурних організацій. До 1998 р. їх було 270, в тому числі
– 18 всеукраїнських. Серед них – німецьке товариство “Відродження”, товариство російської
культури “Русь”, татарське ім. Г. Тукая, румунське ім. Г. Емінеску та ін. У Криму відновлено
культурно-освітню мережу, що обслуговує кримських татар, в Ужгороді діє центр з вивчення
угорської культури, видається щорічний журнал “Акта Хунгаріка”. В Україні створено широку
мережу єврейських товариств різних напрямків, що об’єднані у всеукраїнські організації. Діє
Асоціація європейських організацій та громад у складі 120 об’єднань.
Велику роль у подальшому розвитку української мови і культури, мов і культур
національних меншин, відіграють Державна програма розвитку української мови та інших
національних мов в Україні на період до 2000 року і Комплексна програма основних
напрямків розвитку культури на період до 2005 року.
Завдяки тому, що українська державність розбудовувалася із урахуванням інтересів
представників усіх націй і народностей, які проживають на її території, Україна залишається
однією з найбільш етнічно стабільних.
Але мирне співіснування в Українській державі громадян – представників майже 90 різних
національностей не подобається певним політичним силам, які намагаються використовувати
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національний чинник у своїх інтересах. Ці сили почали діяти вже на етапі здобуття Росією і
Україною незалежності, після проголошення суверенітету (12 червня 1990 р. – Росія і 16 липня
1990 р. – Україна), коли обидві республіки солідарно виступали проти спільного супротивника
– союзного центру. Тоді вже в південних областях України почав діяти комітет із заснування
“Демократичного союзу Новоросії та Бессарабії”. Його керівники заявляли про необхідність
створення на основі “нової етнічної спільноти на півдні України” – новоросів політично
незалежної Республіки Новоросії. Історичною базою для таких поглядів слугували події другої
половини XVIII ст., в результаті яких після російсько-турецьких воєн і переділів Польщі
утворилося Новоросійське і Бессарабське генерал-губернаторство.
Візит 30–31 травня 1997 р. до Києва президента Російської Федерації Б. Єльцина і
підписання широкомасштабного Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між
Україною і Росією відкрили новий етап в історії українсько-російських відносин. Була
поставлена крапка в так званій “проблемі міста Севастополя”, вирішено питання розподілу
Чорноморського флоту.
Акції підбурювань російських націоналістів уже в перші роки незалежності України не
знайшли широкої підтримки серед російськомовного населення південно-східних реґіонів.
Референдум 1 грудня 1991 р., парламентські та президентські вибори 1993–1994 рр. довели,
що ідея незалежності України – це не суто національна ідея етнічних українців. Її поділяють
у своїй більшості представники російської та інших етнічних громад держави.
Розподіл інтересів і політичних сил у цих регіонах здійснюється за двома лініями:
реінтеграція України в межах СНД; формування громадянської держави; збереження
домінуючої ролі української національної держави.
Перша політична лінія мала найбільшу підтримку в східній Україні. Тут виступали за
проголошення російської мови другою державною, прагнули і прагнуть до тісніших зв’язків
з Російською Федерацією. Активна пропаганда і прагнення домогтися офіційного статусу
для російської мови, як правило, відбуваються під час президентських чи парламентських
виборів. Коли ж передвиборна гонка закінчується, послаблюється і боротьба за офіційний
статус російської мови.
Опора другої політичної лінії переважно на зміцнення української державності – західні
і центральні області України. Але на політичній арені до цього часу бракує сильної партії
економічних реформ, що зможе об’єднати реформістські і державницькі сили.
Нинішню ситуацію в етнонаціональній сфері характеризують наступні проблеми:
– стихійність становлення української політичної нації, яку поглиблюють регіональні
відмінності, що перешкоджає становленню спільної загальнонаціональної свідомості,
утвердженню української національної ідеї;
– відсутність ефективної, з урахуванням регіональних особливостей, політики
підтримки української мови та культури, яку б з розумінням сприйняли більшість
російськомовного населення;
– збереження темпів асиміляції переважної більшості національних громад, як правило,
в напрямку російської мови;
– відсутність постійного системного моніторингу політичного, соціально-економічного
та культурного стану, в якому перебувають етнічні громади, що перешкоджає виявленню
реального рівня задоволення їхніх інтересів і потреб, налагодженню між ними діалогу для
обговорення протиріч, які виникають на ґрунті розбіжностей інтересів;
– збереження можливостей для тих, хто бажає вивчати російську мову, російську
культуру. В низці українських міст та областей у навчальних закладах російську мову не
викладають, незважаючи на бажання молоді, в т.ч. іноземних студентів;
– еміграційні настрої серед частини громадян України, наслідком яких є пасивність їх
переважної більшості в створенні громадянського суспільства;
– незавершеність процесу облаштування депортованих у минулому народів, перш за все
кримських татар. Нині в складі населення Автономної Республіки Крим кримські татари
становлять 12,1 %. Порівняно із 1989 роком їх кількість на півострові зросла в 6,4 рази.
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Сьогодні складність процесів репатріації та інтеграції кримських татар обумовлена
негативними стереотипами щодо них, труднощами реформування сфери економічних
відносин, пов’язаних, зокрема, із земельною приватизацією, що призводить до ускладнень у
взаєминах репатріантів з населенням Автономії і владою. Крім іміджевих, політичних та
економічних проблем, що супроводжують процес інтеграції кримських татар в українське
суспільство, окреслився й комплекс питань у культурно-освітній сфері, викликаний
потребою відродження після багатьох років вигнання кримськотатарської культури
(автохтонної топоніміки, повернення культурних цінностей, мови);
– неуважність та неефективна політика щодо народів, які зникають. Перш за все, це
стосується кримчаків: їх кількість (близько 400 чол.) перейшла відмітку, за якою процес
демографічного відтворення став неможливим. Обов’язком суспільства залишається
збереження пам’яті про їх культурну спадщину. Подібна небезпека стає дедалі реальнішою
для караїмів, чисельність яких також скорочується. Зараз вона становить менше 1200 чол.;
– наявність соціально неадаптованих меншин. У першу чергу, це роми (цигани), серед
яких поширені хронічне безробіття, висока дитяча смертність, високий рівень захворювань,
антисанітарні умови проживання. Аналогічні проблеми притаманні й для нових
іммігрантських груп;
– посилення міграції в Україну представників тих громад, які не проживали традиційно
на її території. Більшість нелегалів хоче потрапити до країн Західної Європи й розглядає
Україну як транзитну територію;
– недостатньо активне залучення національних меншин і корінних народів до процесу
прийняття життєво важливих для них рішень;
– низька політична активність державних інститутів щодо закордонних українців,
української діаспори та трудових мігрантів з громадян України;
– незадовільний рівень державного етнополітичного менеджменту, фахової підготовки
службовців органів місцевої влади та місцевого самоврядування, відповідальних за
здійснення державної етнополітики [12, с. 60];
– неефективність і непрозорість використання бюджетних коштів, які виділяються на
реалізацію заходів державної етнополітики;
– відсутність ефективної координації з реалізації державної етнополітики в системі
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Рішення наведених особливостей актуалізує потребу у правовому документі, який
визначав би політику Української держави в етнонаціональній сфері.
Більшої уваги потребує проблема Криму [6, с. 180–202; 13, с. 151–167]. Політичні
пристрасті загострилися після проведення на півострові 20 січня 1991 р. референдуму, що
став підставою для проголошення автономії Криму. За автономію проголосувало 90 % тих,
хто брав участь у голосуванні. Проти – виступили представники кримськотатарського
народу. В червні 1991 р. у Криму відбувся їх з’їзд – курултай. З’їзд розцінив створення
Кримської АРСР як спробу закріпити результати депортації кримських татар у 1944 р.
Всі ці події загострили взаємини національних спільнот у Криму. Існували проблеми
також з вивченням української мови в Криму. На 700 тисяч чол. українського населення
Криму до 1990 р. не було жодної національної школи. Мало загальноосвітніх шкіл з
українською мовою навчання в Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові та інших містах
східної України. Реальна ситуація свідчить про потребу будувати сучасні школи і навчати на
високому рівні. Залучати кращих викладачів, прищеплювати у всіх школах любов до
української мови, культури, а не просто закривати російськомовні навчальні заклади.
В Україні не вистачає необхідних нормативно-правових механізмів для вирішення
питань представництва меншин. Разом з тим, при їх формуванні потрібно враховувати
істотну проблему, яка може виникати, – політизацію етнічності, створення розподільних
ліній на відповідній основі. Доцільно проводити політику інкорпорування політичними
партіями до своїх лав представників національних меншин та етнічних спільнот як на
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місцевому, так і на центральному рівнях. Відповідні положення можуть бути враховані
шляхом внесення змін до виборчого законодавства, особливо на місцевому рівні.
Процеси демократизації суспільно-політичного розвитку створюють сприятливі умови
для широкого залучення національних меншин у суспільне і культурне життя країни. З одного
боку, відбувається національно-культурне відродження національних меншин, активізується
діяльність їх общинних організацій, з іншого, – їх інтеграція в українське суспільство.
Сьогодні ми можемо констатувати позитивні тенденції у зростанні суспільної
активності представників національних меншин, прикладом якої є процеси самоорганізації,
тобто, утворення національних громадських організацій.
Станом на 1 січня 2008 р. в Україні діяли 1300 громадських організацій національних
меншин, 39 з яких мали всеукраїнський статус.
Серед таких меншин як вірмени, болгари, угорці, греки, естонці, молдавани, німці,
поляки, росіяни, румуни, громадські організації діють активніше, ніж у інших етносів. Вони
репродукують етнічну самобутність, володіють внутрішніми резервами для формування
стійкої етнічної самосвідомості та збереження етнокультурних цінностей. Позитивним
правовим чинником етнонаціональної сфери є надання різним національностям можливості
відроджувати і розвивати свою етнічну самобутність.
Громадські організації національних меншин не завжди діють злагоджено. Наявність
декількох організацій в одній місцевості часом ускладнює роботу. Так, у Житомирі,
внаслідок неузгодженості дій польських національно-культурних організацій не вдавалося
організувати курси польської мови, використовувати з метою показу культурної спадщини
Польський дім, побудований на кошти Польщі. Наявність декількох російських організацій
свідчить про недостатність зусиль кожної з них для розвитку російської культури.
Державна фінансова підтримка Комплексних заходів з реалізації державної політики у
сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на
період до 2010 року, яку схвалив Кабінет Міністрів України в травні 2007 р., здійснюється в
межах коштів бюджетних програм – “Заходи щодо відтворення культури національних
меншин та фінансова підтримка газет, які видаються їх мовами” і “Заходи з реалізації
Європейської хартії регіональних мов і мов меншин”.
Згідно з цими програмами громадські організації національних меншин мають
можливість проводити культурно-мистецькі фестивалі, дні національної культури, конкурси
та олімпіади на краще знання мов, огляди та виставки творів майстрів образотворчого
мистецтва, конференції, конгреси, семінари, видавати словники, посібники, науковометодичні видання для недільних шкіл, довідники з рідних мов, збірники інформаційноаналітичних матеріалів з питань національно-культурного розвитку тощо.
Мусульманське населення України
У 1944 р. з Криму були виселені – 200 тис. кримських татар, 12,5 тис. болгар, 15 тис.
греків, 9,6 тис. вірмен. У перші роки незалежності завершилося повернення основної частини
кримськотатарського народу та представників інших етнічних груп. Українська держава
вклала чималі кошти на їх облаштування після повернення в Україну. На 1 липня 1995 р.
прибуло близько 260 тис. кримських татар (72 % з Узбекистану, 16 % – з Росії та 3 % – з
Казахстану), 1387 болгар, 4785 вірмен, 3437 греків, 2066 німців.
Абсолютна більшість кримських татар проживає в Криму (близько 245 тис. чол.). Друга
за чисельністю етнічна група – волго-уральські татари (73 тис. у 2001 р.). Географія їх
розселення: Донецька (19116 чол.), Луганська (8543 чол.), Херсонська обл. (5353 чол.) [14].
Останні два-три десятиліття серед волго-уральських татар України відбуваються активні
асиміляційні процеси. В Криму релігійна активність національно-культурних товариств
волго-уральських татар (як і башкирів) незначна. Менші за чисельністю башкири (4253 чол.),
які сповідують іслам, як правило, солідаризуються з волго-уральськими татарами у
проведенні культурних і релігійних заходів.
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Чисельність азербайджанців в Україні за період між переписами 1998 і 2001 років
зросла на 22,2 % і становить 45176 чол. Більшість азербайджанців проживає на сході країни.
В окремих регіонах саме азербайджанці складають більшість мусульманського населення.
Чисельність турків-месхетинців в Україні оцінюється в межах 9 тис. чол. Чисельність
арабів, згідно з переписом, становить 6575 чол., вони проживають у великих містах – столиці
(1426 чол.) та регіональних центрах: Одесі (1320 чол.), Харкові (985 чол.), Дніпропетровську
(525 чол.), Донецьку ( 470 чол.), Запоріжжі (271 чол.) та інших студентських центрах.
Іслам – одна з важливих тем громадської дискусії в Криму, особливо серед молодших
вікових груп. Всі учасники дискусії віддають перевагу ісламській ідентичності перед
етнічною і мовною. Серед етнічних груп, окрім кримських татар, найактивніші в сфері
ісламського “відродження” волго-уральські татари.
За період між переписами 1989 і 2001 рр. зросла чисельність кримських татар,
азербайджанців, чеченців, таджиків, туркменів, турків-месхетинців. Всі інші народи, які
традиційно сповідують іслам, в деяких випадках, істотно скоротили свою чисельність.
Найзначнішою подією для ісламу в Україні стало повернення кримських татар на історичну
батьківщину. Структура і чисельність народів, які традиційно сповідують іслам, значною
мірою склалася саме впродовж 1990-х рр. Вирішальним чинником у формуванні сучасного
становища стали міграційні процеси, які активно проходили після розпаду СРСР. Зменшення
інтенсивності міграційних процесів, яке спостерігається з кінця 90-х рр. XX століття, дає
змогу стверджувати, що національний склад мусульманських народів України склався.
Найпомітнішим представником інноваційного типу ісламських організацій в Україні є
Міжобласна асоціація громадських організацій Ар-Ра’Ід, яка у своїй діяльності спирається на
організаційні напрацювання близькосхідних ісламських рухів на кшталт Братів мусульман, і
оперує сучасними методами управління проектами. Її діяльність набагато різноманітніша і
ширша, ніж діяльність інших мусульманських організацій в Україні, в тому числі і ДУМУ
(Духовне управління мусульман України). Серед основних напрямів роботи Ар-Ра’Ід:
підтримка ісламської ідентичності та релігійної активності арабських студентів; розвиток
інфраструктури українського ісламу.
Допомога в будівництві та ремонті мечетей є головним інструментом у розвитку
зв’язків з місцевими громадами. Для цього залучаються кошти зовнішніх донорів – як
окремих громадян країн Перської затоки, так і організацій (Всесвітня асамблея
мусульманської молоді, кувейтська Асоціація соціальної реформи тощо). Ар-Ра’Ід у двох
своїх газетах російською та арабською мовами, регулярній радіопрограмі, книгах,
відеофільмах, аудіокасетах піклується про залучення до ісламу і до більшої присутності
ісламу на глобальному рівні, особливо на Заході. Пропагується концепція порятунку світу
шляхом ісламізації, піддається критиці Захід як політична і культурна цілісність. Громадяни
України – мусульмани і не мусульмани працюють в Ар-Ра’Іді переважно на нижчих або
технічних посадах і не належать до тих, хто приймає рішення, хоча організація активно
використовує українську національну символіку та демонструє лояльність до України [15].
З точки зору власного сприйняття важливим моментом для ідентичності кримських татар є
розуміння себе як корінного населення півострову. Ісламська ідентичність в Україні становить
один з різновидів сучасних колективних ідентичностей, яким притаманні гетерогенність і
мінливість. Мусульмани в Україні ідентифікують себе з допомогою численних і різнорідних,
іноді конфліктних ознак: етнічних, лінгвістичних, регіональних та інших. Підтвердження
належності до мусульманського співтовариства відбувається у вигляді відповідних актів
ідентифікації, залежить від соціальних (вік, стать), етнічних і політичних факторів.
Сучасне сприйняття ісламу і мусульман в Україні базується на декількох різнорідних
моделях: фольклорній, екзотичній, офіційно-радянській, глобально-медійній, перебуваючи в
складній взаємодії. Мусульманські громади в Україні значною мірою розділені за етнічною
ознакою.
Процеси, що пов’язані з протиріччями між етнічною і супраетнічною ісламськими
ідентичностями, які характерні для інших частин ісламського світу, спостерігаються і в Україні.
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Внаслідок відмінностей методів роботи та різної аудиторії, яку охоплюють в Криму
турецькі й арабські мусульманські організації, вибудовується своєрідний функціональний
розподіл між ними: турецький іслам впливає на формування офіційного кримського ісламу, а
арабський – на формування певного сегменту народного ісламу та релігійної опозиції.
Позицію більшості місцевих мусульман можна охарактеризувати як неактивну, вони
знаходяться в процесі засвоєння різних зовнішніх ідеологічних впливів [15].
Лідери кримських татар формулюють політичні програми переважно у нерелігійних
термінах, хоча і висувають вимоги щодо реалізації релігійних прав. Загалом світська
орієнтація кримськотатарських політиків не заважає їм використовувати ісламську
ідентичність як додатковий мобілізаційний ресурс. Цим ресурсом користуються і інші
учасники цього процесу, зокрема, міжнародні ісламські організації. Боротьба за політичне
самоствердження становить одну із складових структури мусульманської ідентичності.
Русинство в Україні
17 лютого 1990 року в Ужгороді у Будинку профспілок відбулися установчі збори
обласного культурно-освітнього Товариства підкарпатських русинів. Його учасники
сформували правління на чолі з М. Томчанієм. Разом з ним до правління у складі 25 осіб
були обрані К. Балог, П. Годьмаш, П. Кампов, М. Михалева, Б. Сливка, І. Туряниця,
В. Фединишинець та ін. Статут організації визначав різні напрями культурно-освітньої
діяльності: збирання фольклору, дослідження русинської мови, історії тощо.
Культурне русинство на Закарпатті – одна із складових усвідомлення представників
населення краю приналежності до групи, членів якої об’єднує традиційна назва “русини”, а
також спільні уявлення про культурну, релігійну та мовну етнічну самобутність. Феномен
культурного русинства є феноменом етнічної ідентичності. Ця ідентичність, проте, далека
від однорідності. Її диференціація обумовлена особливостями соціального і культурного
розвитку населення краю, специфікою взаємодії різних етнічних і релігійних компонентів,
впливом на ці процеси політики держав, до складу яких Закарпаття входило в різні періоди
історії. Серед русинів, в основному, переважають ті, хто усвідомлює себе регіонально
самобутньою частиною українського народу. Інші самоідентифікуються як представники
окремої русинської нації (народу). Треті вважають себе угрорусинами – частиною угорського
народу, четверті більше тяжіють до словаків. Найрадикальніші діячі русинського руху
відносять до русинів і тих закарпатців, які називають себе лемками, бойками і гуцулами.
Культурне русинство як вид суспільної діяльності полягає в збереженні, заохоченні та
сприянні розвитку специфічних для русинів місцевих (регіональних) культурних, релігійних
та інших традицій, промислів і видів господарювання, говірок і практик їх застосування в
побутовому спілкуванні, літературній творчості тощо.
Товариство “підкарпатських” русинів (ТПР) однією з вимог висунуло надання Закарпаттю
статусу автономної республіки. Розробляючи плани створення особливого державного
утворення – Підкарпатської Русі, керівники цієї організації висловлювали ідею існування
самостійного народу – підкарпатських русинів, які нібито нічого спільного не мають з Україною
та українцями. Але факти свідчать протилежне. Погляди ідеологів політичного русинства, які
можуть викликати міжнаціональні конфлікти, засудили в 1991 р. Народний рух, Товариство
української мови, товариство “Меморіал”, товариство “Україна” та інші громадські організації.
У спільній заяві цих організацій було підкреслено, що заклик до автономії Закарпаття після
проголошення Декларації про державний суверенітет є національною зрадою.
У квітні 1989 р. в Польщі виникла перша русинська організація – “Стоваришеня
Лемкув”. Майбутнє покаже, що все ж спонукало ініціаторів цих акцій та авторів статей:
наукова істина, турбота про долю русинів-українців чи щось інше. Однак виникають
питання, чому русинський рух реанімований у всіх країнах, де проживають українці-русини?
Чому русинські організації виникли впродовж одного – 1990 року? Розглянемо їх перелік і
хронологію створення: Товариство підкарпатських русинів у Закарпатті (лютий 1990 р.),
Русинська Оброда у Межилаборцях (Чехословаччина, березень 1990 р.), Об’єднання
приятелів Прикарпатської Русі у Празі (жовтень 1990 р.), Руска Матка у Воєводині (грудень
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1990 р.). Русинська організація Угорщини в Будапешті “Організація Русинув Мадярщини”,
утворена в березні 1991 р. Така одночасність у “відродженні” русинського руху привертає
увагу вже хоча б тим, що процеси демонтажу комуністичних режимів у названих країнах не
були так чітко синхронізовані.
Деякі громадські організації закарпатських русинів стали претендувати на право
називатися окремим “четвертим” східнослов’янським народом, а не гілками українського, а
свою мову вважати саме мовою, а не одним з місцевих діалектів [10, с. 345].
Спроба 11 русинських організацій об’єднатися в лютому 2000 р. в єдину структуру під
назвою “Сойм підкарпатських русинів” виявилася невдалою – невдовзі низка організацій
призупинили членство в Соймі. В Організації не представлених народів русинів репрезентує
так званий Тимчасовий уряд Підкарпатської Русі.
У 1991 р. був скликаний Перший світовий конгрес русинів. Він проходив у
словацькому місті Межилаборці. У 1993 р. форум відбувся у Криниці (Польща), в 1995 р. – у
Російському Керестурі в Югославії (третій конгрес збігся із 250-річчям з часу переселення
русинів-українців з Підкарпатської Русі до цієї країни), в 1997 р. – у Будапешті. Конгреси
фінансували уряди країн-організаторів. П’ятий Світовий конгрес русинів проходив у 1999
році в Ужгороді. До органів української влади V Конгрес звернувся з низкою пропозицій,
серед них: офіційно визнати русинську національність в Україні; ввести національність
“русин” до офіційного переліку національностей України з наданням їй окремого коду;
припинити практику інформаційної блокади русинства в державних ЗМІ; усунути практику
таємного переслідування прибічників русинського руху, які працюють в державних
структурах; відкрити при Ужгородському державному університеті кафедру русинської мови
і літератури; створити науковий центр русиністики для дослідження історії, народознавства,
літературознавства, лінгвістики, фольклору Карпатського регіону [7] .
У книзі Л. Кучми “Україна – не Росія” було зазначено, що, мовляв, українська мова не є
мовою закарпатців. Це викликало розкручування нового витка так званої “русинської
проблеми”. Вказане твердження вжите в книзі, звичайно, в певному контексті, але ті, хто
вирішив ним скористатися, його з контексту вирвали. Цікаво, що вожді політичного
русинства вже неодноразово бомбардували різні президентські структури вищеназваними
зверненнями та “проектами” [16].
“Програма захисту русинів” шляхом впливу міжнародної громадськості на урядові кола
України, яку розробив П. Магочій, вплинула на діяльність українських громад у сусідніх
країнах. Створення автономної республіки Підкарпатська Русь активно обговорювалося на
вищеназваних всесвітніх конгресах русинів.
У ході Всеукраїнського перепису населення 2001 р. була зафіксована чисельність
окремих етнографічних груп українського народу (бойки, гуцули, лемки, литвини, поліщуки,
русини), які постійно проживають в Україні. Загальна кількість представників цих
субетносів становила 32,4 тис. чол. Найбільшу за чисельністю групу серед населення
вищеназваних субетносів складали гуцули (21,4 тис. чол.) та русини (10,2 тис. чол.). Лемки –
672 чол., бойки – 131, литвини – 22, поліщуки – 9 чол. [10, с. 347]. Ці дані визначені на
основі Реєстру перепису населення. Ті, хто ідентифікував себе русином, таку нагоду мали.
Разом з тим, той факт, що 10,2 тис. жителів Закарпаття згідно перепису 2001 р.
ідентифікували себе русинами, не означає, що всі вони (русини) заперечують українське
коріння.
Події 7 червня 2008 р. у Мукачеві ознаменували зміну орієнтації політичного
русинства, кадрової орієнтації і пропагандистського супроводу цих змін. Значно
ефективнішим шляхом стала “боротьба” за відновлення на Закарпатті автономної
Підкарпатської Русі в межах листопада 1938 р. Така місія покладалася на європейські
конгреси русинів. Зміна стратегічної орієнтації неорусинства, ймовірно, була обумовлена як
спонсорськими джерелами, так і внутрішньополітичними чинниками.
Олекса Мишанич вказує, що політичне русинство стало наслідком розпаду СРСР. Воно
реанімувало віджилі і непопулярні ідеї “відрубності” корінного населення Закарпаття від
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України, роблячи спробу створити з нього новий народ з промосковською, будапештською
або празькою орієнтацією. Ідеологи політичного русинства орієнтуються на народному
русинстві й прихильності місцевого населення до давньої етнічної самоназви “русин” [17].
В Україні така поведінка найбільш рельєфно проявилася в Закарпатті. Всупереч
наполегливим запереченням з боку відомих представників політичного русинства їх зв’язків
із спецслужбами. Серед джерел такої інформації – спогади, роздуми та документи,
опубліковані одним із засновників ТПР [18, с. 117–124].
Більшість (з майже 20 офіційно зареєстрованих в області русинських організацій)
працює в руслі збереження русинської самобутності, традицій автохтонного населення краю.
Як повідомляла на початку 2008 р. уповноважена з прав людини Верховної Ради України
Н. Карпачова, в області 27 недільних шкіл, де вивчається русинська мова, література і
культура, плідно працюють русинські письменники, художники, артисти, русинською мовою
виходять газети “Підкарпатська Русь”, “Підкарпатський русин”, збірник “Руснацький світ”.
За роки незалежності України відбулося 20 фестивалів русинської культури, проведені 30
виставок закарпатських русинських художників, численні “круглі столи”, науково-практичні
конференції з питань розвитку русинської мови і літератури. З 1989 р. видано понад 80
найменувань поліграфічної продукції, в тому числі 50 книг русинською мовою. Низка
авторів стверджує, що провідники неорусинства діють на догоду силам, зацікавленим у
дестабілізації ситуації в Україні, не забуваючи при цьому про реалізацію власних амбіцій та
інтересів [19]. Про це зазначає і опублікована в Інтернет-виданні заява [20].
Цікаві міркування з цього приводу висловив відомий публіцист-україніст, вчений, поет
Юрій Бача: “Русина-українця, образно кажучи, треба було б охороняти як історичну реліквію,
тому що він зумів – один на один! – зберегти національні риси свого життя на сьогоднішній
день! Тому ми повинні були б з максимальною увагою вивчати способи, до яких, будучи
нечисленними і економічно слабкими, вони вдавалися, щоб зберегти себе і допомогти їм
наздогнати те, чого вони так і не встигли зробити впродовж своєї неймовірно складної і важкої
історії, – усвідомити себе повністю і, зберігаючи свої історичні особливості, долучитися також
до загальнонародних цінностей і надбань усього українського народу. Замість уважного
ставлення до закарпатського русина-українця, замість ретельного вивчення та подальшого
розвитку його спадщини серед нас панує розбрат у розумінні наших сучасних завдань щодо
збереження життя нашого народу, невміння відрізнити основне від другорядного і зосередитися
на головному, поступитися в другорядному задля перемоги того головного, вирішального.
Незаперечним, що карпатський русин-українець вистояв в історії і залишився собою
лише тому, що тримався свого походження, своєї руської віри, своєї бесіди, своєї народної
культури, своїх звичаїв і традицій, саме тому, наперекір важко прохідним Карпатам і
ослабленому припливу інформації про історичні події в житті його народу, він знав, що “то
свої за горами, не чужі”, і вірив, що “Карпати не розведуть навічно нас!”. Основними
факторами, які допомагали закарпатському русину-українцю вистояти в боротьбі за
збереження свого історичного обличчя і національного життя, була його традиційна
стабільність і витривалість в усіх сферах матеріального і духовного життя, замкнутість,
пасивність форм опору, що підтримувались натуральним способом господарювання та
цілковитою ізольованістю і самодостатністю його життя в горах Карпатах” [21, с. 302–303].
Активні форми боротьби населення за збереження своєї віри, культури, звичаїв,
традицій вносили різноманітність у спосіб життя русинського населення в Карпатах. Життя в
таких умовах і в такому середовищі виробило тип замкнутого і пасивного русина, який
успішно долав постійні спроби найрізноманітніших асиміляцій, поки захистом йому були
саме той самодостатній натуральний спосіб життя, багата народна культура і “руська” віра
[10, с. 350].
Україну не оминули процеси, характерні для багатьох країн. Необхідний зважений
підхід керівництва країни до громадян та прав меншин, щоб не допустити розвиток
сепаратистських тенденцій в окремих регіонах і держави в цілому.
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Проблема державно-національної ідентичності набуває дедалі більшої актуальності і
значущості в українському суспільстві. Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що в
Україні, як і в кожному регіоні, зростає частка населення, котра ідентифікує себе з країною, в
якій проживає.
За даними Інституту соціології НАН України, ідентифікація “громадянин України” є
домінуючою. Впродовж 2005–2006 рр. кількість опитаних, які обирають її, майже вдвічі
перевищує кількість тих, що ототожнюють себе, перш за все, з певною місцевістю, і у 8–9
разів частина тих, хто відчувають себе прив’язаними до певного регіону [22].
Всеукраїнський перепис 2001 р. підтвердив, що в Україні, порівняно з переписом
1989 р., позначилася чітка тенденція зростання чисельності українців як у всій державі, так і
в кожному регіоні, зокрема. Збільшення кількості українців – громадян України, які
ідентифікують себе з титульною нацією, пов’язане не тільки з демографічними процесами.
Перепис констатує, що більшість українських громадян обирають українську ідентичність,
навіть, якщо вони не розмовляють українською мовою. Ця тенденція проявляється в
кожному регіоні України. Поступово кількість прихильників такого вибору зростає,
особливо серед молодого покоління, в якого відсутня пам’ять про СРСР. Соціологічні
опитування також констатують досить високий рівень патріотизму жителів України.
Кількість осіб, які вважають себе патріотами України, зросла з 2003 до 2005 рр. з 60 % до
75 %. У 2005 р. до 90,3 % опитаних відповіли, що сприймають Україну як свою Батьківщину.
В серпні 2006 р. переважна більшість респондентів (69,5 %) відповіли, що в тій чи іншій мірі
пишаються тим, що є громадянами України.
Важливою залишається роль національної ідентичності в утвердженні демократії, яка
зумовлює усвідомлення громадянина і суспільства національних інтересів, довіру до
держави та її інститутів, солідарність з ними для досягнення суспільно значущих цілей.
Досвід сучасних розвинених країн Центральної і Східної Європи, Китаю переконливо
свідчить на користь незаперечної аксіоми, яка полягає в наступному: національна
ідентичність є визначальною конкурентною перевагою в сучасному глобалізованому світі.
Відмінності в етнічній структурі, мовних, культурно-світоглядних, геополітичних та
інших орієнтаціях населення України продукують наявність певних протиріч на ґрунті
розбіжностей інтересів. Разом з тим, відмінною ознакою українства в усі часи була його
специфічна культурна толерантність – здатність сприймати і засвоювати інші культури й
світогляд. Тому кількісно домінуючий і формально визнаний титульним український етнос
не є носієм асиміляційної загрози для етнічних меншин [23].
Сучасну Україну можна визначити як регіон з порівняно низьким ступенем
етноконфліктності і відсутністю антагоністичних протиріч у міжетнічних відносинах, з
домінуванням компромісної готовності етнічних спільнот і з спільним визнанням
міжетнічного миру та злагоди як цінності вищої, ніж вигоди від етнополітичних “перемог”.
Застосування до етнополітичних проблем України загальної типології конфліктів показує,
що в українських умовах не було етнічних конфліктів, які б становили один який-небудь
конкретний тип етноконфлікту в чистому вигляді. В кожній з етноконфліктних ситуацій
домінувала або домінує якась одна конкретна сторона.
Серед особливостей сучасної етнополітичної ситуації в Україні, в тому числі його
конфліктної складової, варто виділити перехідний стан суспільного життя, відсутність
стабільних інститутів громадянського суспільства і традицій публічного громадського
обговорення актуальних питань, недостатність досвіду самоорганізації на груповому та
регіональному рівнях [24].
Традиційними стали “Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої та юнацької творчості “Всі
ми діти твої, Україно!”, Дні слов’янської писемності і культури, Всеукраїнський літературний
фестиваль ”Пушкінське кільце”, фестиваль національних культур південного регіону України
“Дружба”, всеукраїнські мистецькі фестивалі національних культур “Ми – українці” і “Поліське
коло”, фестиваль єврейського мистецтва “Шолом, Україно!” і корейської культури “Кореяда”,
тюрксько-татарський конкурс-фестиваль “Київ сандугачі” та багато інших.
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Задоволенню культурних потреб національних меншин сприяє діяльність 85 культурних
центрів. Понад 2 тис. аматорських театральних, музичних і фольклорних колективів
національних меншин продовжують зберігати і розвивати свою культуру і традиції.
Випуск літератури мовами етнічних спільнот здійснює державне підприємство
“Спеціалізоване видавництво літератури мовами національних меншин “Етнос” та відповідні
редакції регіональних державних видавництв у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Ужгороді і
Сімферополі. Впродовж останніх років вийшли друком понад 450 найменувань книг на 23
мовах національних меншин. Інформаційні потреби національних меншин задовольняють
також електронні та друковані ЗМІ, що виходять як на всеукраїнському, так і регіональному
рівнях [25, с. 65–105].
Європейський вибір, який зробила Україна, – це наближення до стандартів реальної
демократії, що базується на засадах верховенства права і свобод людини й громадянина.
Реалізація положень Програми діяльності уряду “Український прорив: для людей, а не
політиків” потребує серйозного вдосконалення національного законодавства у сфері
міжнаціональних відносин та адаптації його положень до міжнародно-правових стандартів
ЄС. Нинішній етап суспільного життя держави вимагає розробки такого правового акту,
який би визначав концептуальні основи державної етнонаціональної політики. В цьому
контексті, згідно з Указом Президента України від 20 січня 2006 р. “Про план заходів із
виконання обов’язків та зобов’язань Україною, що випливають з її членства в Раді Європи”,
передбачено подальше вдосконалення існуючої політико-правової бази регулювання
етнонаціональних процесів.
З метою вирішення комплексу питань, пов’язаних з нормативним, фінансовим та
матеріально-технічним забезпеченням реалізації положень Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин Ради Європи, Державний комітет у справах національностей та релігій
влітку 2008 р. вніс доповнення до Закону “Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин”. Так, до переліку мов, які потребують спеціального
захисту держави, запропоновано включити вірменську, ромську, караїмську і кримчацьку
мови, з визначенням конкретних варіантів зобов’язань держави до кожного з них.
Процеси відродження етнонацінальних витоків в культурах країн пострадянського
простору сприятливо позначилися на низці сфер суспільного життя, але разом з тим оголили
багато болючих проблем. Серед них, проблема вивчення російської мови в Україні [10, с. 355].
Зауважимо, що ті ж партапаратники і чиновники, які в 1980-і рр. перешкоджали розвитку
української мови, сьогодні заперечують необхідність вивчення російської. Практично в
середній школі російську мову й культуру не вивчають, при цьому не набагато покращилася
якість викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької). Та й розвиток
української мови відбувається не на належному рівні. В країну приїжджають іноземці, вони
хочуть отримувати освіту російською або англійською мовами. Дозволяється створення
англомовних груп для іноземців, у той час як російськомовне навчання з 2005 року виявилося
під забороною [10, с. 356]. Раніше чи пізніше необхідність збереження полімовності і
зміцнення позицій російської мови має бути усвідомлене і на державному рівні. Зростає
дефіцит кваліфікованих викладачів російської мови і літератури, відчувається нестача якісної
навчально-методичної літератури. Важливо враховувати, що для мільйонів людей російська
мова є мовою міжнародного спілкування. Російська і українська культура тісно пов’язані. Як
зазначав П. Скоропадський: “Великороси і наші українці створили спільними зусиллями
російську культуру, науку, російську літературу, музику і художня творчість” [26, с. 233].
Працюючи сьогодні над вдосконаленням законодавства у сфері міжнаціональних
відносин, необхідно розуміти, що воно повинно служити правовому забезпеченню
демократичної державної етнополітики в Україні, спрямованої на забезпечення
громадянської злагоди та міжнаціональної толерантності, сприяти консолідації української
політичної нації. Сучасні реалії життя вимагають від нас усвідомлення того, що одним з
головних вимог до України на шляху її інтеграції в європейське співтовариство є
функціонування відповідного законодавчого поля для практичної реалізації прав
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національних меншин. Лише за таких умов може забезпечуватися внутрішня суспільна
стабільність в Україні та її високий міжнародний авторитет.
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ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье автор анализирует процесс формирования современной этнополитики Украины в контексте евроинтеграционных процессов. Отдельно характеризирует мусульманское население и русинство в Украине, обосновывает потребность совершенствования политико-правовой базы в сфере междунациональных отношений.
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FEATURE OF MODERN ETHNOPOLICY OF UKRAINE IS IN CONTEXT OF
EUROINTEGRATION PROCESSES
In the article the author analyses the process of forming the modern ethnopolicy of Ukraine in
the context of eurointegration processes. Turns separate attention on description of moslem population and rusinstva in Ukraine, to the requirement of perfection of politiko-pravovoy base in the sphere of international relations.
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ:
“НОВА ЕРА” СПІВПРАЦІ
У статті аналізуються основні етапи польсько-української співпраці.
Розкрито зміст і вузлові проблеми кожного з них. Зроблено
акцент на новому етапі відносин України та Польщі після зміни політичного керівництва в державах.
Ключові слова: Україна, Польща, українсько-польські відносини, “нова
ера”.

З

і зміною суспільно-політичної ситуації в сучасних Україні та Польщі, постала
необхідність осмислення стратегії подальшої співпраці, визначення орієнтирів та
пошуку нових підходів до польсько-українського співробітництва. Цей етап
розвитку відносин отримав означення як “нова ера співпраці” [1].
Нагадаємо, що термін “нова ера” використовувався в іншій історико-політичній
ситуації [2]. Друга половина 90-х років ХІХ ст. була переломною в історії суспільнополітичної боротьби в Україні, зокрема в Галичині, яка стала притулком для всього
українського національного руху. Тут швидко набирав сили процес національного
самоусвідомлення народних мас, формувалася партійно-політична система. В умовах
загострення протистояння відносин між Австро-Угорщиною та Російською імперією
наприкінці ХІХ століття та активізації українського національного руху, австрійський уряд
шукав шляхів врегулювання українсько-польських відносин у Галичині. Компромісна угода
1890–1894 рр. (так звана “нова ера”) була спробою українсько-польського порозуміння в
умовах Австро-Угорської імперії. Вона виявилася тривалішою, ніж попередні спроби
порозуміння, та все ж не довговічною. Офіційного тексту угоди ніколи не було складено. На
жаль, українсько-польські відносини 1890–1894 pp. налагодити не вдалося. В обох
суспільствах “новоерівська” політика не знаходила широкої підтримки. Серед українців
найбільше проти неї виступали москвофіли і радикали. Врешті угода показала неготовність і
неспроможність взаємопорозуміння між українцями та поляками, і після 1894 р.
протистояння посилилося.
Реанімація терміну в нових умовах історичного розвитку початку ХХІ ст. щодо
характеристики нових підходів до польсько-українського співробітництва потребує
врахування вже напрацьованого досвіду й вироблення стратегії двосторонньої співпраці. У
зовнішньополітичній діяльності сучасної незалежної України стосовно держав ЦентральноСхідної Європи чи не найголовніше місце належить розбудові зв’язків з Республікою
Польща. Це можна пояснити кількома причинами: по-перше, багатовіковою історичною
обумовленістю українсько-польських відносин; по-друге, територіальною близькістю; потретє, спільністю етнодемографічних коренів; по-четверте, тісними культурними зв’язками;
по-п’яте, спільністю політико-стратегічних інтересів.
Розвиток двосторонніх українсько-польських відносин (які після підписання
Президентами обох держав – Л. Кучмою і О. Кваснєвським – Спільної заяви “До
порозуміння і єднання” у травні 1997 р. вийшли на рівень стратегічного партнерства) умовно
можна поділити на кілька періодів. Зупинимося на їх сутнісній характеристиці з
виокремленням основної проблематики у стосунках між державами-сусідами.
І період – 1990–1992 рр. – підготовчий, коли були зроблені перші кроки на зближення:
від “Декларації про засади основних напрямів розвитку українсько-польських відносин” (13
жовтня 1990 р.) до встановлення дипломатичних відносин 4 січня 1992 р. Саме в цей час
Польща 2 грудня 1991 р. першою визнала державну незалежність України.
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ІІ період – 1992–1995 рр. – встановлення контактів, “відкриття” України для широкого
загалу польської політичної еліти, підписання перших двосторонніх документів, обопільне
вивчення можливостей партнерів.
Важливим етапом у формуванні нової системи двостороннього співробітництва став
перший офіційний візит Президента України Л. Кравчука до Республіки Польща у травні
1992 р. Він започаткував традицію українсько-польських зустрічей на найвищому рівні. Під
час візиту – 18 травня 1992 р. – був укладений базовий договір про добросусідство, дружні
відносини та співробітництво між двома державами.
Наступним кроком у поглибленні двосторонніх зв’язків став офіційний візит в Україну
Президента Польщі Л. Валенси 24–25 травня 1993 р. Одним із головних результатів його
було створення Консультаційного комітету Президента України і Президента Республіки
Польща, мета якого полягала у поліпшенні координації спільних дій у галузі
транскордонного співробітництва. Перші засідання Консультаційного комітету відбулися
наприкінці травня (Київ) та в листопаді (Варшава) 1993 р. Хоча офіційно, як своєрідний
механізм “гарячих ліній” між президентами, він почав діяти за обопільною згодою ще з
квітня 1993 р.
Позицію Польщі щодо України чітко сформулював під час візиту до Києва 9–11 лютого
1994 р. міністр закордонних справ Республіки Польща Б. Геремек: “Наш інтерес полягає в
посиленні незалежності України і Білорусі, інакше Польща стане останньою фортецею,
“полем битви” між Сходом і Заходом, що було б для нас невигідно” [3, с. 284]. Тому в ході
зустрічі було навіть висунуто ініціативу щодо включення України до франко-німецькопольської парламентської співпраці у межах “Веймарської групи”. Натомість, під час візитувідповіді міністра закордонних справ України А. Зленка до Варшави (березень 1994 р.) було
прийнято Декларацію міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про засади
формування українсько-польського партнерства [4], де особливо наголошувалося на
європейському контексті двосторонніх відносин.
Україну також цікавила повноцінна робота в структурах Центральноєвропейської
ініціативи, асоційованим членом якої вона була з 1994 року. Польща, яка на той час
головувала в ЦЄІ, підтримала це прагнення України під час зустрічі міністрів закордонних
справ країн – членів ЦЄІ у Кракові (квітень 1995 р.) і двосторонніх українсько-польських
консультацій у Варшаві (липень 1995 р.). Тим самим, уже з 1994–1995 рр. Польща певною
мірою стала виконувати “цивілізаційну місію” щодо України – представляла інтереси нашої
держави на міжнародній арені.
ІІІ період – 1995–1999 рр. – розвиток договірно-правової бази; виведення двосторонніх
відносин на рівень стратегічного партнерства.
Українсько-польські відносини вийшли на рівень стратегічного партнерства після
підписання Президентами – Л. Кучмою і О. Кваснєвським – Спільної заяви “До порозуміння
і єднання” (травень 1997 р.). Стратегічне партнерство означає, насамперед, збіг позицій з
основних питань міжнародної безпеки та інтеграції з європейськими і євроатлантичними
структурами. Як результат, активізувалися контакти на всіх рівнях – загальнодержавному,
міжгалузевому, підприємницькому, науковому, культурному. Пожвавив свою роботу і
Консультативний комітет. На нього було покладено функції координатора всього обсягу
українсько-польського співробітництва.
Водночас, наприкінці ХХ ст. відносини між Україною та Польщею стали дещо
прохолоднішими. Серед причин, що викликали таку ситуацію, можна назвати активізацію
українсько-російських взаємин. Зокрема, 26 травня 1997 р. був підписаний “Великий
договір” між Києвом і Москвою, завдяки чому сформувалася думка про Україну як таку, що
наближена до Росії. Польща, зі свого боку, також намагалася розвивати активні відносини з
Російською Федерацією, оскільки є залежною від російських енергоносіїв [5, с. 80].
IV період – 1999–2004 рр. – зі вступом Польщі до НАТО та набуттям членства в ЄС
остаточно формується роль Варшави як одного з найважливіших партнерів України на
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міжнародній арені, “провідника” євроатлантичних і європейських інтеграційних прагнень
нашої держави.
На цьому етапі неоціненними є досвід і підтримка Республіки Польщі на шляху
України до європейської та євроатлантичної інтеграції. Польща фактично взяла на себе
відповідальність за українське просування до членства в НАТО і ЄС. Саме вона
підтримувала Україну в найскладніший період її політичної ізоляції на світовій арені.
Тодішній президент Польської держави О. Кваснєвський проводив чітку лінію на підтримку
України в очах Заходу і українська тема порушувалася ним під час доволі частих зустрічей із
президентом США у 2002–2003 рр. Отже, на найвищому політичному рівні Польща діяла не
тільки у власних інтересах, а й у інтересах польсько-українських [5, с. 81–82].
Наочним прикладом цього може слугувати висунута в січні 2003 р. ініціатива Польщі
щодо розробки “східного виміру” політики Європейського Союзу, який містив би і
концепцію особливих відносин з Україною. Пропозиції Польщі охоплювали необхідність
чіткого визначення перспективи членства в ЄС для України, а також негайного надання
Україні статусу країни з ринковою економікою. Крім того, Польща запропонувала створити
в рамках ЄС Європейський фонд демократії для підтримки неурядових організацій в Україні,
Білорусі, Молдові та Росії; Європейську програму стажувань для підтримки обміну
випускниками вузів та молодими фахівцями; підтримувати програми і кафедри європейської
інтеграції в університетах України та створити Європейський інвестиційний фонд для
Східної Європи з метою підтримки малого та середнього бізнесу.
Польща та Україна сподівалися, що новий “східний вектор” стане невід’ємною
складовою Європейського Союзу. Проте пропозиції Польщі так і не отримали належної
підтримки та розвитку всередині загальноєвропейських інституцій [6, с. 116]. Намагання
Польщі підтримати Україну негативно сприймали деякі країни Євросоюзу, що могло, як
застерігали провідні європейські політики, уповільнити польське просування до ЄС. У
геостратегічному вимірі до цих проблем додавалося ще й насторожене ставлення Франції та
Німеччини до Польщі як до “проамериканського троянського коня”. Треба також мати на
увазі, що Польща не була задоволена реаліями тодішньої політики українських владних
структур, які віддавали перевагу російському векторові та залученню російського капіталу.
За такої ситуації спостерігалася переорієнтація Польщі на поглиблене вирішення
внутрішньодержавних проблем і певне дистанціювання від зовнішніх проблемних партнерів,
яким в очах Заходу була Україна.
V період – початок 2004 – початок 2010 рр. З травня 2004 р. – узалежнення українськопольських відносин від реалій вступу нашого західного сусіда до ЄС (1 травня 2004 р.) і
входження до Шенгенської зони (21 грудня 2007 р.). Вступ Польщі до Європейського Союзу
створив для України нову реальність: серед його членів уперше з’явилася країна, яка
лобіювала український курс на членство в ЄС, а також і НАТО. Водночас, в умовах
післяпомаранчевого розвитку постала необхідність істотної модернізації структури та
наповнення політичного діалогу між Україною та Польщею. Наприклад, принципової ваги
набула співпраця, спрямована на досягнення відповідності України першому з
Копенгагенських критеріїв членства в ЄС (“політичному” критерію): забезпечення
стабільності демократичних інститутів, захист прав людини та верховенство права. 2005 рік
був проголошений Роком України в Республіці Польща і урочисто відкритий у Варшаві в
квітні 2005 р. за участі президента України В. Ющенка. Україна і Польща підписали угоди
про академічне визнання документів про освіту і наукові ступені та про співробітництво у
сфері інформатизації.
Розширилися торговельно-економічні та науково-технічні зв’язки між Україною та
Польщею. Республіка Польща стала найважливішим економічним партнером України у
Центральній Європі. Україна – друга за величиною країна, куди спрямовувався польський
експорт [7]. Спільна українсько-польська програма співробітництва у галузі науки і
технологій станом на 2008 рік налічувала понад 150 спільних науково-дослідних проектів.
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Розвивалося транскордонне співробітництво у рамках створених у середині 1990-х років
єврорегіонів “Карпати” і “Буг”.
Водночас практично на всі сфери двосторонніх відносин накладалися проблеми,
пов’язані із входженням Польщі з кінця 2007 р. до Шенгенської зони, що зумовлювало нові
процедури й правила перетину українсько-польського кордону й, відповідно, створювало
додаткові труднощі для розвитку й оптимізації співпраці між двома державами.
Важливим акцентом розвитку двосторонніх відносин стало ініціювання Польщею
активізації східного вектора в політиці ЄС. Ідея посилення східного вектора Європейської
політики сусідства (ЄПС) стала на 2008 рік одним із пріоритетів зовнішньої політики
Польщі, яка позиціонувала себе лідером у цьому напрямку. Міністр закордонних справ
Польщі Радослав Сікорський, представляючи 7 травня 2008 р. в сеймі напрями зовнішньої
політики держави на 2008 рік, задекларував цю ідею: “Польща має продовжувати
спеціалізуватися на виробленні спільної зовнішньої політики щодо Сходу”. Водночас
Польща прагнула і прагне зміцнити свою позицію в ЄС, насамперед, за рахунок посилення
ролі в Східній Європі. Директор Центру східноєвропейських досліджень Варшавського
Університету Ян Каліцький в інтерв’ю Польському радіо підтвердив цю ідею: “Хочу
наголосити, що сила польської позиції в Європейському Союзі залежить від того, яку
підтримку і силу ми маємо на сході” [8, с. 13].
Міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що його країна має намір реалізувати
ЄПС на східному напрямку зі своїми партнерами – Чеською Республікою, Словаччиною,
Угорщиною, Естонією, Литвою, Латвією, Румунією і Болгарією, а також із Швецією. Польща
на засіданні Європейської Ради у березні 2008 р. підтримала пропозицію створити Союз для
Середземномор’я і, таким чином, розраховувала на підтримку з боку ЄС для виокремлення
східного напрямку ЄПС.
Ці наміри Польщі тоді ж були реалізовані й знайшли своє відображення в спільній
польсько-шведській пропозиції “Східне партнерство” від 23 травня 2008 р. Вона була
представлена і схвалена на засіданні Ради ЄС із Загальної політики ЄС та Ради з питань
Міжнародних відносин 26 травня 2008 р. в Брюсселі та стала флагманською ініціативою
всього ЄС. 26 травня 2008 р. під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського
Союзу в Брюсселі, Польща і Швеція представили загальну пропозицію в сфері поглиблення
східного напрямку політики ЄС, котра отримала назву “Східне партнерство ЄС” (далі – СП).
Ініціатива СП адресована до шести країн: безпосередні адресати – Україна, Молдова, Грузія,
Азербайджан і Вірменія, а також передбачалася технічна й експертна співпраця з Білоруссю.
СП – це набір конкретного інструментарію, який не гарантує перспективу членства в ЄС.
Водночас через цей інструментарій дає можливість відкривати канали ЄС для втілення
інтеграційних проектів на теренах визначених країн. На думку багатьох політичних діячів і
дослідників, СП може бути корисним механізмом, який сприятиме прискоренню політичної
й економічної модернізації східних партнерів [8].
Отже, від часу входження Польщі до ЄС відбувалося наповнення відносин новим
змістом, посилення її ролі як адвоката й лобіста євроінтеграційного та євроатлантичного
курсу України. Це знайшло свій вияв, з одного боку, в підтримці ідей України, а з іншого, – у
виробленні та реалізації конкретної програми співпраці ЄС з країнами Східної Європи.
Насамперед, мова йде про програму сусідства і особливо про проект “Східне партнерство”.
Саме польсько-шведська ініціатива спрямована на реальне прискорення процесу долучення
України (поряд з іншими східноєвропейськими державами) до інтеграції з ЄС.
VІ період – упродовж першої половини 2010 р. відбулися зміни керівництва в
державах, що знайшло вияв у характері відносин України й Польщі. Перші місяці 2010 р.
супроводжувалися змінами найвищого державного й політичного керівництва в Україні. У
результаті чергових виборів президентом України став В. Янукович. Водночас призначення
М. Азарова прем’єр-міністром означало зосередження Партією регіонів найвищої державної
й виконавчої влади в Україні.

132

Україна–Європа–Світ

Трагедія під Смоленськом і загибель президента Л. Качинського призвели до
дострокових
виборів
глави
польської
держави.
Перемога
Б. Коморовського
супроводжувалася концентрацією влади по лінії президент-прем’єр у руках партії
Громадянська Платформа.
Попередні заяви і перші рішення нового керівництва України і Польщі дозволяють
говорити про настання з середини 2010 р. нового етапу в українсько-польських відносинах.
Народний депутат України, президент Українського союзу промисловців і підприємців,
Співголова координаційного комітету Польсько-української господарчої палати, співголова
Українсько-польського форуму партнерства Анатолій Кінах і депутат Європейського
Парламенту від Громадянської Платформи, Член Європейської Народної партії (EPP),
заступник голови комітету міжнародної торгівлі та голови комітету закордонних справ, член
комісії з питань безпеки та оборони Європейського Парламенту Павел Залевскі в публікації в
газеті “День” від 7 вересня 2010 р. “Скористаймося сприятливим моментом” окреслили нові
підходи до польсько-українського співробітництва в умовах зміни політичного керівництва в
Україні та Польщі, схарактеризувавши цей етап розвитку як “нову еру польсько-українських
відносин”. Зауважимо, що ще в 1990-х рр. йшлося про початок “нової ери” в українськопольських стосунках, відлік якої датували прикінцевим етапом горбачовської “перебудови”
(коли представники Народного Руху України налагоджували контакти з діячами
“Солідарності”) [9].
Ключовими напрямами нинішнього етапу для двох країн визначено реформування,
розширення економічних контактів між Україною та Польщею, інвестиційна співпраця
наших країн, підтримка й допомога Польщі у питаннях інтеграції України в європейську
спільноту та скасування візового режиму для українців з країнами ЄС, посилення захисту їх
прав та інтересів. Автори зазначають, що вихідним пунктом співпраці має стати визначення
взаємних зацікавлень – політичних, економічних, культурних. Україні потрібна підтримка у
наближенні до Євросоюзу та інвестиції. Натомість, в інтересах Польщі – дотримання й
захист прав польського бізнесу в Україні. Хоча до кінця 2010 р. президентський візит
В. Януковича до Польщі не передбачено, двостороння співпраця розвивається на рівні
транскордонної співпраці, регіональних проектів тощо. При вибудуванні перспектив
економічної співпраці варто враховувати безперечні здобутки Польщі хоча б з огляду на той
факт, що Польща в 2009 році, коли в усій Європі спостерігалося падіння економіки,
продемонструвала зростання своєї економіки на рівні 2,4 % (це був кращий показник по ЄС).
Відповідно потребує вивчення досвід державного управління і адміністрування.
Польща та Україна є найбільшими торговельними партнерами серед країн Центральної
та Східної Європи. Польща залишається для України одним із найбільших європейських
економічних партнерів (поряд із РФ, Німеччиною, Голландією, Італією, Туреччиною). За
офіційними даними Держкомстату України за січень–липень 2010 р. український експорт
товарів до Польщі склав 883 585,3 тис. доларів, що на 57,5 % більше відповідних показників
за січень–липень 2009 р. За цей же час імпорт товарів Польщі в Україну становив 1309399,9
тис. доларів (на 13,5 % більше, ніж у січні–липні 2009 р.). Водночас експорт послуг до
Польщі за перше півріччя 2010 р. становив 38075,1 тис. доларів (порівняно з першим
півріччям 2009 р. спостерігається спад на 12,8 %). Показники польського імпорту до України
в зовнішній торгівлі послугами зросли до 60080,4 тис. доларів, що на 4,3 % більше
відповідного показника за І півріччя 2009 р. [10].
Станом на 2009 рік Україна й Польща мають розвинену мережу контрактів на
міжрегіональному рівні. Підписано близько 430 партнерських угод про співпрацю між
суб’єктами місцевого самоврядування обох країн [11].
Водночас слід відзначити, що найбільші закордонні інвестиції Польща має саме в
Україні – 730 млн доларів. Українські інвестиції в Польщі також є найбільшими за кордоном
і становлять 1,2 млрд доларів. В Україні понад 1 тис. польських фірм з польським або
змішаним капіталом [11].
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Серед важливих завдань майбутньої співпраці – потреба розбудови транскордонної
інфраструктури. Зокрема, варто врахувати, що на українсько-польському кордоні (довжиною
542 км) діє 12 пунктів пропуску (з них 6 автомобільних). Водночас на польсько-німецькому
кордоні, довжина якого становить 500 км, діє 38 пунктів пропуску, 19 з яких автомобільних.
У перспективі також особлива увага має бути приділена створенню газового
консорціуму та спільній участі в енергетичних проектах. Нарешті, необхідно позбутися
поверховості й асиметричності у багатьох сферах як торговельно-економічних і науковотехнічних відносин, так і політичного співробітництва на всіх рівнях між Україною і
Республікою Польща.
Україна сподівається на сприяння з боку Польщі щодо якнайшвидшого підписання
угоди про вільну торгівлю та договору про асоціацію. Важливим і надалі залишається
питання лібералізації візового режиму для українців для доступу на територію Євросоюзу та
створення спеціального безвізового режиму на період проведення чемпіонату Європи з
футболу Євро-2012.
На думку А. Кінаха та П. Залевскі, під патронатом обох президентів слід створити
міжнародний комітет співробітництва, що буде поєднувати відповідні урядові та державні
інституції обох країн з метою підготовки і проведення процесу гармонізації українського
законодавства з європейським. Доречним у цьому сенсі є досвід Польщі, здобутий у
різноманітних твінінгових групах в період приєднання. Це співробітництво повинно бути
частиною “Східного партнерства” та одержати фінансову підтримку з боку Європейського
Союзу [1].
З огляду на вагомість курсу на євроінтеграцію України, безперечно знаковим у
розвитку двосторонньої співпраці видається період майбутнього польського головування в
Європейському Союзі у 2011 році. Під час спільної зустрічі прем’єр-міністра Польщі
Д. Туска та Президента Єврокомісії Ж. Баррозу 9 червня 2010 р. в Брюсселі було вироблено
спільну заяву з приводу пріоритетів Польщі під час головування в ЄС (друга половина
2011 р.): підготовка бюджету на семирічний період ЄС; посилення “Східного партнерства”;
покращення енергетичної безпеки ЄС. Оскільки Україна входить до проекту “Східного
партнерства”, важливого значення надається створенню газового консорціуму та спільній
участі в енергетичних проектах, то надзвичайно актуальною залишається перспектива
співпраці.
В ситуації, коли Європейський Союз зайнятий вирішенням проблем, спричинених
кризою, передусім від Польщі залежить, чи підтримає та відчутно підсилить Брюссель
українську позицію. Для посилення позиції Польщі в Євросоюзі може бути важлива
реалізація програми “Східне партнерство” та плідні відносини з сусідами, передусім
економічні, які будуть прискорювати подальший розвиток. Засвоєння Україною
європейських стандартів, її добробут, демократія та державний лад зміцнять європейську
безпеку, а це – ключовий інтерес Польщі.
Водночас, експерти констатують настання своєрідної “паузи” в розвитку відносин між
Україною та Польщею. Після приходу до влади Б. Коморовського, на думку директора
інформаційно-політичного центру “Перспектива” Павла Рудякова, будуть досить вагомі та
помітні зміни в зовнішній політиці Польщі та у двосторонніх польсько-українських
відносинах (експерт пояснює це тим, що змінився загальний контекст, і “польське
адвокатство та заступництво за Україну перед брюссельськими, євросоюзівськими та
натовськими структурами втрачає предметність” [12]). Можна висловити міркування, що на
сьогодні Польща навряд чи збереже роль адвоката України. При цьому одним із дієвих
кроків та реальних механізмів впливу Польщі може бути ініціатива “Східного партнерства”.
При аналізі перспектив двосторонньої співпраці варто враховувати й пріоритети
зовнішньої політики держав. Із зміною політичного лідерства (липень 2010 р.) Польща
визначила головними пріоритетами посилення впливу в Євросоюзі й НАТО, партнерські
стосунки із сусідніми країнами, поглиблення відносин із РФ. Усвідомлення масштабності (на
сьогоднішній день Польща є найбільшою східноєвропейською державою в складі ЄС), дає
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підстави для прагнень Польщі зміцнювати свої позиції в Європейському Союзі, НАТО та у
світі й намагатися грати амбітну зовнішньополітичну роль. Політичний аналітик, фахівець з
міжнародних питань Олександр Палій зазначає, що виконання цієї амбітної ролі останнім
часом у Польщі дуже добре виходило: “Вони мали голос в Європейському Союзі, до якого
прислухалися такі держави як Німеччина, Велика Британія, Італія і т.д. Тобто в ЄС поляки
завдяки своїй енергії чи ідеологізованій зовнішній політиці, чи економічним успіхам, чи
завдяки всім цим речам одночасно, взяли дуже хороші умови. Зараз ніхто вже не каже, що це
якась там країна на Сході Європи, бідний родич і т.д. Тобто головою Європарламенту є
поляк, два комісари Європейської комісії є поляками і т.д.” [12].
Фахівець з міжнародних відносин, доцент Варшавського університету Рафал
Воніцький, підкреслюючи вагомість налагодження добрих відносин з Москвою, зауважив,
що польський уряд має усвідомлювати небезпеку з боку Росії використання налагодження
двосторонніх відносин як засобу для ослаблення польської східної політики й ліквідації
польських ідей щодо розширення ЄС і НАТО в східному напрямку [13].
Наразі експерт українського Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир
Горбач не вбачає у цьому великих ризиків для України: на його думку, при домінуванні
західного вектору зовнішньої політики Польщі, східний вектор особливих змін не зазнає, але
“українсько-польські відносини чекають випробування прагматизмом” [14].
Про прагматизм в українсько-польських стосунках за нових президентів у двох сусідніх
державах говорить і київський політолог Олексій Гарань. На його думку, бачення України
для поляків не зміниться, як не зміниться і надія на проведення українцями реформ у своїй
державі. “Якщо говорити про базові речі, тобто, про стратегічне бачення Польщі для
України, України для Польщі, то думаю, що ці речі не зміняться, – каже він. – Адже в
інтересах поляків, щоб Україна була стабільною, демократичною та інтегрованою в Європу.
Інша річ із обранням Коморовського та взагалі з курсом Польщі й курсом прем’єра Туска,
можна говорити про те, що поляки зараз будуть підходити прагматичніше до українськопольських стосунків” [14].
За прогнозами аналітиків, двосторонні відносини України й Польщі базуватимуться не на
історичних джерелах чи сентиментах, а передусім, на економічному співробітництві. З огляду
на це, керівник Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко
пропонує уважніше подивитись на економічну складову українсько-польських відносин. За
його словами, старі енергетичні проекти за участю України і Польщі будуть піддані змінам – із
урахуванням інтересів і нових пропозицій Росії. Натомість великий український капітал і
надалі використовуватиме Польщу як плацдарм для просування на захід Європи. З огляду на
важливість проблеми з точки зору ЄС, аналітик наголошує на можливості активізації питань,
пов’язаних із прикордонним співробітництвом: “…Можна очікувати на прогрес у питаннях,
пов’язаних із малим і середнім бізнесом, утворенням на прикордонні привабливого
інвестиційного клімату, спрощенням митних правил”. Водночас, за прогнозами Р. Павленка, у
питаннях великої економіки, на жаль, якихось особливих проривів очікувати не доводиться:
“…Тут кожна з фінансово-промислових груп дбає про свій інтерес” [14].
Аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач порушує ще
одне важливе питання, яке виникає у трикутнику “Польща–Україна–Росія”. На його думку,
“перезавантаженням” відносин можуть стати президентські вибори у Білорусі, з огляду на
вироблення спільної позиції щодо уже четвертого обрання президента Лукашенка на посаду.
У середовищі українських політиків і вчених, навіть і пересічних українців, за останні роки
вкоренилося сприйняття Польщі як “адвоката України в Європі” і як надійного стратегічного
партнера. Водночас подальший характер польсько-українських відносин визначатиметься як
позицією обох країн, так і еволюцією геополітичних реалій, насамперед у Європі. Звичайно,
бажано було б, щоб “нова ера” співробітництва позначилася суттєвою активізацією політичної,
економічної, культурно-гуманітарної співпраці. Тим паче, що для цього закладена вагома база
українсько-польського співробітництва впродовж попередніх двох десятиліть.
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УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: “НОВАЯ ЭРА” СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье анализируются основные этапы польско-украинского сотрудничества. Расскрыто содержание и узловые проблемы каждого из них. Сделано акцент на
новом этапе отношений Украины и Польши после смены политического руководства в государствах.
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THE UKRAINIAN-POLISH RELATIONS: A “NEW ERA” OF COOPERATION
This article analyzes the main stages of the Polish-Ukrainian cooperation. The context and
key problems of each period have been described. Focuses on a new stage of
relations between Ukraine and Poland after the change of political leadership in
the state.
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ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
УДК 94 (438)

Сергій Троян
ГЕЛЬГОЛАНД-ЗАНЗІБАРСЬКИЙ ДОГОВІР 1890 Р.
І НІМЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
У статті на основі вивчення оригінального комплексу джерел і компаративного аналізу історичних досліджень проаналізовано
зміст Гельголанд-Занзібарського договору 1890 року в справі
врегулювання англо-німецьких колоніальних суперечностей.
Висвітлено ставлення різних груп німецького суспільства до
угоди між Німецькою імперією і Великою Британією про поділ
Східної Африки.
Ключові слова: колоніальна політика, Східна Африка, ГельголандЗанзібарський договір.

П

ісля офіційного вступу на шлях заокеанської колоніальної політики у квітні
1884 р. Німецька імперія дуже швидко перетворилася в одну з наймогутніших
тогочасних колоніальних держав. Її колоніями стали території в Океанії, Азії,
Африці. Особливо потужні анклави німецьких колоніальних володінь були в ПівденноЗахідній (колишні землі купця А.Людеріца), Західній (території Того і Камеруну) і Східній
(султанат Віту, Буганда, Ваделай, Ньясаленд, острів Занзібар) Африці. У Берліні навіть
серйозно замислювалися над конкурентною боротьбою з Британською імперією за
завоювання переважаючих геополітичних позицій на африканських землях.
Однак упродовж кількох наступних років зміна зовнішньополітичних позицій
кайзерівської Німеччини на континенті та необхідність врегулювання відносин з Англією, а
також серйозні зрушення внутрішньополітичного характеру призвели до нового курсу в
сфері колоніальної політики. На перший план вийшло питання не нових анексій і завоювань
колоній, а врегулювання суперечностей між Берліном і Лондоном. Намагаючись
підпорядкувати колоніальну експансію своїм завданням в Європі та уникнути гострих
конфліктів з Англією, рейхсканцлер Отто фон Бісмарк у грудні 1888 р. демонстративно
проголосив: “Моя карта Африки знаходиться в Європі” [1]. Він навіть заявив, натякаючи на
несанкціоновані імперським керівництвом самочинні дії німецького колоніального ділка і
лідера Товариства німецької колонізації/Німецької Східноафриканської компанії Карла
Петерса із захоплення нових територій, що проповідь подальших колоніальних загарбань у
Східній Африці продиктована амбіціями окремих осіб і не відповідає національним
інтересам країни.
Результатом політики німецького і британського урядів щодо врегулювання
східноафриканських колоніальних колізій стало укладення відповідної угоди. Оскільки в її
основі знаходився обмін островами Гельголанд у Північному морі та Занзібар в Індійському
океані, то вона отримала назву Гельголанд-Занзібарської. Мета пропонованої наукової
розвідки – на основі вивчення оригінального комплексу джерел і компаративного аналізу
історичних досліджень розкрити зміст Гельголанд-Занзібарського договору щодо
врегулювання англо-німецьких колоніальних суперечностей і його вплив на різні групи
німецького суспільства.
У березні 1890 р. пішов у відставку канцлер Отто фон Бісмарк. Новий уряд очолив
керівник військово-морського відомства генерал Лео фон Капріві. Обов’язки міністра
закордонних справ від Г. Бісмарка перейшли до Маршалла фон Біберштейна. Цікаво, що сам
князь Бісмарк в одній з розмов з кореспондентами так охарактеризував канцлера Капріві:
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“Капріві я ціную більше, ніж кого-небудь: він гарний, навіть кращий з наших генералів,
шкода лишень, що йому доводиться знайомитися з політикою. Він, втім, не може багато
змінити в даному мною політиці напрямку. Колії вибито так глибоко, що політична
колісниця повинна рухатися по них” [2].
Однак, уже на перших порах зміна співвідношення сил у правлячому таборі
кайзерівської Німеччини внесла деякі суттєві корективи у її зовнішньополітичний курс.
Впливові англійські політики й економісти підкреслювали, що “Капріві займає більш
лояльну позицію стосовно Британської імперії” [3]. Щодо колоній Капріві відкрито
признавався, що, на його думку, “гірше, що могло б статися для Німеччини, це якби їй
подарували Африку”. У записці рейхстагу він оголошував “період підняття німецького
прапора в безгосподарних заокеанських територіях і укладення договорів з туземними
вождями і князьками” закінченим, для того, щоб можна було осмислити здобуте [4].
Капріві вважав, що назріла необхідність невідкладного розв’язання англо-німецьких
суперечностей на сході Африки. Обидві сторони прагнули знайти такий шлях урегулювання
конфлікту, який задовольнив би як Великобританію, так і Німеччину, і водночас мінімально
торкався інтересів колоніальних кіл. При цьому англійський прем’єр-міністр Солсбері
використав погіршення російсько-німецьких відносин і зазіхання Німеччини на о. Гельголанд
у Північному морі*. 13 травня 1890 р. він запропонував Німеччині цей острів за поступки у
Східній Африці.
Слід зауважити, що ще у 1884 р. прибрати до своїх рук Гельголанд хотів Бісмарк. Він
направив відповідний проект англійському уряду. Але пропозиція рейхсканцлера не зустріла
ніякої позитивної реакції у Лондоні. Всю відповідальність за провал проекту Бісмарк
постарався перекласти на Англію і німецького посла в Лондоні графа Мюнстера. Останнього
він звинувачував у нерішучому веденні переговорів з англійським урядом [5]. Значення
о. Гельголанд особливо зросло для Німеччини після початку будівництва Кільського каналу
в 1887 р. (закінчене у 1895 р.). Канал мав з’єднати Північне і Балтійське моря і тому
Гельголанду, як важливому опорному пункту, відводилася особлива роль у німецьких
військово-морських планах. Так, статс-секретар закордонних справ Маршалл писав послу в
Лондоні Гетцфельду: “З військової точки зору володіння Гельголандом у Північному морі в
зв’язку з Кільським каналом становить величезну цінність” [6].
На початку 1890 р. деякі придворні кола в Англії, Данії, Німеччині навіть надіялися
шляхом потрійного обміну викликати зближення між Берліном і Копенгагеном. Англія
передавала би Данії острів Гельголанд замість дрібних островів Антільського архіпелагу, які
належали датчанам. Данія, у свою чергу, обмінювала б Гельголанд на датські райони
північної частини землі Шлезвіг-Гольштинія. Але новий німецький імператор Вільгельм ІІ
Гогенцоллерн заявив, що Німеччина може розпоряджатися своїми африканськими
володіннями як їй тільки забажається, але вона не має права віддавати жодної п’яді землі, яка
скроплена німецькою кров’ю [7].
Німецькому уряду сподобалася пропозиція лорда Солсбері й він пішов на складні
переговори про поділ і розмежування територій у Східній Африці. В Європі, як видно з
донесень російських дипломатів, навіть стали побоюватися можливого зближення між
Німеччиною та Великобританією. “Тепер Європі доводиться рахуватися з фактом спільних
дій в Африці двох колишніх суперників – Німеччини й Англії” [8], – повідомляв 7 травня
1890 р. з Лондона в Санкт-Петербург російський посол Є. Стааль.
1 липня 1890 р. в Берліні обидві сторони підписали договір, який в історичній
літературі одержав назву Гельголанд-Занзібарського пакту. Німеччина віддавала Англії
значну частину своїх колоніальних володінь на східноафриканському узбережжі та острів
Занзібар в обмін на острів Гельголанд у Північному морі [9].
*

Звичайно, чисто випадково німецький поет ХІХ ст. Фаллерслебен саме тут написав “Пісню німців”. Але
фактом є те, що імперіалістична Німеччина зробила пісню своїм гімном. І хоча її слова поклали на музику
Гайдна, твір Фаллерслебена від цього зовсім не облагородився, бо автор вклав шовіністичний зміст у кожний
рядок своєї пісні, проголосивши: “Німеччина понад усе, понад усе в світі”.
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До Великобританії відійшли колишні німецькі володіння:
1) Віту, який мав статус султанату;
2) райони, розташовані в міжріччі Тана–Джуба, а також південніше до кордонів
Єгипту і на схід від західного водорозділу Верхнього Нілу;
3) території, що лежали на захід від оз. Вікторія (Буганда) та у верхів’ях Нілу
(Ваделай);
4) Ньясаленд і північно-східні райони Північної Родезії.
Німеччина також визнавала англійський протекторат над Занзібаром. У загальному
підсумку за Гельголанд-Занзібарським договором територія Британської колоніальної імперії
збільшувалася на 1 млн. кв. миль.
Німеччина за договором одержала:
1) о. Гельголанд у Північному морі;
2) смугу східноафриканського узбережжя (з виплатою компенсації султану);
3) о. Мафія біля Занзібара;
4) смугу території шириною 20 миль, яка давала Німецькій Південно-Західній Африці
вихід до р. Замбезі.
Німецькі колонізатори також добилися дуже вигідного прирощення територій до
Камеруну і Того, які були їхніми колоніями. Крім того, німецькі східноафриканські
володіння одержували міжнародне визнання. Всього Німеччина придбала 400 тис. кв. миль
територій [10]. “Русский вестник” відзначав, що даний факт для неї рівносильний “зреченню
від суперництва з Великобританією на поприщі колоніальної політики, яка ще недавно
проголошувалася настійною потребою і національним завданням Німецької імперії” [11].
Гельголанд-Занзібарський договір був доповнений угодою з Францією від 17 листопада
1890 р. Згідно неї Німеччина одержувала володіння занзібарського султана на материку й
о. Мафія (султан Занзібару відмовлявся від своїх претензій). Підписання цієї угоди було
обумовлено приєднанням Німеччини до гарантійного договору відносно Занзібару,
укладеного між Францією та Англією ще 10 березня 1862 р. [12].
Гельголанд-Занзібарський договір не допоміг німецькому уряду вирішити двох
важливих зовнішньополітичних завдань:
− по-перше, кабінету Капріві не вдалося суттєво покращити англо-німецькі відносини;
− по-друге, не виправдалися надії дипломатів з Вільгельмштрассе примусити
Великобританію вступити до Троїстого союзу, хоча на деякий час вона й “стала настільки
близькою до Троїстого союзу, наскільки це можливо для держави, яка в ньому не бере
участі” [13].
До того ж Гельголанд-Занзібарська угода об’єктивно стала ще одним стимулом для
початку конкретних переговорів про союз між Францією та Росією. Такої думки
дотримувався, зокрема, барон Гольштейн [14]. Якщо додати до цього значні територіальні
втрати Німеччини в Східній Африці, то не дивлячись на здобуття о. Гельголанд і міжнародне
визнання німецьких східноафриканських володінь, які залишилися, договір був настільки
нерівноцінний, що викликав великий громадський і політичний резонанс у країні. Оцінюючи
англо-німецьку угоду та ситуацію в Німеччині, газета “Московские ведомости” писала:
“Теперішнє становище краще всього характеризується тим, що в суспільстві і зовсім не
таємно, а відкрито говориться: при Бісмарку нічого подібного не могло б статися” [15].
Найбільше договором 1890 р. були невдоволені колоніальні та шовіністичні кола
німецького суспільства. Різко негативно відреагував на укладення ГельголандЗанзібарського пакту Карл Петерс. Його прагнення до безмежних завоювань в Африці можна
було уподібнити до снів одного географі, якому після того, як на протязі дня розглядав нову
карту Африки, приснилося, нібито на ньому лежить величезна географічні карта, причому
річки текли прямо по його тілу [16]. Дізнавшись, що Німеччина підписала договір про поділ
Східної Африки, Петерс “настільки вийшов з себе, що змушений був провести дві години
зачиненим, щоб відновити рівновагу”. Коментуючи англо-німецьку угоду, він заявив, що
Німеччина “обміняла три королівства – Віту, Буганду й Занзібар – на ванну в Північному
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морі” [17]. Тому не втрачаючи часу, доктор вирішив згрупувати навколо себе опозиціонерів.
Вони називали Гельголанд-Занзібарський пакт “договором про відмову” і на мітингах
протесту вимагали його відміни.
У Лейпцигу керівники Колоніального товариства влаштували збори. На них вони
заявили, що імперський уряд поступився інтересами Німеччини в Африці й приніс у жертву
англійцям надбання німецького народу. Один з ораторів стверджував, що “націонал-ліберали
виявили відсутність всякої енергії, бо прямий обов’язок наказував їм захистити інтереси
німецького народу”. Опозиціонери навіть сформували комітет, який опублікував
адресований “чесним німцям” заклик зробити свої пожертвування у створений “фонд
Петерса” [18]. Члени німецького колоніального гуртка в Цюріху вирішили від імені
німецьких патріотів скласти петицію проти англо-німецької угоди і звернутися в рейхстаг з
проханням, щоб договір з Великобританією був визнаний недійсним [19]. На зборах
Колоніального товариства в Кельні 1 липня 1890 р. виступив імперський комісар у Східній
Африці капітан Ліберт. Він заявив, що завжди був “фанатичним прихильником”
колоніальної політики Німеччини і тому вкрай невдоволений підсумком англо-німецьких
переговорів, які завершилися “непростими поступками на користь англійців” [20].
Невдоволені підписанням Гельголанд-Занзібарського пакту, на загальних зборах
Колоніального товариства в Берліні його учасники прийняли наступну резолюцію з трьох
пунктів:
1) висловити урядові подяку “за енергійне сприяння справі припинення торгівлі
невільниками і розвитку культури в Африці”;
2) не розуміючи мотивів, якими керувався уряд при укладенні договору з Англією про
поділ Східної Африки, “товариство все-таки дозволяє собі констатувати, що судячи з
враження, яке справила ця угода на громадську думку, вона здійснена на шкоду німецьким
колоніальним проектам в Африці”. Товариство жалкує, що таким чином “завдано відчутного
удару колоніальному руху, який зробився вже важливим фактором суспільного життя
Німеччини”;
3) товариство бажає, щоб у майбутньому уряд не робив ніяких колоніальних поступок
[21].
Все це дало поштовх різкому піднесенню чергової хвилі шовінізму в німецькій пресі,
яка висувала ура-патріотичні лозунги. За повідомленнями газет, німецькі екстремісти
вимагали від уряду перегляду договору, а “патріотів” закликали розпочати боротьбу за “свої”
права в Східній Африці [22].
Проти Гельголанд-Занзібарського пакту різко виступила “Кельніше Цайтунг”. Газета
писала: “Хто розуміє і співчуває колоніальним прагненням Німеччини, той прочитає угоду з
Англією не інакше як з жахом” [23]. Мюнхенська “Альгемайне Цайтунг”, яка не була
органом жодної політичної партії, порівнювала Гельголанд з грудочкою цукру, якою Англія
підсолодила призначену нею для Німеччини гірку пілюлю. Газета питала: “Невже становище
Німеччини настільки хитке, що заради дружби з Англією необхідні такі великі жертви?” [24].
Вона не бачила підстав для того, щоб на догоду конкурентам в особі англійських
підприємців компрометувати позицію Німеччини відносно Росії та Франції, а також
відкидати в сторону німецькі колоніальні зазіхання. Газета навіть надрукувала кілька статей,
у яких виражала занепокоєння з приводу відсутності свідомої твердості й єдності в діях та
намірах уряду з часу відставки князя Бісмарка. “... На місце випробуваних практичних
правил неминуче з’являється схильність до експериментів, до втрати зайнятих позицій для
збуджування симпатій” [25], – з жалем констатувала “Альгемайне Цайтунг”. Під втратою
“міцних позицій” у внутрішній і зовнішній політиці газета мала на увазі, по-перше, передачу
англійцям африканських земель, на які німці нібито мали переважаюче право, а, по-друге,
відмову від антисоціалістичного закону 1878 р. Навіть орган ліберально-буржуазної партії
прогресистів газета “Фоссіше Цайтунг” незадовго до підписання Гельголанд-Занзібарського
договору застерігала, що “хоча острів Гельголанд має значення для Німеччини, але все ж,
навіть у морських колах, це значення не вважається надзвичайно важливим і здобуття його
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не компенсувало би інтересів Німеччини в області африканських озер” [26]. Приблизно в
такому ж тоні невдоволення договором 1890 р. були витримані виступи друкованих органів
консервативних партій і партії “Центру” (“Нойє Пруссіше Цайтунг”, “Пост”,
“Кройццайтунг”, “Германіа”).
Серед вищих німецьких воєнних чинів також були незадоволені ГельголандЗанзібарським договором. Їх настрої певною мірою висловив тодішній начальник німецького
генерального штабу граф Вальдерзее. Він вважав, що кайзер на догоду своєму давньому
бажанню заволодіти островом Гельголанд “зрадив” колоніальні інтереси Німеччини [27].
Але його критика була опублікована в пресі лише після Першої світової війни, коли німці за
умовами Версальського мирного договору змушені були знищити всі військові споруди на
острові. Проти англо-німецького договору висловилися також капітан Ліберт і призначений
заступником керівника Колоніального відділу міністерства закордонних справ майор Вісман.
Щоправда, розуміючи збудження колоніальних кіл, останній допускав, що ГельголандЗанзібарська угода – це тільки політичний маневр німецького уряду.
Проти пакту з Великобританією і втрати частини східноафриканських територій
висловився князь Бісмарк. Він скористався настроями громадської думки в країні й різко
критикував цю угоду. Ще під час переговорів між Англією і Німеччиною Бісмарк заявив, що
дуже велика ціна, яку британський уряд запросив за передачу німцям острова Гельголанд.
Екс-канцлер через свою газету “Гамбургер Нахріхтен” викривав байдужість Капріві до
імперських інтересів Німеччини [28]. При цьому орган Бісмарка використовував у боротьбі
проти прихильників Гельголанд-Занзібарського договору найбрудніші прийоми, діючи в
інтересах антианглійських колоніальних кіл і прагнучи підлити масла у вогонь
шовіністичних настроїв. Характерна в цьому плані справа Ліберта.
“Гамбургер Нахріхтен” опублікувала заяву, зроблену редакції газети нібито майором
німецького генерального штабу Лібертом, який щойно повернувся з Занзібару. Майор
начебто заявив, що під час перебування у Східній Африці він всюди спостерігав різке
замасковане невдоволення місцевого населення англійцями, в той час як німецькі піддані
користувалися повагою і навіть любов’ю туземців. Посилаючись на Ліберта, газета
публікувала вкрай образливі думки про англійські колоніальні власті й націю в цілому.
Однак дуже швидко з’ясувалося, що подібних заяв німецький майор ніколи не робив. Він
поставив перед газетою вимогу публічно вибачитися за наклеп. У результаті “Гамбургер
Нахріхтен” змушена була не тільки розмістити спростування на своє “інтерв’ю” з Лібертом,
але й вибачитися перед ним. Цей приклад показує, що розпалювання колоніальних
шовіністичних настроїв, у першу чергу пресою, супроводжувалося в Німеччині спалахом
антианглійських настроїв, що характерно для ідейних засад німецького колоніалізму.
Дуже неоднозначною була оцінка Гельголанд-Занзібарського договору німецькими
соціал-демократами. В цілому соціал-демократична партія засудила цей пакт. Однак її лідери
не зуміли викрити останній як договір, що суперечить інтересам німецького народу і
направлений на поневолення народів Східної Африки. Так, виступаючи від імені
соціалістичної фракції рейхстагу, Фольмар в оцінці англо-німецької угоди виходив не з
інтересів колоніальних народів та їх права на самовизначення і навіть не згадував про це.
Позиція Фольмара не була переважаючою в партії. Про це свідчать передові статті в “Соціалдемократі” і “Берлінер Фольксблат”, виступ у рейхстазі соціал-демократа Штадтхагена. У
них договір характеризувався як угода колонізаторів. Штадтхаген, зокрема, зазначив:
“Виникає думка, що тих, кому належить земля, поділена між двома європейськими
державами, зовсім не питали” [29]. Така позиція означала осуд будь-якої колоніальної
політики: і тієї, яку проводила держава, і тієї, яку здійснювали самостійно колоніальні
товариства. У той період рішуче засудження колоніальної політики соціал-демократичною
партією виражало непримириме ставлення до колоніалізму переважної більшості членів
партії, виховувало робітників, інші соціальні групи німецького суспільства в дусі протидії
заокеанській політиці німецької буржуазії.
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Проти англо-німецької угоди 1890 р. виступили жителі о. Гельголанд. Англійський
кореспондент зібрав відомості у різних груп його мешканців і дійшов переконання, що немає
і 5 % всього населення, яке співчувало б приєднанню до Німеччини. Його повідомлення
надрукувала російська преса: “Я знайшов, що остров’яни сильно збентежені й приголомшені
несподіваною передачею їх острова Німеччині. Вони всі проти передачі і зовсім не
приховують свого обурення проти цієї угоди” [30]. Про це ж писав Ф. Енгельс у листі до
В. Лібкнехта 19 червня 1890 р.: “Отже, Гельголанд повинен стати німецьким. Я наперед
радію, уявляючи, як лементуватимуть браві гельголандці, що відбиватимуться обома руками
від приєднання до великої вітчизни-казарми. І вони цілком праві: відразу ж після приєднання
їх острів буде перетворений у велику фортецю, що домінуватиме над розташованою на
північний схід від нього якірною стоянкою; бідолах виселять так само, коли б вони були
звичайними ірландськими орендарями або шотландськими вівцями, які поступаються місцем
перед оленями” [31].
Цікаво, що в самій Німеччині група молоді висловила незадоволення щодо цієї спроби
германізації. Справа в тому, що на Гельголанді знаходилася церква, де вінчалися без всяких
паперів. Німецька молодь, яка бажала одружитися без дозволу батьків, відправлялася туди і
за які-небудь 50 марок оправляла весілля. У 1889 р. було зареєстровано 93 подібних шлюбів.
Зрозуміло, що з введенням на острові німецьких порядків припинялася його слава
німецького Гретна-Гріна, і німецька молодь уже наперед оплакувала неможливість
одружитися так легко і зручно [32].
Щоб позбавитися від різкої критики німецької громадськості та колоніальних кіл,
кабінет Капріві опублікував офіційний меморандум на підтримку Гельголанд-Занзібарського
договору. Згідно заяви уряду, завдяки здобутій у результаті англо-німецької угоди “дружби”
з Великобританією, Німеччина зміцнила своє становище в Європі. В урядовому меморандумі
також відзначалося, що німецькі колонії у Східній Африці не могли компенсувати витрати і
збитки, з якими Німеччина зіткнулася би у випадку війни з Англією. Виходячи з заяви
кабінету Капріві, Гельголанд становив для Німеччини набагато більшу цінність, ніж
віддалені від Великобританії східноафриканські райони. Територій, які імперія зберегла за
собою у Східній Африці, достатньо для одержання прибутку при умові, що німецькі піддані
припинять “піднімати прапори” і почнуть обробляти землю [33]. Цей меморандум повністю
підтверджує думку німецько-американського ученого Г. Хальгартена, що “з точки зору
політичних ідеалів тодішнього німецького уряду укладення договору було великим
політичним успіхом” [34]. Вершиною вшанування німецьких творців ГельголандЗанзібарського пакту стали знаки “монаршої милості” щодо його головних авторів: посла в
Лондоні графа Гатцфельда нагородили орденом Чорного орла, а керівник
зовнішньополітичного відомства Маршалл одержав чин таємного радника.
Водночас, розвиток подій після 1 липня 1890 р. показав, що німецькі колоніальні кола
не склали зброї. Вони прагнули будь-якими засобами повернути назад втрачені території.
Особливо наочно це проявилося на прикладі східноафриканського султанату Віту. Німецькі
колонізатори організували бурхливу кампанію протесту проти його передачі Англії. Однією
з антибританських акцій став галас навколо так званої справи Кінцеля. Цей німецький
торговець лісом у 1887 р. придбав солідну ділянку землі в районі Віту, а в 1889 р. заснував
там німецьку станцію.
Кінцель дуже негативно зустрів звістку про підписання Гельголанд-Занзібарської
угоди. Всупереч договору, він на чолі групи німецьких підприємців влітку 1890 р. прибув у
Віту з наміром розпочати будівництво лісопилки. 15 вересня 1880 р. сталося зіткнення з
африканцями, внаслідок чого всі німці були вбиті. Німецька шовіністична преса заявила, що
винуватцем різні є не німецька колоніальна адміністрація та її політика в Східній Африці, а
дії англійців, які налаштовують місцеве населення проти підданих німецької імперії і
провокують подібні зіткнення [35]. Під тиском німецьких колоніальних кіл відомство
закордонних справ поставило вимогу, щоб англійський уряд покарав африканців, причетних
до вбивства Кінцеля та його компаньйонів. Це повністю влаштовувало британську владу, бо
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давало можливість відкрито розправитися з небажаним правителем Віту і, одночасно, нібито
проявити почуття поваги до Німеччини. Але не дивлячись на те, що уряд Англії виконав
вимогу німецького керівництва, колонізатори і шовіністи в Німеччині не заспокоїлися. Вони
тільки перейшли до інших форм боротьби з метою реалізації своїх зовнішньополітичних
прагнень.
Про зміну в ставленні німецького уряду до питань колоніальної політики свідчили
переміни у системі підпорядкування та управління колоніями. Ще навесні 1890 р. уряд
Капріві прийшов до компромісу з Німецькою Східноафриканською компанією. За підтримку
останньою Гельголанд-Занзібарського договору він погоджувався взяти на себе управління
Східною Африкою і здійснити оздоровлення компанії, щоб урятувати її від банкрутства і
зробити прибутковою. 20 листопада 1890 р. Німецька Східноафриканська компанія
підписала договір з імперським урядом про передачу йому прав суверенітету, якими
компанія володіла у відповідності з “охоронною грамотою”. Договір підписали рейхсканцлер
Капріві та чотири представники компанії, у тому числі її голова банкір К. Хейдт. Уряд
одержував усі права на колоніальні володіння у Східній Африці.
Отже, необхідно відзначити, що Гельголанд-Занзібарський договір 1890 р. став для
німецької громадськості першою ознакою того, що курс зовнішньої політики уряду змінився.
Навіть Гольштейн у березні 1891 р. змушений був констатувати: “Східноафриканська угода
показала, що ми ставимо наші європейські відносини вище наших колоніальних інтересів”
[36]. Критика англо-німецького договору означала спробу політичних течій, колоніальних
кіл і громадськості взагалі показати своє ставлення до повороту в німецькій зовнішній
політиці. Прийшовши до висновку, що поодинці неможливо змусити уряд активізувати курс
на захоплення нових колоній, німецькі колоніально-шовіністичні кола вирішили
об’єднатися. Таке об’єднання повинно було здійснитися на основі ідеологічних принципів
створення “Великої Німеччини” шляхом проведення активної і успішної експансії в Європі,
яка доповнювалась би новими заокеанськими колоніальними загарбаннями.
На хвилі боротьби проти Гельголанд-Занзібарського договору, підписаного між
Німеччиною та Великобританією у 1890 р., відбулася консолідація німецьких колоніальних і
шовіністичних кіл. Зростання шовінізму й експансіоністських тенденцій у німецькому
суспільстві, їхнього впливу на ідеологічні та політичні засади колоніалізму визначальним
чином характеризували внутрішньополітичну ситуацію в умовах визрівання та переходу
кайзерівської Німеччини до “світової політики” у 90-х роках ХІХ століття.
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Сергей Троян
ГЕЛЬГОЛАНД-ЗАНЗИБАРСКИЙ ДОГОВОР 1890 Г. И ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В статье на основе изучения оригинального комплекса источников и компаративного
анализа исторических исследований проанализировано содержание Гельголанд-Занзибарского договора 1890 года в деле урегулирования англогерманских колониальных противоречий. Выяснено отношение разных груп
германского общества к договору между Германской империей и Великой
Британией о разделе Восточной Африки.
Ключевые слова:
колониальная
политика,
Восточная
Африка,
ГельголандЗанзибарский договор.
Serhiy Troyan
HELGOLAND-ZANZIBAR TREATY OF 1890 AND GERMAN SOCIETY
The context of Helgoland-Zanzibar Treaty of 1890 in the frames of English-German colonial
contradictions is analyzed upon the study of the original complex of sources and
comparative analysis of historical studies. The attitude of different German society groups to the treaty between the German Empire and Great Britain about the
division of Eastern Africa is illustrated.
Key words: colonial politics, Eastern Africa, Helgoland-Zanzibar Treaty.
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Юрий Осик
УКРАИНЦЫ В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛИНСКОЙ
РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
У статті досліджується роль українців в русі опору сталінській тоталітарній системі на території Казахстану. Увагу автора привернуло Кенгірське повстання 1954 р.
Ключові слова: Казахстан, українці, Рух опору, репресивна політика,
табір.

В

своей речи при вступлении на пост Президента Казахстана в декабре 1991 года
Н. А. Назарбаев наметил первоочередные меры по реформированию
казахстанского общества. В числе главных задач была названа задача
сохранения межнационального согласия на основе равенства прав всех казахстанцев,
приоритет политической стабильности как основополагающего принципа государственной
политики.
Казахстан – многонациональная страна, и эта многонациональность складывалась не
всегда естественно, а зачастую под воздействием принудительных мер Советского
государства, как тоталитарного режима. В сборнике “Депортация народов и проблемы прав
человека”, изданном в 1998 г. в Алматы, приводятся данные о том, что в Казахстане было
размещено 38 % депортированных немцев, 83 % чеченцев и ингушей, 59 % корейцев, 58 %
карачаевцев, 55 % балкарцев, 76 % греков, 62 % курдов [1, c. 17]. Всем им нашлось место
среди гостеприимного казахского народа. На казахстанской земле нашли свою вторую
родину и сотни тысяч украинцев, около полумиллиона которых проживают здесь в
настоящее время.
Социальная стабильность, возросший уровень культуры и национального самосознания
подводят нас к этапу зрелости, когда мы можем спокойно и взвешенно, без взаимных
упреков и обид изучать и анализировать наше прошлое, чтобы вместе творить настоящее и
уверенно смотреть в будущее. Чтобы не повторилось то худшее – тоталитаризм и фашизм –
что было в прошлом.
Тоталитарная система управления страной, жестокие меры поднятия дисциплины
начали широко использоваться уже в первые годы Советской власти. Практически сразу
после победы Октябрьской революции В. И. Ульянов-Ленин потребовал “самых
решительных драконовских мер поднятия дисциплины” [2, с. 217]. Торжество диктатуры
пролетариата и узкоклассовая природа нового государства предопределила отношение
власти к своим гражданам в зависимости от их имущественного и социального положения,
занимаемой политической платформы в годы революции и гражданской войны,
принадлежности в недавнем прошлом к небольшевистским партиям и движениям. В декабре
1917 г. В. И. Ульянов-Ленин выдвинул следующий набор наказаний: “конфискацию всего
имущества …, заключение в тюрьму, отправку на фронт и на принудительные работы всем
ослушникам настоящего закона” [3, с. 176]. С 1918 года были узаконены изоляция классовых
врагов в лагерях, а также привлечение лишенных свободы граждан к физическому труду. К
концу 1920 г. в РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. Лагеря решали политические задачи
(устрашение миллионов граждан), социальные задачи (давали сытную жизнь, жилье и
привилегии лагерным офицерам), экономические задачи (фактически бесплатная рабочая
сила для тяжелых и особо тяжелых работ, в отдаленных необжитых местностях, в суровых
климатических условиях) великих строек социализма. Набор в лагеря явно превосходил
политические нужды и соизмерялся с экономическими интересами. Поэтому количество
репрессируемых “антисоветских элементов” планировали, как видно из приложения 1.
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Еще в период с 1924 по 1930 г. в Казахстане функционировали 3 изолятора
специального назначения, 8 исправительно-трудовых домов и трудовой дом для
несовершеннолетних правонарушителей. В мае 1930 г. было принято постановление СНК
СССР “Об организации Казахского исправительно-трудового лагеря (КазИТЛаг)”, в
соответствии с которым Совнарком КазССР принял решение об отводе лагерям особого
назначения ОГПУ в безвозмездное бессрочное пользование сплошного земельного массива
площадью 110 тыс. гектаров и передаче ряда жилых построек и служб. Местное население
выселяли в принудительном порядке. Всего, по данным историко-просветительского
общества “Адилет”, в Казахстане функционировало 23 лагеря и лагерных поселений, в том
числе спецлагеря.
В 1934 г. Сталин ввел термин “враг народа” и наполнил его конкретным содержанием.
“Мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы он был старым большевиком, мы
будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и мыслями, да,
и мыслями покушается на единство социалистического государства, беспощадно будет
уничтожаться” [4].
По официальным данным, количество осужденных к высшей мере наказания в СССР
составило 642 тыс. чел., в Казахстане расстреляно свыше 25 тыс. человек, количество
осужденных 3 млн 777 тыс. и более 100 тыс. соответственно [5].
Спецлагеря были образованы в 1948 г. специально для политзаключенных, количество
которых резко возросло после окончания Второй мировой войны (приложение 2). Эти лагеря
отличались особо жестким режимом: работа без оплаты и выходных, в нерабочее время
содержание в зарешеченных бараках под замком, на одежде нашиты номера, переписка
ограничена двумя письмами в год.
В контингенте лагерей довоенного времени украинцев было достаточно много, но их
доля еще более возросла во второй половине 40-х годов, когда лагеря стали пополняться
десятками тысяч заключенных – участников национально-освободительного движения из
западных областей Украины и республик Прибалтики, которые были насильственно
присоединены к СССР в результате передела Европы. В некоторых лагерях доля украинцев
доходила до 40 % и более.
“Холодное лето 1953-го” – так называется российский фильм о первой оттепели, о
драме узников сталинских концентрационных лагерей. По амнистии на волю выходили
первые заключенные, которые отбывали наказание по приговорам “троек” и других
противозаконных формирований. И лишь “враги народа”, с несмываемым клеймом 58-й
статьи, продолжали валить лес, добывать уголь, строить плотины, каналы, заводы и целые
города. И следом за холодным летом 1953-го года надвигалось жаркое кенгирское лето
1954-го.
Джезказганский лагерь и комбинат ГУЛАГа НКВД СССР – Степлаг – созданный
весной 1940 года, был неблагонадежным. Вначале в нем сидели офицеры и красноармейцы,
которые побывали в плену, писатели и священнослужители, “неправильные” большевики,
академики и профессора, космополиты, люди образованные и степенные. После окончания
Второй мировой сюда тысячами начали прибывать националисты – те, кто боролся за
независимость своего народа и те, кто был обвинен в пособничестве или сочувствии борцам.
Эшелоны приходили отовсюду, но самое большее количество – из западных областей
Украины и из республик Прибалтики.
По состоянию на 10 июня 1954 года в Степлаге отбывали срок 20658 узников (16677
мужчин и 4021 женщин). Национальный состав заключенных: 9596 украинцев, 2690
литовцев, 2661 русский, 1074 латыша, 878 белорусов, 873 эстонца, 379 поляков, 359 немцев,
291 казах, 208 молдаван, 204 узбека, 174 еврея, 134 армянина, 132 грузина, по 124 татар и
чеченцев, 108 азербайджанцев, а также туркмены, ингуши, китайцы, таджики, корейцы,
японцы, румыны, греки, финны, карелы, афганцы, турки, киргизы, башкиры [6].
Кроме Кенгира, самого большого отделения, Степлаг имел отделения на марганцевом
руднике Джезды, в городе Балхаше и во многих совхозах, служивших подсобным
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хозяйством лагеря. Лагерь этот был государством в государстве: имел свои дороги,
паровозы, самолеты, сеть магазинов и других социальных объектов. Администрация лагеря
выделяла вольнонаемным жилье, регистрировала браки и разводы, выдавала свидетельства о
рождении и смерти. Степлаг имел свои войска, свою прокуратуру и даже собственный суд.
Лагерь был, казалось, могуч и несокрушим: даже ЦК Компартии Казахстана вынужден был
считаться с его начальником, потому что в его руках была огромная дармовая рабочая сила,
материальные и финансовые ресурсы.
Как получилось, что, казалось бы, окончательно раздавленные этой махиной,
сломленные физически, загнанные за колючую проволоку и тщательно охраняемые тысячи
заключенных в мае 1954 года восстали, захватили власть и удерживали ее в течение 40 дней?
После смерти Сталина и ареста Л. Берии у миллионов советских зеков затеплилась
надежда. Но стража, первой почуяв свою уязвимость и завтрашнюю ненужность,
свирепствовала энергично и обстоятельно. “Шалили” даже рядовые охранники – то там, то
здесь пристрелят зазевавшегося, шагнувшего влево или вправо, опьяненного предчувствием
скорого истечения своей “десятки”. Доносились слухи об автоматных очередях по колоннам
заключенных в Карелии, Экибастузе, Омске. С замиранием сердца вслушивалась лагерная
Сары-Арка в рассказы о волынках – случаях неповиновения и протеста заключенных в
Балхаше, на Чурубай-Нуре…
Обо всех событиях узники узнавали из лагерной почты. Из одной записки они узнали
об убийстве узника-евангелиста Сысоева из третьей мужской зоны. Евангелист работал на
деревообрабатывающем заводе в небольшой будке вблизи предзонной полосы. Как и все
верующие, был трудолюбивым, молчаливым, терпеливо сносил все тяготы лагерного быта.
Он никогда и никому не рассказывал, за что получил 10 лет каторги. На день убийства он
уже отсидел 9 лет и 9 месяцев. Мечтал о скором освобождении. Без какой-либо мысли о
побеге он, замерзнув во время работ, зашел за будку возле “запретной зоны”, и там его
подстрелил солдат из вышки. Поскольку убитый упал за несколько метров от предзонной
полосы, то конвоиры сразу же оттянули тело убитого в запрещенную зону на глазах у
многих заключенных, которые с кирками и лопатами подбежали к конвоирам. Заключенные
заявили, что сами отнесут своего товарища в лагерь, чтобы там похоронить его. Прибывший
на место события офицер не разрешил этого сделать. К вечеру весть об убийстве
распространилась по всем зонам Кенгира, а утром узники второй и третьей мужских зон не
вышли на работу. Лагерь на два дня забастовал, на работу людей выгнали только на третий –
когда сказали, что всех бастующих приравняют к отказникам (отказник вместо 500 граммов
хлеба получал 250). Зачинщиков бунта посадили в тюрьму и в карцер.
Лагерная почта вызывала все большую тревогу. Сообщалось, что конвоир застрелил
заключенного-китайца. Убийство было спровоцировано: конвойный бросил из вышки пачку
махорки, как бы в подарок ему. И когда китаец хотел дотянуться до нее и шагнул в запретку,
конвоир выстрелил. На следующий день две мужских и женская зоны не вышли на работу.
Чекисты знали о существовании тайного лагерного комитета сопротивления, но такая
слаженность и организованность зеков была для них неожиданностью. Забастовка
продолжалась 4 и 5 февраля. Несмотря на разветвленную сеть стукачей и провокаторов,
никакой информации о руководителях организованного сопротивления получить не удалось.
И тогда политических решили “разбавлять” уголовниками.
Таким образом, чисто политические лагеря, каким был Степлаг, прекращали свое
существование. С одной стороны, это означало смягчение режима, с другой – это была
попытка разрушить монолитность, сплоченность политических заключенных. И в начале
апреля в Кенгирское отделение Степлага на шесть тысяч строителей джезказганских фабрик
прибыло больше четырехсот уголовников – не так много в количественном отношении, но
существенно в моральном плане. Шпана пришла со своими привычками и порядками.
Уголовники выдвинули ультимативные требования: работать не будем, а будем
руководить вами, несознательными политическими. Однако не получилось. После
20-дневного карантина администрация выпустила их в зону. Уголовники захотели женской
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любви, и конвойные им сказали: все лагерные женщины – ваши. Несмотря на то, что
мужчинам вход в женскую зону из мужской был запрещен: между зонами была огневая
линия.
Политические, будучи в массе своей людьми интеллигентными, ограничивались
заочными романами и перепиской – встречи были редкостью. То было в основном наивное,
возвышенное и искреннее общение: парни пересылали свои собственные стихи, в которых
признавались в любви и воспевали своих любимых, девушки передавали вышитые платки и
кисеты. Из воспоминаний Юрия Грунина: “Да и переписывались немногие – в основном из
числа так называемых “придурков” – писарей, чертежников, художников. Работягам было не
до того. Уголовники оказались ребятами решительными, вечным своим чутьем угадавшими
послабление” [7].
У лагерной администрации был свой расчет: уж очень требовалось уничтожить
подпольный лагерный комитет сопротивления, и создавались условия, чтобы руководители
комитета обнаружили себя. Но сопротивление оказалось массовым. Между политическими и
уголовниками в конце концов был достигнут компромисс.
София Корчинская считает, что “…поводом к началу восстания в мае месяце стало
сообщение о том, что большую группу узников лагерной тюрьмы перевели в карцер женской
зоны. Все знали, что так поступают с теми, кого собираются казнить. Подпольный лагерный
комитет третьей лагерной зоны решил освободить обреченных” [8].
Операция по освобождению началась 16 мая 1954 года. Заключенные пытались ломать
стены, но их оттеснили солдаты. Штурм повторился, и поздно вечером заключенные сделали
проломы во внутренних стенах, отделяющих лагерные пункты, и соединились с женской
зоной.
Утверждение о том, что уголовники установили везде в лагере свои порядки, не вполне
подтверждается архивными документами: как ни трудно приходилось, общее руководство
осуществляли политические, но в сотрудничестве с уголовниками – это видно по
предыдущим статьям осужденных за участие в восстании.
В руках восставших заключенных оказались все бараки и землянки, хозяйственные
склады. Через два дня пала лагерная тюрьма. На “свободу”, то есть в зону из следственного
изолятора – лагерной тюрьмы – вернулся Капитон Кузнецов. Хоть в Кенгире он был
новичком, но его историю “прошлой жизни” – боевого офицера, подполковника Советской
Армии и орденоносца, прошедшего фашистские лагеря, приговоренного немцами к смерти –
знали многие.
Конечно, политической забастовки начальство испугалось больше, чем обычного бунта.
“Восстание плоти” можно было бы подавить без всякого снисхождения, но после того, как
руководить событиями стали политические, Кенгирские события приобрели вид
организованной стачки”.
Для демонстрации мирных намерений над зоной подняли белый флаг. В состав
комиссии вошли заключенные Макеев, Батаян, Чинчиладзе, Бершадская, Кузнецов и
Шиманская. Комиссия направила письмо и в ЦК КПСС, требуя приезда высокого начальства
и рассмотрения жалоб заключенных. А жалобы были на произвол администрации,
издевательства надзирателей. Состав комиссии менялся, но требования оставались
прежними.
Из Москвы сразу же прибыли заместитель министра внутренних дел СССР Сергей
Егоров и начальник ГУЛАГа Иван Долгих, которые провели переговоры с восставшими. Под
давлением заключенных представители власти пообещали выполнить часть требований. Но
заключенные не поверили им и требовали встречи с Н. Хрущевым или Г. Маленковым.
Москва не дала согласия, и восстание продолжалось. Была организована усиленная охрана
стратегических объектов и все 40 дней в лагере был порядок, штаб контролировал ситуацию
и обеспечивалось бесперебойное питание.
“В целях сопротивления и воспрепятствования ввода войск в зону обвиняемые создали
центральный штаб сопротивления и штабы сопротивления по лагерным пунктам, военный
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отдел, ударную группу при центральном штабе, мастерские для изготовления холодного
оружия. Организовали так называемую “службу безопасности”, при ней – тюрьму, систему
караулов, пикетов, постов [9].
Все эти 40 дней, которые потрясли ГУЛАГ, между восставшими и администрацией шли
переговоры, ход которых передавался администрацией по радио.
Когда выдворенная лагерная администрация установила громкоговорители на
сторожевых вышках и из них все время раздавалось “выходите на работу”, одной из первых
задач восставших был монтаж радиоузла. Мастер-умелец из Токмака Анатолий Кострицкий
изготовил радиотрансляционную установку, которую установили в третьем бараке женской
зоны. Передачи велись по внутренней сети всех четырех лагерных пунктов от 7 утра до 10
вечера. В архивах КГБ сохранились стенограммы некоторых радиообращений заключенных.
Вот одно из них: “Товарищи солдаты! Не стреляйте в нас! Не заходите к нам в зону и не
провоцируйте других! Не слушайте офицеров, не слушайте бериевских бандитов. Пусть не
думают, что сдадимся им, что сломят наш дух. Мы лучше умрем от голода. … Солдаты! Мы
не допустим, чтобы над нами издевались. Мы не преступники, мы такие же люди, как и вы.
Не марайте своих рук кровью безвинных мужчин и женщин, как это сделали офицеры.
Требуем прекращения насилия!” Радио Кенгира сообщало, где и когда состоятся митинг,
собрание, совещание, когда состоится церковная служба. Налажена была также телефонная
связь. А когда отключили электричество, с машины на хозяйственном дворе сняли
генератор, отыскали трехфазный двигатель, а в кузнице выковали большое колесо с ручкой,
чтобы вращать генератор. Но постоянно крутить колесо было тяжело, и позже заключенные
сконструировали гидротурбину. Благо через хозяйственный двор проходил водопровод,
который под давлением подавал воду в город Джезказган. Отключить его было не просто и
потому Кенгир был освещен.
В кузнице изготовляли оружие – пистолеты, сабли, копья, топоры, финские ножи,
гранаты. В лабораториях лагеря наладили производство взрывчатки и водорода. Затем
водородом наполнили воздушный шар, склеенный из простыней и бумаги. На нем повесили
громадный плакат с обращением ко всему миру.
Восставшие не сдавались. Заключенные пели песни и впервые за многие годы
почувствовали себя людьми. А глотнув воздух свободы и зная о неминуемой расплате за это,
шли до конца, готовясь к смертным приговорам.
Не достигнув результатов методом переговоров, 24 июня, на рассвете по указанию
министра внутренних дел СССР С. Круглова, в лагерь прибыли войска в составе пехотного
полка и пяти танков Т-34.
Когда танки проломили стены и появились в лагере, почти все заключенные сбежались
на площадь перед столовой. И женщины стали стеной перед мужчинами, надеясь, что танки
не пойдут на безоружных людей. Но танки не остановились.
О том, сколько всего людей погибло под гусеницами танков и под пулями, точно не
известно. Документов об этом не обнародовано. Имеются лишь свидетельства очевидцев,
очень неполные и несходящиеся. Называется цифра семьсот человек, но и Ю. Грунин, и
А. Солженицын считают их заниженными.
После подавления восстания членов комиссии судили главным образом как
уголовников, чтобы слухи о восстании не носили политической окраски.
Всего было расхищено государственного имущества на сумму 36908 рублей, а общий
ущерб, нанесенный государству в результате беспорядков и бандитизма, включая ущерб от
невыхода на работу и разрушения строений и имущества, составил 4708621 рубль [9].
11 заключенных из членов лагерной комиссии приговорили к высшей мере наказания.
Москва не утвердила приговор, дело пересмотрели и смертную казнь оставили девяти.
Второй раз Москва не дала согласия. Новый пересмотр: к уголовной ответственности
привлечена дополнительно лагерная администрация. Третий суд присудил: четырем
руководителям, в том числе К. Кузнецову – расстрел, остальным восьми – по 10–15 лет
каторги дополнительно. Потом высшую меру Кузнецову заменили 25 годами.
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… после подавления восстания начальник лагеря впервые обратился к
заключенным со словом “товарищи”.
О подпольном лагерном комитете 50 лет было известно не так много. В 2004 году в
московской газете Международного общества “Мемориал” появилась статья Н. Формозова
[10], в которой представлен новый взгляд на события полувековой давности. И представлено
ряд действующих лиц – украинцев, игравших в Кенгирском восстании ключевые роли:
1. Емельян Силович Суничук, православный священник, воин Украинской
повстанческой армии (УПА);
2. Михаил (Герш) Келлер, он же Василь Пендрак; воин УПА;
3. Виталий Петрович Скирук, член Организации украинских националистов (ОУН);
4. Михаил Сорока, член ОУН;
4. Анатолий Петрович Кострицкий, малолетний узник фашистских лагерей,
освобожденный американцами;
5. Валентин Иващенко – сведений нет;
6. Анатолий Задорожный – штрафник из Экибастуза, известный смельчак, организатор
отпора блатным в Карлаге, в Кенгире – командир сопротивления в 3-м лагерном пункте.
Кроме того, уже известное действующее лицо – Капитон Иванович Кузнецов,
председатель лагерной комиссии – представлен в новом свете, как свидетель, начавший
давать исчерпывающие показания на следующий день после ареста. “… я остался в комиссии
… в целях возможной дачи информации вам о положении в лагере любыми путями, о чем
сообщил вам через прокурора Степлага … Не прошу при определении (степени вины) быть
неблагодарными за мое некоторое усердие, которое было очевидным для всех офицеров
администрации лагеря и состава вашей комиссии … Сообщение написано мною
собственноручно на 43 листах и сорока трех страницах в течение 27–28–29 июня 1954 года
по моему собственному желанию” [11].
Упомянутые выше заключенные – украинцы – были не рядовыми участниками
событий. Так, Емельян Суничук был членом лагерной комиссии заключенных. А. Ф. Макеев
цитирует запомнившуюся фразу Суничука: “Нас учили и кадилом махать, и из пулемета
стрелять”.
Приговоренный за участие в Кенгирском восстании к смерти Виталий Петрович Скирук
(лагерное прозвище “Витя-Ус”) во время восстания возглавлял “сыскное бюро”. Он написал
просьбу о помиловании К. Е. Ворошилову, тогда Председателю Верховного Совета СССР.
Просьба была удовлетворена, но еще 10 лет было отдано лагерям. Освобожден и вернулся в
Луцк в 1966 году. После инсульта далеко из города не уезжал. Скончался 13 марта 1998 года.
Приговоренный к смерти и расстрелянный 18 сентября 1956 года, уже после ХХ съезда
КПСС, Михаил Келлер возглавлял “военный отдел” службы безопасности, руководил
строительством баррикад, (“… имел на вооружении финский нож, самопал и гранату” – из
приговора). Он был приговорен к расстрелу, но не выдал подпольных руководителей
восстания, в частности Михаила Сороку.
Несмотря на то, что властям не удалось его “притянуть” к восстанию, Михаил Сорока
так и не вышел на свободу. В Мордовии он сидел в одной зоне с известными
правозащитниками – Юлием Даниэлем, Юрием Галансковым, Александром Гинсбургом.
Рассказывали, что его, уже старика, возили во Львов, показывали горящие окна в квартире
сына: “Смотри, там сын, внуки, которых ты не видел, – подпиши отречение, и ты идешь к
ним”. Он не подписал. М. М. Сорока умер в лагере 17 июня 1971 года [12].
Н. Формозов упоминает и о других видных ОУНовцах, состоявших в подпольном
комитете восставших, но, к сожалению, не может назвать их имен.
Кенгирское восстание, и участие в нем украинских националистов описано в
нескольких книгах, в том числе в “Архипелаге ГУЛАГ” А. Солженицына. О восстании
написаны сотни газетных и журнальных статей, но научных аналитических публикаций не
так много. Почему о том, что подпольный комитет ОУН–УПА по сути руководил
восстанием, стали вспоминать только через 50 лет? Ответ на этот вопрос можно найти, если
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рассматривать проблему шире, не ограничиваясь только полуправдой Кенгирского
восстания, пусть даже самого массового и самого продолжительного за всю историю лагерей
тоталитарного режима.
Одна из причин заключается в том, что украинскому национально-освободительному
движению нужно было создать ореол позорного, предательского движения, связанного с
сотрудничеством с фашистами и истреблением своего народа. Но выдающийся теоретик и
практик партизанского движения Эрнесто Гевара (Че) доказал на собственном опыте что
никакая партизанская война невозможна без массовой поддержки местного населения. А
украинские повстанцы против самого могущественного тоталитарного режима ХХ века
продержались в подполье более 10 лет.
Движение ОУН–УПА ура-патриоты всех мастей рассматривали (и продолжают
рассматривать) вне контекста передела Европы в середине ХХ столетия, когда СССР резко
менял политических союзников. Это национально-освободительное движение служило
предлогом, чтобы посеять вражду между Украиной и Россией.
Другим, не менее серьезным ярлыком, навешиваемым на движение ОУН–УПА, было
обвинение украинских националистов в шовинизме, представление ОУН как этнической
организации.
И если говорить о геройстве движения сопротивления в сталинских лагерях было
нежелательно в целом, так как это бросало тень на историю советской страны, “где так
вольно дышит человек”, то причислять украинских националистов к героям Кенгирского
восстания нельзя было вдвойне. Гораздо удобней все свалить на “бузу” уголовного элемента.
Всей Второй мировой войне необходимо было навязать сталинско-брежневскую концепцию,
исходя из которой мы обязаны оценивать историю Украины, осуждая украинских
националистов, как предателей. Но время, остановившееся в документах, и людская память
все расставляют по своим местам.
О подпольном штабе упоминал автор “Архипелага”. “Вошли ли в эту Комиссию
(имеется в виду лагерная комиссия) главные, подлинные вдохновители восстания?
Очевидно, нет. Центры, а особенно украинский… очевидно, остались сами по себе. Михаил
Келлер, украинский партизан, с 1941 года воевавший то против немцев, то против советских,
а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседания молчаливым наблюдателем
от того штаба” [13]. “Несомненно, – считает Измаил Драк, очевидец и участник кенгирских
событий, – главной силой восстания, наиболее сплоченной и организованной, были
украинцы во главе с идейными бойцами повстанческого движения Западной Украины.
Получилось так: затеяли восстание уголовники, воры, затем во главе оказались в основном
русские (Кузнецов, Макеев, Слученков), а практически везде были украинцы. Михаил
Келлер? Да, именно он и руководил всей обороной. Его авторитет среди украинцев и вообще
в лагере был непререкаем. На переговоры с приехавшими генералами украинцы не шли, а к
К. Кузнецову М. Келлер приставил на всякий случай верных своих ребят. Солженицын
пишет: “Два телохранителя – два огромных украинских хлопца, всё время сопровождали
Кузнецова, с ножами на боку. Для защиты? Для расплаты?” Солженицын прав и в том, что
Михаил Келлер с 1941 года был украинским партизаном. Однако…” [14].
И. Драк высказывает (и, как видно станет далее, небезосновательно) предположение,
что этим украинским партизаном был … еврей. Впрочем, это самая загадочная фигура из
всех участников Кенгирского восстания.
Еще до восстания, когда Михаила Келлера привезли с рудника в Кенгир, он пришел в
барак к заключенному № СХ-962 Измаилу Драку и другим еврейским парням поговорить.
Он был немногим старше их, и ему явно хотелось с ними сблизиться. Он сказал им, что он
еврей, да они, говорит Драк, и по виду это сразу определили. Узнали его историю. Родился
Миша Келлер в традиционно еврейской семье, в детстве учил иврит, в 13 лет прошел
бармицву. Драк говорит, что именно из уст Келлера он впервые в жизни услышал еврейскую
молитву. Отец Миши был врач, и когда зародилось украинское повстанческое движение, его
как нужного специалиста захватили в городе и увезли в свои пределы вместе с семьей. Так
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врач-еврей оказался в украинском войске, там Миша и вырос, участвовал в боях “то против
немцев, то против советских”, а после войны попал в лагерь по 58-й статье как украинский
националист-бандеровец.
И. Драк отмечает у А. И. Солженицына неточность: не стукача Келлер зарубил в
Кенгире, а бывшего украинского полицая, прислужника немецких оккупантов, в котором он
узнал убийцу своего отца. Впрочем, может быть, тот был и стукачом, но убил его Келлер не
за стукачество, а по более веской для него причине [14].
Другая версия биографии Михаила (в смертном приговоре имя Герш) Келлера
представлена в статье Н. Формозова, опубликованы мемуары Макеева. Член лагерной
комиссии Макеев так характеризует его: “Он был абсолютно бесстрашным. При тревоге
действует медленно, как-то подчеркнуто неторопливо”. О его смелости вспоминает и Анна
Михайлевич: “Ничего не боялся, все делал в открытую. В 1950-м году прилюдно зарубил
известного стукача-повара”.
“Но привел господь в сабантуй (так на казахский лад назвали восстание сами
восставшие) по настоящему влюбиться. Келлер ни на шаг от своей девушки не отходил. Из
камеры смертников передал возлюбленной несколько записок, написанных кровью на
обрывках бумаги. В них раскрывает свое настоящее имя – Василь Пендрак, родом из села
Огерци в окрестностях Лиско (теперь территория Польши). Из родственников был в живых
только стрий, дядя по отцу. Очень надеялся на встречу с любимой, но никого не выдал. Душа
украинского подполья, автор кенгирского гимна Михаил Сорока, как и другие видные
ОУНовцы, к делу о восстании пристегнуты не были, хотя этого очень хотели власти” [10].
Может, украинец Василий Пендрак, которого все знали в лагере как еврея, был усыновлен
еврейской семьей, отсюда и знание молитв и обычаев? – Теперь уже об этом вряд ли кто
узнает.
Так или иначе, эти подробности – яркий штрих к еврейско-украинским отношениям. О
них размышляет С. Ицкович из Чикаго.. “Еврей зарубил в лагере украинца и даже после
этого остался у украинцев одним из самых авторитетных руководителей. Ну, не чудо ли?
Нет, наверное, не чудо. Такова жизнь, и она учит. Видно, не полицаи верховодили в
украинской общине. Конечно, были там люди всякие, в том числе и агрессивные
антисемиты, но крепкое идейное руководство осуществлялось совсем другими
национальными лидерами. Вообще же на национальной розни более всего пытались сыграть
золотопогонные партийные стратеги из лагерного начальства” [14].
Еще два штриха об украинско-еврейских отношениях в Кенгирском отделении
Степного лагеря из статьи С. Ицковича.
У одного из еврейских ребят украли сапоги. Вора обнаружили. Друзья всей компанией
зашли утром перед разводом в его барак и потребовали вернуть сапоги. Слово за слово –
началась драка, которая была прервана сиреной на развод. После этого пошли по зоне
нехорошие разговоры о евреях, пришедших к украинцам “качать права”. Дело в том, что вор
был из украинцев, полублатной, хотя статью имел политическую. Говорили, что он бывший
полицай, из немецких прислужников, что его руки в еврейской крови. Вот он и его дружки и
пошли по баракам объединять украинцев, и уже не о сапогах шла речь, а о евреях. Ощутив
серьезную опасность, ребята пошли к самым авторитетным украинским лидерам (ими были
идейные бандеровцы) для выяснения отношений: неужели украинцы станут на сторону вора?
Вы же политические, как и мы, не так ли? Долго убеждать не пришлось, и по всем баракам
пронеслась среди украинцев весть, что вора побили правильно и не лишне добавить [14].
Почти все евреи в той (лагерной) компании были из Украины, многие из Западной, так
что с украинцами их в лагере по сути ничего не разделяло. Во многом была общая судьба.
С. Ицкович приводит два отрывка из воспоминаний репрессированного Феликса Бергера.
“Во Львове была особая обстановка. Повальные аресты местных за украинский (а кого и за
польский) национализм, целые семьи вывозились в Сибирь, Казахстан… Мимо тюрьмы “на
Лонского” ночью нельзя было пройти – слышны были крики – били допрашиваемых”. Это из
впечатлений до ареста, а вот – когда попал в страшную камеру, забитую до отказа людьми:
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“В подавляющем большинстве – местные крестьяне, есть священники. Есть 12-летний. Есть
70-летний… В прессе об этих людях писали плохо, в действительности – люди как люди.
Встретили меня, еврейского парня, сына военного, бывшего комсомольца, очень хорошо.
Кормили, жалели. Жалели даже больше, чем своих, как когда-то крестьяне жалели добрых
“паничей”. Удивлялись: “Уже своих берут?! Ну, значит, скоро конец им”. (А до конца
оставалось более сорока лет). На Пасху отче освятил меня со всеми, угостил куличом” [14].
Еще один эпизод о межнациональных взаимоотношениях в восставшем Кенгире. В
“Сообщении … на 43-х листах …” К. Кузнецов, в частности, свидетельствует: “Слученков,
как член комиссии (фронтовик, попавший в плен, и за это в лагерь, приговоренный за
участие в восстании к расстрелу, который заменили 25 годами), был вызван к вахте 1-го
лагерного пункта старшим лейтенантом Магазинниковым, который якобы от генералов
Долгих и Бочкова сделал ему предложение спровоцировать столкновение в лагере между
русскими и украинцами, добиться при этом 10-12 трупов для оправдания ввода вооруженных
сил в лагерь, за что Слученков получит свободу и избранное им место жительства в любом
городе Советского Союза” [11]. Как ответил Слученков? Он сделал по-своему: не
предупреждая Кузнецова, обошел все три лагерных пункта и в каждом рассказал о
полученном им предложении. Хотя знал, что этого ему не простят. Так и вышло. Энгельс
Слученков писал из мест заключения до 1980-го (!) года, а затем связь оборвалась. Портрет
Слученкова, сохраненный А. Михайлевич и В. Скируком, находится в Музее и
общественном центре им. Андрея Сахарова в Москве [10].
Нет ничего тайного, что бы не стало явным, и нет таких архивов, в которых можно
было бы похоронить людскую память. Это относится и к замалчиванию правды о движении
ОУН–УПА, и к замалчиванию голодомора в Украине и непризнанию его фактом геноцида
украинского народа, о некоторых победных, но не славных достижениях Советской Армии.
Это относится и к замалчиванию международного статуса ГУЛАГа, охватывавшего в
послевоенные годы не только СССР, но и ГДР, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию,
Болгарию и Югославию. Только в ГДР было создано 11 специальных концентрационных
лагерей, два из которых – Заксенхаузен и Бухенвальд – на месте бывших нацистских
концлагерей. Все они непосредственно подчинялись НКВД СССР.
Обвинение УПА в сотрудничестве с фашистами напоминает крик “держите вора”. Не в
последнюю очередь потому, что при этом полностью игнорируется тот факт, что ОУН–УПА
не были союзниками вермахта, а Красная Армия в период с 1939 по 1941 год была именно
таким союзником. Причем и де-факто, и де-юре.
УПА не проводила общих парадов с нацистским вермахтом, а Красная Армия это
делала, предварительно обучив будущих его генералов высшему военному искусству в
Академии Генерального штаба. Советские кинофотодокументы 1939 года демонстрируют
такой парад в Бресте, где вместе маршировали немецкие и советские солдаты, а парад
принимали с немецкой стороны – генерал Гудериан, с советской – комбриг Кривошеин.
Аналогичные совместные акции Красной армии и вермахта состоялись также в Ковеле и
Пинске.
Германия в период войны на Западе (1939–1941) получала большую поддержку от
СССР стратегическими материалами, сырьем, топливом. Разгром Польши был делом рук
двух стран. На одной из фотографий того времени изображен тогда еще генерал-майор
Чуйков (будущий маршал и герой Сталинграда) в окружении офицеров вермахта, когда
уточнял с немцами на карте план общих действий против поляков. Делал это он, сидя под
большим портретом Сталина. Сам В. Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР
после описанных событий, сказал: “Под общими ударами немецких и советских войск упала
Польша, уродливое детище Версальского мирного договора”. В архиве немецкого МИДа
сохранились поздравительные телеграммы Молотова по случаю взятия вермахтом Варшавы
и Парижа. Советский ВМФ провел по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий
океан нацистский корабль “Комет”, который успешно топил там британские суда. А товарищ
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Сталин в Кремле по случаю приезда рейхсминистра Риббентроппа провозглашал тосты в
честь Гитлера и Гиммлера, которого называл гарантом порядка в Германии.
Документальное подтверждение фактов из этого ряда исходит в основном не из
Украины. Так, в статье С. Ковалева [15] доказана реальность того факта, что с первых дней
октября 1939 года немецкий военно-морской флот пользовался секретными базами
снабжения в бухте западнее Мурманска. На этих базах немецкие суда прятались от
английских кораблей. База просуществовала до сентября 1940 г., когда командующий ВМС
Германии адмирал Редер поблагодарил советскую сторону за предоставленную
возможность.
Российские историки М. Мельтюхов, В. Невежин и И. Павлова независимо друг от
друга и на разных материалах доказали, что Сталин готовил нападение на Германию, но его
опередил Гитлер [16].
Пикантная деталь отмечена в книге российского военного историка Ю. Рубцова [17]. На
Ялтинской конференции президент США Рузвельт, которому представили Л. Берию,
спросил у Сталина, кто это. Сталин серьезно ответил: “Это наш Гиммлер”.
С другой стороны, остается в тени тот факт, что УПА до определенного времени
поддерживала отношения с отрядами красных партизан С. А. Ковпака, координируя
совместные действия против общего врага – фашизма. Это факты, мимо которых нельзя
пройти. Их оценку каждый должен дать сам.
В 2005 году, выступая по случаю 20-летия “перестройки”, историк Ю. Афанасьев
отметил, что вся советская история сфальсифицирована на 90 %. Движение сопротивления
советскому тоталитарному режиму в сталинских лагерях – часть этой истории. Если делу
уменьшения процента этой фальсификации послужит и данная статья, то можно считать, что
цель ее будет достигнута.
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Приложение 1
1. Решение путем опроса Бюро ЦК КП(б)К о дополнительном увеличении количества
репрессируемых антисоветских элементов 19 ноября 1937 г. Строго секретно Особая папка
2. На основании решения ЦК ВКП(б) от 17 ноября с.г. увеличить дополнительно количество
репрессируемых антисоветских элементов по:
Области
По 1-й категории на человек*
По 2-й категории на человек**
Первоначальный Утвержденный Первоначальный Утвержденный
план
план
план
план
Алма-Атинской
400
300
600
500
Южно150
150
400
300
Казахстанской
Актюбинской
100
150
150
Кустанайской
200
200
300
250
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ЗападноКазахстанской
СевероКазахстанской
Карагандинской
ВосточноКазахстанской
Резерв

-

-

200

200

200

200

500

550

200

250

400

300

400

400

400

350

275
350
200
400
1925
2000
3000
3000
Подписи семи членов бюро.
* 1 категория – расстрел.
** 2 категория – концлагерь.
Ф. 708. Оп.1. Д. 53.Б. Л. 12. Таблица подготовлена составителями на основе подлинного
документа в котором первоначальные цифры были выправлены сверху чернилами.
Источник: www.karlag.kz
Приложение 2
28 февраля 1948 г. Сов. секретно
Постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года № 416-159се на
Министерство Внутренних Дел СССР возложена организация особых лагерей в районе
Колымы, на Дальнем Севере, Норильске, Коми АССР, в районе Караганды и в Темниках
Мордовской АССР для содержания осужденных к лишению свободы шпионов, диверсантов,
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов,
белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций и групп и лиц,
представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности.
Содержание в особых лагерях заключенных за другие преступления запрещено.
Источник: www.karlag.kz
Юрий Осик
УКРАИНЦЫ В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛИНСКОЙ РЕПРЕССИВНОЙ
ПОЛИТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
В статье исследуется роль украинцев в движении сопротивления сталинской тоталитарной системе на территории Казахстана. Внимание автора привлекло
Кенгирское восстание 1954 г.
Ключевые слова: Казахстан, украинцы, движение сопротивления, репрессивная
политика, лагерь.
Yuriy Osik
UKRAINIANS IN THE RESISTANCE OF STALIN’S REPRESSIVE POLICIES IN KAZAKHSTAN
The article examines the role of the Ukrainian resistance movement in the Stalinist totalitarian system in Kazakhstan. The attention garnered by Kengir uprising in 1954.
Key words: Kazakhstan, Ukrainian, Resistance Movement, repressive policies, the camp.
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Микола Алексієвець, Оксана Парнета
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У СХІДНІЙ
ПОЛІТИЦІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ.
ІНКОРПОРАЦІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА
ПОЛОНІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ КРАЮ
У статті висвітлюються малодосліджені проблеми
українського вектора у східній політиці
Другої Речі Посполитої та інкорпорації
східногалицьких земель й полонізації
українців краю.
Ключові слова: Друга Річ Посполита, зовнішня політика, інкорпорація, полонізація, українці,
східногалицьке питання.

І

з давніх-давен історія поляків та українців була тісно переплетеною. Це
обумовлювало значні взаємовпливи і взаємозалежності обох народів. Водночас таке
взаємозбагачення
й
мирне
співжиття
часто-густо
супроводжувалося
непорозуміннями, тривалими політичними конфліктами, національною конфронтацією і
навіть війнами. Зауважимо, що польсько-українські взаємини, які нагромадили негативний
потенціал протистояння в попередні історичні епохи, у новій політичній ситуації
післявоєнної доби набули особливої гостроти.
На початку ХХ ст. доля вкотре підготувала низку випробувань для польськоукраїнських взаємин. Перша світова війна, події 1918–1923 рр. стали, на думку авторів,
визначальними на кілька десятиліть наперед. Взагалі ж видається надзвичайно важливим
привернути увагу українських дослідників до таких аспектів запропонованої теми, що
потребують дальшого наукового розроблення, як форми суспільно-політичного життя
поляків і українців, їхні суперечності й конфронтації, ескалації польсько-українського
протистояння, польсько-українські відносини у досліджуваний період. Відзначимо, що
публікацій на ці теми не бракує, адже виходять монографії, підручники, довідкові видання,
статті, де порушуються ці питання [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. На шпальтах солідних видань
точаться дискусії з приводу того, яка зовнішня політика Другої Речі Посполитої була б
оптимальною щодо України, Східної Галичини. Різні політики, громадські діячі,
представники творчої і наукової еліти обох країн окреслювали перед собою це доленосне
питання. Як узгодити реалізацію власних національних інтересів із зовнішньополітичними
процесами післявоєнної Європи, з міжнародним правом, де межі інтеграційних процесів,
взаємопроникнень і взаємодії сусідніх народів, перетинання яких спричиняє деструкцію
національної субстанції, її розчинення в домінантному міжнародному середовищі? Усе це
свідчить лише про те, що згадана тематика не залишає байдужим широкий загал нашого
суспільства. Очевидним є і той факт, що не всі аспекти проблеми дістали належне
висвітлення в науковій літературі. Наша розвідка є спробою комплексно дослідити
малодосліджені питання українського напрямку східної політики Другої Речі Посполитої у
1918–1923 рр., а також простежити інкорпорацію нею Східної Галичини та полонізації
українців краю.
Природа та діалектика польсько-українських відносин досліджуваного періоду,
детермінована зовнішньо- і внутрішньополітичними процесами відродженої Польщі, що
обумовлювали українські аспекти в її східній політиці, призвели до кризової ситуації й
відіграли істотну роль у житті поляків та українців – національно-визвольній боротьбі
галичан-українців середини першої половини ХХ ст., українсько-польській війні 1918–
1919 рр., інкорпорації Східної Галичини, протистояння держави та українських політичних
сил в Другій Речі Посполитій тощо. Відроджена Польська держава за таких умов
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відмовилася від запропонованої їй Антантою лінії Керзона й обрала тактику просування
кордону якомога далі на схід суто військовими засобами. Уже в механізмові відновлення
Речі Посполитої були закладені гострі суперечності. Польські правлячі кола погодитися на
етнографічний принцип формування держав, які виникли на місці колишніх імперій, не
могли. Впродовж тривалого часу смуга етнічно чистих польських земель звузилася. Тож,
оскільки ще в добу середньовіччя польські етнічні землі на заході були германізовані,
об’єднання з Литвою в ХVІ ст. зробило для Польщі можливим компенсаційний тиск на
східних сусідів [9, с. 51]. Такий підхід розбудови відродженої Польщі в 1918 р. базувався на
неточних розрахунках, а отже, на міфах, щоправда, привабливих для поляків, бо нагадували
епоху Ягеллонівської Польщі, об’єднаної з Україною та Литвою. Правда, нонсенсом
виявлялася теза, що Польща у 1918–1919 рр., а тим більше після Ризького трактату, могла
стати спадкоємицею Ягеллонівської Польщі. Проте на переконання деяких особистостей, які
керували державою, передусім Ю. Пілсудського, такий шанс був, тому його й намагалися
втілити шляхом розчленування радянської Росії, а з 1922 р. – Радянського Союзу за
національними критеріями [10, с. 287]. У Польщі ці думки були популярними в зв’язку саме
з діями Ю. Пілсудського, котрий у своїй політиці фактично спирався на подібні засади, а
саме – “він намагався призвести до створення незалежної та суверенної України, що могло
стати наслідком сильного ослаблення імперії, Великої Росії” [11, с. 17]. Деякі представники
польських політичних сил були натхнені такою позицією Ю. Пілсудського та його
федераційною концепцією, а частково це були певні розрахунки політиків, які помічали
складне геополітичне становище Польщі між Німеччиною та Росією.
Друга Річ Посполита виявилася крихким державним утворенням у складній
геополітичній ситуації Центрально-Східної Європи. Половину її території займали так звані
“східні креси”, тобто реґіони з переважно непольським населенням, яке не вважало
новонароджену Польську державу своєю. На цій особливості могли добре пограти сусіди
Польщі на її західних та східних кордонах. Німеччина і Радянський Союз вважали
післявоєнний політичний устрій в Європі для себе невигідним. Польща, яка була
матеріальним породженням версальського устрою, потрапляла в небезпечну ситуацію в разі
узгоджених дій двох сусідніх держав. Її природний союзник Франція, яка докладала
особливо багато зусиль для створення саме такої, етнічно неоднорідної Польщі, була надто
далеко, щоб надати їй негайну й ефективну допомогу. Створюючи таку Польщу, керівники
Франції думали лише про одне: щоб на протилежних кордонах Німеччини виникла велика за
територією і населенням країна, спроможна замінити за балансом сил дружню
дореволюційну Росію [9, с. 52].
Аналізуючи зовнішню політику Другої Речі Посполитої, її зв’язки з державами заходу,
зокрема з Францією, – неважко з’ясувати, що політика Франції, як і Великої Британії,
стосовно Польщі була тільки похідною політики щодо радянської Росії (СРСР. – М. А.,
О. П.) та Німеччини [11, с. 231]. Зрештою, Ю. Пілсудський не приховував цієї справи,
пишучи: “Я прийняв командування польськими військами …, мене одноголосно обрали
Очільником Держави …, тому я не думаю, що для когось було таємницею, що обидва ці
факти відбулися не під впливом, але всупереч бажанням того, що в ті часи називалось
Антантою …. Антанта – що також не є таємницею, шукала розв’язання російської проблеми
значно більше, ніж такого чи іншого укладення польських прав …” [12, с. 152]. Хоча й слід
критично ставитися до такого роду формулювань, бо проблема політичних зв’язків
Ю. Пілсудського з Францією й Англією в усі періоди його життя ще не повністю з’ясована,
однак, на нашу думку, наведене положення містить багато об’єктивної правди. Справді, до
початку 1920-х рр. включно, Франція зацікавлена була тільки відбудовою білої Росії, а
Велика Британія практично не позбулася неприязні до Польщі, часто навіть незамаскованої.
Антанта була, своєю чергою, налаштована вороже щодо української державності в будь-якій
формі, оскільки мала зобов’язання перед союзником у минулій війні – Росією. Тим часом у
Росії точилася громадянська війна, а сторони, що брали в ній участь, однаково неґативно
ставилися до незалежності України й бажали якомога швидше її окупувати. Тож важливим
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аспектом окресленої проблеми стала геополітична конфіґурація Польща–Росія, розподіл сил
в якій формував геополітичну реальність центральносхідноєвропейського реґіону. Політичні
зв’язки в континуумі Польща–Антанта–радянська Росія неминуче передбачали необхідність
урахування українського контексту.
Прихильники Ю. Пілсудського – відомі польські політичні діячі, дипломати, історики
В. Фаберкевич, Т. Тенненбаум, І. Глівіц, М. Хандельсман, Л. Василевський, С. Кентишинський,
Ю. Лукасевич, Л. Кульчицький та інші активно вибудовували ідеологічну піраміду
післявоєнного польського суспільства. В її основі були поняття “держава”, самодостатня,
єдина і сильна. Геополітична константа – становище Польщі між двома ворогами: Росією і
Німеччиною впродовж міжвоєнного існування Польської держави визначала її
зовнішньополітичні орієнтири, у т. ч. щодо України. Росію сприймали як ворога № 1,
особливо після деяких фінансових вливань у польську економіку американського капіталу,
що перебрав, згідно з планом Ч. Дауеса, роль керівника відродження Європи [13, с. 63].
Тож, головною віссю східної політики Другої Речі Посполитої, навколо якої
оберталися всі інші геополітичні комбінації, була Росія. Юзеф Пілсудський та військові кола
Польщі, розробляючи ще в листопаді-грудні 1918 р. засади східної політики держави для їх
подання Антанті, а також на Паризькій мирній конференції, своїм майбутнім контраґентом у
питанні Східної Галичини обирали не Україну, а Росію, готові були поступитися галицькою
територію поза лінією Львова й Калуша в обмін на російські поступки в Литві та Білорусі
[14, с. 207]. Водночас, вводячи стан окупації на цій території, вони вирішили зачекати змін у
зовнішньополітичній кон’юнктурі задля остаточного укладення територіального договору з
тим партнером, який фактично закріпиться в Україні. Розуміючи, що “джерело російської
справи” – в Києві, на який Польща поки що не впливає, Ю. Пілсудський не унеможливлював
такого перерозподілу сил, що вирішив би остаточну долю України. Ще в листі до ґенерала
Т. Розвадовського від 28 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський стверджував, що після
захоплення Східної Галичини польською армією треба буде “підважити концепцію союзу з
Києвом” [15, с. 17]. А 18 січня 1919 р., під час перебування у Варшаві першої дипломатичної
місії УНР, очільник Польщі заявив, що Росія за жодних умов не поступиться територією
України на будь-чию користь, а тому, сподівався він, у ситуації безпосередньої загрози з
боку Росії Україна сама “доросте” до союзу з Польщею [16, с. 22]. У світлі цих настанов
Ю. Пілсудського, на думку відомого українського історика І. Лисяка-Рудницького, стає
очевидною непереборна внутрішня суперечність: із одного боку, Ю. Пілсудський хотів
утримати самостійну Україну, а з другого – польським завоюванням Східної Галичини
знищив шанси на українську самостійність [17, с. 101]. Метою східної політики
Ю. Пілсудського було, насамперед, утворення надійного бар’єру поміж Польщею та Росією,
а в остаточній перспективі він мріяв про знищення Російської імперії через її дроблення на
окремі держави, що змінило б геополітичну конфіґурацію центральносхідноєвропейського
реґіону й уможливило б його розвиток на тривалий час за вектором інтересів Другої Речі
Посполитої. На думку Ю. Пілсудського, основою реалізації таких задумів була незалежна
Україна. Та коли її утворення стало б неможливим, він міг би повернутися до плану поділу
України з тією силою, що тоді була на це спроможна. У будь-якому разі мета східної
політики Ю. Пілсудського полягала в побудові сильної Польщі, максимально захищеної від
Росії.
Його у цьому зв’язку Пілсудського обходило не стільки визволення українців й
утворення самостійної Української держави, скільки ослаблення Росії шляхом відірвання від
неї частини України, а створювана за зразком Ю. Пілсудського Україна як держава мала
бути не дуже сильною. Їй належало погодитися на відхід до Польщі Східної Галичини і
частини Волині й не планувати захопити землі на схід від Дністра, також вона мусила
шукати компромісу кордонів із Румунією [18, с. 73]. Пілсудчики прагнули виконати завдання
нарощення території країни і здійснити широкі загарбницькі плани за допомогою гнучкіших
та прихованіших методів. Висуваючи гасло “федерації” Польщі та України, намагалися
створити в українському середовищі ілюзії національної незалежності. Щодо Радянського

158

Україна–Європа–Світ

Союзу цю ідею мали втілювати в життя шляхом допомоги українським військовим
формуванням під час нападу на УСРР, унаслідок чого сталося б розчленування СРСР і була б
створена Велика Україна. За цю послугу остання мала, з одного боку, відмовитися від
Західної України, а з іншого – увійти до Польської федерації [19, с. 349]. “Пілсудський вірив, –
зазначив С. Мацкевич, – що сусідні до Польщі країни, звільнені від Росії Польщею, легко
підпадуть під польський вплив і що поляки у відповідний час зможуть полонізувати їх так
само, як польська шляхта старої Речі Посполитої сполонізувала Литву і Русь… Пілсудський
вірив, що народи, які увійшли у федерацію з нами швидко перетворяться у поляків” [19,
с. 351].
Українська проблема займала важливе місце в суспільно-політичній діяльності різних
партій та організацій тогочасної Польщі. Керівники ендеків, під орудою Р. Дмовського
прагнули відновлення Польської держави в її історичних кордонах 1772 р. Ендекські
ідеологічні основи відродження Польщі базувалися на концентрації історичного леґітимізму.
За їхньою оцінкою, “Україна по цей [правий] бік Дніпра, завойована і захищена польською
зброєю, заселена народом, з лона якого вийшла [сполонізована] шляхта, є і, з дозволу Бога,
ніколи не перестане бути польською провінцією” [17, с. 95]. Кінцевою метою народових
демократів був ідеал єдиної національної “Великої Польщі”, Польщі для поляків шляхом
примусової полонізації поневолених у 1918–1923 рр. народів так званих “східних кресів”,
насамперед українського. При цьому Р. Дмовський та його прихильники посилалися на
історичні кордони на сході, де домагалися визначення кордону згідно з лінією польського
населення й впливу польської культури поміж першим і другим розподілом Речі Посполитої
[18, с. 65]. Для здійснення планів щодо “зміцнення польськості” на сході ендеки іґнорували
права українського населення і висували претензії на володіння українськими землями [20,
с. 148]. Роман Дмовський цинічно заявив: “Велика Україна не була б у своїй провідній стихії
так дуже українською і назовні не представляла б здорових стосунків. То насправді був би
гнійник на тілі Європи, сусідство з яким було б для нас фатальним. Для народу, як наш,
молодого, який мусить ще виховати у собі своє призначення, краще мати за сусіда потужну
державу (Росію – М. А., О. П.), хоча й дуже чужу і дуже ворожу, ніж міжнародний публічний
дім” (Україну – М. А., О. П.) [21, с. 56]. Такою позицією Р. Дмовський не тільки топтав
національну гідність українців, а й гальмував створення їхньої державності. Польські
націоналістичні політичні кола підтримували претензії на українські території для їх
колонізації. Усталилася певна закономірність: тільки-но на форумі Антанти заходила мова
про українську проблему, польська дипломатія завжди займала непримиренну позицію,
намагалася формувати неґативну думку Антанти, яка мала бути арбітром у польськоукраїнській війні за Східну Галичину. Польська делегація на Паризькій мирній конференції
поставила перед собою конкретну мету: “знищення Німеччини і знищення України. Лише з
тією різницею, що німці загрожували західним кордонам майбутньої Польщі і треба було
приструнити цю потугу, а український народ нікому нічим не загрожував, він хотів бути
лише господарем у власному домі. І за це був приречений на знищення” [21, с. 54].
Зауважимо, що анахронічна традиція Речі Посполитої, яка визначала великодержавну
позицію Польської держави та її намагання панувати над Литвою, Білоруссю і половиною
України, набула в 1918–1923 рр. нового злету, за яким національні демократи відмовляли в
статусі української нації; вони були за поділ України між Польщею і Росією [22, с. 50].
Польські політики у своїй діяльності посилалися на традиції попередньої, перед розподілами,
Речі Посполитої, зокрема до її далеко висунутих на схід кордонів. Тут неважко зрозуміти
прив’язаність поляків до традиції давньої Речі Посполитої: це ж була доба величі їхньої
нації. Проте важко уникнути висновку, що цупко тримаючись анахронічної ідеології
історичного леґітимізму, поляки завдавали шкоди як національному державному
відродженню, так і етносам, які були полонізовані в окреслений період. Адже весь напрям
історичного розвитку в Центрально-Східній Європі у післявоєнний час свідчив про перемогу
принципу етнічного самовизначення над історичним леґітимізмом. У тих умовах
нестабільності геополітичні очільники відроджуваної Польської держави, прагнули
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військовою силою задовільнити національні інтереси за рахунок територій сусідів, таким
чином проіґнорувавши їх права на самовизначення й самоствердження, висловлювали
претензії на володіння їхніми землями, у тому числі українськими. Щоправда,
Ю. Пілсудський керувався ідеєю “прометеїзму” – союзу з усіма поневоленими Росією
народами, але як націоналіст обґрунтовував та підтримував тезу про месіанську роль Польщі
на сході як бар’єр між Західною Європою і варварським “азіатсько-візантійським Сходом”
(Росією – М. А., О. П.) через відмінності специфічних інтересів Польської Республіки. Таким
способом польські національні патріоти розраховували розбити російське домінування і
створити нову систему сил у Центрально-Східній Європі. Польський еміґраційний історик
Каміл Дзєвановський, виправдовуючи польську політику на сході, зазначив, що “План
Пілсудського полягав у тому, щоб паралізувати більшовизм роздрібненням його
територіальної бази, колишньої царської імперії, шляхом прямого, буквального застосування
Вільсонових і Ленінових принципів самовизначення всіх національностей колишньої
царської імперії. Він ставив за мету розщепити радянську російську експансію у самому
зародку, розділяючи її територіальну базу, комуністичну імперію in statu nascendi вздовж
вертикальних або ж національних зв’язків. Таким шляхом Пілсудський надіявся створити
новий баланс сил у Східній Європі” [19, с. 351]. Самоочевидною відповіддю на це
виправдання є те, що Польща, яка прагнула приєднати великі етнічно непольські території,
аж ніяк не була надійним захисником прямого, буквального застосування принципу права
націй на самовизначення.
Така політика правлячих кіл Польщі була на руку країнам Антанти, які відводили їй
важливу роль у своїй боротьбі проти радянської Росії (СРСР). Позицію Антанти з приводу
місця Другої Речі Посполитої у післявоєнному світі висловив 15 вересня 1919 р. маршал
Франції Ф. Фош: Польща повинна буде відіграти роль “з одного боку, бар’єра проти
більшовизму, а з другого – проти Німеччини” [23, с. 206]. 12 грудня 1919 р., представники
країн-учасниць Антанти на засіданні у Лондоні підтвердили свій намір “зміцнити Польщу як
бар’єр проти Росії” [24, арк. 10] і навіть розширити цю роль до “свого роду загородження із
колючого дроту” [25, арк. 11] навколо радянської Росії. Міністр закордонних справ Великої
Британії лорд Джон Керзон, який виступав на цьому засіданні для посилення позиції свого
прем’єра Ллойд Джорджа, підкреслював, що у межі “дротяного загородження” Антанта
втручатися не буде. Водночас звернув особливу увагу на те, що “всі держави навколо Росії
борються за свою свободу і самостійність” – це, на його думку, стосується “рівною мірою і
Фінляндії, і прибалтійських держав, і Польщі, і Денікіна, і Кавказу” [26, арк. 12]. Слова
Дж. Керзона прозвучали як схвалення аґресивної політики Польської держави. Зауважимо,
що плани Антанти щодо Польщі не були таємницею ні для уряду США, ні для “червоної”, ні
для “білої” Росії. Так, американський представник при місії Антанти у Польщі ґенерал-майор
Д. Карнап повідомив 11 квітня 1919 р. президентові США В. Вільсону: “Імперіалістичні ідеї –
вид божевілля, заволоділи психікою французів, вони намагаються створити ланцюг держав,
залежних, наскільки можливо, від Франції… Ніхто нині не нападає на Польщу, навпаки,
сумно дивитися, що в країні, де така нужда, де зусилля уряду і всі джерела доходу повинні
бути спрямовані на мають поліпшення матеріального становища населення і державного
управління, всім оволодів воєнний дух. Цей воєнний дух є для майбутньої Польщі більшою
небезпекою, ніж більшовизм” [23, с. 206].
На початку лютого 1920 р. народний комісар закордонних справ радянської Росії
Г. В. Чичерін повідомив В. І. Леніну в Політбюро ЦК РКП: “Французьке радіо з Варшави
говорить про те, що Польський уряд збирається вимагати від нас незалежності України,
Білорусі, Литви і Латвії, причому Петлюра подав меморандум Польщі й Антанті про
необхідність незалежності України. За цим видно, що Польща збирається висувати
великодержавні вимоги й оточити себе кільцем васальних держав. Чи ми повинні
відмовитися від України, чи в результаті боротьби за Україну поляки підуть на Москву, чи ж
варто локалізувати боротьбу шляхом найскорішого відокремлення від нас червоної
незалежної України” [24, арк. 10]. Після відновлення Польської держави і створення за
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активної допомоги Франції її збройних сил пасивна роль “бар’єра” між європейською та
азіатською цивілізаціями перестала влаштовувати Ю. Пілсудського й активні верстви
польського суспільства післявоєнної доби, ядром яких були його соратники по революційній
та військовій діяльності. З цією метою в 2-у відділі Генерального штабу були розроблені
основні напрямки створення з Польщі єдиної національної держави автаркічного типу,
спроможного здійснювати незалежну від великих держав самостійну зовнішню політику.
Згідно з цими планами незалежність і могутність країни, стабільну зовнішню політику з
орієнтацією на Антанту й зміцнення “дружніх” відносин із сусідніми країнами мали
забезпечувати у формі воєнних конвенцій і союзів та силовим розширенням польського
впливу на схід [27, арк. 15].
Зауважимо, що суспільно-політичні внутрішні так і міжнародні події протягом
досліджуваного періоду яскраво засвідчили, що Польська держава своєю практикою
послідовно реалізовувала окреслені вище й напрацьовані політичні доктрини і концепції в
українському контексті. Особливе місце у зовнішньополітичних проектах Польщі займала
Східна Галичина. Із урахуванням концепцій розбудови держави, що були, як неодноразово
зазначено у цій праці, тісно пов’язані з давніми традиціями шляхетської Речі Посполитої, а
також у зв’язку з розвитком національно-визвольного руху періоду поділу країни Східна
Галичина стала об’єктом територіальних домагань новопосталої Польської держави.
Прагнення східногалицьких українців до самовизначення і створення незалежної Української
держави політичні лідери Польщі розцінювали як замах на її цілісність. Одночасно уряд
Другої Речі Посполитої розпочав дипломатичну боротьбу за визнання країнами Антанти і
США прав Польщі на володіння Східною Галичиною.
Після завершення Першої світової війни та розпаду Австро-Угорської імперії
суперечності між галицькими українцями і поляками переросли у відкриту війну за Східну
Галичину. Відновивши свою державу, поляки відмовили в такому ж праві українцям із
Східної Галичини, мотивуючи тим, що цей реґіон є інтегральною частиною Польської
держави, і докладали усіх зусиль, у т. ч. воєнних, щоб її ввести (інкорпорувати) до Другої
Речі Посполитої. На дипломатичній ниві цьому була підпорядкована діяльність Польського
національного комітету в Парижі на чолі з Р. Дмовським, уряду І. Падеревського,
Начальника Держави Ю. Пілсудського, польської делегації на Паризькій мирній конференції.
Держави Антанти, погодившись на участь Польщі у мирній конференції, пішли на
сформували спеціальну комісію з польських питань під керівництвом Ж. Камбона
(12 лютого 1919 р.), а 15 лютого цього ж року з неї було виділено “Підкомісію у справах
перемир’я на фронті польсько-української боротьби”, яку очолив французький ґенерал
пропольської орієнтації Ж. Бартелемі [28, с. 26]. Комісії у польських справах Польща
надіслала ноту з вимогою визнання за нею східних територій, котрі колись належали до Речі
Посполитої.
Сполучені Штати Америки і країни Антанти мали свої геополітичні плани щодо
української території й намагалися створити собі максимум вигод. Свою політику щодо
східногалицького питання напередодні Паризької мирної конференції США визначали
залежно від розвитку подій у Росії. Підтримка її територіальної цілісності стала
пріоритетною в американській зовнішній політиці у Східній Європі [31, с. 13]. Вашинґтон
погоджувався на існування Польщі на її етнічних землях, задовольнивши територіальні
претензії білої Росії, а про незалежну Україну навіть мови не було. Держсекретар США
Р. Лансінг вважав українців неспроможними управляти краєм, тому висловлювався за
об’єднання Східної Галичини з Польщею. При цьому право на остаточне вирішення цього
питання надавали Лізі Націй, або великим державам [32, с. 149].
Дещо іншою щодо Польщі та Східної Галичини була позиція Франції. З одного боку,
французький уряд був зацікавлений у могутній Польщі, яка мала б замінити союз із Росією і
стати противагою Німеччині; з другого – Франція, маючи економічні інтереси в Галичині,
прихильно ставилася до польських претензій щодо краю [33, с. 51]. Англія щодо Східної
Галичини займала суперечливу позицію, але загалом переважала тенденція створення з неї
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окремої, незалежної від Польщі й України, держави, й прихильно ставилася до уряду ЗУНР
[34, с. 217]. Країни Антанти продовжували розглядати українське питання крізь призму
загальноросійських проблем. Лідери Антанти й США, спекулюючи гаслом незалежності для
пригноблених народів та принципами національного самовизначення, по суті, не
враховували волевиявлення українців. Долю багатомільйонного народу вирішували в Парижі
без офіційного українського представництва.
Польсько-українське протистояння особливо посилилося з політикою ескалації з боку
відновленої Польщі, силових методів вирішення питань про територіальні межі та
міжнаціональні стосунки. Напруження і гострота польсько-українських суперечностей
набули стану прихованої громадянської війни. Кульмінацією протистояння між обома
народами стала українсько-польська війна 1918–1919 рр. за Східну Галичину. 1 листопада
1918 р. галичани-українці захопили владу в усьому краї і проголосили створення Української
держави на етнічних землях колишньої Австро-Угорської імперії [30, с. 77]. 9 листопада
вони створили уряд – Тимчасовий Державний Секретаріат під головуванням К. Левицького,
а через чотири дні видали Тимчасовий основний закон, в якому проголосили, що держава
має назву Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) [30, с. 77]. Дальший хід подій
загальновідомий. Польське суспільство не визнало Західно-Української Народної
Республіки, а приєднання Східної Галичини з переважаючим українським населенням до
Польщі вважало справою особливої державної ваги. “Оборона Львова” і “боротьба за східні
рубежі” стали для поляків міфологізованим символом національної незалежності. У столиці
краю, де польський елемент мав лише локальну перевагу, поляки підняли збройне повстання
проти української державності. Вуличні бої у Львові переросли незабаром у війну; перевага
була спочатку на боці українців. Юзеф Пілсудський, майже, не долучався до цього,
виділяючи для “захисту” Львова скромні сили. Очільник Польщі прагнув, розв’язати
насамперед справу Віленщини. На рубежі 1918–1919 рр. вільнюські поляки зайняли Вільнюс,
але через кілька днів їх звідси вигнала Червона армія. У квітні 1919 р. Ю. Пілсудський,
організувавши масштабну воєнну операцію, звільнив місто від більшовиків. Однак не
приєднав ці території до Польщі, а лише оголосив звернення, що визнавало право населення
самим вирішувати свою долю [41, с. 85]. Зміцнивши польську армію, Польща, навесні
1919 р. порівняно легко й швидко захоплювала нові території. Політика доконаних фактів на
сході загрожувала ускладненням на мирній конференції у Парижі. У цій ситуації
Ю. Пілсудський вичікував із прийняттям принципових рішень до моменту підписання
мирного трактату з Німеччиною, що визначав західний кордон Польщі. В день підписання
трактату розпочався під орудою Ю. Пілсудського наступ у Східній Галичині. Протягом
кількох тижнів війська ЗУНР були розбиті, а республіка перестала існувати [42, с. 429].
Воєнні операції тривали до липня 1919 р., коли Українську Галицьку Армію поляки
витіснили зі Західної України на середньо-східну або наддніпрянську, яка раніше була
частиною Росії [17, с. 99]. Новопостала Польська держава, маючи значну перевагу у
військовій силі й техніці, буквально задушила ЗУНР в ході українсько-польської війни 1918–
1919 рр., перебіг подій якої всебічно й повно висвітлено у вітчизняній історіографії [35].
Унаслідок українсько-польської війни, яку українці програли 1919 р., поляки захопили
Східну Галичину, Західну Волинь, Західне Поділля, Холмщину, Підляшшя [22, с. 56].
У контексті теми, порушеної у науковому дослідженні, підкреслимо, що офіційна влада
Другої Речі Посполитої та її політичні ідеологи продовжували і після Першої світової війни
відстоювати традиційні вимоги однієї й тієї самої програми відновлення держави в її
історичних кордонах. На думку авторів, будь-який польсько-український альянс був
неможливий, поки поляки не бажали відмовитися від концепції “історичних кордонів”.
Українські й польські територіальні претензії були настільки цілковито суперечні, що
примирення через будь-який праґматичний компроміс унеможливлювалося.
Поляки не побачили у проголошенні Західноукраїнської Народної Республіки
доленосного права українців на створення власної держави. У цьому всі політичні сили
тогочасного суспільства були єдині. Майже всі суспільно-політичні організації й партії
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Польщі виступили з вимогами до Міністерства закордонних справ і польської делеґації на
Паризькій мирній конференції зберегти “нерозривну єдність Східної Галичини з Польською
державою” [36, арк. 25]. Подібна аргументація поляків була незмінною протягом усього
періоду, поки Рада Амбасадорів в 1923 р. не визнала остаточної належності Східної
Галичини до Польщі. Зазначимо, що, з одного боку, зважаючи на зовнішньополітичну
ситуацію, Польська держава декларувала прагнення до міжнародного спокою й заявляла що
домагатиметься дотримання прав кожного народу на незалежність, підтримуватиме союз
вільних народів і виступатиме проти воєн за мир між народами; а з другого –
використовуючи весь дипломатичний потенціал, свої дії спрямовувала на власні
задоволення, підкріплені лише історичною пам’яттю та силою зброї, територіальних вимог,
що призвели до ліквідації ЗУНР і захоплення Східної Галичини. До того ж, більшовицька
загроза давала полякам змогу маніпулювати принципом на самовизначення, а насправді
уряди тогочасної Польщі докладали всіх зусиль для боротьби з галичанами, проводили так
звану політику “доконаних фактів” стосовно Західно-Української Народної Республіки.
Українське населення виступало проти приєднання території Східної Галичини до Другої
Речі Посполитої, протестувало проти інкорпорації західнокраїнських земель. Реакція і форми
протидії галичан-українців політиці польської влади були позначені їхнім загальним
бажанням відстояти власну незалежність, втрачену внаслідок нерівної боротьби з
переважаючими польськими силами в українсько-польській війні 1918–1919 рр.
Зауважимо, що стосовно Східної Галичини політика польського уряду надалі була
аґресивно-наступальною внаслідок невпевненості у можливості утримати цю територію, що
мала міжнародний статус. Свої подальші дії після закінчення українсько-польської війни
1918–1919 рр. Польща спрямовувала на остаточне встановлення східних кордонів, що
безпосередньо потребувало леґітимізації заходів поляків стосовно зміни статусу Східної
Галичини, а саме – сприйняття її не як окремої території, а як інтеґральної складової частини
Другої Речі Посполитої [34, с. 55]. Для польського уряду постійним засобом дипломатичної
гри стало декларування визнання за мирною конференцією та Лігою Націй права на
прийняття рішення щодо встановлення своїх східних кордонів, який, до речі, виявився більш
ніж вдалим. 25 червня 1919 р. на засіданні Ради міністрів закордонних справ великих держав
вирішили уповноважити польський уряд окупувати всю галицьку територію до р. Збруч [34,
с. 346]. Того ж дня Найвища Рада затвердила постанову Ради міністрів, записавши в
протоколі: “З метою захисту особи і мас мирного населення Східної Галичини від небезпеки,
яка їм загрожує від більшовицьких банд, Найвища Рада Союзних держав вирішила
уповноважити сили Польської Республіки здійснювати свої окупації аж до р. Збруч. Це
уповноваження не стосується рішення, яке згодом повинно бути прийняте Найвищою Радою
в справі політичного статусу Східної Галичини” [34, с. 346]. Мандат Польщі мав тривати 15–
20 років.
Польська сторона, отримуючи ту чи іншу дипломатичну перемогу, ніколи не
зупинялося на досягнутому, а висувала наступні вимоги. З липня 1919 р. польські дипломати
настійливо наполягали на неприйнятності рішення Найвищої Ради великих держав про
передачу Східної Галичини у тимчасове польське володіння [34, с. 57]. Вони вважали, що
постанова не вирішувала питання про її остаточний політичний статус і не давала Польщі
юридичного права володіти цим краєм. Згідно з умовами Версальського договору, визнання
за Польщею східних кордонів відкладалося до майбутнього рішення держав Заходу [37,
с. 37]. Однак польська дипломатія основним своїм завданням вважала не дискусії про
майбутнє політичне становище Східної Галичини, а визнання цього краю невід’ємною
інтеґральною частиною Польщі, а, отже, ліквідацію рішень про тимчасовий статус Східної
Галичини. Солідарність із Варшавою висловили США, Франція, Італія та Японія. Лише
Англія продовжувала відстоювати тимчасовість польського мандата над Східною
Галичиною [38, с. 422]. З боку Польщі чинився тиск польської дипломатії на уряди великих
держав, щоби вони переглянули своє рішення стосовно тимчасовості управління у Східній
Галичині. На думку Р. Дмовського, тимчасовість польського управління на спірній території

Збірник наукових праць

163

може мати неґативні для миру наслідки: чвари, внутрішню боротьбу, що не припиняється,
проблеми на міжнародній арені [39, с. 201]. Подібної думки дотримувався прем’єр країни
І. Падеревський, котрий 19 вересня 1919 р. на засіданні Найвищої Ради Союзних держав із
приводу Східної Галичини гостро заявив, що Польща ніколи не примириться з втратою цієї
частини держави і безкомпромісно відстоюватиме свої права на неї та вимагав знову
порушити питання про тимчасовість статусу Східної Галичини [40, арк. 61]. Домагаючись
приєднання Східної Галичини до Польщі, польські керівники зазначали, що надання
тимчасового мандата щодо цього краю неодмінно викличе протест, поглиблення боротьби, а
це, своєю чергою, приведе до ескалації напруження і похитне політичну рівновагу, що
Галичину можна буде відбудувати за рахунок інвестицій Польської держави, і, таким чином,
забезпечить певне примирення, а для цього потрібно підтримувати загалом стабільність
Польської держави [34, с. 366].
У другій половині 1919 р. міжнародне становище Польщі поліпшилося. Відтак
політична ситуація навколо української проблеми складалася на користь поляків. Справу
Східної Галичини у листопаді розглядали США й Антанта з явною підтримкою Варшави,
намагаючись сприяти стабілізації Польської держави і вирішити східногалицьке питання [31,
с. 74]. 21 листопада 1919 р. Найвища Рада великих держав уже вкотре намагалася
врегулювати польсько-українські проблеми. На цьому засіданні стала очевидною зміна
настроїв західних держав на користь Варшави. Розглянувши пропозицію представників
Франції, вона на одному зі своїх засідань ухвалила рішення про надання Польщі 25-річного
тимчасового мандата над Східною Галичиною, при умові надання їй автономії. Подальшу
долю східногалицького краю мала вирішити Ліга Націй [34, с. 366]. Однак і це рішення
Найвищої Ради викликало вкрай неґативну реакцію у Варшаві та хвилю протестів у всій
державі.
Упродовж польсько-українського конфлікту щодо долі Східної Галичини чітко
простежувався вплив зовнішньополітичних чинників, стану міжнародних відносин у Європі,
політики провідних держав континенту, багато з яких розігрували “українську карту”.
Польсько-українські взаємини ставали об’єктом політичних інтриґ із боку потужних сусідніх
держав – Німеччини і радянської Росії, які вміло та успішно використовували у своїй
політиці США й країни Антанти. Наприкінці 1919 р. відбулися зміни на міжнародній арені,
зокрема в Росії. Перемога більшовицької Росії над Колчаком і захоплення великої території
Сибіру та згодом поразка А. Денікіна, вкрай напружена політична ситуація в УНР стали
переломними для польської східної політики. Юзеф Пілсудський не переймався позицією
Антанти, яка й надалі не хотіла остаточно визнавати польські права на Східну Галичину,
Литву та Білорусь. 8 грудня 1919 р. Найвища Рада Союзних та об’єднаних держав
підтвердила початкове рішення Комісії з польських справ від 14 квітня 1919 р., яке
проголошувало, що Польща може прийняти під тимчасову адміністрацію тільки землі на
захід від лінії Бугу [18, с. 70]. Ці рішення допомогли Ю. Пілсудському усунути з керівництва
уряду І. Падеревського, на якого було покладено всю відповідальність за ці невдачі на
міжнародній арені. Посаду прем’єр-міністра в грудні 1919 р. було довірено Л. Скульському,
а міністра закордонних справ – С. Патеку, які повністю залежали від Начальника Держави
[18, с. 70]. Зауважимо, від цього моменту східна політика Польщі повністю й неподільно
була підпорядкована йому. На думку Ю. Пілсудського, похід польської армії на схід мав на
меті тільки звільнити різні народи від російсько-більшовицької неволі. “На багнетах, –
наголошував він, – ми несемо тим нещасливим країнам свободу без застереження. Я знаю,
що багато поляків не поділяють моєї думки… Принесення свободи сусіднім із нами народам
буде гордістю мого життя як державного діяча й солдата. Я знаю історичні зв’язки, які їх із
нами поєднують; знаю, що зв’язки ці зміцнювалися не раз після розподілів. Звільняючи цих
пригноблених, я хочу тим самим стерти останні сліди розподілу. Приєднати їх до Польщі
силою – ніколи в житті! Це було б відповіддю новим насиллям на насилля, здійснене в
минулому” [41, с. 147]. Насправді Ю. Пілсудський намагався виграти час, готувався до
збройних вирішень польських інтересів, дбав не стільки про визволення та утворення інших
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держав, як про ослаблення радянської Росії (СРСР) та їх від’єднання, в т. ч. України,
перебування під зверхністю Польщі. Він арґументував свої вимоги тим, що Варшава несе
основний тягар боротьби з більшовизмом. Оберігаючи від нього свою батьківщину, захищає
і Європу. Стверджуючи думку Ю. Пілсудського, міністр закордонних справ С. Патек
зазначив: “У важкій боротьбі польський вояк має бути впевненим, що кров і життя, якими
він жертвує, сприятимуть повному об’єднанню польських земель. Щоб не послабити духу
польського воїна, у зв’язку з небезпекою більшовизму Найвища Рада має відмінити своє
рішення” [43, с. 23].
Поразка антибільшовицьких сил у Росії, зміцнення геополітичного і стратегічного
становища Польщі спричинили зміни у зовнішній політиці західних держав. 22 грудня
1919 р. великі держави тимчасово скасували дію статуту Східної Галичини, насамперед
25-річний мандат Польщі над цією територією [34, с. 376]. Такі рішення свідчили про
перемогу польської дипломатії на Паризькій мирній конференції напередодні закінчення її
роботи 21 січня 1920 р. Отже, східно- галицьке питання на мирній конференції у Парижі
розглядали залежно від того, як цього потребувала міжнародна обстановка. Для великих
держав воно мало другорядне значення. Як і українська проблема в цілому, поставало це
питання у контексті їхньої східної політики і в разі активізації політики тих держав, які
претендували на ці землі. Головною метою західних держав була підтримка “білої Росії”, і
всі територіальні претензії вони вирішували на її користь. Жодна з українських проблем,
окреслених перед Паризькою мирною конференцією, не була виконана. Водночас,
зауважимо, що великі країни були не дуже схильні задовольняти польські домагання на
Східну Галичину. Розуміючи це, польська дипломатія вміло використовувала суперечності у
таборі країн-переможниць, домагаючись своєї головної мети.
Проблема Східної Галичини залишалася нерозв’язаною і після Паризької мирної
конференції, що й надалі була джерелом напруження та невпевненості. Така невизначеність
щодо згаданої проблеми значною мірою відображала суперечності в східній політиці між
США, країнами Антанти. Важливу роль у боротьбі за Східну Галичину на початку 1920 р.
відіграли стосунки Ю. Пілсудського та його соратників із УНР і наміри створення
незалежного державного організму, що був би у федерації з Польщею [44, с. 92]. При цьому
польські лідери наполягали на відмові уряду Української Народної Республіки від Східної
Галичини [45, с. 382]. Погіршення становища українських військ на фронтах посилювали
прагнення уряду УНР порозумітися з Польщею, навіть ціною територіальних поступок.
Директорія УНР почала вбачати у Польщі свого єдиного союзника, який не погоджувався на
поступки більшовицької Росії. Юзеф Пілсудський за будь-яку ціну прагнув відірвати
Україну від Росії [45, с. 239]. Українсько-польські переговори проходили дуже важко, в
обстановці таємності, оскільки Ю. Пілсудський не хотів наражатися на критику опозиції у
країні. Після краху прибалтійського вектора в східній політиці Ю. Пілсудського на початку
1920 р. і втрати підтримки Антанти Україна почала займати головне стратегічне місце в його
планах, що було пов’язано з життєвою необхідністю мати союзника у війні з радянською
Росією. Юзеф Пілсудський прагнув розбити російське домінування у Східній Європі. Тож
він розраховував, що подолає Росію, нав’яже їй свої плани, і, таким чином, зміцнить
становище Польщі на міжнародній арені [18, с. 76]. За таких умов Україна постала б як
геополітична перешкода поміж Польщею та Росією, не відірвана від імперії територія, що
захищає Польщу від російської експансії на захід. Польщі в такому ракурсі відводилася роль
гегемона над малою, відірваною від Росії державою. В планах головного командування
Війська Польського Україна мала стати бар’єром між Польщею і Росією [47, с. 16].
Із огляду на перемогу більшовицької армії над А. Денікіним та зміну східної політики
великий держав, деякого застій у польсько-українських переговорах у січні–лютому 1920 р.
Ю. Пілсудський форсував перемовини з дипломатичною місією УНР. Союз із УНР був дуже
вигідним Польщі. У ніч із 21 на 22 квітня Польська Республіка та Українська Народна
Республіка, головами яких були Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра, підписали у Варшаві
між Польщею й Україною політичну конвенцію, спрямовану проти радянської Росії.
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Варшавський договір між Ю. Пілсудським і С. Петлюрою містив 9 статей [8, с. 420–421]. За
його умовами польський уряд визнавав незалежність УНР та Директорію на чолі з Головним
Отаманом С. Петлюрою як верховну владу в державі. Українсько-польський кордон
встановлювали по р. Збруч, далі – по Вишгородку на північ, потім східніше Здолбунова по
Рівненському адміністраційному кордонові вздовж адміністраційного кордону Мінської
губернії до схрещення з р. Прип’ять, потім по р. Прип’ять [8, с. 420]. Остаточне порозуміння
щодо повітів Рівненського, Дубненського та Кременецького, що відходили до Польщі, мало
настати пізніше, після роботи спеціальної українсько-польської комісії. Обидві сторони
зобов’язувалися не укладати жодних угод, спрямованих проти союзника. Були гарантовані
національно-культурні права поляків і українців, відповідно в Україні й Польщі, а також
укладення економічно-торговельних угод, вирішення аграрного питання після скликання
парламенту України. Угода мала залишатися таємною [8, с. 421]. Договір укладали таємно,
про нього, не знали навіть інші члени Директорії крім С. Петлюри. Симон Петлюра визнавав
питання Східної Галичини внутрішньою справою Польщі, чим, фактично, перекреслив
січневу угоду 1919 р. між УНР і ЗУНР про злуку. До Польщі мали відійти Східна Галичина
та п’ять повітів Волині з населенням 10 млн осіб, тобто територія, що належала АвстроУгорщині та Росії [8, с. 64]. Для українців умови Варшавського договору були важкими.
Варшавський договір не був партнерством між рівними: він скоріше встановлював
польський протекторат над Україною.
Багато українських патріотів зрозуміло тоді, що ця домовленість може довести до
переподілу їхньої країни: на Східну Галичину й Волинь, анексовані Польщею українські
землі на схід від Дніпра, введені надалі в російську орбіту, і малу українську республіку на
Правобережжі, яка б могла з трудом утримуватися під польським протекторатом [17, с. 102].
Найбільшою трагедією став розділ української території, що призвело до великих
політичних розбіжностей серед українських політиків і населення. Офіційне визнання УНР
анексії Польщею Галичини, Західної Волині, частини Полісся, Лемківщини, Підляшшя,
Посяння і Холмщини призвели до істотних розходжень серед українських політичних сил.
Проти Варшавського договору рішуче виступили закордонний (екзильний) уряд ЗУНР та все
українське населення окупованих Польщею в 1918–1919 рр. українських земель. Відомий
український учений і державний діяч С. Шелухін констатував: “Завдяки договору поляки
загрібали жар чужими руками і нищили Україну українськими руками, щоб заволодіти нею,
знесиленою, позбавленою можливості спротиву і виснаженою” [48, с. 39]. Варшавський
договір засудили М. Грушевський, В. Винниченко, М. Шаповал, С. Вітик та інші відомі
українські діячі УНР і Центральної ради, які вважали, що “всі договори Петлюри і його
представників із Польщею й іншими державами, укладені від імені України, є недійсними й
незобов’язуючими” [8, с. 65]. Переважна більшість українців Східної Галичини залишалася
вірною ідеї державної незалежності.
Підписання Варшавської угоди з Україною було для Ю. Пілсудського важливим
політичним рішенням, прийнятим усупереч поглядам Антанти й уряду Польщі. Ця угода
зламала лінію східної політики сеймової комісії закордонних справ Польщі, а Східна
Галичина, як і раніше, перебувала під польським впливом. Водночас інтеґральну частину
політичного українсько-польського порозуміння становила таємна військова конвенція, що її
підписали 24 квітня 1920 р. український ґенералом В. Сінклер та представник польського
воєнного відомства В. Славек, цей документ передбачав початок спільних польськоукраїнських воєнних дій проти більшовицьких військ на території України [8, с. 422–425].
Симон Петлюра через союз із Польщею прагнув отримати підтримку і визнання Антанти,
тобто в кінцевому рахунку йшлося про продовження боротьби з більшовицькою Росією та
відновлення влади УНР в Україні. Для Ю. Пілсудського державна самостійність України
була не самоціллю, а засобом реалізації польських планів у контексті його східної політики.
Він і далі хотів, із одного боку, утримати самостійну Україну як бар’єр проти Росії; з іншого, –
захопленням західноукраїнських земель знищив шанси на українську національну
суверенність. Зазначимо, що сучасна українська історична наука намагається без упереджень
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ставитися до союзу Ю. Пілсудського – С. Петлюри та спільних військових операцій на
більшовицькому фронті, вбачаючи в цьому чи не єдиний у тих умовах шанс подальшої
боротьби за українську державність [49, с. 328].
Зауважимо, що проблема Східної Галичини і після укладення Варшавського договору
залишалася нерозв’язаною, і статус тимчасового управління краєм, визначений ще
Паризькою мирною конференцією 25 червня 1919 р., значною мірою продовжував
поглиблювати суперечності між Польщею і країнами Антанти, а також у їхньому стані щодо
східної політики. Велике значення у вирішенні східногалицького питання мали зміни
ситуації у польсько-радянській війні 1920 р. Після драматичної кампанії, під час якої
спочатку польські та петлюрівські війська зайняли Київ, а дещо згодом Червона армія
вступила в передмістя Варшави, і після того, як “чудо над Віслою” врятувало Польську
державу, Польща і радянська Росія досягли компромісного налагодження справи, уклавши
18 березня 1921 р. в палаці Чорноголових у Ризі договір між РСФРР та УСРР, із одного боку,
і Польщею – з іншого – про закінчення польсько-більшовицької війни 1920 р. [50, с. 646–
655]. Мир було підписано без участі представників УНР, хоча згідно з Варшавським
договором Польща зобов’язувалася не укладати мирних договорів, що стосувалися б
кордонів України. Обіцянки Ю. Пілсудського українцям про те, що польські війська будуть
спільно з Армією УНР боротись аж до відновлення незалежної України, вкотре залишилося
тільки фразами [51, с. 156]. Постанова про державні кордони між протилежними сторонами
була ідентичною умовам прелімінарного договору, згідно з якими за Польщею визнавали
західноукраїнські та західнобілоруські землі, цим самим фактично ліквідувавши наслідки
Варшавського договору. Після підписання Ризького договору закінчивсь етап збройних
визвольних змагань за незалежність України на схід від Збруча [51, с. 76].
Ризький мирний договір став першим правовим актом інкорпорації Східної Галичини
до Другої Речі Посполитої і засвідчив ще одну перемогу польської зовнішньої політики на
сході. Він значно послаблював вплив західних країн, які намагалися ще чинити польській
дипломатії перешкоди стосовно остаточного розв’язання східногалицької проблеми, і давав
підстави Польській державі проводити захоплення краю.
Зазначимо, що Варшавський договір 1920 р. та Ризький договір 1921 р. не привели до
українсько-польського порозуміння. Навпаки, аґресивність і негнучкість східної політики
Польщі, зокрема щодо України:тієї політики, яка традиційно формувалася на “історичних”
правах Польської держави, а не на аналізі реальної ситуації, залишалася основною причиною
дальшого поглиблення польсько-українського конфлікту. Натомість, на думку авторів,
помилково було б вважати, що його причини залежали від поневоленого Польщею і Росією
українського народу, який самовіддано відстоював свої права на самостійне національне
існування. Ризький мир остаточно відвернув українські симпатії від Польщі та розвінчав
привабливий міф про неї як борця “за нашу і вашу свободу”. “Панська Польща” залишалась
у свідомості багатьох українців, які в 1920 р. пройшли через фронт, головною небезпекою,
головним ворогом України. Правлячі кола Польщі не хотіли відмовлятися від ідей
“історичної Польщі” з її пануванням на українських землях. Як зауважив М. Грушевський,
для Польщі втрата України була не тільки економічним ударом, а й знищенням однієї з
основ, на яку спиралась їхня сила як нації, бо “значення і сила та привілейоване становище
народності польської створювались за рахунок населення українського, білоруського і
литовського” [53, с. 17].
Аналізуючи перебіг подій у польсько-українських відносинах після підписання
Ризького договору, варто підкреслити, що внутрішня політика Польщі була спрямована на
повну інтеґрацію Східної Галичини у складі держави. Офіційна Варшава всіляко намагалася
зміцнити “польськість” східних кресів, усуваючи будь-які характери, українські ознаки, і,
таким чином, поставити світову громадськість перед доконаним фактом анексії краю. Вся
система заходів польської влади щодо Східної Галичини підпорядковувалася меті
полонізації краю: щоб українське питання “або зовсім не існувало б, або не поставало б у
такій гострій формі” [54].
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Натомість на початку 1920-х років міжнародна ситуація складалася на користь
Польської держави. Великі держави, які бажали бачити Польщу сильною країною на Сході,
розуміли її слабкість саме у проблемі Східної Галичини. Франція, котра і раніше
погоджувалася з польськими претензіями, тепер робила їй явні поступки. Польща,
розуміючи, яке значення вона мала для Франції в її боротьбі з Німеччиною, могла тепер
висловлювати їй свої домагання щодо східногалицьких земель. Англія не бажала
французької гегемонії в Європі, тому з цих міркувань підтримувала проект автономії Східної
Галичини. Після поразки Греції з Туреччиною 1922 р., виникненням можливості англорадянського конфлікту Англія також переглянула свої позиції. Для Польщі настав
сприятливий момент для повної анексії Східної Галичини [8, с. 175].
Польський уряд здійснив крок, який фактично посприяв позитивному вирішенню
Найвищою Радою Антанти питання щодо статусу Східної Галичини. 26 вересня 1922 р. з
ініціативи міністра закордонних справ Польщі Г. Нарутовича більшістю голосів сейм
схвалив “Закон про принципи загального воєводського самоуправління, зокрема
Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств” [55]. Закон передбачав утворення
воєводських сеймиків із певними правами, дозвіл на користування українською мовою в
органах адміністрації, відкриття національних шкіл, свободу віросповідання тощо [56,
с. 563]. Закон про самоуправління набирав чинності протягом двох років із дня
опублікування. Однак зауважимо, що уряд і не думав впроваджувати його в життя, оскільки
закон не був конкретизований виконавчими інструкціями та постановами і залишився тільки
на папері. Він був прийнятий із тактичних міркувань і був тільки пропаґандистським. Цим
кроком польська влада мала на меті домогтися підтримки західних держав і остаточного
визнання ними східних кордонів Польщі. Арґументи української сторони не брали до уваги
ні західні держави, ні польські правлячі кола.
На рішення країн Антанти впливали, безумовно, не тільки факт уже чотирирічного
перебування Східної Галичини у складі Польщі, а й Варшавська угода 1920 р. та особливо –
Ризький договір. Дипломати європейських країн не могли не рахуватися з договорами, що їх
підписали від імені українського народу уряди УНР і УСРР. Вирішальним кроком великих
держав, спрямованим на повну анексію Східної Галичини, стало рішення Ради Послів
Антанти 14 березня 1923 р. про затвердження східного кордону Польської Республіки та її
суверенітет над Східною Галичиною [17, с. 104]. Посилаючись на Версальський та СенЖерменський договори, Рада Послів визнала східні кордони Польщі, які встановив Ризький
трактат, і узаконила владу Польщі над Східною Галичиною. Рішення підписали Р. Пуанкаре
(Франція), Е. Філіппс (Англія), Р. Авезана (Італія) та М. Матсуфа (Японія); від імені
польського уряду – посол у Парижі М. Замойський. Відтоді екзильний уряд ЗУНР припинив
свою діяльність. Це означало, що Східна Галичина остаточно закріплювалася за Польщею,
хоча постанова Антанти й передбачала автономію східногалицьких земель. Несправедливе
рішення Ради Послів викликало масові протести українського населення, всіх національних
політичних націй та культурно-освітніх організацій краю. Рішення Ради Послів від
14 березня 1923 р. стало завершальним акордом протистоянь між поляками та українцями й
за суттю було спрямоване проти української державності. Інкорпорація Східної Галичини з
переважаючим українським населенням до Польщі на ділі означала колонізаційну
національну асиміляцію українців-галичан, що спиралися на репресивно-адміністративний
апарат держави.
Першими кроками польських властей на території Східної Галичини була ліквідація тих
інституцій, котрі забезпечували її статус як окремої адміністративної одиниці. Навіть назву
“Східна Галичина” було замінено терміном “Східна Малопольща”, а потім просто “Польща
“Б”, на відміну від корінної “Польщі “А”. Стосовно різних частин здійснювалася відповідна
політика. Зокрема, щодо Польщі “Б” застосовувалося штучне стримування соціальноекономічного розвитку і скасування поступок національним меншинам. Економічні заходи
польської влади мали на меті гальмування розвитку “східних кресів” і перетворення їх на
аграрно-сировинний додаток до розвиненіших власне польських земель. Польський уряд
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відмовлявся надати автономію українським землям, що було порушенням міжнародних
зобов’язань, які взяла Польща, та невиконанням закону 1922 р. про надання самоврядування
трьом східногалицьким воєводствам. Натомість уряд Польщі, маючи на меті повну
уніфікацію земель, приєднаних до Другої Речі Посполитої, що, за суттю, означало суцільну
полонізацію захоплених західноукраїнських земель, залежно від внутрішніх та зовнішніх
чинників, намагався кориґувати свій політичний курс щодо національних меншин.
Радикальні національно-політичні сили Польщі заперечували права українського
населення краю на вільний розвиток і проголошували основи моноетнічної держави [57,
с. 123]. Польська державна адміністрація відмовлялася визнавати факт існування
українського населення. Було заборонено вживати слова “українець”, “український”, хоча за
Ризьким договором Польща зобов’язувалася визнавати назву “українець” як єдину [58,
с. 626]. В офіційних документах Польщі 1921–1923 рр., зокрема й затверджених сеймом
законодавчих актах, почали вживати архаїчний термін “руські”, а в дужках – “русінські” [59,
с. 72]. Мета такої політики Польщі щодо українців була очевидною, це – повна полонізація
східногалицьких земель.
Особливо болючими для українського населення Східної Галичини стали закони про
асиміляторську політику польської влади щодо освіти і церкви. Уряд поступово закривав
школи з українською мовою навчання, нищив православні храми, проводив репресії проти
мирного населення, редакцій українських часописів, громадсько-освітніх організацій.
Урядова політика ґрунтувалася на запереченні існування українців як нації, на новій
полонізації Східної Галичини. Зазначимо, що Польща проводила загалом на східногалицьких
землях антиукраїнську політику, спрямовану на повну полонізацію, асиміляцію та
окатоличення українського населення. Дискримінаційна політика польського уряду в Східній
Галичині перетворила її на справжнє вогнище і центр національно-визвольних змагань, що
істотно впливало й на міжнародні відносини. Польська національна політика, характерна
половинчастими та дискримінаційними рішеннями в різних галузях суспільно-політичного
та господарського життя, непослідовністю й суперечливістю щодо українців, спричинила
протягом наступних років затяжну конфронтацію та постійні проблеми Польщі на
міжнародній арені, що також неґативно відбивалось і на становленні польської національної
державності у міжвоєнний період.
Узагальнюючи викладене можна дійти висновку, що українські аспекти у зовнішній
східній політиці Польської держави займали важливе місце. Події 1918–1923 рр. яскраво
засвідчили, що Польща своєю практикою послідовно здійснювала політичні програми
Р. Дмовського і Ю. Пілсудського щодо свого відновлення в історичних кордонах 1772 р.,
створення єдиної національної “Великої Польщі”. Польсько-українські відносини в
окреслений період із усією очевидністю підтверджували той факт, що поляки не бажали
поступатися своїм панівним становищем стосовно України та не уявляли собі іншого
ставлення аніж як панівної нації до українського населення Східної Галичини.
Дослідження проблеми показує, що український народ, позбавлений реального права
самостійно вирішувати свою долю, став заручником політичної гри, яку вели Польща,
більшовицька Росія і західні держави. Ставлення держав-переможниць у Першій світовій
війні, зокрема Верховної ради Антанти, яка присвоїла собі право міжнародного трибуналу в
українській справі, постійно змінювалося на користь польських окупантів. На думку авторів
цього дослідження, Польща, вважаючи український вектор ключовою ланкою в реалізації
своїх східнополітичних планів, розглядала його у зовнішньому і внутрішньому аспектах:
першому, який передбачав перетворення Польщі в одну з наймогутніших європейських
держав і був спрямований проти радянської Росії (СРСР); другому – українське питання
розглядали як внутрішню справу Польщі, оскільки Західну Україну польські політичні сили
вважали споконвічною польською землею. В цьому плані пріоритетного значення надавали
політиці інкорпорації Східної Галичини до складу Другої Речі Посполитої, зміцнення у ній
польського елементу, і, навпаки, полонізації й асиміляції українського населення краю, які
стали у міжвоєнний період офіційною доктриною урядів Польщі. Внаслідок встановлених
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міжнародними договорами кордонів у підпорядкуванні Польщі опинилися мільйони
українців, права і свободи яких влада іґнорувала. Це проявлялося в обмеженні діяльності
загальноукраїнських інституцій, насильному окатоличенні українського населення, нищенні
православних храмів, застосуванні щодо українців репресивних актів тощо. Метою
здійснення такого політичного курсу Польської держави щодо українців Східної Галичини
була повна полонізація східногалицьких земель. Не зумівши знайти шляхів розв’язання
української проблеми, польські політичні еліти тим самим “передали” їх у наступні роки.
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УКРАИНСКИЙ ВЕКТОР В ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ.
ИНКОРПОРАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ И ПОЛОНИЗАЦИЯ УКРАИНЦЕВ КРАЯ
В статье освещаются малоисследованные проблемы украинского вектора в Восточной политике Второй Речи Посполитой и инкорпорации восточногалицийских земель, полонизации украинцев края.
Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, внешняя политика, инкорпорация, полонизация, украинцы, восточногалицийский вопрос.
Mykola Alexievets, Oksana Parneta
THE UKRAINIAN VECTOR IN THE EAST POLICY OF THE SECOND POLISH REPUBLIC.
INCORPORATION OF EASTERN GALICIA AND POLONIZATION OF THE LOCAL
UKRAINIANS
The paper covers the little-investigated problems of the Ukrainian vector in the east policy of
the Second Polish Republic as well as incorporation of Eastern Galician lands
and Polonization of the local Ukrainians.
Key words: the Second Polish Republic, foreign policy, incorporation, Polonization, the
Ukrainians, Eastern Galicia problem.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДБУДОВИ ТА
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ДРУГОЇ РЕЧІ
ПОСПОЛИТОЇ (1918–1939 РР.)
У статті автори розглядають основні тенденції
відбудови та розвитку польської промисловості у період Другої Речі Посполитої.
Ключові слова: Польська держава, економічний
розвиток, промисловість, галузі промисловості.

В

умовах розвитку українсько-польських відносин, розбудови незалежних
демократичних держав назріла необхідність об’єктивного дослідження складних
процесів соціально-економічного розвитку Польщі у міжвоєнний період.
Зокрема, процеси відбудови і розвитку однієї з важливих сфер польської економіки –
промисловості не знайшли широкого висвітлення у вітчизняній історіографії. Більш
інформативніше ці питання висвітлюються в дослідженнях польських науковців З. Ландау,
Ю. Попкевича, Ф. Ришки, Я. Лукасевича [1], Є. Голембйовского, А. Єзерского, С. Лєщинської
та ін.
Друга Річ Посполита розпочала своє існування як держава в умовах розорення
внаслідок воєнних дій та грабіжницької економічної політики країн-загарбників.
Перебування польських земель у складі трьох різних за рівнем економічного розвитку
держав призвело до значних економічних диспропорцій, матеріальних втрат. Особливо
постраждало народне господарство Королівства Польського і Галичини. Російська влада,
разом з відступаючою армією, в 1915 році демонтувала заводи, які виробляли продукцію для
військових потреб, промислові підприємства і евакуювала їх в глибину Росії. Так само
евакуйовувались й різні установи, навчальні заклади, кваліфіковані кадри, депортовані
німецькі колоністи [2, с. 64]. Багато підприємств було знищено, щоб не потрапили до рук
німців. Під час окупації Німеччиною і Австро-Угорщиною по-грабіжницьки
використовувались ресурси, економічний і людський потенціал на зайнятих територіях в
інтересах ведення війни, а також з метою підірвати польську економіку в майбутньому. До
Німеччини і Австрії вивозилось вугілля з Домбровського басейну, була конфіскована також
сировина, яка знаходилася на складах; відправляли цінні машини і деталі механізмів, які
містили рідкісні метали, дефіцит яких відчувався у Німеччині внаслідок економічної
блокади. Широких масштабів набуло вивезення робочої сили (тільки в Німеччину – близько
300 тис. осіб) [3, с. 178].
Зруйнована війною промисловість країни на початковому етапі становлення Другої Речі
Посполитої знаходилася в стані глибокої кризи. Промислова продукція в 1919 р. становила
лише 30 % від рівня 1913 р. В деяких галузях спад виробництва був катастрофічним [4,
с. 408]. Так, рівень металургійного виробництва ледве досяг 10–12 % довоєнного, текстильна
промисловість випускала 39 % продукції, порівняно з 1914 р., шерстяна – 20–27 %. У
Королівстві Польському видобуток кам’яного вугілля у 1919 р. становив близько 68 %
довоєнного обсягу, залізної руди – 30 %, чавуну – 4 %, виплавка сталі – 3 % [5, с. 303; 6,
с. 277].
Держави, які брали участь у війні, незважаючи на принцип рентабельності, розвивали ті
галузі промисловості, які б задовольняли військові потреби. Тому найактивніше розвивались
машинобудівна і хімічна галузі, тут впроваджувались нові технічні розробки й технології. До
найзначніших досягнень економіки тогочасної Європи треба віднести розвиток
літакобудівної і моторобудівної галузей; впровадження конвеєрного і напівавтоматизованого
виробництва у військовій промисловості; запровадження стандартизації продукції, що
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базувалась на принципі замінності частин. Польська промисловість, з технічної точки зору,
була далека від європейського рівня. Цей процес поглибився і в післявоєнний період. Після
здобуття незалежності промислові потужності, які знаходились на територіях, що входили до
складу Німеччини, були дуже зруйновані; не вистачало сировини, оборотних коштів і
кредитів. Повсюдно відчувався дефіцит вугілля, тому що Верхня Силезія була приєднана до
Польщі лише в 1922 р., а кількість видобутого в Домбровському і Краківському басейнах
вугілля не забезпечувала потреб країни. За нищення промисловості під час війни Польща
практично не отримала ніякого відшкодування. (Внаслідок територіального принципу,
репарації з земель колишніх прусських і австрійських земель зостались задіяні у
відшкодуваннях на користь великих держав-переможниць. Квоти були зрівняні з вартістю
відшкодувань на російських територіях [7].) В результаті, Польща не сплачувала, але і не
отримувала репарацій. Не повернулися в державу і вивезені машини й устаткування. В
період війни домінували військові потреби, саме вони породжували застійні явища в
економіці [6, c. 275].
Після закінчення військових дій перед урядом постало два важливих завдання:
відбудова промисловості, знищеної війною та інтеграція, яка спиралась на пристосування
промисловості до потреб незалежної держави. Важливо зазначити, що можливості впливу на
збереження приватних виробників й інвесторів були обмежені. Інструментами промислової
політики стали державні замовлення, кредитування і розподіл сировини, а коли не було
власника підприємства, – націоналізація важливих підприємств. Держава успадкувала багато
промислових, комунікаційних, інфраструктурних об’єктів. Саме вони і становили державний
сектор в економіці. За оцінками економістів А. Єзерського і С. Лещинської, до
найважливіших з них належали: “на колишніх російських територіях: Гута Банкова в
Домброві Гурнічій, Гута Бляховня під Ченстоховом; на територіях австрійських: вугільні
шахти “Бжеще”, соляні копальні в Велічці і Бохні, а також нафтопереробний комплекс
(рафінування нафти) в Дрогобичі, з якого згодом створено підприємство “Полмін”, копальні
солей содових “TESР” і заводи “Азот” в Яворові” [6, с. 276]. На колишніх прусських
територіях залишились у спадок соляні розробки в Іновроцлаві, багато підприємств і заводів,
зернових млинів в Бидгощі і 20 % акцій Гданської верфі. У Верхній Силезії в 1922 р. −
вугільний концерн з шахтою “Король” в Королівській Гуті, якому було дано нову назву
“Скарбоферм”; металургійний комбінат обробки олова в Стрибніку; водокачки у Шльонську,
а також фабрика азотних сполук у Хожові (яка була збудована в 1915–1918 рр., і стала
об’єктом постійних суперечок між Німеччиною і Польщею щодо власності, аж до 1928 р.).
Всі підприємства гірничо-металургійної промисловості, які раніше належали державамзагарбникам, були об’єднані і управлялись Головною гірничо-металургійною дирекцією і
Міністерством промисловості і торгівлі. Вартість підприємств, отриманих у спадок з
територій трьох колишніх держав оцінено в 1923 р. в 275 млн злотих [8, с. 28].
Сформована на теренах великих держав-загарбників галузева структура не відповідала
зміні джерел сировини, новим ринкам збуту. Особливо це торкнулося текстильної
промисловості Королівства Польського, що орієнтувалась на східний ринок;
сільськогосподарської продукції і харчової промисловості Великопольщі і Помор’я,
орієнтованих на німецькі ринки, а також гірничо-металургійної галузі пов’язаної з
промисловістю Німеччини [6, с. 277]. Стає очевидним той факт, що передвоєнний видобуток
кам’яного вугілля в Силезії, нафти в Галичині перевищував потреби польського ринку, а
повне використання джерел сировини вимагало виходу на закордонні ринки.
Для легкої промисловості втрата східних ринків не могла компенсуватись
Великопольським і Галицьким ринком, тому що потреби цих споживачів відрізнялись від
потреб споживачів колишніх східних ринків. Крім того, слабко розвивалися такі необхідні
для незалежної держави галузі: хімічна, електротехнічна, виробництво зброї тощо. Відбудова
і реконструкція промисловості вимагали також значних капіталовкладень, нестачу яких
гостро відчули як держава, так і приватні підприємці.
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На початковій фазі відбудови іноземний капітал не поспішав робити інвестиції в
Польщу, зважаючи на ризик сусідства з Радянською Росією і Німеччиною, а також на
домінування думки щодо Польщі як тимчасової держави. Іноземний капітал, який все-таки
потрапив у Польщу носив, як правило, спекулятивний характер і вдало використовував
повоєнний хаос та інфляцію. Загальний обсяг польської промислової продукції в перший
період після відновлення незалежності забезпечували великі підприємства, що мали досить
високу концентрацію виробництва. Основні галузі промисловості частково були
сконцентровані за територіальним принципом: паливно-сировинна, вугільна, металургійна –
у Домбровському басейні й Верхній Силезії, військова – в Келецько-Радомському районі,
машинобудівна – у Варшаві, текстильна – в Лодзинському районі. Відносно другорядними
промисловими центрами залишилися Бяла, Бєльско, Білосток та деякі інші міста ПівнічноЗахідної Польщі. У багатьох місцевостях країни знаходилися підприємства переробної та
харчової промисловості (цукрові, винокурні заводи та ін) [5, с. 304]. Східні території −
західноукраїнські й західнобілоруські землі – становили індустріально відсталі ринки збуту і
сировини для промисловості власне польських земель. Чинниками саме такої локалізації
промисловості були, з одного боку, наявність корисних копалин, сировини, а з іншого − різні
умови розвитку економіки на колишніх загарбаних територіях − митна і податкова система,
можливості відшукання капіталів та кредитів, кваліфіковані кадри та наявність трудових
ресурсів, тощо. Тому важливим питанням для польської економіки була не тільки
модернізація промисловості, а й структурна перебудова відповідно до нових умов і потреб
відновленої держави. Виникла необхідність створити єдиний народногосподарський
організм шляхом уніфікації господарського права, технічних нормативів і стандартів,
здійснити реструктуризацію промисловості в її територіальному розміщенні, а також
забезпечити своє місце на міжнародному ринку.
Створення єдиного економічного організму держави було неможливим без
загальнодержавної транспортної системи. В польській транспортній системі комунікацій
основну роль відігравала залізниця, яка перевозила в 1927 році 97 % вантажів і 87 % пасажирів
[9]. Головну залізничну лінію було відбудовано ще в період війни з Росією і повоєнної
інфляції. В 1921 р. здана в експлуатацію залізнична магістраль, що з’єднувала Варшаву і
Познань. В період 1926−1929 рр. основним завданням була модернізація, а не побудова нових
залізничних гілок, хоча в цей час відкриті сполучення між Калєтами і Підзамчем (115 км),
Луцьком і Стояновим (85 км), Черським і Костєржиною (43 км) [6, с. 88].
Найважливішою інвестицією у транспортну систему Польщі стало будівництво лінії
між Верхньою Силезією і портами Гдині й Гданська, що отримала назву “вугільної
магістралі”, мала життєво важливе значення для економіки Польщі [4, с. 305]. Цей проект
вимагав будівництва нових відрізків допоміжних і під’їзних шляхів, й перебудови існуючих
та будівництва нових товарних станцій. Безпосереднім поштовхом до цього стала митна
війна з Німеччиною в 1925 році, яка змусила Польщу шукати нових експортних шляхів,
оминаючи німецькі порти. До 1929 року було реконструйовано близько 60 % мостів, 80 %
станцій і 75 % адміністративних будівель [9]. Проведено заходи щодо уніфікації залізничновагонного парку, що залишився у спадок від трьох держав загарбників і був дуже
розрізнений. Це стало можливим завдяки будівництву в Польщі кількох паровозобудівних і
вагонобудівних заводів, які змогли повністю забезпечити потреби польських державних
залізниць новітнім парком. Окрім залізничного транспорту, в масових перевезеннях був
задіяний і річковий, який також поступово модернізовувався [6, с. 88].
Закінчення воєнних дій і перехід до мирного життя сприяли відбудові промисловості
країни, яка відроджувалась, здебільшого, за рахунок державних інвестицій. Отримуючи
кредити від держави, підприємці повертали їх за номіналом, тобто, враховуючи інфляцію, за
значно меншою вартістю, таким чином отримуючи значні прибутки. Так само виплата
заробітної плати робітникам і службовцям грішми, курс яких постійно падав теж приносила
прибуток. Сприятливими для розвитку промисловості були і умови експорту, зокрема на такі
товари: вугілля – в Австрії і Чехословаччині, текстиль – у Румунії, Австрії, Угорщині, ліс – у
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Німеччині й Великій Британії, крім цього, згідно з Версальським договором, Польща мала
право вивозити свої товари в Німеччину без будь-якого мита впродовж п’яти років [4,
с. 305]. Таким чином, відбудова промисловості відбувалася в основному за рахунок
державних кредитів і була завершена до 1923 р., хоча показник промислового виробництва, у
порівнянні з 1913 р., не перевищував 75 % [10].
Друга Річ Посполита отримала у спадок розруху і зруйновану сферу економіки, а також
галузеву структуру, в якій домінували текстильна, гірничо-металургійна і харчова галузі.
Важливо зауважити, що однією з причин зміни у галузевій структурі польської
промисловості стала Перша світова війна. З одного боку, чимало підприємств було знищено
у період війни, їх не змогли відбудувати за час незалежності, з другого, − певні ділянки
виробництва під час війни – штучно розвинені: наприклад, хижацька заготівля деревини
(переважно в Біловезькій Пущі). Тому структура зайнятості в період відбудови – наслідок
всіх вказаних чинників. В 1924–1938 рр. внаслідок інвестиційної діяльності держави та
приватних підприємців відбулися незначні зміни галузевої структури промисловості [11,
с. 35].
Так, в 1938 р. до п’яти галузей, які створювали найбільшу зайнятість робітників,
належали: металургійна, текстильна, мінеральна, гірничо-видобувна і харчова. Структура ж
зайнятості не відображає достатньо повно важливості галузей для економіки. Приміром,
зайнятість на електростанціях була не велика, а роль електротехнічної галузі дуже вагома
для економіки. Варто зауважити, що зниження рівня зайнятості в гірничодобувній галузі не
тільки не знижувало виробництво, а й інколи могло сприяти його збільшенню в основному за
рахунок підвищення ефективності та продуктивності праці. За вартістю виробленої продукції
головні позиції утримували текстильна та хачова промисловість, та за значенням для
економіки і зовнішньої торгівлі більшого значення мали металургійна і вугільнодобувна, які
не досягли у своєму розвитку довоєнного рівня. Це мало певний негативний вплив на
загальну економічну ситуацію в країні.
Різні галузі промисловості відбудовувалися нерівномірно. Так, за даними статистики,
видобуток залізної руди в 1923 р. досягнув 97 % довоєнного рівня (у післявоєнних кордонах,
враховуючи Силезію), виплавка сталі – 70 %, чавуну – лише 42 %. Особливо відставала
металургія Королівства Польського, де чавуну виплавляли лише 27 %, а сталі – 42 %
довоєнного показника. Видобуток кам’яного вугілля досяг 89 % довоєнного рівня, причому в
Домбровському, Сосновецькому і Краківському промислових округах навіть перевищив
довоєнний. Текстильно-бавовняна промисловість перевершила довоєнний рівень, за
кількістю тонкопрядильних веретен у всіх змінах − 139 %, механічних ткацьких верстатів –
112 %, робітників − 115 %. У той же час відставала текстильно-вовняна промисловість, за
кількістю чесальних веретен у всіх змінах лише 56, 5 % механічних ткацьких верстатів –
37 %, зайнятість робітників – 59 % довоєнних показників [4, с. 306].
Статистичну інформацію про стан розвитку основних галузей промисловості подано у
таблиці 1, в якій відображено кількість виробленої продукції порівняно з довоєнним рівнем і
в динаміці [13, с. 114–122].
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця величин виробленої продукції деяких галузей промисловості
у 1913, 1921–1939 рр.
Види продукції Одиниці міри 1913 р. 1921 р. 1929 р. 1939 р.
3 977
1 511а 3 048
Електроенергія млн КВт
660
38,1
46,2
29,9
Кам’яне вугілля млн т
40,9
879
704
тис. т
520 а
Сирець заліза
1055
1 441
1 377
тис. т
841
Сталь
1 700
872
660
тис. т
306
Залізна руда
493
189 ґ
233,2
168 б
Сірчана кислота тис. т
60
498 ґ
579,3
220 а
Штучні добрива тис. т
400
1 700
1 008
тис. т
500 в
Цемент
665
205
128,4
тис. т
52 в
Папір
65
491
824,3
тис. т
274 в
Цукор
571
28
165
штук
Паровози
95 ґ
тис. т
Тканини
143
138 ґ
111 г
тис. т
142
Прядиво
127
507
743 г
тис. т
705
Нафта
1 114
643
548 г
тис. т
327
Сіль
189
Примітка: (буквами позначено роки, за які взято дані):
а – 1923 р., б – 1925 р., в – 1922 р., г – 1928 р., ґ – 1937 р.
Таблиця 2 ілюструє розміщення промисловості за територіальним принципом [14]. Як
бачимо, найбільш промислово розвинутими були центральні та західні регіони Польщі, а
найменш − східні воєводства. Зокрема промисловість на територіях Тернопільського,
Волинського, Станіславського воєводств була представлена переважно переробними
галузями: деревообробною, харчовою, борошномельною і переробкою зернових та
виробництвом будівельних матеріалів тощо [15; 16]. Як правило, це були невеликі
підприємства, про що свідчить кількість зайнятих на виробництві робітників [17, арк. 28].
Таблиця 2
Зайнятість робітників у промисловості за територіальним принципом
згідно з даними 1935 р.
Зайнятість
Зайнятість
у промисловості
у промисловості
Воєводства
Воєводства
на 100 тис.
на 100 тис.
населення
населення
9,6
Львівське
82,4
Силезьке
6,4
Станіславське
57,2
Варшава
5,9
Волинське
48,3
Лодзинське
5,1
Віленське
33,6
Келецьке
4,7
Новоградське
22,3
Краківське
4,0
Люблінське
20,7
Познанське
3,5
Поліське
15,6
Поморське
3,3
Тернопільське
13,4
Варшавське
9,8
Білостоцьке
20,4
Всього по країні
Такий розвиток промисловості Польщі призвів до її однобокості. Основні причини
цього крилися у: обмеженості внутрішнього ринку; складності процесу формування єдиного
народногосподарського механізму на територіях, які тривалий час розвивалися за різними
економічними моделями тих держав, у складі яких вони перебували; відриві польської
економіки від зовнішніх ринків збуту і сировини; нестабільності в середині самої держави та
у світовій економічній системі.
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Курс на посилення обороноздатності Другої Речі Посполитої знайшов відображення у
створенні Центрально промислового округу (СОР), який став структурним компонентом
чотирирічного плану розвитку промисловості, реалізація якого розпочалось у 1936 р. Але
ідея убезпечення важливих для обороноздатності держави галузей з’явилась значно раніше.
Вже в 1921 р. розроблено початковий проект так званого “Трикутника безпеки”, який займав
території, розміщені між Віслою і Сяном. У 1928 р. розпочато перші кроки щодо
концентрації тут військової промисловості. 29 березня 1928 р. видано розпорядження
президента Речі Посполитої в справі податкових пільг для інвесторів в сфері промисловості
й комунікацій в “Трикутнику безпеки” [18, с. 523]. У списку підприємств, які підпадали під
розпорядження були: електростанції, газорозподільні станції, металургійні заводи,
верстатобудівні фабрики, танкові й авіаційні заводи, заводи з виробництва сірчаної кислоти,
пороху і перев’язувальних матеріалів, підприємства з виробництва целюлози, протигазів і
зброї. Всі вони звільнялись від податку з доходу на період до 10-ти років. Це робилося з
метою залучення приватного капіталу до інвестицій. Головні інвестиції в СОР розпочато
тільки в 1935–1937 рр. Для реалізації цього надзвичайно важливого для країни завдання
планувалось асигнувати в сферу виробництва зброї 3,5 млрд злотих [19, с. 145].
Про значення індустріалізації держави говорив міністр промисловості і торгівлі А. Роман
на відкритті ХVІІ міжнародних торгів у Львові (вересень 1937 р.): “... індустріалізація
держави − це творення її обороноздатності, це пом’якшення проблеми безробіття, це
збільшення національного доходу, а отже зростання добробуту і культури широких мас
народу, це − в результаті − постійне зміцнення нашої сили, ролі і значення в житті народів
світу” [20, с. 2].
Звичайно, криза й економічний спад призвели до того, що здійснювані заходи не дали
очікуваних результатів. Тому в квітні 1938 р. видано постанову, яка, замість звільнення від
частини податків, впроваджувала систему відрахувань податку з сум, інвестованих у СОР
[21, с. 45]. Ця постанова розширила список підприємств, яким надано пільги, а також
точніше визначила територію СОР. Тепер до нього входили 44 повіти (з них − 2 міські −
Люблін і Радом), що були розміщені в таких воєводствах: Келецькому, Краківському,
Люблінському, Львівському, із загальною площею приблизно 60 тис. км² і населенням майже
6 млн чоловік (це становило 15,4 % території й 18 % загальної кількості населення держави).
Населення сіл – 83 % мешканців. На цій території було тільки одне місто з населенням
більше 100 тис. чол. − Люблін (122 тис. чоловік). З решти 16-и міст тільки Радом наближався
до цих показників. За переписом 1931 р., крім вказаних вище міст, ще заледве в трьох
повітах зайнятість в промисловості й ремісництві становила понад 20 % − Келецькому,
Конецькому, Опатовському. Вродовж майже ста років значну частину СОР становив
Старопольський вугільний басейн, з чітко визначеними промисловими традиціями; хоч
основні території СОР належали аграрному сектору [6, c. 300].
Саме СОР мав змінити структуру зайнятості. Передбачалось, що у великій
промисловості буде створено робочі місця для 55 тис. робітників, у середній та малій –
майже 36 тис., у ремісничій галузі буде зайнято – 6 тис. чоловік, а у торгівлі – 10 тис. (разом −
приблизно 107 тис. чоловік). Це дало б півмільйону селянських родин отримати
прожитковий мінімум [22, c. 45].
Цінністю СОР вважались корисні копалини Малопольської височини і Карпат, а саме
поклади нафти і газу. Велике значення мали й карпатські ріки як джерело енергії. На них
передбачалось побудувати дев’ять гідроелектростанцій на 184 МВ. Границями СОР
охоплено частину Підкарпатського нафтового басейну (Кросненсько-Ясельський район), де
видобуток нафти на 1937 р. становив 118 тис. тонн, запаси природного газу оцінювались в
3,5 млрд м³ [19, c. 117]. Згідно плану, СОР поділено на три частини: регіон “А” – площею 14
тис. км² (Келецький), мав перш за все виконувати функцію сировинної бази; регіон “В” –
площею 15 тис. км² (Люблінський), на нього були покладені завдання апробації; регіон “С” –
площею 30 тис. км² (Сандомирський), який вирізнявся з поміж інших розмірами інвестицій
[6, c. 301]. Однією з найважливіших інвестицій в СОР стало будівництво металургійного
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заводу в Стальовій Волі, так як металургійні підприємства в Свєнтокшиському і Страховіцах
були не в змозі забезпечити потрібну кількість сталі. Металургійний завод у Стальовій Волі
мав отримати статус металургійного комбінату, який виробляв би сталь, електроенергію,
алюміній, а також військове устаткування і зброю. Нові підприємства в Польщі були, як на
той час, досить великими і сучасними. Так річна продукція авіаційного заводу в Мєлку мала
становити біля 450 машин. Авіамотори повинна була постачати фабрика в Жешуві. Під
вивіскою верстатобудівної фабрики в Жешуві фірма Цегельського відкрила філію, яка
виробляла артилерійську зброю, в Любліні підготовлено завод для виробництва вантажних
автомобілів, а також модернізовано існуючий авіаційний завод. Розширені заводи з
виробництва зброї в Страховіцах і Радомі [23, c. 214].
Найбільші підприємства хімічної промисловості відкрилися в Дембіці, зокрема заводи з
виробництва штучного каучуку мали забезпечити сировиною фабрику автомобільних і
авіаційних шин. Недалеко від Дембіци розпочато будівництво великого заводу з
виробництва вибухівки, а також модернізовано заводи в Пьонтках біля Радома. Фабрика з
виробництва целюлози в Недоміцах розпочала випуск продукції в 1939 р. Розпочали
будівництво фабрик з випуску військової амуніції, найбільшими серед них мали стати в
Красніку.
З 57-и підприємств оборонної промисловості в СОР було розміщено 35, у
Варшавському промисловому окрузі – 16, і поза ним – 6. Варто зазначити, що майже всі
інвестиції, проектовані для реалізації в СОР, були продовжені після Другої світової війни у
значно більших масштабах [6, с. 301].
Значні інвестиції здійснювали іноземні підприємці. Французи будували електростанції
й металургійні заводи в Стальовій Волі; продукція фабрик автомобільних шин базувалася на
швейцарській ліцензії, а Люблінського автомобільного заводу – на американській.
Історик в еміграції П. Заремба так підсумував діяльність держави в цей період: “Варто
відзначити сприятливий вплив державного втручання на розвиток економіки країни,
виділити основні його елементи. А саме: широкомасштабну програму державних інвестицій,
що спирались на фонди, виділені з державного бюджету і на кредити банків; постійне
зниження процентної ставки, яке сприяло заохоченню до промислових інвестицій в
суспільстві в цілому; постійне врегулювання верхньої межі цін; жорсткий контроль і
часткове скасування картельних договорів; втручання держави на ринку праці; і, врешті,
зменшення глобальної заборгованості сільського господарства, заходи щодо збільшення його
загальної дохідності...” [24, с. 239–240].
Отже, в економічному поступі Польщі міжвоєнної доби мали місце позитивні тенденції,
однак, загальний баланс промислового розвитку не можна вважати беззаперечно
позитивним. Загальний обсяг промислової продукції був нижчим за довоєнний рівень, багато
важливих для господарства галузей перебувало у стані застою. За умови низького технічного
і технологічного рівня та недостатньої конкурентоспроможності, промисловість Польщі все
ж вирізнялась високим ступенем централізації та концентрації капіталу. Зростала роль
картелів, промислових монополій, що були тісно пов’язані з банками. Нетривалі періоди
сприятливої економічної кон’юнктури, що чергувалися з періодами спаду, не дозволили
ефективно модернізувати промисловість, розвинути економічний потенціал держави,
посилити обороноздатність країни перед загрозою війни.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1918–1939 ГГ.)
В статье авторы рассматривают основные тенденции восстановления и развития
польской промышленности в период Второй Речи Посполитой.
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In the article the author examines the main trends of reconstruction and development of Polish
industry during the Rich Pospolyta II.
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УКРАЇНСЬКА І ЗАРУБІЖНА БІОГРАФІСТИКА
УДК 94 (438)

Василь Балух
ЛОРЕНЦО ВАЛЛА – ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЕПОХИ
ВІДРОДЖЕННЯ
У статті проаналізовано життєвий і творчий шлях видатного мислителя епохи Ренесансу Лоренцо Валли, акцентовано увагу на
філософсько-етичних поглядах італійського гуманіста, визначена його роль у формуванні нового гуманістичного мислення
та розвитку критики церковно-богословських вчень.
Ключові слова: гуманізм, Ренесанс, діалектика, схоластика, папство.

Л

оренцо Валла відноситься чи не до найзагадковіших постатей епохи
Відродження. Його філософсько-етичні, релігієзнавчі, лінгвістичні й історичні
дослідження та діалоги відіграли важливу роль у розвитку наукового світогляду,
формуванні нової ідеології європейського суспільства. Однак при всій сміливості Лоренцо не
завжди висловлювався до кінця, а віддавав перевагу пристосуванню до оточуючого
середовища. Форма діалогу була однією з його найулюбленіших, бо дозволяла співставлення
різних думок. Причому висловлювалися різні наміри, але не з’ясовувалося, з якими з них
солідарний автор. Цей прийом дозволяв Лоренцо Валлі, з одного боку, громити схоластику
церковних догм, а з іншого, залишатися в курії і бути впливовою особою при дворі. Тому його
життєвий шлях і творчість неоднозначно оцінювалися навіть деякими гуманістамисучасниками, не кажучи, вже про тих, чиї авторитети й інститути він зачіпав своїм гострим
пером. Проти нього писали інвективи (гнівні, злісні листи) його співбрати-гуманісти:
Брачолліні Поджо Флорентійський, Фаціо, Франческо Філельфо, Маттео Веджо та інші.
Матеріали інвективів і листів цих гуманістів дають можливість побачити іншого
Лоренцо Валлу, у жодному разі не вірного сина держави й аж ніяк не борця за християнську
догматику. Навпаки, друзі намагалися його застерегти, як це робить, наприклад, Веджо у
своєму листі до нього від 1434 р. Він у м’якій формі радить Валлі бути більш слухняним,
жити так, щоб викликати до себе довіру людей. Веджо засуджує допитливість Лоренцо,
пропонує обмежити її, стримувати її гостроту, перемагати самого себе тощо, радить відійти
від гострих і злободенних питань і зайнятися спокійною справою – філософією, виконуючи
настанови християнського віровчення: не прагнути знати більше, ніж це є, відмовитися від
боротьби з логіками і філософами, проходити повз теологів [1, с. 37].
Те, що в обережній формі говорив Лоренцо Валлі Маттео Веджо, відкрито і цинічно
висловив Франческо Філельфо у своїх сатирах: “Побачиш, яку нагороду отримаєш за розголошення істини, тебе покарають за доведення фальшивості дару Константина Сильвестру.
Залиш у спокої Аристотеля і Цицерона. Залишаючись осторонь, ти пройдеш по життю спокійніше. Згадай про ворожість, яку ти відчув на собі, написавши про Епікура... Залиши
діалектику, стережися, ти оточений вогнем і мечами, ти можеш стати небожителем через
даріння Константина Сильвестру, тому що безмежним є гнів священиків” [2, с. 169].
Суперники звинувачували його у зазнайстві і єресі, вважаючи Валлу справжнім
ворогом папства і церкви. “Ти називаєш свої книги науковими, – пише Фаціо, – а рештку
ставиш нижче від своїх. При греках ти говориш по-латині, при латинах – по-грецьки. Ти не
поважаєш ні осіб, ні місць, ні часу, не визнаєш авторитету ні живих, ні мертвих, не щадиш
нікого” [3, с. 12].
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Поджо Браччоліні ставить йому за провину критику Цицерона, прагнення виступити
проти Аристотеля та інших геніїв філософської думки [4, с. 17].
Не було єдності в оцінці діяльності гуманіста і серед церковників: від офіційного
притягнення його в Неаполі до інквізиційного суду як єретика, від якого Валлу врятувало
заступництво Альфонса Арагонського, до висловів римського папи Каллікста III, який, як і його
попередники, не вимагали від Лоренцо зречення або каяття. Одного разу він так сказав про
Валлу: “пізніше він може бути для церкви таким же корисним, як був для неї шкідливий в
минулому” [5, с. 43].
Тож ким насправді був Лоренцо Валла? Досліджували його біографію та творчість у
XIX ст. (наприклад, М. С. Корелін) [6], і, особливо, у XX ст. в Росії та колишньому СРСР.
Найгрунтовніше життєвий та творчий шлях італійського гуманіста проаналізувати
Баткін Л. М. [7–8], Брагіна Л. І. [3, 9], Гуковський М. О. [2, 10], Ревякіна Н. В. [1, 11],
Рутенбург В. И. [12] та Хоментовська О. І. [5]. В українській медієвістиці, на жаль, достатньо
докладно ніхто не займався аналізом творчої спадщини Лоренцо Валли.
Тому у цьому дослідженні автор ставить завдання розкрити історичні передумови
формування світогляду італійського гуманіста, проаналізувати основні філософсько-етичні
та релігієзнавчо-лінгвістичні погляди Лоренцо Валли, визначити його роль у формуванні
нового гуманістичного мислення і розвитку критики церковно-богословських учень.
Лоренцо Валла народився в Римі 1407 р. Його батько – Лука, родом з П’яченци, був
юристом, доктором цивільного і канонічного права, консисторіальним адвокатом, а дядько –
секретарем папи Мартина V. Після смерті батька, 1420 p., Лоренцо залишився на утриманні
мами і дядька, – як і брат Михайло, який пізніше став ченцем у Салерно, та сестра
Маргарита, яка вийшла заміж за папського секретаря Альбразіо Дарданеллі [13, с. 138].
Таким чином, як по батьківській лінії, так і по материнській Лоренцо походив із сім’ї так
званих курзалів – ученої чиновницької верхівки папської курії, середовища високоосвіченого
і забезпеченого.
Де і як отримав освіту Лоренцо, у кого він навчався мистецтву дискусії, до цих пір
залишається однією з таємниць його біографії. Біограф гуманіста Маннілі спробував
вирішити її, приписуючи тривале перебування і навчання Лоренцо у Флоренції. Однак його
припущення не отримує ніяких підтверджень [5, с. 27].
Юність Валли співпадає з епохою війн і запустіння Риму. Тому він, очевидно, відвідував
якусь із міських граматичних шкіл, бо Римський університет припинив тоді своє існування.
Серед своїх наставників сам Лоренцо називає папських секретарів і гуманістів: Джовані
Аурісну, Рінуччі та Леонардо Бруні. З першим він міг займатися у 1420–1421 pp., з другим – не
раніше 1425 р. (сам Лоренцо називає його не наставником, а суддею і критиком), а з Бруні
Валла зустрівся 1426 р., у нього він навчався писати твори [13, с. 139]. Названі та інші
гуманісти з ентузіазмом відкривали у монастирях забуті твори стародавніх авторів. Валла, ще
будучи юнаком, розділяв радість цих відкриттів і одним із перших зміг познайомитися з
воскреслими ритором Квінтиліаном, філософом Лукрецієм та іншими. Трактат Квінтиліана
“Навчання оратора”, знайдений 1416 р., та поема Лукреція “Про природу речей” (1417 р.)
стали віхами у розвитку гуманізму.
Маючи допитливий розум, Валла не побоявся протиставити Квінтиліана Богу, а красномовність – Цицерону у своїй першій праці “Про співставлення Цицерона з Квінтиліаном” [3,
с. 14]. На жаль, ця робота не збереглася, але вплив Квінтиліана простежувався у працях
Валли упродовж усього життя.
Ще в Римі у Валли визрів задум нової праці-діалогу “Про насолоду”, де він звертається
до ідей Епікура. Однак праця у першій редакції з’являється не в Римі, який він змушений
покинути через відмову папи Мартина V передати йому додаткову посаду, а у П’яченці, де
Валла перебував на шляху у Павію.
Павійський університет, де Лоренцо читав риторику у 1431–1433 pp., став важливим
етапом у формуванні поглядів гуманіста. Тут викладали відомий філолог Андре Білья,
латиніст і стиліст Гаспаріо Барціцца, філолог і юрист Маттео Веджо, поет Беккаделлі, юрист
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Катон Сако й інші відомі гуманісти. Таке оточення сприяло формуванню поглядів Лоренцо
Валли у двох важливих напрямках: у розвитку філологічного методу дослідження і у
формуванні його антисхоластичної і антиаристотелівської позиції. Тому не випадково
гуманіст саме у Павії розпочав розробку трактату “Про красу латинської мови”, другу
редакцію діалогу “Про насолоду”, видав працю “Про девізи і геральдичні знаки” [13, с. 15].
Щоправда, переважна більшість дослідників найпродуктивнішим етапом у творчості
Лоренцо Валли вважають неаполітанський. Саме тоді гуманіст дописав працю “Про красу
латинської мови”, що з’явилася всупереч волі автора, який вважав її незавершеною, видав
першу редакцію “Діалектики”. Вона була предметом обговорення і суперечок гуманістівсучасників Валли, з неї були вибрані тези про логіку, етику, метафізику, теологію і на
інквізиторському процесі в Неаполі оголошені єретичними [13, с. 17].
Праця була спрямована проти схоластичної діалектики та її найвищого авторитету
Аристотеля. Оскільки протест проти схоластики вилився у період Відродження в протест
проти самого Аристотеля, який від часів Фоми Аквінського став опорою схоластики, а його
авторитет підтримувався церквою, то, природно, поява трактату Валли збільшила число
противників його серед діячів церкви і середовища гуманістів. Так, через 100 років
послідовник Лоренцо гуманіст Маріо Нізоліо у книзі “Про істинні принципи
філософствування” дорікає Валлі за те, що той як й інші, обламавши з вершини метафізики
гілки, листки і сучки, залишив незайманим її стовбур і коріння [13, с. 436]. І з цим не можна
не погодитися. Валла частіше прагне критикувати схоластичну логіку, ніж її аналізувати.
Однак найвідомішим твором Лоренцо Валли, який оцінюється і трактується по-різному,
вважають “Заяву про хибний і видуманий дар Константина”, написану 1440 p., а видрукувану
лише через 77 років – у 1517 р.
До того і після Валли майже всі гуманісти утримувалися від відкритої критики церкви.
Основна їхня діяльність була спрямована на критику чернецтва і конкретних духовних осіб.
А вплив нової культури був настільки широким, що немало духовних осіб самі ставали
гуманістами. Серед них Луїджі Марсилії, монах-августинець; Амброджо Траверсарі, генерал
ордена камальдулів, який переклав давньогрецькі трактати на латинь; Манетті, який вивчав
богослов’я і писав гуманістичні твори; Микола Кузанський, філософ-гуманіст, який 1449 р.
став кардиналом. Ряд видатних гуманістів були навіть секретарями папської курії (про що
відзначалося вище). У 1447–1455 pp. папський престол займав Микола V – меценат і
покровитель гуманістів. Таким чином, саме папство у XV–XVI ст. не вбачало у гуманізмі
(якщо це не зачіпало церковну догматику) загрозу церкві й оголошувало єретичними лише
окремі гуманістичні трактати. А широке розуміння гуманістами християнської релігії
визначало їхню віротерпимість. Бог, як і раніше, визначається гуманістами творцем Всесвіту.
Однак, з розвитком гуманізму, Бог перестає бути активним, діючим початком.
Особливий інтерес становить ставлення саме Лоренцо Валли до церкви і релігії. У його
вченні не має місця моральним принципам офіційного християнства і церкви. Тим самим
Валла відкидає принцип спілкування з Богом в якості кінцевої мети людини, оскільки така
мета, за його вченням, полягає у насолоді. Валла виступає і проти тези про вроджену ваду
людей і ворожість природи до людини. Не дивлячись на спроби Валли у певній мірі
примирити своє етичне вчення з християнською мораллю, він фактично виключає Бога з
людського життя, зберігаючи за ним лише функцію творця всіх благ. З одного боку, він
допускає Бога як творця благ, з іншого, пробує осмислити Бога, що приводить його до
компромісу: Бога потрібно любити не самого по собі, а як джерело благ [13, с. 140].
Цей висновок приводить Лоренцо Валлу до далеко не релігійного вирішення питання.
Бог і благо ототожнюється ним, а саме благо розуміється Валлою як конкретний прояв
природи і людини. Звідси він робить висновок, що Бог поступається перед людиною. Така
позиція приводить гуманіста до критики релігії і церкви. Природно, що в епоху зародження
нових відносин будь-які виступи проти церкви, яка була найбільш спільним синтезом
феодального ладу, жорстоко придушувалися. Тому, щоб нападати на існуючу церкву,
необхідно було зірвати з неї “ореол святості”. Це блискуче зробив Лоренцо Валла. Хоча він
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був не єдиним європейським мислителем, який посягнув на церкву. В Англії вже у другій
половині XIV ст. відбувався широкий рух за реформу церкви. Одним із лідерів руху був
оксфордський професор Джон Уікліф. А коли Лоренцо Валлі виповнилося лише 8 років, то
за рішенням Констанцського собору спалили чеського патріота і реформатора Яна Гуса, який
вимагав у своїх проповідях відібрати майно у духовенства і заборонити продаж індульгенцій.
В усій Європі піднімався національно-визвольний рух і антикатолицька реформація. Саме в
цей час Валла написав свій трактат, який розвінчував посягання папських прав на світську
владу.
У момент написання “Заяви...” Валла перебував у Неаполі при дворі Альфонса
Арагонського, короля, який прославився не лише своїм меценатством і покровительством
гуманістам, але й боротьбою з папою Євгенієм IV за Неаполітанське королівство. Останнє
від часів норманів перебувало у васальній залежності пап, які постійно втручалися в справи
цієї держави. Прагнучи ізолювати папство, Альфонс підтримує противників папи на
Базельському соборі, який він розглядав як політичну асамблею. Не без підтримки Альфонса
собор скинув Євгенія IV і обрав антипапу Фелікса V [14, с. 35].
На погляди Лоренцо Валли також впливали і боротьба короля з папою, і хвилювання в
Папській області, і соборний рух, що ставив на порядок денний питання про світську владу
папства. Не менш важливим фактором, який сприяв появі праці Лоренцо, було
покровительство Альфонса, що дозволяло гуманісту висловлювати свої погляди відкрито.
Зрозуміло, що за інших умов Лоренцо не наважився б це зробити.
До часу написання “Заяви...” Валла вже був відомий як автор низки гострих полемічних
творів, що надали йому славу “повалювача авторитетів”. Так, у сенсаційному трактаті “Про
задоволення як істинне благо” він сміливо і відкрито заявляє про мораль своєї епохи [13]. В
іншому трактаті “Про чернече покликання” [10] Лоренцо називає ченців паразитами
суспільства, розвінчує їхнє лицемірство і заперечує сам принцип чернечого життя. За
свободу думок і дій проти абсурдних тез теології спрямований його твір “Про свободу волі”
[13], який розвінчував всю даремність спроби узгодити свободу людської волі з
божественним провидінням. Цілком очевидно, що об’єктивний задум усіх виступів Валли
проти аскетизму і положень католицької догматики, за свободу думки і почуттів, природні
людські бажання полягає в боротьбі з середньовічним світоглядом, який вже почав відживати
свій вік. Тобто сама “Заява...” була підготовлена попередньою роботою Лоренцо Валли.
За формою праця Валли є науковим і доказовим запереченням відомого “дару
Константина’’ – donatio, на якому і базувалися папські претензії на світську владу над усім
“світом”, тобто Заходом. Буде досить цікаво познайомитися з дарчою грамотою
Константина, щоб зрозуміти наукову критику її суті Лоренцо Валлою:
“Імператор Константин на четвертий день після свого хрещення дарував привілей
першосвященику Римської церкви, який полягав у тому, щоб у всьому римському світі
священики визнавали його своїм главою так само, як судді визнають своїм главою царя”. У цій
дарчій грамоті можна також прочитати: “Ми разом зі всіма іншими сатрапами, зі всім
сенатом... вирішили наступне: оскільки Блаженний Петро поставлений ставлеником Бога на
землі, то нехай і понтифіки, які заміщають самого главу апостолів, отримують від нас і від
нашої імперії верховну владу ще більшу, ніж та, яку має милість нашої земної імператорської
світлості. Ми вибрали собі самого главу апостолів, щоб він був надійним захисником перед
Богом, а також... ми вирішили возвеличити його святу Римську церкву, і вище, ніж нашу
імперію. І вирішуючи, ми санкціонуємо, щоби йому належало верховенство як над чотирма
головними
престолами:
Александрійським,
Антіохійським,
Єрусалимським,
Констатинопольським, так і над усіма церквами божими у всьому світі. Папа, який коли-небудь
буде стояти на чолі Святої Римської церкви, нехай стоїть вище всіх священиків і нехай буде
главою всім священикам усього світу...” [10, с. 334, 335].
З цього уривку ми бачимо, що “даріння” базується виключно на бажанні Константина
відступити верховну владу над світом на користь Римської церкви. Якщо подумати з погляду
історії, то вона не знає випадків добровільної відмови від влади. Це наштовхує на

Збірник наукових праць

183

міркування, що пресловута грамота є фальшивкою. Саме так і міркував Лоренцо Валла.
Завдяки лише філологічному аналізу документа йому вдалося довести фальшивість грамоти.
Далі в грамоті йде перерахування областей, земель, замків, які переходять під володіння
Римської церкви, а також символів царської і духовної влади: “...корону з нашої голови і
разом з нею тіару, а також наплічну пов’язку, хламиду пурпурову, туніку багряну і весь
імператорський одяг, а також символи начальника імператорських вершників. Ми дарчою
віддаємо йому імператорські скіпетри і разом із тим усі знаки і знамена...”.
“Перш за все ми надаємо нашим наказом самому святішому отцю нашому Сильвестру і
його нащадкам право власним рішенням призначати священиків і зараховувати до
благочестивого числа кліриків ту людину, яку він побажає, і нехай ніхто інший не пробує
поступати свавільно” [10, с. 336–337].
Передавши символіку царської і духовної влади, Константин об’єднав її в одних руках.
Саме з цього факту пізніше Римська церква обґрунтовувала свої права на світську і духовну
владу: “...все, що ми стверджуємо нашою імператорською священною грамотою, залишалось
незмінним до кінця світу. Тому перед Богом живим, який велів нам царствувати, і перед
страшним його судом ми закликаємо цією нашою імператорською постановою всіх
імператорів наших спадкоємців, а також славний сенат і весь народ у всьому світі, який
підпорядкований нашій владі, щоб ніхто з них ніяким чином не пробував посягнути на це або
чим-небудь зашкодити цьому. І якщо з’явиться така людина, яка осмілиться осквернити це,
то нехай вона буде проклята вічним прокляттям, нехай вона в цьому і майбутньому житті
відчуває наскільки їй ворожі святі Бога, перші з апостолів – Петро і Павло, і нехай вона
загине, спалена у пеклі разом з дияволом, усіма нечестивцями. Скріпивши власними руками
сторінку нашої імператорської постанови, ми поклали її над поважним тілом блаженного
Петра, глави апостолів [10, с. 337].
Цим заключенням грамота стає талмудом, тобто літературою, яка забороняє навіть
сумніватися в її істинності, а під страхом відлучення від церкви забезпечується її виконання,
і те, що Лоренцо Валла взявся за розвінчання грамоти Константина, дозволяє вважати його
досить сміливою людиною.
Таким чином, із грамоти стає ясно, що Константин – римський імператор (305–337 pp.)
подарував папі Сильвестру І (314–335 pp.) половину імперії, саме західну її частину, а сам
залишався імператором у східній частині. Папи постійно посилалися на це даріння. Грамота
про даріння увійшла в усі офіційні папські збірники, проникла в декрет Граціана (1150 р.) –
найавторитетніший збірник усіх папських постанов, який послужив основною канонічного
права. Грамота про даріння була складена у папській курії у VIII ст., найвірогідніше при
Стефані II. Вона мала цілком певну мету: обґрунтувати папські посягання на світську владу у
самій державі й взагалі на панування пап у Європі.
Особа Константина була вибрана не випадково. З іменем цього імператора пов’язане
допущення рівноправ’я християнства із стародавніми культами. Константина легше, ніж
будь-якого іншого імператора, можна було представити покровителем християнської церкви.
Цьому сприяло перенесення столиці на Схід (330 p.). Оскільки в Римі продовжував
залишатися папа, то ця обставина могла навести на думку про розподіл влади.
Таким чином, взявши в якості вершителів акту даріння Константина і Сильвестра, папи
сподівалися надати значну вагу своїй фальшивці, отримати правдоподібніші обґрунтування
своїх претензій.
Втручання пап у справи інших держав, їхнє прагнення використати будь-яке
послаблення центральної влади і перешкодити національному об’єднанню окремих країн
зустрічали протидію з боку носіїв прогресивних централізаторських тенденцій. Процес
створення національних держав посилював ідеологічну боротьбу з папством. З’явилися різні
політичні теорії, які обґрунтовували самостійність світської влади і були спрямовані проти
папства.
Існування так званого “Константинового дару” обґрунтовувалося протягом декількох
століть грамотою, яка зберігалася в Римі як найбільша святиня. Сумніви в істинності грамоти
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почали висловлюватися від самого початку XIII ст., часу, коли провал хрестоносного руху і
піввікова боротьба імперії та папства неабияк скомпрометували авторитет католицької
церкви і її глави. Уже Данте, при своїй феодальній правовірності і який багато в чому
проголосив ідеї гуманізму, висловлював сумніви в істинності “дару”.
Виразніші сумніви висловлювали на Констанцському соборі (1414–1418 pp.), скликаному
для ліквідації довголітнього розколу (так званої схизми), який ще більше розхитав могутність
папства.
1433 р. знаменитий вчений і філософ, кардинал і діяч католицької церкви Микола
Кузанський в одній із глав свого трактату “Про католицьку згоду” вперше систематично
виклав сумніви, які висловлювалися до нього, і доводив те, що “Константанів дар” є пізньою
підробкою.
На початку XIV ст. відомі французькі юристи П’єр Дюбуа і Юліан Паризький,
захищаючи інтереси свого короля проти папи, висунули тезу про незалежність світської
влади від духовної. Відомий публіцист і політичний діяч XIV ст. Оккам так само обґрунтував
розподіл влад і їхнє невтручання у справи одна одної. У другій половині XIV ст. на арену
політичної боротьби з церквою виступив знаменитий Уікліф. Його сміливі заяви про
незалежність держави від церкви і ціла система реформ церкви надихнули основні
положення бюргерсько-буржуазного напрямку у Реформації. Однак усі спроби спростувати
істинність “Константинового дару” обґрунтовувалися міркуваннями емоційно-етичного
характеру і не мали наукової критики джерела [5, с. 63].
Таким чином атмосфера гострої ідеологічної боротьби з папством, яка у XIV–XV ст. зі
всією гостротою ставила на порядок денний вирішення питань взаємовідносин світської і
духовної влади, безпосередній момент боротьби папства і неаполітанського короля,
загальний світогляд Валли привели до появи “Заяви...”.
За формою праця Валли є науковим і доказовим запереченням відомого “дару
Константина”. Для нього важливо розвінчати папські претензії, тобто довести, що папа не
має права на світську владу. Цьому завданню підпорядкована вся дослідницька робота з
розвінчання достовірності “Константинового дару”. Це завдання Валла висловлює ще на
початку роботи, показуючи своє ставлення до грамоти Константина, де перераховані нібито
подаровані папі держави. “Таким чином, все це твоє папо? І в тебе в думках все повернути? І
ти думаєш, що всі королі й правителі Заходу пограбують міста і змусять їх платити тобі
щорічну данину? Я навпаки вважаю, що більш справедливо дозволити правителям позбавити
тебе своєї території, яку ти займаєш. Тому, що як я покажу далі, це даріння, яким папи хотіли
обґрунтувати своє право, було невідомим ні Константину, ні Сильвестру” [10, с. 160].
За допомогою різноманітних документів ставиться під сумнів сам факт пожалування.
Валла використовує як абстрактні розуміння і посилання на церковні джерела, так і на
історичні свідчення, які підкріплювалися юридичними аргументами. “Чи можна прийняти на
віру факт, що базується на єдиному документі й при тому сумнівному? – запитує Валла.
Відповідаючи на це запитання негативно, він не обмежується всебічним аналізом цього акту.
Гуманіст звертається до самої грамоти Константина, до того єдиного документа, на який
посилалися всі захисники “Константинового дару”. Саме це дозволило йому до кінця
розвінчати лжедаріння. Тут необхідно доповнити, що під час перебування в римській курії,
він, займаючись звіркою і виправленням рукописів, отримав можливість ознайомитися з
різноманітними кодексами декретів Граціана, які містили дарчу грамоту. Не знайшовши у
багатьох найдавніших кодексах цієї грамоти, Лоренцо Валла прийшов до висновку про
інтерпретацію, про що і повідомляє в “Заяві...”. Встановивши цей факт, Валла звертається до
розбору самої грамоти. Він аналізує її з найрізноманітніших боків – філологічного,
історичного, етнографічного і просто з точки зору здорового глузду. Лоренцо приходить до
висновку, що це фальшивка. Наприклад, у грамоті говориться про Константинополь як місто
єпископського престолу, але Константинополя як такого ще не було. Валла говорить, що
діадема, яку Константин передає Сильвестру разом з іншими атрибутами влади, була “із
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золота з дорогоцінними каменями, насправді вона була з тканини і носили її тільки царі, а не
імператори”.
Валла у “Заяві...” підкреслює, що грамота написана на справжнісінькій варварській
латині, на якій в IV ст. ще не писали. Посилаючись на стародавніх авторів, він доводить, що в
тому значенні, в якому ці слова вживались у часи укладення фальшивки, вони не вживались у
часи Константина.
Оскільки підробка очевидна і грамота фальшива, папські претензій на світську владу
позбавлені будь-яких підстав і стають незаконними. Однак, щоб розбити останні аргументи
своїх противників, Валла допускає далі, що папи володіли половиною імперії, але пізніше хтось
із них був позбавлений володінь. У цьому випадку не можна вимагати повернення їхніх
володінь назад [10, с. 169]. Папське панування – це рабство, в якому людина не повинна
знаходитися. І навіть те, чим володіють папи, не може бути виправданим жодним правом
давності. Володіння ці базуються на вірі й незнанні або швидше за все на обмані, які не дають
папам абсолютно ніяких прав.
Завершується праця вимогою бідності церкви і невтручання її в світські справи, які, як
вважає Валла, відносяться до компетенції держави і які священикам робити не гоже. “Як може
бути незаплямованим безкорисливість” священиків серед багатств, посад, серед управління
світськими справами? Хіба ми не відмовились від справ земних, щоб досягнути більших
багатств? Відмовилися від приватної власності, щоб володіти іншою власністю – небесною? І
будуть нашими міста, податки, мита? А якщо ми це робимо, по якому праву ми будемо
називатися кліриками?”.
Наприкінці “Заяви...” Валла проголошує справжній гімн народній волі. “Законом
природи не встановлено, щоби один народ підкоряв собі інший. Ми можемо керувати
іншими, але не можемо наказувати і використовувати силу, якщо не хочемо відкинути
людяність, уподобитися жорстоким звірям, які здійснюють криваве панування над
слабкішими” [14, с. 52].
Таким чином, папа не лише позбавляється права вимагати повернення під свою владу
звільнених народів, але самі ці народи, на думку Валли, отримують право діяти активно, а
саме виступати проти папи.”... Якщо римлянам було дозволено або вигнати Константина, як
Тарквінія, або убити його, як Юлія Цезаря, то скоріше всього буде дозволено римлянам і
народам провінцій убити того, хто нібито зайняв місце Константина” [14, с. 52].
Використовуючи у своїй документації поширену в період Відродження ідею
тирановбивства, Валла осмілився, можливо, вперше в історії, наполягати на праві смерті для
святого отця, який зазіхає на народну волю. Ідея тирановбивства є відображенням широко
пропагованої в праці Лоренцо Валли ідеї народоправства; остання, в свою чергу,
пов’язується у нього з концепцією народної волі. Народ стоїть на варті своєї волі, яка,
будучи законом природи, має цінність сама по собі безвідносно до будь-якого авторитета.
Тому народ у Валли у кінцевому рахунку виступає джерелом і основою держави, він вільний
сам вирішувати свою долю, змінити форму правління, вибрати государя, розправитися з
тираном. Валла устами римлян заявляє папі: “За власною волею прийшли ми до тебе,
римський папа, за власною волею ідемо тепер від тебе, щоб ти більше не правив нами... Ти
хочеш управляти нами проти нашого бажання, ніби ми сироти, ми, які зможемо, можливо,
більш мудро правити тобою” [14, с. 52].
Завершує цю знамениту працю Лоренцо Валла відомим євангельським висловом, який
логічно підводить підсумок усім роздумам Валли: “Воздайте цезарю цезарево, а богу боже!”.
Виступ проти світської влади церкви мав велике значення в межах Італії, був загальноєвропейською справою.
Таким чином, підведемо короткий підсумок.
Праця Валли з’явилась у той період, коли в Європі йшов процес утворення
національних держав, а Італія, яка залишилась необ’єднаною, була зайнята боротьбою
неаполітанського короля з папою. Ці обставини висунули на перший план питання про
світську владу церкви, про співвідношення світської і духовної влади.
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Головну мету роботи Валли вбачаємо у необхідності розбити папські претензії на
світську владу, щоб знищити саме світське панування церкви. Виступи проти світської влади
церкви мали значення не лише в межах Італії, це була справа загальноєвропейська. І Валла,
зрозумівши це, став на захист молодих держав, які проходили період централізації, ставши
виразником передової громадської думки свого часу. Він не лише відкидає права папства на
світську владу, але й виступає з вимогою відмови папства від своєї влади. Валла передбачає
активний виступ народу проти влади папи, прорікаючи навіть його вбивство. Однак Валла не
ставить за мету створити певну програму повстання або боротьби з папою, його праця в
основному присвячена доведенню підробки “Константинового дару” і цій меті підпорядковані
всі його роздуми.
Серед своїх сучасників – італійських гуманістів XV ст. Валла постає як виняток.
Критикуючи духовенство і світську владу папи, навіть найсміливіші з них не могли так
рішуче і послідовно довести свої ідеї до логічного завершення, як це зробив Валла. І це
дозволяє ставити Лоренцо Валлу в один ряд з найвидатнішими політичними діячами
Середньовіччя.
Довівши фальшивість “Константинового дару”, Валла відкинув один з принципів теорії
папського верховенства. Це дозволяє вважати “Заяву про хибний і видуманий дар
Константина” антипапським політичним памфлетом. Праця Валли була надрукована тільки
через 77 років після її написання – у 1517 році. Широке її обнародування могло поставити під
загрозу життя великого гуманіста. Праця поширювалась у списках, а Євгеній IV під страхом
відлучення від церкви заборонив читання цієї книги.
Лоренцо Валла був незалежним мислителем. Хоча він і використовував у своїх роботах
ідеї античності, але головним учителем його було саме життя. Прагнення Валли до свободи
думки, інтелектуальна сміливість, бажання докопатися до істини і розвінчати все застаріле, що
стоїть на шляху, схильність до інтелектуальних провокацій читача, злий і насмішкуватий
розум, висока самооцінка власної діяльності викликали нерозуміння навіть у деяких
гуманістів-сучасників, не говорячи уже про тих, чиї авторитети та інститути він зачіпав своїм
гострим пером.
Дивовижний не тільки діапазон критики Лоренцо Валли, дивовижне і те безпомилкове
відчуття, з яким він виявляв болючі місця ворога. Це досягалося тим методом критики, який
базувався на цілісному сприйнятті й загалом вірній оцінці дійсності. Можна розрізнити
основи його продуманого і твердого методу. На першому ступені пам’ятка розглядалася з
точки зору правдивості, вірогідності та відсутності внутрішніх протиріч. На другому ступені
залучалися свідчення сучасних пам’ятці істориків. На третьому – дані нумізматики, археології
і філології. Розглядаючи пам’ятку за цими принципами, Валла знаходить неточності й
помилки логіки авторів документу, виявляючи їх фальшивість.
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Василий Балух
ЛОРЕНЦО ВАЛЛА – ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В статье проанализировано жизненный и творческий путь выдающегося мыслителя
эпохи Ренессанса Лоренцо Валлы, акцентировано внимание на философско-этических взглядах итальянского гуманиста, определена его роль в
формировании нового гуманитарного мышления и развитие критики церковно-богословских учений.
Ключевые слова: гуманизм, Ренессанс, диалектика, схоластика, папство.
Vasyl Baluh
LORENZO VALLE – OUTSTANDING REPRESENTATIVE OF RENAISSANCE
In the article it was analyzed the life and works of famous Renaissance thinker Lorenzo Valle,
paid attention to philosophical and ethical views of the Italian humanist, determined his role in forming new humanistic mentality and development of critique of
church and theological studies.
Key words: humanism, Renaissance, dialectics, scholasticism, the papacy.
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Стефанія Баженова
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ
Ю. І. КРАШЕВСЬКОГО
У статті висвітлюється малодосліджена грань творчості великого
польського письменника, історика, краєзнавця, дається характеристика його історико-краєзнавчих творів.
Ключові слова: Ю. І. Крашевський, Волинь, Полісся, український народ, архіви, історія, краєзнавство, етнографічний опис, подорожі.

І

м’я Юзефа-Ігнаци Крашевського внесено в золотий фонд світової літератури як
талановитого, багатогранного письменника, творча спадщина якого сягає понад 500
томів. Однак, до недавнього часу залишалась практично невідомою його інша грань
– художника, історика, краєзнавця. Саме на цей бік творчості звернули свою увагу
Р. Ю. Кондратюк [1, 8–12], С. Е. Баженова [2]. Зацікавлення історією України проявилось у
Крашевського з дитинства, з часів його перебування на Волині у 30–50-і роки ХІХ ст.
Враження дитинства, яке Крашевський провів на Волині у маєтку матері, неподалік
Луцька, вилилось згодом у серйозне зацікавлення історією і культурною спадщиною
України. Найяскравішим проявом того захоплення стали мандрівники Ю. Крашевського у
30-х роках ХІХ ст. по Правобережній Україні. Враження від них разом з історією цієї землі
було викладено у “Споминах про Волинь, Полісся та Литву”, які Ю. І. Крашевський
опублікував 1840 року у Вільно. Книга перевидавалася ще двічі: у 1860 році в Парижі й 1985
році у Варшаві.
Джерелом написання “Споминів...” стали праці М. Балінського і Т. Ліпінського [3],
В. Грондського, а також власні враження від мандрівок.
Книга вийшла у двох томах. У них, змальовуючи історію багатьох населених пунктів,
автор перераховує і коротко подає відомості про замкові споруди Полісся і Волині, від яких
на той час залишилися лише руїни (в Кричильську, Степані, Старому Чарторийську,
Кременці, Острозі, Дубні, Млинові і т. п.). Цікавими є описи населених пунктів. Як приклад,
можна навести розповідь автора про місто Славуту. Невеликий, але інформативно насичений
розділ, знайомить читача зі Славутою першої половини ХІХ ст., в околицях якої
“розтягнулися великі маєтки князів Сангушків”. Крашевський відзначає наявність у ньому
фабрик, що виробляли сукно, ковдри, фланель, папір, і зазначає, що Славута на відміну від
інших містечок Волині, вирізняється “набагато вищою... цивілізацією” [4].
Письменник описує князівський палац, костьол св. Дороти за містом, крамниці, згадує
аптеку, “славну єврейську школу”. Багато уваги Крашевський приділяє корчмам,
відзначаючи художнє оформлення їхніх приміщень у Славуті та навколишніх селах.
Особливістю того краю, відзначає письменник, є оформлення ставнів мисливськими сценами
або сюжетом місцевої легенди про ведмедя Маруху [5, с. 159]. В своєму творі Крашевський
не обходить увагою історію євреїв і, зокрема, їхньої видавничої діяльності у містечку:
”Славута з давніх часів мала відому друкарню єврейських книг, пропонуючи книги для
віруючих і календарі для ізраелітів цілої Волині. Опису надрукованих тут [книг] не маємо
досі жодного. Чацький наводить лише єдину: “Tania czyli Likatej amerim” Зелмана
Боруховича, а Нємцевич у “Лейбі та Сарі” трохи щось про ту друкарню згадує” [5, с. 161].
Про Сангушків Крашевський зазначає, що вони лише “недавно сюди свою резиденцію
перенесли із Заславля”. “... познайомившись з ними, неможливо їх не шанувати” [6, с. 3].
В описі Старокостянтинова Крашевський наголошує на те, що містечко є надзвичайно
важливим для Волині, пунктом, “...оскільки тут знаходяться найбільші склади Волині, тут
тягнуться довжелезні вервечки чумацьких маж; звідси, на зворотньому шляху, забирають

Збірник наукових праць

189

пшеницю. Містечко зсередини розсипане, вбоге, негарне; у ньому дві відновлені церкви з
руїн домініканського костелу; скромний костел капуцинів становить єдину оздобу...
В’їхавши до містечка, мене так вразила будова синагоги особливого східноізраїльського
смаку, оточена східцями, ганками, оздоблененими дошками, що я, незважаючи на краплі
дощу, мусів зупинитись і замалювати. Потім, ніде не зупиняючись, вирушаємо до костелу
капуцинів на відправу. Це костел скромний, чистий, милий, заохочуючий до моління” [5,
с. 78]. І далі письменник пише:”... містечко знайшли заваленим мажами чумаків, котрих
всюди цілих і поламаних, ще заповнених, вже порожніх, випряжених і запряжених на
вулицях і площах було повно. Чумаки зі своїми обгорілими обличчями, задьогченими
свитками, задуманими фізіономіями і обдерто – оригінальним одягом, зустрічались нам
всюдно. Але тут чумак ще не є чумаком, лише тільки в степу, де йде з валкою, є він собою,
там ми його пізніше зловимо для замалювання” [5, с. 78]. Крашевський, вірний собі, не
упускає нагоди зробити замальовки пам’яток історії, народного одягу, народних типів –
міщан, селян, представників різних національностей.
Подорожі по Волині, Поділлі, Поліссі багаті враженнями від крайобразів стали першим
джерелом формування україністики Ю. І. Крашевського.
Під час своїх подорожей Ю. І. Крашевський не тільки знайомився з містами,
містечками, селами Правобережної України, а й детально вивчав їх історію. Так, відвідавши
с. Самчики Старокостянтинівського повіту, письменник писав: “...Самчики, село над Случчю
... є одним з найкращих в околиці збудованих і впорядкованих маєтків. По величезних
стайнях, розлогих будівлях і відсутністю корчми можна пізнати тут ще старопольську
порядну заможність у всьому, що зроблено, збудовано... Староста Чечель, напевне, був
єдиним з тих людей давньої породи, хто не відсилав коней і слуг своїх гостей до корчми, а
гостей зі щирістю старопольською приймав. Через це не тільки не розтринькав маєтку, а й
чесно його примножив” [5, с. 92].
У другому томі “Спогадів...” Ю. І. Крашевський чимало місця відводить опису міста
Луцька, і, зокрема, його пам’яток – замку Любарта, костьолу бернандинів” [7, с. 160].
Описуючи історію Волині й Полісся, історичні пам’ятки, Ю. І. Крашевський звертав
увагу і на соціально-економічний стан цих земель. Відомий французький історик Д. Бовуа
наголошував на тому, що відносини між поляками й українцями того часу – це найчастіше
відносини між панами і кріпаками [8, с. 71]. І саме Ю. І. Крашевський – один з небагатьох,
коли не єдиний, хто в згаданий період зумів затаврувати ту бездумність, з якою його
співвітчизники ставилися до селян і показати, що зловживань, котрі призвели до козацьких
війн ХVІІ ст. і уманської різанини ХVІІІ ст., стало ще більше у ХІХ ст. Апелюючи до
співчутливих рефлексій поляків про “колоніальні війни” ХVІІ ст., наприклад,
С. Твардовського [9], Крашевський підкреслює, що вже тоді “нечуваним було панське
гноблення на Русі, яке частково й призвело, а й принаймні багато в чому допомогло
Хмельницькому в страшному бунті, де пролилося стільки крові. Зростаюча кількість
податків, чиншів, різних виплат, поєднана невдовзі з тягарем військового постою, ставала
майже нестерпною. Вимагалися дарунки для новонароджених, для наречених, навіть тепер
на Поліссі й на Волині зберігся звичай дарувати панові чорну курку, полотно, крупи, горілку,
випічку, червоний пояс тощо” [5, с. 175]. Євреї, котрі також визискували кріпаків, страждали
від вибухів народного гніву разом з поміщиками, однак, на думку Крашевського, який,
зрештою, сам був землевласником, основна відповідальність лежала на останніх:
”Справедливість, дійсно, повинна бути скрізь, але я не знаю, як погодити знання, до якого
прагнемо, з нелюдською дикістю, яку бачимо майже всюди” [5, с. 170–181]. Інший сучасник
Ю. І. Крашевського – О. Пшездзецький у той же час писав: “татари застали б мужиків
такими, якими покинули їх на початку ХІV ст. Ті ж потреби і промисел, те ж невігластво й
злидні. Праця їхня подібна до праці тварин. Ними треба керувати, полишені самі на себе
хлопи не працювали б ні на пана, ні на самих себе” [10, с. 78].
І розуміючи, що селян можна було б просвітити й навчати, А. Пшездзецький пише: “В
руках панів знаходиться справа просвіти, справа похвальна, свята серед усіх інших. Уряд
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дозволяє влаштовувати по селах парафіяльні школи. Такі школи, кімнати притулку для дітей,
шпиталі для хворих (а найбільше палке й діяльне старання) через кільканадцять років
призвели б до відродження багатьох сотень тисяч людей, доля яких віддана Божим
Провидінням до рук панів під серйозну опіку” [10, с. 79].
Важливою віссю існуючої системи був примус, а одним з найжорстокіших його проявів –
набір у рекрути. Першими кандидатами в рекрути були селяни, які намагались втекти. Для
того, щоб їх упіймати, влаштовувались облави, втікача наздоганяли всім селом, а потім
посилали на рекрутську комісію. “Послухайте, коли когось беруть у рекрути, – пише
Крашевський, – який плач, який розпач, які ридання! Найдивніше, що в такі урочі хвилини
жалоби жінки замість того, щоб приказувати і плакати, весь час тужно, немов мимохіть,
співають, ідучи за возом бідного вигнанця, витирають очі й смутним співом проводжають
його до містечка. Проникнувши глибше в причини сліз і жалю, помітиш у них, напевно,
матеріальні підстави, хоча чого ще можна чекати від такого неосвіченого і бідного люду” [5,
с. 174].
Досить часто в рекрути відправляли тих нещасних, які дозволяли собі якесь
“зухвальство”; за словами А. Іванського, карали “за кожен прояв почуття людської гідності,
чого тогочасна шляхта терпіти не могла, бо, на жаль, цього не розуміла і не відчувала в
цьому потреби” [11, с. 67].
Працю Ю. І. Крашевського “Спогади...” без перебільшення можна вважати першою
серйозною науковою спробою характеристики життя волинян та поміщиків в усіх аспектах:
господарському, культурному, психологічному та етнографічному [12, с. 60]. В книзі
письменник чітко розмежовує поняття “Волинь” та “Полісся” і робить спробу дати
порівняльну характеристику того чи іншого регіону, ділиться своїми роздумами з приводу
відмінностей між ними, наприклад у характеристиці ярмарків, що проводились у ХІХ ст.
Описуючи той чи інший населений пункт, Крашевський детально змальовує житла
заможних селян та бідних, дає тонку психологічну характеристику. Ось як письменник
описує хату заможного поліщука: “заболочене подвір’я, оточене хлівцями різної форми і
величини, протоптана стежка до сіней, в яких повільно походжає вгодований кабан та
вмощуються до сну кури” [5, с. 15–16]. Хата з піччю, біля печі – лава, в глибині – початі
кросна, колиска дитяча і стіл, також оточений лавами..., біля дверей стоїть цебер, ражка,
горщики на полицях і стара кварта...” [5, с. 16].
І далі: “В кутку під образами – хлібна діжа, що, як шановна, зайняла почесне місце під
опікою Божої Матері, яка розпростерла над нею свій зоряний плащ” [5, с. 16].
Змальовуючи хати на Волині, письменник зазначає, що вони чисті й впорядковані,
побудовані з дерева і глини, чисто побілені, з призьбою, оточені деревами і плотом, який
виготовлений, за браком дерева, із землі та гною” [7, с. 110]. На відміну від поліщуків, які
освітлювали домівки лучиною, в “безлісій Волині” для цієї мети використовували стебла
трави “коров’яку”, які мочили, як коноплі, сушили, обтирали і палили серцевину, як свічки
[7, с. 110].
Характеризуючи вдачу волинян, Ю. Крашевський пише, що це “люд слухняний і
добрий при врівноваженому поводженні з ним, але в глибині серця – гордий, довго
пам’ятаючий кривди і чекаючи на хвилю помсти поганим панам” [7, с. 111]. Разом з тим
волиняни вміють зворушливо виявити вдячність за добро: “За найменшу допомогу і просто
добре слово покірно кланяються і навіть подають до ніг” [7, с. 111].
При описі народного одягу українців письменник звертає увагу на вбрання різних
соціальних верств та національних меншин: поляків, євреїв, циган. В усіх етнографічних
замальовках він вміє виділити головне, не пропускаючи разом з тим жодної цікавої деталі,
завдяки чому досягає влучної характеристики явища. Добра лукава посмішка письменника
відчувається в описі купівлі на ярмарку в Янівцях шапок – предмету неабиякої гордості
українськіх селян: “претенденти на нові шапки їх пробують, скубуть, гладять, усміхаються і
оглядаються, чи цілий ярмарок бачить на них нову шапку” [5, с. 10]. Знаючи, яку важливу
роль в одязі і житті поліщуків відігравала шапка, Ю. Крашевський, описуючи чоловічі
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головні убори, зазначає, що вони в переважній більшості, сукняні, “на зразок давньої
конфедератки”, прикрашені кольоровими шнурами. Взимку іноді одягали смушкові шапки,
солом’яних капелюхів, на думку автора, було мало [5, с. 176].
Необхідним атрибутом одягу поліщука був шкіряний пояс з набитими мідними
ґудзиками, з якого звисала калитка з люлькою, кресалом, кременем і кількома монетами,
старанно загорнутими у вузлик [5, с. 176]. Біля нього в шкіряному футлярі – гострий ніж та
дротина для прочищання люльки [5, с. 176]. Про це не раз згадували в своїх працях відомі
дослідники, як про давній, відомий ще з літописів древлян та волинян [12, с. 62]. У чоловічих
похованнях обох племен часто зустрічались залізні ножі, які носили підвішеними до поясів у
шкіряних чи дерев’яних футлярах, іноді скріплених мідною дротиною чи залізною скобою
[13], знаходили також “ремені для причіплювання підручних речей або шкіряні мішечки,
мошонки; траплялись такі мошонки і з цілим своїм інвентарем; огнивом, маленьким бруском
до гостріння, кусничком сірки, кількома баранячими астрагалами” [14, с. 270].
“Жоден Поліщук – пише Ю. Крашевський, – без згаданих речей не рушає з хати, бо
жити без вогню і люльки він не може”. “Завжди коли що-небудь робить в полі, запалює
недалеко вогонь, а люльки. з вуст не виймає” [5, с. 176].
Описуючи жіночий одяг українок, дослідник відзначає, що в найбільшій частині
Полісся він складався в той час з біло-сивого сукмана з кишенями, чобіт чи постолів,
сорочки, оздобленої мережкою чи блакитно-чорною вишиванкою, що застібалась на
блискучий ґудзик, пояса, фартушка і “кавалка сукна кольорового, що звисав спереду і носив
назву “навіска” [5, с. 175].
Юзеф Крашевський не згадує про дівочі головні убори та прикраси, а лише зазначає, що
“жінки заміжні носять щодня хустки білі так само, як дівчата”, лише у дівчат визирає з-під
хусток довге волосся [5, с. 175].
На відміну від мешканців Полісся, відзначає письменник, волиняни одягали сермяги
(свитки) брунатного кольору (святкові – білі чи світло-сірі), обшивали їх червоними
шнурами навколо коміра, кишень, рукавів. Доповненням до свит іноді слугували важкий
каптур, теж прикрашений шнурами, який одягали у період негоди [7, с. 108]. Пояси у
поліщуків червоні, шапки – смушкові чи сукняні, теж обшиті шнурами. Жінки одягали
сорочки, прикрашені на комірі та рукавах вишитими орнаментами в білих, червоних,
голубих барвах [5, с. 108]. Волинянки носили спідниці в різнокольорову (жовту, зелену,
червону) клітинку. Подекуди одягали дві плахти, що звисали спереду та ззаду [7, с. 108].
Юзеф Крашевський описує верхній жіночий одяг – сермяги та короткі кафтаники, в
свята бекеші з голубого сукна, підшиті чорними та сивими смушками. Головні убори –
намітки, хустки, кінці з китицями яких звисали на плечі. Є згадки і про дівочі головні убори –
квіти та стрічки на лубку. Серед взуття згадуються жовті та червоні чоботи на високих
підборах [7, с. 108].
Багатшими були і прикраси волинянок, які носили шліфовані коралі, а іноді золоті
дукати [7, с. 108], на відміну від мешканок Полісся, основними прикрасами яких був мідний
хрестик і кілька разків намиста [7, с. 175].
На основі порівняння Ю. Крашевський робить висновок про істотну різницю в
економіці, побуті та одязі волинян і поліщуків. Причиною того був кращий економічний стан
Волині, інші економічні умови.
Письменник звертає увагу і на вбрання зубожілої шляхти поліського села Серники. Їх
сермяги були білими, як у селян, але пошиті на кшталт капоту (призібрані біля стану),
кольори іншого крою, пояси не червоні, а чорні; на ногах – постоли, як у інших, але з
шкіряними ремінцями [5, с. 58].
У своїй праці Ю. Крашевський намагається торкнутись всіх аспектів народної культури
регіону, подати різнобічну характеристику обстеженої території, основних занять населення,
одягу, звичаїв та обрядів, народних пісень.
Окремий розділ своєї книги Крашевський присвятив поліським лісам, зокрема
полюванню. Письменник знайомить читача з особливостями полювання на Волині у першій
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половині ХІХ ст., відмічаючи полювання з загонщиками, облавою, взимку на сарн – на
санках, з силками і яструбами на птахів, тощо.
Юзеф Крашевський перелічує звірів місцевих лісів того часу – лосі, ведмеді, бобри,
рисі, сарни, яструби, а також наводить низку мисливських анекдотів [15, с. 75–81].
Характерною рисою “Споминів...” Ю. Крашевського є прихильне ставлення автора до
краю, його населення та культурної спадщини. Разом з тим, як і в багатьох польських авторів –
попередників і наступників Ю. Крашевського, твір пронизаний ідеєю культуртрегерської
місії Польщі на теренах України. Автор спостерігав, як на той час замки, фортеці, костьоли і
монастирі, давні надгробки та інші старожитності, що уособлювали польську присутність на
Волині, перетворились на руїни. Письменник висловлював сум з приводу того, що
громадськість краю у своїй більшості демонструвала байдужість до власної культурної
спадщини. Можливо, тому він і купив за 1300 рублів залишки костьолу боніфратів у Луцьку,
щоб зберегти його від остаточного зруйнування.
Заслуга Ю. Крашевського у зростанні зацікавленості історико-культурною спадщиною
Волині проявилась наступним чином. Окрім опису архітектури старожитностей він, як
талановитий художник і графік – аматор, залишив у спадщину чимало власноруч виконаних
замальовок: башти Свидригайла у Луцьку, замку у Клевані, ратуші в Олиці, архітектурних
пам’яток Дубна й Острога. Ці малюнки опубліковано у другому (Париж 1860 р.) та
останньому (Варшава, 1985 р.) виданнях його “Споминів...”, у різних збірниках, пов’язаних
зі вшануванням пам’яті Ю.Крашевського. Вони зберегли зображення багатьох уже нині
неіснуючих пам’яток Волині, а також сприяли у 1920–1930-х роках відновленню
попереднього вигляду окремих з них [16, с. 20].
ЮзефуКрашевському належать і замальовки деяких старовинних написів і таблиць, а
також археологічних пам’яток, які йому вдалося відшукати під час власноруч здійснюваних
розкопок [17, с. 235–237].
Збереженню для наступних поколінь зображень значної кількості архітектурних
пам’яток Волині й Полісся сприяло й те, що Ю. Крашевський зібрав колекцію оригінальних
зображень архітектурних старожитностей художників-графіків, зокрема, зображення
замкової церкви в Острозі (М. Кочоровського), єзуїтського костьолу в Житомирі
(А. Левінського та Ю. Собкевича), замку Радзивілів у Білій (В. Мальського), замку Клевані
(В. Шотарського) й інших [17, с. 236–237].
Таким чином, праця Ю. І. Крашевського “Спомини Волині, Полісся, Литви” є цінним
документальним джерелом з історії, етнографії та культури Волино-Поліського регіону
першої половини ХІХ ст.
Іншим важливим історико-краєзнавчим твором Ю. І. Крашевського є “Вечори
волинські”, який був написаний у 1857 році. Джерелом до написання “Вечорів волинських”
стало зацікавлення письменника історією Волині, її фольклором, етнографією, а також
роздуми про соціально-економічний стан краю, про причини зубожіння населення Волині.
На початку 1859 р. на сторінках газети “Литовський щоденник” Крашевський почав
друкувати “Вечори волинські ” і в тому ж році у Львові вони були видрукувані окремою
книжкою, тиражем 200 примірників.
Структура книги побудована у вигляді уявної подорожі Волинню, від її західних
кордонів до крайнього сходу. Починається твір словами: “Красива та Волинь. З однієї
сторони Буг, з другої Тетерів. Не був Бог скупим до цього краю. Славні річки, великі ліси,
урожайні поля, камінь – маємо під руками все, що душа і тіло забажати може. І чого тут
немає! Навіть історичних пам’яток, того безкоштовного скарбу, у нас більше, ніж у сусідів,
замків і замчиськ, могил, кам’яних сокир престарих. На Бога, чого тут немає! Є тут і степ і
гори, хто їх не любить і пуща і болота, і Полісся страшливе, і піски з дюнами, і чорнозем –
одним словом, хто що запрагне, те собі вибере. Край мальовничий і розмаїтий.
Опріч волиняків, ми маємо тут мазурів, і села російських старовірів, і колонії німецькі, і
єврейські села, і татарів, і караїмів. Є тут мішанина рас і поколінь. У Ковельському і
Овруцькому повітах рівнина, ліси, трясовини, болота, край мало розмаїтий, смутний, але не
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без приваб. У середній частині біля Луцька, Дубна, Острога, край горбкуватий, веселий,
життєвий, перетятий лісками, оживлений водами, багатий могилами і замками. Далі під
Кременцем гори мальовничі, а над Тетеревом і Случем скелі серед зелені гранітні” [18, с. 6–8].
Поряд із замилуванням Волинню, автор сумує за втраченим славним минулим його
батьківщини. Крашевський називає Волинь “колискою богатирів” – Любартовичів над
Володимиром і Луцьком, Чацького над Кременцем, Корибутів і Мнішків над Вишневцем.
Але, за словами автора, “бог відвернув очі і присудив той край на спочинок самотній” [18,
с. 16]. Волинська земля, на думку письменника, перестала родити славетних мужів, і в
результаті постає суцільними руїнами колись могутніх замків, монастирів і костьолів. У
своїх ліричних відступах Крашевський прямо не вказує на причини цієї руїни, але між рядків
можемо прочитати його думку – занепад Речі Посполитої і втрата нею державності. І чи не
головну роль у цьому занепаді письменник відводить шляхті, до якої і сам належить. Він
відверто засуджує сибаритство і безпечний спосіб життя. “Ідучи, бачимо всюди палаци,
парки, модні карети, красиву упряж, а тут же обіч люд дуже бідний і утиснутий, котрого
тільки життєдайність землі рятує і то помимо панів, про добрий побут селянина мало
дбаючих”. Люд волинський на лиці смутний, покірно вклоняється і навіть до ніг падає за
найменшу поміч, або добре слово. Пісні невеселі, музика найчастіше меланхолійна і
тужлива, смутна. Не дивно, адже кільки нападів, воєн, що нищили край, відображено в долі і
піснях. Обходження панів із підданими могло спричинити це також. Люди послушні й добрі,
при повільному обходженні з ними є горді, образи довго пам’ятають, чекаючи на хвилину
помсти. Пани забувають часто, що вони люди. І часто не по-людськи обходяться з ними. До
добрих панів відчувають тривале почуття вдячності” [18, с. 84]. Так же негативно
письменник висловлюється про еліту краю, яка байдуже ставиться до свого минулого. Тоді
як історичні пам’ятки гинуть, “ми звикли тільки на віддалі споглядати наше минуле, не
сміючи торкнутись його, аби не забруднити глянсованих рукавичок” [18, с. 110].
Ю. Крашевський пише “ми”, не відділяючи себе від решти шляхти, яку піддає критиці за
байдужість до свого минулого, і беручи, на себе частину провини в тому, що так
відбувається [19, с. 9].
Такими ліричними відступами пересипаний весь твір у перервах між описами
населених пунктів.
Опис Волині розпочинається з крайньої західної точки Волині – містечка Устилуг над
Бугом. Містечко розташоване на головному шляху, що веде до Царства Польського. Таке
вигідне розташування могло б посприяти тому, щоб місто перетворилося у вогнище торгівлі
й впливало б на піднесення краю, а разом з тим це одне з найбідніших містечок краю. Від
колишньої величі міста залишились лише “руїни палацу на горі... і мури капуцинського
костьолу в оточенні дерев’яних халуп і єврейських корчм” [18, с. 18]. Подібна доля й іншого
волинського міста Володимира.
Описуючи містечко Млинів, Крашевський вдається до великого ліричного відступу,
згадуючи про колишнього власника міста – Александра Ходкевича, одного з “богатирів”,
якими в минулому славилась Волинь. Письменник згадує широку просвітницьку діяльність
А. Ходкевича, його громадську активність і меценатство. В один ряд з ним він ставить і
Тадеуша Чацького – фундатора знаменитого Кременецького ліцею – відомого культурного і
просвітницького центру Правобережної України першої чверті ХІХ ст.
Описуючи той чи інший населений пункт, Ю. Крашевський висловлює власну думку
про можливості його економічного піднесення. Великі перспективи, на його погляд, має одне
з найстаріших міст Волині – Дубно. Головним його “козирем” може стати торгівля.
“Єврейства тут як саранчі, і ніде, окрім може славного Бердичева, немає єврейчиків
жвавіших, охочих до послуг” [18, с. 86]. Знамениті Дубенські контракти, що в недалекому
минулому приносили славу місту, за часів Крашевського занепали, хоча могли б зрівнятися з
Бердичівськими. В зв’язку з описом Дубна Крашевський згадує одне із явищ, характерних
для Волині кінця ХVІІІ ст. – спекуляція землею. Широкомасштабні оборудки цим “товаром”
здійснювались саме на дубенських контрактах. Письменник називає ряд поміщиків, які
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відзначились на цьому тлі. Певну увагу він приділяє магнату Понінському, який завдяки
спекуляціями землею став власником величезних маєтків у середньому Послуччі, зокрема
Полонного, Любара, Мирополя та ін.
У контексті спекуляцій землею, Крашевський, у ліричному відступі, торкається питання
взаємовідносин шляхтича і українського селянина. Цей ностальгічний опис висвітлює
письменника в іншій іпостасі – багатого землевласника. При всіх своїх демократичних
поглядах він був поміщиком, який мав чималі прибутки зі своїх маєтків. На його думку,
селянин і пан становили єдину родину, поєднану сердечними узами. Типовий погляд
поміщика – кріпосника “благодійника і рідного батька” для своїх підлеглих, також
характеризує епоху, коли поляки, незважаючи на заходи, вжиті царським урядом,
залишались панівним класом у Правобережній Україні [20, с. 9]. Віками сформований уклад
поміщицького побуту, його значення для кожного шляхтича, Крашевський сформулював
однією фразою: “Шляхтич йшов на найбільші жертви, аби утриматись при маєтності, втрата
з рук гнізда була для нього ганьбою і соромом; воно робило з нього те, чим він був, членом
суспільного побуту, пестуном історичних пам’яток, батьком підданих та їх братом” [18,
с. 98].
Опис побуту шляхти Крашевський не випадково навів одразу після спекуляцій землею.
Саме в цьому він вбачає головне зло, яке призвело до занепаду родинних гнізд, а також
розрив ідилічних стосунків між паном і селянином, коли разом із землею почався і продаж
душ.
Письменник описує м. Остріг, особливо наголошуючи на внескові князів Острозьких в
економіку, культуру Волині. Загалом Ю. Крашевський у своїй творчості ще не раз
звертатиметься до історії того багатого і славного роду [21, с. 63].
При описі Старокостянтинова Крашевський, власне, використав матеріали, які були вже
опубліковані у “споминах Волині, Полісся та Литви”. І скрізь одна і та ж картина – руїни
колишньої великої, зниклої з мап Європи держави. Розповідаючи про Корець, Крашевський
відзначає, що “його останній власник, з давніх посідачів, плекав для нього велике майбутнє:
побудував і заклав фабрики, осадив ремісниками, але слід того лишився лише у мурованому
ринку, утримуваному євреями в найгіршому стані” [19, с. 112].
Третій розділ “Вечорів волинських” присвячений Житомиру – губернському центру.
Цей розділ перекладено українською мовою В. Грабовським [22]. У цьому розділі
зосереджена найбільша частка фактологічного матеріалу книги, тоді як в інших переважають
ліричні роздуми Крашевського. Опис міста розпочинається з його розташування і дати
заснування. Далі письменник подає короткий виклад його славної історії, історичних
пам’яток, які зникли на час Крашевського з лиця землі. Автор описує житомирські вулиці,
особливості міського життя. Його вражає мала кількість наукової художньої літератури.
“Нових книжок шукають, вони переходять з рук до рук, ними займаються, про них говорять.
Не можна заперечити, що це ознака руху до кращого в суспільстві. Звичайно, є погані
книжки, є шкідливі, однак з читанням загалом приходять найкращі результати і література є
позитивним цивілізаційним осередком, вона освічує суспільство. Тішуся тим, що все нижче і
глибше у суспільство проникає потреба читання, просвітництва, мислення” [18, с. 88–89].
Цікаво змальовані суспільні відносини в місті як в середовищі шляхти, так і серед
інших суспільних груп. Письменник пише: “Житомир, як і в давні свої часи, є місцем
проживання шляхти, яка принесла сюди свій звичай збиратися в тісному колі і милуватись
тишею. Усі живуть, як на селі добрі сусіди, не розкішно, по господарськи і більше
перебувають дома, ніж поза домом. Спосіб життя всюди непоказний, скромний, тихий” [18,
с. 116].
Після опису шляхетського клубу, театру, який “змушений звертатись до свого старого
репертуару, аби задовольнити повсюдне бажання до німецької чи навіть французької трагедії
і це лише потурає поганим смакам” [18, с. 117].
Закінчивши опис житомирського життя, Крашевський переходить до замальовок
мешканців різних повітів Волині. За незначними деталями письменник пізнає місцевість
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звідки прибув мандрівник до губернського центру. Так, “шапка, хутро, сурдут, вмить
відрізняють обивателя з Володимира, котрий одягається у Варшаві та Любліні, від Кременця,
що несе на собі елегантність Галичини, і овручанина, котрий у благій простоті носить довгі
поли посеред коротких” [18, с. 123].
Кожен з повітів, які описує Крашевський, ніби оживає і набирає властивих тільки йому
рис. Луцький – славився погордливістю обивателів, в яких і досі не зникає старий
сеймиковий дух, Ковельський – аристократичний та елегантний, Овруцький –
старошляхетський і відсталий, Заславський складається лише з одного Сангушка, який є
посідачем ледве не трьох четвертей повіту, Старокостянтинівський – багатий і скупий. У
Житомирському повіті завжди найважче було втриматись урядовцям, від яких місцевий
обиватель вимагав дуже багато і найчастіше їх змінював.
Побут селянства Волині, уже достатньо висвітлений у “Споминах Волині, Полісся і
Литви” та інших джерелах, але “Вечори Волинські” суттєво доповнюють соціальнопсихологічний портрет корінного українського населення краю.
Останній розділ “Волинських вечорів” називається “Минуле і майбутнє”. В ньому,
незважаючи на приховану ностальгію Крашевського за героїчним минулим, проглядає віра у
краще майбутнє українського народу.
Таким чином, книга Ю. І. Крашевського є цінним краєзнавчим джерелом. Колоритний
опис життя і побуту Волині, насичений оригінальним фактологічним матеріалом, до того ж
погляду очевидця та сучасника описуваних подій, і на нинішній день має неоціненне
значення.
У 1855 року Ю. І. Крашевський написав історичну працю у 4 томах “Спогади Яна
Дуклана Охоцького” [23, с. 415]. Ян Дуклан Охоцький – шляхтич зі с. Вільська, нині
Черняхівського р-ну, що на Житомирщині. Ці “Спогади”, по-праву, можна назвати
енциклопедією життя Волині ХVІІІ – початку ХІХ ст. Найбільшу цінність для нас становлять
картини побуту в Житомирі, Овручі, Новограді-Волинському (Звягелі), Черняхові, спогади
про Коліївщину, батька поета Густава Олізара з Коростишева, розділи “Житомирські
сеймики 1792 р.”, “Волинь у 1797 р.”, “Нова Волинська губернія”, “Дальші події в
Житомирі”, “Житомир і Сідачівка”, “Волинські епізоди”, “Романів”. У “Спогадах” багато
цікавих бувальщин, пригод, місцевих історій і легенд.
Цінним історичним джерелом можна вважати також історичну драму Ю. Крашевського
“Гальшка” [24, с. 256]. Вона була написана в 1838 році 25-літнім літератором. До цього
епізоду з історії Волині середини ХVІ ст. зверталось чимало науковців і в наш час [25, с. 12–
15]. Але можна стверджувати, що саме Крашевський увів у художню літературу образ
княжни Гальшки Острозької – племінниці знаменитого Василя – Костянтина Острозького і
співфундаторки Острозької академії.
У короткій передмові до історичної драми автор зазначає, що він використав для її
написання ряд історичних джерел, серед яких згадує “Dzieje w Koronie polskiej od roku 1538
po 1572” Лукаша Гурницького, “Historia” Heйгебауера і Кадано, “Klejnoty Rycerstwa”
Папроцького, а також архів Метрики Литовської [26, с. 63–66]. Перелічуючи використані
джерела, Крашевський наполягає на історичності своєї драми.
Однак, при уважному прочитанні драми, констатуємо, що серед дійових осіб княжна
Гальшка є лише в другому акті, де дія відбувається в Острозькому замку і стержнем якої є її
примусове одруження. Тобто, лише в третині тексту п’єси княжна Острозька дійсно є
дійовою особою, вся ж драма – перипетії кохання князя Дмитра Сангушка і української
дівчини Молнії. Про подальшу долю Гальшки, а це ж тільки початок її сумного шляху,
нічого не повідомлялось, як не розповідалось і про подальші роки її поневірянь.
Дмитро Сангушко виведений у драмі як підла, підступна брехлива людина. Це тим
більше рельєфно простежується, оскільки він був сміливим і вправним воїном, оборонцем
степових рубежів, і міг би протистояти обставинам життя. Він клянеться Молнії у вічному
коханні, а сам тим часом планує одружитись з Гальшкою.
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На докори дівчини щодо його нещирості, Дмитро відповідає, що в шлюбі з Гальшкою
його приваблює суспільне становище і багатства, а його ночі й кохання належатимуть
Молнії. За спиною Молнії, хоч і неохоче, Сангушко погоджується подарувати дівчину
Василю Острозькому, як плату за сприяння в одруженні з Гальшкою.
У другому акті Сангушко взагалі виступає як ґвалтівник, розбійник, зажерливий
чоловік, який не хоче ділитись з князем Василем скарбами тих же Острозьких, здобутих у
замку.
На відміну від Сангушка, його вірна подруга українська дівчина – козачка – натура цілісна,
самовіддана, жертовна, яка за коханим ходила в походи, билася з турками і татарами, рятувала
його життя і лікувала рани, спала в степу під відкритим небом, поклавши голову на камінь.
Коли всі облишили князя Дмитра, Молнія в Чехії робить відчайдушну спробу його
врятувати, вбиває місцевого донощика і зі зброєю в руках до кінця захищає Дмитра від
убивць. Дізнавшись, що це вона причина загибелі Дмитра, бо мимовільно зрадила його,
привівши вбивць, яких помилково прийняла за друзів, у притулок вигнанця, Молнія закінчує
життя самогубством. Отже, саме проста українська козачка і є справжньою героїнею драми
Ю. Крашевського.
Цікаво, що замилування українськими жінками властиве не тільки Ю. Крашевському.
Свентина у Словацького [27, с. 126], опис українських дівчат, які нагадують русалок у Роллє
[26, с. 65] тому підтвердження.
Названі автори теж відзначають в українських жінок гордість, відданість коханому,
любов до рідної землі. В драмі “Гальшка” саме образ Молнії підтверджує демократичні
симпатії Крашевського [26, с. 65]. В той же час вельможі – та православні українці Дмитро
Сангушко й Василь Острозький і поляки – католики Беата Костелецька – мати Гальшки й
Мартин Зборовський – далекі від авторських симпатій, які визначає не національна чи
релігійна належність.
Однак, Ю. Крашевський надто вільно повівся з історичним матеріалом і допустив ряд
неточностей: Дмитро Сангушко в Чехії не був убогим втікачем, а прибув туди на чолі
озброєного загону зі значними скарбами та іншим майном. Обставини вбивства Дмитра
Сангушка теж далекі від історичних фактів. Змальована у драмі постать князя Василя
Острозького не відповідає історичній дійсності: Василю Острозькому на час описаних подій
було лише 27 років і він був на 13 років старший від своєї племінниці.
Однак, не зважаючи на неточності, недоречності, в творі чудово змальований побут,
природа. В цьому описі відчувається любов автора до України та її людей. З іншого боку,
драма “Гальшка” є своєрідним джерелом до вивчення середньовічної історії України.
Крім вищезазначених історико-краєзнавчих праць, Ю. Крашевський писав праці з
історії Литви: “Повість без назви” (1833), “Зигмунтовські часи” [27] (1835), “Історія Вільна
від його початку до 1750 р.” [28], “Образи з життя і подорожей”, “Віленські спомини”(1840)
[29], “Остання з князів Слуцьких”(1841) [30], “Костьол Свято-Михайлівський у
Вільно”(1833) [31] та ряд історичних романів, найкращі з яких “Давня легенда”(1876),
“Графиня Козель”(1873), “Брюль”(1874).
Таким чином, Ю. І. Крашевський, котрий більше відомий як зачинатель реалістичного
напрямку в польській літературі, створив ряд праць з історії та краєзнавства України, що
мають непересічне значення і в наш час. Підґрунтям для написання його робіт з історії та
краєзнавства слугували фамільні архіви, стародруки, мемуарна література, опубліковані
збірники документів і власні враження від подорожей. Саме в них черпав Ю. І. Крашевський
свої знання життя і побуту як польської шляхти, так і українського народу, а також легенди,
перекази, народні пісні.
В основу своїх творів Ю. Крашевський поклав сумлінне наукове дослідження і різних
аспектів після денного життя українського народу. А тому його історико-краєзнавчі твори
слугують цінним історичним джерелом і заслуговують на широку популяризацію.
Однак, його праці з історії та народознавства України мають ряд недоліків і головним з них
виступає прихильність автора до “цивілізаторської місії” Речі Посполитої в українських землях.
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У своїх історико-краєзнавчих творах Ю. Крашевський розглядає Волинь, як колишні “східні
креси” Речі Посполитої. Незважаючи на демократизм, який притаманний його творчості
“Волинського періоду”, в творах відчувається роздвоєння письменника: з одного боку демократ,
який палко співчуває пригніченому українському народу; з іншого – багатий землевласник, що,
співчуваючи, визискував той же народ і закликав його до “сердечного єднання” з паном.
І все ж, за словами Д. Бовуа, “Крашевський та Т. Т. Єж – це винятки, що рятують честь
поляків в Україні стосовно ставлення до селян, і в цьому контексті значення його творчості
непересічне” [32, с. 71].
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Стефания Баженова
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА Ю. И. КРАШЕВСКОГО
В статье рассматривается малоисследованный аспект творчества великого польского
писателя, историка, краеведа Ю. И. Крашевского, характеризуются его историко-краеведческие труды.
Ключевые слова: Ю. И. Крашевский, Волынь, Полесье, украинский народ, архивы, история, краеведение,этнографическое описание, путешествия.
Stephaniya Bazhenova
HISTORICAL AND REGIONAL ASPECTS OF CREATION Y. I. KRASHEVSKI
The scantily explored verge of creation of the large Polish writer, historian, researcher of a
particular region lights up in the article, description of him is given historical
works.
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Віталій Передерко
ЕМІГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В. БОБРИНСЬКОГО
У статті досліджується еміграційний період життя і діяльності відомого
на початку ХХ ст. політика, громадського діяча графа Володимира Бобринського, аналізується його роль у становленні
монархічної антибільшовицької опозиції після падіння Російської імперії.
Ключові слова: В. Бобринський, “біла” еміграція, легітимізм.

П

ерша світова та громадянська війни кардинально вплинули на геополітичну
карту східноєвропейського простору, спровокували розвал однієї з
наймогутніших у світовій історії монархій – Російської імперії. Падіння
останньої стало для поневолених національних еліт шансом розпочати розбудову незалежної
державності, а для царської бюрократії, дворянства та частини інтелігенції –
загальнодержавною трагедією. Водночас це була також й персональна трагедія кожної
аристократичної родини. Деякі представники еліти були змушені назавжди покинути країну.
Серед них можна назвати Бобринських.
Метою цієї статті є спроба проаналізувати особливості еміграційного періоду життя та
політичної кар’єри В. Бобринського – відомого російського політичного та громадського
діяча початку ХХ століття.
Варто зауважити, що в українській історіографії практично немає спеціальних наукових
праць, присвячених цій особистості. Лише опосередковану інформацію містять роботи
О. Добржанського, С. Макарчука, В. Любченка та інших [1]. Однак, переважна їх більшість
стосується аналізу його біографії у контексті політики царизму щодо західноукраїнських
земель та пов’язаної з нею історії москвофільського руху кінця ХІХ – початку ХХ століття. У
сучасній російській історіографії громадсько-політична діяльність графа в окремих її
аспектах відображена у працях С. Санькової, О. Самарцевої та Д. Коцюбинського [2].
Т. зв. “біла” російська еміграція оформилась раніше за інші угруповання, що
спричинено низкою об’єктивних факторів, насамперед фактором її соціального складу. Сюди
входили представники вищої аристократії, дипломатичного корпусу, які не повернулись до
Росії вже після Лютневої революції або залишили країну при Тимчасовому уряді. Істотну
частину монархічно налаштованої еміграції склали офіцери армій Врангеля, Денікіна,
Міллера, Юденича. Традиційно вороже ставлення західних демократій до царизму із
падінням Російської імперії перенеслось на Росію, як таку. На думку П. Струве, ця обставина
змушувала росіян захищати “історичну Росію”, що і зробило багатьох із них ідейними
монархістами. “Оскільки падіння монархії, – писав Струве, – для росіян означало і падіння
самої Росії, багато освічених росіян, котрі не були монархістами, стали монархістами
завдяки російському патріотизму” [3, с. 111]. За підрахунками П. Струве, 85 % всієї білої
еміграції складали монархісти, котрі організували у різних країнах Європи близько сотні
своїх об’єднань, центром яких став “Высший монархический совет” (далі ВМС), створений у
1921 р. у Німеччині [3, с. 110].
Після захоплення більшовиками України В. Бобринський вимушено емігрував до
Сербії. Зі спогадів архієпископа Євлогія відомо, що граф мешкав у Белграді на окраїні міста
у маленькій квартирі [4]. Особливістю белградського центру еміграції було те, що він завжди
був правим та монархічним. У Королівстві сербів, хорватів і словенців, починаючи із
середини 1919 р., зосереджувалась саме “біла еміграція”, оскільки тут, окрім інтелігенції та
духовенства, згодом були розквартировані військові частини. Тут же розмістився штаб білої
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армії під командуванням П. Врангеля (у вересні 1924 р. у Сремських Карловцях був
створений “Русский общевоинский союз”).
Відомостей про еміграційний період життя та діяльності В. Бобринського дуже мало.
Відомо, що граф займався організацією закордонної дипломатичної та військової підтримки
для боротьби з більшовиками. Очевидно, що завдяки своєму авторитету відомого думського
політика, неославіста та монархіста він неодноразово зустрічався з представниками сербської
та болгарської правлячої верхівки.
У листі з Белграду колишнього царського дипломата Л. Урусова від 29 травня
(11 червня) 1919 р. на ім’я С. Сазонова та А. Нератова міститься згадка про подробиці бесіди
В. Бобринського з королевичем Александром Карагеоргійовичем. Граф інформував, що у
Софії і Відіні протягом кількох днів він вів розмови з болгарськими політичними діячами та
міністрами стосовно навернення Болгарії “в лоно слов’янської сім’ї”. На переконання
Бобринського, між Росією і Болгарією утворилась глибока прірва і “слід цю прірву
заповнити… без втрат для сербських інтересів…” [5, л. 23–30].
Відзначимо, що існують окремі свідчення, що граф був членом створеного у липні
1919 р. антирадянського “Западно-Русского правительства” (пронімецької орієнтації) у
Берліні, яке очолював до вересня 1919 р. генерал В. Біскупський [6]. Останній в квітні–
грудні 1918 р. командував військами гетьмана Скоропадського, а після відступу німців був
змушений емігрувати. Згодом Біскупський активно підтримував претензії великого князя
Кирила Володимировича на російський престол.
Достеменно відомо, що В. Бобринський взяв участь у Всезакордонному Російському
Церковному З’їзді (згодом перейменованому в Собор), який відбувався 8–20 листопада
(21 листопада – 3 грудня 1921 р. ) у м. Сремські Карловці (Сербія) [7]. Cобор мав вирішувати
виключно церковні питання, однак окремі делегати вирішили використати його з метою
закріплення результатів Райхенхалльського з’їзду (див. далі). Політизація його роботи
визначалась насамперед складом учасників – зі 155 членів дві третини становили світські
особи. Зокрема, там були присутніми голова ВМС М. Марков, князь Г. Трубєцькой, проф.
Погодін та Вернадський, генерал Врангель, князь О. Ширинський-Шихматов,
О. Крупенський, М. Львов, митрополит Антоній, архієпископ Євлогій та інші.
Собор, ініційований митрополитом Антонієм, прийняв дві відозви політичного
характеру – “Послание Русского Заграничного Церковного Собора Чадам Русской
Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим” та “Послание к мировой
Конференции” (мова йде про Генуезьку конференцію). Ці документи містили заклик до
відновлення на російському престолі “законного православного царя з дому Романових”, а
також звернення до світових держав за допомогою з метою збройного повалення
радянського режиму: “Народи Європи! Народи світу! Пожалійте наш добрий, відкритий,
благородний серцем народ руський, який потрапив у руки світових злодіїв! Дайте їм у руки
зброю! Дайте їм своїх добровольців. Допоможіть вигнати більшовизм – цей культ вбивства,
грабунку, богохульства з Росії і всього світу” [8, c. 862]. Внесення у відозви частин тексту з
політичним змістом відбулось за наполяганням світських делегатів монархістів Маркова,
Крупенського, Бобринського та інших [8, c. 861]. Зауважимо, що собор не обговорив
проблему майбутнього легітимного престолонаслідника – це питання вважалось
передчасним.
Тим часом 5 травня 1922 р. у Москві патріарх Тихон під тиском більшовиків прийняв
постанову, де зазначалось, що Карловацький Собор закордонного російського духовенства та
мирян не має канонічного значення, а його послання про відновлення династії Романових та
звернення до Генуезької конференції не висловлюють офіційну позицію РПЦ [9].
В. Бобринського разом з іншими учасниками офіційно відлучили від церкви у 1923 р.:
“Виконуючи обов’язок пастирського служіння всієї православної Російської Церкви, ми,
Вище Управління Православної Російської Церкви, Собор всіх членів закордонного
Карловицького Собору… митрополитів Антонія, Платонія, Діонісія, архієпископа Євлогія,
Анастасія… мирян Володимира Маркова, О-ра Крупенського, Володимира Бобринського,
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Василя Скворцова… і всіх членів означеного Собору, які уклали змову з метою
підбурювання руських людей до нової кровопролитної громадянської війни та протидіяли
Державній Російській владі у справі спасіння від голодної смерті мільйонів людей,
відлучаємо від Православної Російської Церкви допоки не покаються перед гнівом Божим,
що їх спіткав, і не прийдуть на чесну службу меншим братам своїм” [8, c. 863].
Остаточний розгром Врангеля спровокував активізацію радикально правих
монархічних об’єднань. Насамперед вони виступили з критикою своїх вождів за те, що ті
свого часу не зважились відкрито виступити під прапорами монархізму. Ігнорування
монархічної ідеї, на їх думку, і призвело до того, що “біла справа” була “зведена до рівня
невдалої політичної авантюри”. У зв’язку з цим у монархічних колах остаточно
сформувалась ідея скликання закордонного монархічного з’їзду. З ініціативою виступили
генерал В. Біскупський, чорносотенець М. Марков і член Державної ради О. РимськийКорсаков. Першим кроком його організаторів стало створення у Берліні (січень–лютий
1921 р.) “Временного Российского Монархического Союза”, який очолили М. Марков,
М. Таубе, О. Маслєнніков [3, c. 115].
З’їзд передбачалось провести у Берліні. Проти цього різко виступила ліва німецька
преса, що змусило організаторів скликати його у Баварії. Після ретельної підготовки за
матеріальної підтримки правих німецьких кіл у курортному містечку Бад-Райхенхалль 16
(29) травня 1921 р. відкрилось засідання “З’їзду для обговорення відновлення Росії” (“З’їзду
господарського відновлення Росії”, який згодом став іменуватись “Райхенхалльським
Монархічним З’їздом”. Він тривав, за різними відомостями, до 22, 24, 25 травня або 4, 6, 7
червня відповідно) під головуванням О. Крупенського [3, c. 116; 10].
На ньому були присутні понад 100 осіб з 30 країн (у т. ч. Росії), зокрема, митрополит
Антоній, архієпископ Євлогій, архімандрит Сергій, п’ять сенаторів, два командуючих
арміями, п’ять членів Державної ради, вісім членів Державної думи, чотирнадцять генералів
тощо. Резолюція форуму проголосила: “З’їзд визнає, що єдиним шляхом до відродження
великої, сильної і вільної Росії є відновлення у ній монархії, очолюваної законним монархом
з дому Романових згідно з основними законами Російської імперії” [11]. Подібна
“визначеність” різко контрастувала з позицією з’їзду “Національного об’єднання”, який
одночасно проходив у Парижі (червень 1921 р.), делегати останнього зібрались заради єдиної
мети – об’єднання всіх сил еміграції. Як наслідок, “питання про монархію і республіку було
винесене за дужки” [3, c. 117].
Найважливішим результатом Райнхенхалльського з’їзду стало обрання “Высшего
Монархического Совета” з резиденцією у Берліні як постійного керівного органу з
необмеженими повноваженнями, якому підкорялись всі монархічні організації. До складу
ВМС були обрані: М. Марков – голова, митрополит Євлогій – заступник, князь
О. Ширинський-Шихматов, князь П. Оболенський, О. Маслєнніков, барон М. Таубе,
митрополит Антоній [12]. Однак, серед членів ВМС не було єдності. “Германофіли”
(М. Марков) бачили в Німеччині єдиного союзника для майбутньої монархічної Росії.
“Франкофіли” (О. Трєпов), навпаки, закликали зробити ставку на Антанту. Напруженими
були відносини ВМС з Врангелем (який формально продовжував керувати військами в
еміграції) через те, що ВМС постійно норовив нав’язати армії монархічну ідею. Натомість
для генерала головним була боротьба не за монархію чи республіку, а за батьківщину.
Питання про устрій майбутньої Росії він закликав вирішити після звільнення країни від
більшовиків “в совете с русским народом”. ВМС формально зайняв позицію
“непредрешенчества”, а фактично – підтримав великого князя Миколу Миколайовича. Вже у
1922 році його визнали 85 монархічних організацій [3, c. 118–119].
Пожвавлення монархістсько-націоналістичного руху у Німеччині спонукало великого
князя Кирила Володимировича (двоюрідного брата Миколи ІІ) до активних дій щодо своїх
претензій на престол майбутньої небільшовистської Росії. Граф В. Бобринський у цей час
опиняється саме у таборі його прихильників та соратників – т. зв. “легітимістів”, які, як
згодом виявилось, опинились у меншості серед монархістів-емігрантів.
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26 липня (8 серпня) 1922 р. у французькому містечку Сен Бріак Кирило видав маніфест,
у якому проголосив себе “блюстителем російського престолу” до з’ясування долі Миколи ІІ,
його сім’ї та великого князя Михайла Олександровича [11]. З моменту визнання
В. Бобринським великого князя Кирила Володимировича главою династії граф став
уповноваженим представником “блюстителя государевого престолу”, керував у Югославії
маєтками престолонаслідника, був головою правління Російського національномонархічного союзу у м. Нові-Сад (це місто займало друге місце в країні за кількістю
російських емігрантів), трохи згодом перетвореного у Новосадський відділ Союзу
монархістів-легітимістів [13].
У травні 1923 р. З’їзд об’єднання монархічних організацій (проходив у Парижі)
постановив, що “національний рух” повинен очолити великий князь Микола Миколайович.
Це рішення підтримав і П. Врагель, не бажаючи підкоритись “імператору Кобурзькому”,
тобто Кирилу Володимировичу. Намагання організаторів з’їзду О. Трєпова та М. Маркова
згуртувати монархістів навколо особи Миколи Миколайовича не мали успіху і монархічний
блок остаточно розколовся на “миколаївців” та “кириловців”. Останні організували в
Мюнхені “Русский легитимно-монархический союз”, однак і тут опинились у меншості,
тому що вже на початок 1923 р. із 128 монархічних організацій 108 підтримували Миколу
Миколайовича [3, c. 123]. “Кириловці” відкидали інтервенцію як засіб скинення радянської
влади, робили ставку на антибільшовицькі сили всередині Росії. Щоб згуртувати ці сили
повна реставрація долютневих порядків була оголошена неможливою. Кирило погоджувався
навіть на те, щоб зберегти у країні Ради при умові відновлення монархії [11].
У 1924 р. у монархічному русі відбувся великий розкол внаслідок того, що великий
князь Кирило Володимирович проголосив себе “імператором Кирилом І Всеросійським”, а
свого сина Володимира – престолонаслідником (маніфест від 31 серпня (13 вересня) 1924 р.).
Авторами тексту маніфесту були В. Бобринський та журналіст М. Снєсарьов [14].
Самопроголошення Кирила не підтримали ні ВМС, ні П. Врангель як верховний
командувач армією за кордоном. Суттєвою залишилась лише підтримка ієрархів російської
церкви, насамперед митрополита Антонія, який визнав Кирила законним носієм царської
влади по праву династичного старшинства (по чоловічій лінії) [3, c. 125].
У 1924 р. В. Бобринський переїхав до м. Кобург (Німеччина), де знаходилась
резиденція великого князя, і став співробітником його канцелярії. Його сучасник, керівник
канцелярії Г. Граф, у своїх споминах дещо іронічно відгукується про графа: “У
Бобринському я очікував зустріти великого політичного і громадського діяча, у якого буде
чому навчитись, однак, придивившись до нього, довелось розчаруватись. Безумовно, він був
дуже освіченою і культурною людиною, також дуже хорошим, глибоко порядним і добрим,
разом з тим для жодної системної роботи непридатним. Це був експансивний хаотик, до того
ж він страждав на астму... Його хвилювало все: йти з доповідями до великого князя, газетні
замітки, спрямовані проти нашого руху, навіть відкривання листів через побоювання знайти
в них щось неприємне. У Кобурзі він був уповноваженим доповідачем з питань, які
стосувались наших представників на місцях. Сам він ніякою ініціативою не відзначався”
[15].
Не перебільшуючи значення цього відгуку, можна зробити висновок про те, що
Бобринський намагався вірно служити монарху, яким він визнавав у обставинах, що
склались, саме Кирила. Володимир Олексійович між іншим належав до його найближчого
оточення. Така думка випливає, зокрема, з того, що напередодні прийняття титулу
імператора Кирило зібрав у себе нараду, де були присутніми генерал В. Біскупський, граф
В. Бобринський, Мятлєв та Г. Граф. Бобринський та Граф до останнього займали
невизначену позицію стосовно позитивів чи негативів від можливих наслідків такого кроку.
Вирішальний вплив на рішення Кирила, за словами Г. Графа, здійснили велика княгиня
Вікторія та генерал Біскупський. Останні переконали Кирила, що титул “блюстителя”
внаслідок своєї невизначеності гальмує розвиток руху, сприяє активності претензій на
престол Миколи Миколайовича [15].

Україна–Європа–Світ

202

Весною 1925 р. в Парижі була створена ініціативна група з метою заснування “Союза
Русских Дворян”. 4 липня 1926 р. там же відбулись загальні збори Союзу, на яких були
присутніми по три депутати від 12 губерній Росії. Збори розглянули напрацьоване
ініціативною групою Положення та обрали постійну Раду у складі 12 осіб, серед яких був і
граф В. Бобринський [16]. Метою Союзу декларувалось “єднання російських дворян, які
перебувають за кордоном, охорона ідеологічної чистоти старих дворянських традицій та
дворянської свідомості, виховання молодшого покоління на релігійних підвалинах та у дусі
рицарської честі, надання своїм співчленам посильної моральної і матеріальної допомоги… ”
[16].
Зі спогадів генерала М. Єпанчіна відомо, що у кінці життєвого шляху В. Бобринський
відійшов від легітимного руху, розчарувавшись у ньому. У лютому 1927 р. він переїхав до
Парижа, працював бухгалтером. Так само, як і його батькові, йому не судилось повернутись
до Росії. Володимир Олексійович Бобринський помер 9 листопада 1927 р. (за іншими
відомостями 10 або 11 листопада [6; 13]) від приступу астми, трохи не доживши до свого
60-річчя [17, c. 21].
Володимир Олексійович Бобринський був яскравим представником російського
націоналізму, поміркованим конституціоналістом, який до кінця своєї політичної кар’єри
прагнув служити Романовим. Революційний 1917 рік та громадянська війна спонукали графа
до вимушеної еміграції. Втім і за межами країни, на нашу думку, він до кінця свого життя
залишався переконаним прибічником монархії парламентського типу та ідеї “єдиної і
неподільної” Росії.
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Виталий Передерко
ЭМИГРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. БОБРИНСКОГО
В статье исследуется эмиграционный период жизни и деятельности известного вначале ХХ в. политика, общественного деятеля графа Владимира Бобринского, анализируется его роль в становлении монархической антибольшевистской оппозиции после падения Российской империи.
Ключевые слова: В. Бобринский, “белая” эмиграция, легитимизм.
Vitaliy Perederko
THE EMIGRATION PERIOD OF LIFE AND ACTIVITIES OF V. BOBRYNSKY
The article deals with the emigration period of life and activities of well-known in the early
twentieth century politician and public figure Count Volodymyr Bobrynsky, examines his role in the formation of a monarchist anti-Bolshevik opposition after the
collapse of the Russian Empire.
Key words: V. Bobrynsky, “white” emigration, legitimism.
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ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ ЄВГЕНА ОЛЕСНИЦЬКОГО
Стаття присвячена аналізу теоретичної спадщини з економічних питань визначного українського громадського діяча на межі ХІХ–
ХХ ст. Є. Олесницького.
Ключові слова: Є. Олесницький, економічні погляди, господарські товариства.

У

період сучасного державотворення в Україні вкрай важливо звернутися до
творчої спадщини відомих діячів попереднього національного відродження,
котрі в теорії й на практиці розробляли чимало важливих питань суспільного
життя, що і сьогодні є актуальними. Одним із таких яскравих представників української
національної еліти Східної Галичини зламу ХІХ–ХХ ст. був політик, економіст, кооператор і
громадсько-політичний діяч Є. Олесницький (1860–1917). Він протягом всього активного
життя працював на теренах українського національного відродження, втілюючи віковічні
прагнення українства до економічної свободи, соціальної рівності, культурнопросвітницького розвитку і національного самоусвідомлення. Багата ідейно-теоретична
спадщина відомого діяча відзначається вагомою практичною цінністю і наявністю широких
можливостей її використання на сучасному етапі економічної розбудови України.
Тому предмет даного наукового дослідження визначимо як основні теоретичні оцінки й
організаційно-програмні пропозиції щодо розвитку економічного життя галицьких українців
на межі ХІХ–ХХ ст., відображені у науковій спадщині Є. Олесницького. Крім того, наша
стаття присвячена вшануванню пам’яті про визначного українського адвоката, просвітянина,
економіста, кооператора, політика, парламентарія та громадсько-політичного діяча, оскільки
у 2010 році минає 150 років від дня народження великого українця.
Першу спробу більш-менш систематизованої оцінки життєпису Є. Олесницького
зробив В. Бачинський [1]. Діаспорний дослідник І. Витанович простежив окремі напрями
праці Є. Олесницького в організації громадської агрономії й сільськогосподарської
кооперації [2]. Вивченню деяких економічних поглядів Є. Олесницького та окремих аспектів
його кооперативної діяльності присвячені дослідження сучасних науковців, зокрема
Р. Матейка [3; 4], Я. Заніка [5], С. Злупка [6; 7], Л. Реви-Родіонової [8].
Отже, економічні погляди Є. Олесницького цілісно ще не відображені у науковій
літературі. Тому автор робить спробу заповнити існуючу прогалину і ставить перед собою
такі завдання: охарактеризувати ідейно-теоретичні принципи й економічні переконання,
якими керувався кооператор у своїй господарсько-організаційній і громадсько-економічній
діяльності; простежити особливості втілення демократичних економічних ідей діяча в
українському середовищі; розкрити його внесок у поліпшення добробуту українського
селянства.
Негативні явища галицького села ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. сприяли
формуванню української економічної думки, творцями якої були переважно юристи і
письменники
(Є. Олесницький,
Ю. Бачинський,
В. Будзиновський,
М. Павлик,
О. Терлецький, І. Франко), оскільки у даний період професійних українських агрономів та
економістів майже не існувало [8, с. 58].
Від початку 80-х рр. ХІХ ст. у галицьких народовців стало популярним гасло так званої
“органічної праці” – усвідомлення необхідності доповнювати національні прагнення
культурно-освітньою та громадсько-економічною організацією, яка мала б створити підстави
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для політичних змагань. Активними поборниками таких ідей були В. Навроцький і
В. Барвінський [2, с. 80–81]. Підкреслимо, що вони мали значний вплив на Є. Олесницького.
Ідеологію громадсько-господарського життя галицької України впродовж 90-х рр. ХІХ –
на початку ХХ ст. розробили представники нової генерації громадських діячів, народовців,
які очолили національно-політичний рух і працю з економічної розбудови села:
Є. Олесницький, К. Левицький, К. Паньківський, А. Жук, С. Федак, Т. Кормош, В. Нагірний,
О. Нижанківський та ін. [8, с. 59].
Є. Олесницький зробив вагомий внесок у формування основ української економічної
думки. Ще навчаючись у Львівському університеті, він студіював, окрім іншого, політичну
економію: “Мене цікавила особливо вже від університетських часів політична економія, і в
тій ділянці я працював дуже радо” [9, с. 216]. Свої економічні переконання громадськополітичний діяч теоретично обґрунтував у статтях, що з’явилися в західноукраїнській пресі,
у монографічних працях, а також у численних публічних виступах на народних вічах.
Є. Олесницький вважав, що стабільність і міцність держави залежить від економічного
становища її громадян. Він стверджував: “сила держави лежить в господарскій силі горожан
– в богацтві народнім – в економічній силі податників – і для того держава при помочи
средств політики торговельної стремить до осягненя найвисших користий для господарства
своїх горожан...” [10, с. 1]. Кваліфікований юрист виділив три системи ведення державної
торговельної політики, найважливіша з яких – протекційна. Її метою був захист крайової
продукції й праці, загальний господарський розвиток, а не забезпечення тимчасової вигоди
для споживачів [11, с. 1–2]. Протекційну політику держава покликана здійснювати у формі
митно-автономічних тарифів або торговельних трактатів [12, с. 2]. Суть таких методів
зовнішньоекономічної політики кооператор пояснював для того, щоб з’ясувати специфіку їх
застосування щодо селянства. Він вважав, що занепад рільництва, зумовлений низькими
цінами на худобу і збіжжя, був негативним не лише для хлібороба, а й для цілого
суспільства. Адже від забезпеченості сільського населення залежали масштаби використання
іпотечних позик, страхових послуг, тобто становище фінансових інституцій і їхньої
клієнтури. Зубожілий рільник переставав утримувати найманих робітників у своєму
господарстві, не купував промислових виробів, що відбивалося на розвитку торгівлі й
промисловості у містах. Забезпечення ж добробуту селянської верстви залежало до деякої
міри від впровадження державними органами влади охоронної митної політики щодо
продукції сільського господарства, тобто накладення відповідного мита на привізні товари
[13, с. 1–2]. Очевидно, що високі тарифи на імпортне збіжжя задовольняли місцеве сільське
населення, але не відповідали потребам міщан, що завжди бажали дешевого хліба.
Несподівано Є. Олесницький прийшов до висновку про необхідність тимчасового
скасування мита на зерно в інтересах тих же селян, які в описаний період володіли
невеликою кількістю збіжжя на продаж, майже цілком використовуючи його у власних
потребах [14, с. 4–5]. Категоричніший кооператор у критиці торговельних трактатів Австрії,
що дозволяли іншими країнам вільно ввозити на австрійські ринки живу худобу і м’ясо, що
абсолютно не задовольняло селян [15, с. 2–4].
Економіст одним із перших почав доводити безнадійність державницької боротьби без
опори на економічно заможне громадянство. Виступаючи за зміцнення селянської верстви,
він стверджував, що “...хлібороб, той, що сам на землі робить, – єсть на кожен случай
основою найважливішої галузі продукції” [6, с. 245]. На його думку, кожен мав звернути
особливу увагу на “організацию хліборобства, сеї головної основи і будучности нашого
народу” [16, с. 4].
Є. Олесницький був переконаний, що національний розвиток вимагав перш за все
повної незалежності тих, хто брався за публічні справи. Однак такий стан міг бути
забезпечений лише за умови добробуту й економічної незалежності. Саме остання вважалася
“першим і найконечнішим условієм розвитку народного або національного” [17, с. 74].
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Як бачимо, громадсько-політичний діяч відстоював незалежність селянина від
поміщицького двора, оскільки до деякої міри ототожнював створення міцної селянської
верстви з національним розвитком.
Викликають захоплення висловлені ще у 1888 р. думки про економічну свободу і
демократію. “Поміж здобутками, які для людськості приніс ХІХ вік, – стверджував
Є. Олесницький, – займає одне з перших місць свобода в господарськім економічнім життю”.
Такі погляди відповідають українській традиції в господарюванні та економічному мисленні,
вони співзвучні з поступом європейської економічної думки [6, с. 246].
Програмні засади економічної діяльності українства, на думку Є. Олесницького,
повинні складатися з двох частин: перша – це політичний захист прав українського народу в
рамках тодішніх можливостей, а друга – розвиток господарської самодопомоги. Під
економічною організацією він розумів необхідність поширення просвіти між селянством і
міщанством, а також створення господарських спілок або товариств, які допомагали б
хліборобам у реалізації їх економічних потреб, працювали б для піднесення агрокультури
селянських господарств, організації спільної праці тощо [18, с. 16].
У черговому рефераті Є. Олесницький проголошував: “Наш нарід в девять десятих
частинах рільничий, а мимо того рільництво не стоїть нігде так низько як у нас. Плоди землі
не можуть викормити місцевого населення. І тому у нас є привіз збіжжа до краю, а з краю
вивозимо тільки людей (еміграція)... Наш хлібороб виставлений всюди на визиск
посередників... Де наш хлібороб міг би купити землю, або де йому треба помочі, там він
стрічається тільки з перешкодами... Але рятунок мусить бути. Держава нічого не дасть, бо
вона кермується політикою. Цю поміч мусимо дати ми самі. Треба конечно організації
кооперації, треба хліборобських спілок...” [1, с. 27]. Економіст виходив з того, що “дух
асоціації проникнув в нашім віці всі галузі суспільного життя” [7, с. 3].
Стверджуючи, що “хлібороб є основою суспільности і удержанє сего стану повинно
належати до перших задач держави”, кооператор в одній із своїх статей акцентував увагу на
організації процесу кредитування. На його думку, кредит мав бути низькопроцентним,
таким, повернення якого частковими платежами відповідало б матеріальному становищу
боржника. Але найважливішим пунктом у справі рільничого кредиту мало стати
встановлення відповідної межі ґрунтової екзекуції (виконання судового рішення – продаж
землі). Якщо для чиновника зафіксований такий рубіж щодо його платні, стосовно
ремісника-промисловця був перелік засобів виробництва, що не підлягали екзекуції, то
хлібороб у цьому плані юридично не захищений. Проте економіст вважав, що лише до
мінімальної частини господарства не повинно застосовуватись виконання судового рішення
про продаж майна [19, с. 1–2].
Акцентуємо на тому, що ці та інші ідейно-теоретичні принципи вдумливий і
далекоглядний економіст не відділяв від життя, а послідовно і наполегливо втілював у
практику діяльності багатьох галицьких громадсько-господарських товариств, організатором
і активним діячем яких виступив особисто.
Є. Олесницький розпочав свою економічну працю на Стрийщині, Підгір’ї та близькій
Бойківській Верховині під гаслом “з бідним політики робити не можна”, яке часто
повторював [2, с. 150].
Особливі стосунки склалися в кооператора з жителями с. Синевідська Вижнього на
Сколівщині [20, с. 63]. Він правдиво описав заняття синевідських бойків – єдиної
торговельної громади у Східній Галичині серед хліборобів, що традиційно займалася
торгівлею овочами і молочними продуктами [21, с. 5–7].
У 1894 р. Є. Олесницький разом з однодумцями заснував “Руську задаткову касу” в
Стрию [22, с. 16–17], яка виділяла кошти селянам на купівлю землі, розвиток ремісництва,
заснування дрібних кооперативів [5, с. 169].
У 1905 р. економіст зініціював нараду стрийської філії “Просвіти”, на якій засновано
Союз руських (українських) молочарських спілок [4, с. 9–10] з метою створення
молочарських кооперативів, посередництво у збуті їхньої продукції, влаштування навчання
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спеціалістів з молочарства тощо [23, с. 45]. У 1907 р. його перетворено на самостійну
статутну організацію – Крайовий союз господарсько-молочарський у Стрию [3, с. 160], який
завдяки зусиллям Є. Олесницького став потужною економічною структурою, що висунула
Східну Галичину в число провідних експортерів молочних продуктів в Європі.
Задля кращої організації торговельно-посередницьких операцій при крайовому
господарському товаристві “Сільський господар” у Львові (очоленому Є. Олесницьким у
1909–1913 рр.) виник спеціальний синдикат [8, с. 73], який 1911 р. перетворено на Крайовий
союз господарсько-торговельних спілок у Львові [24, с. 62]. У цьому ж році при сприянні
очоленого Є. Олесницьким “Сільського господаря” засновано Крайовий союз для хову
(розведення) і збуту худоби у Львові [2, с. 155], поставки якого могли впливати на ринкові
ціни.
Таким чином, рушійною силою громадсько-господарських і просвітньо-економічних
заходів Є. Олесницького стало переконання, що національно-політичний розвій неможливий
без опори на заможних громадян. Будучи впевненим, що матеріальна забезпеченість,
господарська стабільність українства є основою національної політики і державницького
розвитку, головну увагу в своїй економічній діяльності Є. Олесницький звернув на
задоволення потреб і захист інтересів галицького селянства. Завдяки власним розумовим
здібностям, організаторському хисту і наполегливій праці у сфері кооперації Є. Олесницький
разом зі своїми однодумцями сприяв поліпшенню економічного добробуту селян Стрийщини
і краю. Теоретичні засади, аналітичні оцінки, організаційно-програмні пропозиції, що
відображені у науковій спадщині кооператора, свідчать про його помітне місце в історії
української аграрної економічної думки, досягненнями якої повинні повною мірою
скористатися будівничі незалежної України. І сьогодні викликають захоплення висловлені
ще наприкінці ХIХ ст. думки Є. Олесницького про економічну свободу.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЕВГЕНИЯ ОЛЕСНИЦКОГО
Статья посвящена анализу теоретического наследия по экономическим вопросам
выдающегося украинского общественного деятеля на рубеже XIX–ХХ вв.
Е. Олесницкого.
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Inna Chuyko
ECONOMICS VIEWS OF EVGENIY OLESNYTSKYY
The analysis of the theoretical heritage of Economic Affairs of the prominent Ukrainian public
figure on the edge of the nineteenth and twentieth centuries E. Olesnytskyy is
presented in the article.
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Марія Алексієвець, Леся Алексієвець, Микола Алексієвець
ГЕОРГІЙ ШАРПАК: ВИДАТНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК
СВІТОВОЇ НАУКИ
У статті висвітлено вагомий внесок у розвиток світової науки визначного українсько-французького вченого-фізика і хіміка, Нобелівського лауреата 1992 р., одного із найталановитіших фізиків-експериментаторів сучасності – Георгія Шарпака (Georges
Charpak).
Ключові слова: Георгій Шарпак, українсько-французький вчений, Дубровиця, Сарни, Рівненщина, Нобелівська премія, Альфред
Нобель, Швеція.

У

країнське сьогодення знову й знову привертає увагу до ролі
Людини в історичному процесі. Особистості, котрі
вживаються в кожну мить, своїми досягненнями в різних
галузях заслуговують уваги, їх досвід і справи є важливими у розумінні
того шляху, яким рухається країна. Попри те, що на слуху імена
сучасників, здебільшого, природно, політиків, вдумливий погляд
звертається до тих, хто працює на невидимій лінії, результати діяльності
котрих своєю вагою змінюють усталені сприйняття, розширюють обрії
пізнання. Мова про вчених, науковців, дослідників. Як правило, доля їх
складається непросто, та, вочевидь, таким є путь. Сучасна ситуація в
Україні, нинішня ера відкривають нові знання, повертають імена.
Повноцінне розуміння нас в контексті планетарному, потребує вивчення і
осягнення тих, кого в нинішній національній історіографії ще відносять
до “забутих”. Зауважимо, що лише із здобуттям Незалежності
розпочалося справжнє відродження історичної справедливості для
багатьох діячів, утвердження їхніх імен, проведення повноцінних
історичних досліджень, поцінування творчих здобутків визначних
українських вчених, дискримінованих або замовчуваних у радянські часи.
У цьому зв’язку особливо актуальне і практичне значення має вивчення наукової
спадщини й творчих досягнень лауреатів Нобелівської премії. Уславлені відзнаки – єдині у
світі за моральним авторитетом, визнанням, й щедрістю грошової винагороди
найдостойнішим. Увінчані премією Нобеля є геніями першої величини, названі за життя, чиї
імена пов’язані з винятково важливими досягненнями в науці, проникненням в таємниці
живої і неживої природи та людської душі, з утвердженням миру між народами.
Нагорода видатного шведського інженер-хіміка, винахідника динаміту, бездимного
пороху – баліститу, газових моторів, штучного шовку, співавтора ідеї створення керованих
ракет Альфреда Нобеля присуджується за його заповітом (1895) в п’яти номінаціях: премії в
галузях фізики й хімії Шведською королівською академією наук, з фізіології чи медицини –
Королівським Каролінським інститутом у Стокгольмі, з літератури – Шведською академією
в Стокгольмі, премія Миру – комітетом з п’яти чоловік, яких обере Норвезький стортінг. В
1969 р. вперше була присуджена з економіки [1, с. 30]. Нобелівська премія є найвищою і
найпочеснішою нагородою в світі, що підносить кожного лауреата в ранг генія.
Нобелівський рух – це історія світової науки, літератури та політики ХХ ст., вершина
творчого процесу. Серед вчених-нобелістів є шість уродженців української землі –
І. Мечников, З. Ваксман, Р. Гофман, С. Кузнець, Ш. Агнон, Г. Шарпак. Вони народилися,
навчалися, розпочинали свій шлях в Україні або працювали чи певний час перебували на
українській землі, виявляли повагу до народу. Йдеться про українських інтелектуалів
світового, нобелівського рівня, які здобули найвищу міжнародну відзнаку. Аналізуючи
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офіційну нобелівську статистику, вивчаючи біографії уславлених учених, з жалем
доводиться констатувати, що Україна формально не має своїх лауреатів Нобелівської премії.
Інакше кажучи, Україна обділена визнанням Нобелівських установ, але не обділені вихідці з
України. Яскрава плеяда вчених і письменників, які народилися в Україні, одержали
найвищу міжнародну відзнаку як представники інших країн. Зважаючи на історичні, нерідко
драматичні й трагічні обставини життя українцям доводилося збагачувати світову
скарбницю знань, примножувати духовні й культурні надбання людства, перебуваючи за
межами рідної країни. Так би мовити, українська нація служила добрим біологічним
субстратом та каталізатором для розвитку культури і науки інших народів. Юрій Дрогобич
(Котермак), Павло Русин, Іван Турбінський-Рутенець, Пилип Кулик, Іван Горбачевський,
Миклухо-Маклай, Ілля Мечников, Зельман Ваксман, Роальд Гофман, Саймон Кузнець,
Шмуель Йосеф Агнон та багато інших визначних учених, які прославили світову науку, чиє
подвижницьке життя пов’язане з Україною. Можна лише пошкодувати, що Україна в силу
різних причин не може скористатися і нині своїм багатим інтелектуальним потенціалом.
Лише протягом останніх років майже десять тисяч докторів і кандидатів наук виїхали з
України за кордон, свої знання і багатий досвід використовують в лабораторіях і на кафедрах
зарубіжних країн.
Тож звернення до цієї теми робить зрозумілою актуальність запропонованої нами
проблеми дослідження, творчого осмислення й об’єктивного сприйняття життя та наукової
діяльності нашого земляка, уродженця з м. Дубровиці Рівненської області, одного з
найвидатніших представників когорти вчених ХХ століття – Георгія Шарпака (1.VІІ.1924–
29.ІХ.2010). На жаль, панування в Україні тоталітарного режиму привело до замовчування
його імені, а, отже, і до відсутності науково-історичних праць, в яких би було здійснено
вивчення життя та діяльності Г. Шарпака через призму відродження духовної й державної
незалежності України. Відтак, у даній праці зроблено спробу розкрити визначний внесок
славетного вченого у розвиток світової науки.
Зауважимо, що у світі добре знають лауреата Нобелівської премії з фізики, учасника
французького Руху Опору, але інформаційні матеріали про уродженця Рівненщини Георгія
Шарпака на батьківщині обмежуються одним абзацом у довідниках, далеко не усіх, та лише
кількома досить суперечливими публікаціями у пресі [2; 3; 4; 5; 6]. У цьому зв’язку
доречним буде розглянути деякі питання про місце його народження, походження, освіту та
родинне виховання. Це дасть змогу більш реально й предметно створити образ визначного
ученого.
Георгій (Григорій) Шарпак (Georges Charpak) – видатний українсько-французький
вчений-фізик і хімік, учасник Руху Опору в роки Другої світової війни й один з
найталановитіших фізиків-експериментаторів сучасності, котрого 1992 р. відзначено
Нобелівською премією з фізики, нагороджено як громадянина Франції. Він увійшов в
історію фізики, зокрема ядерної, як один із її теоретиків і відомих винахідників,
першовідкривач ряду так званих “камер Шарпака” – багатожильних, іскрових, пропорційних
та інших [7, с. 113]. Досить високо було оцінено наукову роботу з теорії фізики колишнього
нашого земляка, винахідника нового типу детекторів елементарних часток – дрейфових
камер, які в науковому світі стали називати “камерами Харпака” [8].
Георгій (Григорій) Шарпак народився 1 серпня 1924 р. в древньому княжому місті
Дубровиця, нині Дубровицького району Рівненської області у єврейській сім’ї польського
походження, його батька звали Єжі Харпак. Світосприйняття Георгія Шарпака складалось у
різних країнах різними культурами. Проте думку людини формує, насамперед, її дитинство.
Ті роки життя, які Георгій провів в Україні, назавжди залишились в його пам’яті. У книзі
мемуарів, яку він написав разом з психологом Д. Содінос “Жизнь как связующая нить”,
можна проаналізувати шлях, яким маленький хлопчик з Полісся пройшов до Нобелівського
лауреата, зазначено: “Помню ещё, что летними вечерами мы могли видеть, как крестьяне,
коса на плече, возвращаются домой. Они пели своими глубокими басами, и женщины
выходили им навстречу. Женщины тоже пели – старинные украинские народные песни, и их
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голоса поднимались с неслыханной частотой, хриплые и высокие разом. Воспоминание
необъяснимое, которое ещё и сегодня трогает меня до глубины души” [9, с. 23]. Георгій
Шарпак із теплотою згадував Дубровицю. Звернемось до її історії. “Офіційна” історія міста
ведеться від першої писемної згадки, яка датується 1005 роком. В цьому році Володимир
Великий заснував у Турові єпископську кафедру, і в переліку міст, що відносилися до
єпископії, згадано і Дубровицю. Та, як відомо, дата писемної згадки і дата заснування міста –
дуже часто не є тотожними. Зокрема, на думку місцевого краєзнавця Юрія Максименка, на
місці сучасної Дубровиці могло бути язичницьке святилище, адже дуб – символ бога Перуна,
отже “Дубровиця” – вмістилище Перуна, як, наприклад, “дзвіниця” є вмістилищем дзвонів
[10, с. 1].
Є й інші літописні згадки про місто: у 1183 р. дубровицький князь Гліб Юрійович брав
участь у переможному поході князів Святослава та Рюрика на половців. А Густинський
літопис згадує про іншого дубровицького князя Олександра, який у 1224 р. разом з тисячами
русичів прийняв смерть у бою на р. Калці [11]. У ХІІ–ХІІІ ст. Дубровиця була столицею
окремого князівства у складі Турово-Пінської землі [10]. У 1240 р. під час ординської навали
Дубровиця була зруйнована. Відродившись, у період між ХІV ст. та ХVІІІ ст. Дубровиця
змінила велику кількість власників. У першій половині ХІV ст. Дубровиця відійшла до
складу Великого князівства Литовського. Частина земель колишнього Турово-Пінського
князівства, серед яких і Дубровиця, отримала статус державних, котрий вона мала до кінця
ХІV ст. Згодом князь Вітовт віддає місто в подарунок представникові давнього литовського
роду Іванові (Міндовгу) Гольшанському. Рід Гольшанських-Дубровицьких був дуже давнім і
саме тому мав статус “княжат головних” [10]. Цей статус дозволив Дубровиці стати
фактично державою в державі, адже князі Гольшанські на територіях, що належали їм, мали
право уставодавства – видання нормативних документів та суду над своїми підданими. До
роду Гольшанських-Дубровицьких належить дві видатні постаті в історії міста: княжна
Ульянія Гольшанська, яку за доброчесне життя канонізовано з ініціативи митрополита Петра
Могили і святі мощі якої знаходяться в Києво-Печерській лаврі, й саме вона є
покровителькою древнього міста. З того ж знатного роду – дубровицька княгиня Анастасія
Гольшанська, дружина князя К. Заславського, стараннями і коштом якої з’явилася на світ
Українська Першокнига – “Пересопницьке Євангеліє”, писане живою староукраїнською
мовою. Саме на ньому нині присягають на вірність народу Президенти України [10].
Наприкінці ХVІ ст. місто перейшло під владу Литви, пізніше Польщі, а з 1793 р.
перебувало у складі Росії. Фактично з 1920 р. по 1932 р. Дубровиця знаходилася у складі
Польщі, а у 1939 р. на зміну польському пануванню приходить радянська влада. Дубровиця
відчула на собі усі економічні та соціальні катаклізми, не пройшли осторонь її й дві Світові
війни.
Нині Дубровиця – місто районного підпорядкування, розміщене на р. Горинь (притока
Прип’яті, басейн р. Дніпро) в 126 км на північ від обласного центру м. Рівне, за 25 км від
сусідньої Республіки Білорусь. Місто з понад 1000-літньою історією сьогодні продовжує
славні традиції княжої доби, вносить гідний внесок в історію міст незалежної Української
держави. Шанують дубровичани серед своїх відомих сучасників – колишнього земляка
поліського краю – лауреата Нобелівської премії в галузі ядерної фізики Георгія Шарпака.
Саме на Дубровиччині і Сарненщині, де певний час проживали його батьки, пройшло
раннє дитинство нашого знаменитого співвітчизника. У 1926 р., коли малому Гриші
виповнилося два роки, молоде сімейство Шарпаків виїздить до Палестини, шукаючи кращої
долі. Втім перебування за кордоном тривало недовго, із-за тамтешнього клімату у нього
почалося запалення очей, нависла загроза сліпоти. Сімейство повернулось на Рівненщину, де
у Сарнах лікарям вдалося вилікувати молодого Шарпака. Надалі хлопець почав ходити на
навчання до польської гімназії, а заодно на додаток до івриту почав вивчати польську мову.
Загалом Георгій Шарпак досконало оволодів шістьма іноземними мовами.
Попри родинний затишок мрія виїхати в інші краї не покидала батьків славетного
вченого. Отож під приводом відвідати Колоніальну виставку сім’я Шарпаків в 1932 р.
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переїздить до Франції, де їх чекав дядько з родиною, який і допоміг стати на ноги, а малому
Гриші прилучитися до перших азів науки. Тут, у Парижі, він стає в 1938 р. ліцеїстом закладу
Святої Луізи, проте який довелося закінчувати вже у воєнний час. У 1943 р. 19-и річний
юнак вступає до Руху Опору, а через рік його заарештували і доправили до фашистського
табору Дахау. Протягом року життя майбутнього нобелівського лауреата висіло, як
мовиться, на волосині. Все ж він народився в Україні, мабуть у “щасливій сорочці” – вижив і
в таборі смерті. Пізніше Президент Французької республіки нагородив Георгія Шарпака
Хрестом “За бойові заслуги в війні 1939–1945 рр.” [7, с. 114].
У повоєнний час Георгій Шарпак продовжує навчання і вступає до Гірничої вищої
школи в Парижі (1945–1948), після закінчення якої одержав диплом цивільного інженера
гірничої справи. Далі за рекомендацією відомих вчених продовжив навчання в коледжі Де
Франс (“College de France”), де особливо проявляється його потяг до фізики.
Експериментальна фізика буквально полонить молодого науковця. Зауважимо, що в цьому
одному з найвідоміших навчальних і науково-дослідних закладів Франції він слухав лекції
Ф. Жоліо-Кюрі, починав працювати в його лабораторії, захистив дисертацію (1955) і став
доктором фізики, а у 1959 р. Георгія Шарпака приймають до Європейського центру ядерних
досліджень (CNRS) у Женеві, що, зрештою, значною мірою визначило його долю і славу. З
1959 по 1991 р. майбутній лауреат Нобелівської премії працює у спільній організації
європейських держав – Європейському центрі ядерних досліджень під Женевою – CЕNR, в
якому очолив групу науковців і виявив себе як талановитий і перспективний вченийекспериментатор, творець так званих “детекторів Шарпака” [12]. За своє довге наукове життя
Георгій Шарпак зробив значний внесок у розвиток світової фізики. Уже працюючи в 1948–
1955 рр. в Національному центрі наукових досліджень та в лабораторії ядерної хімії Колеж
де Франс у Парижі, якою керував видатний вчений Фредерік Жоліо-Кюрі, Георгій Шарпак
проводив численні експерименти з розщеплення ядра, зацікавився розробкою детекторів для
ядерних частинок. Ці наукові експерименти щодо створення нових детекторів елементарних
часток він здійснював самостійно, запропонована й досліджувана тема стала головною
справою його життя. Подальша наукова кар’єра нашого знаменитого земляка пов’язана з
Європейською організацією з ядерних досліджень (Женева). Ця міжнародна наукова
установа є найбільшим у світі центром з вивчення ядерної фізики, а Г. Шарпак вважається
одним із найвизначніших її співробітників за всю її історію. Тут він зустрів людей, які стали
співавторами його фундаментальних відкриттів. Саме в цьому, відомому в світі науковому
центрі, постійно генерував нові ідеї щодо оновлення методології й методики дослідження,
втілюючи їх у винаходи та діючі прилади. Зауважимо, що вчений безпосередньо ніколи не
працював ані над ядерною зброєю, ані над ядерними реакторами. Георгій Шарпак напружено
працював над створенням нового типу детекторів елементарних частинок – так званих
“дрейфових камер”. До них він дійшов після багатогранної дослідницької праці, включно з
тривалими експериментами в Об’єднаному інституті ядерних досліджень у Дубні (під
Москвою). Ґрунтовна праця українсько-французького вченого Г. Шарпака побачила світ
1968 р., коли він винайшов новий тип детектора часток, тим самим було відкрито нові
можливості для дослідження у галузі фізики та астрономії, у практичному застосуванні,
зокрема в медицині.
Великою заслугою Г. Шарпака є розроблення системи камер та електроннообчислювальних машин, що дозволила швидко обробити отримані дані. Його камера за своїми
показниками перевершила у кілька тисяч разів швидкість реєстрації елементарних частинок,
розроблених на той час детекторів. Після камери Ч. Вільсона, вдосконаленої моделі
К. Андерсена та П. Блекета, бульбашкової камери Д. Глейзера та Л. Альвареса, ядерної
фотоемульсії С. Поуеля саме йшли детектори частинок, які створив Г. Шарпак, які по праву у
науковому світі стали називати “камерами Шарпака” [12]. За їх допомогою можна реєструвати
та аналізувати траєкторії елементарних частинок, які утворюються під час взаємних зіткнень
за 1с, кожне з якого приводить до появи 300 частинок [12]. Прорив з винаходом
багатодротинкових пропорційних камер дозволив зв’язати детектор з комп’ютером і таким
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чином підвищив швидкість набору даних в мільйон разів. Застосування БПК поліпшило
швидкість виміру траєкторій частинок і уможливило працювати швидше і точніше, особливо
при вивченні складних реакцій, де іноді лише одна з мільярда зареєстрованих частинок – саме
та, яку шукають. Відкриття вченого дозволило сфокусувати увагу на таких рідкісних
взаємодіях, що несуть інформацію про найбільш глибинні частинки матерії [7, с. 116]. Завдяки
цьому відкриттю було створено нову рентгенографічну установку, яка уможливлювала значне
зниження дози опромінення людини і передачу зображення в цифровому вигляді, що суттєво
збільшувало можливості й ефективність діагностики небезпечних та смертельних
захворювань. Новий тип детекторів часток сприяв вивченню структури ДНК, поведінки
ракових клітин і, відповідно, знаходити засоби боротьби з цією страшною хворобою.
Створення багатодротинкової (багатожильної) пропорційної камери (БПК) поклало
початок розвитку цілого класу детекторів на їх основі, без яких практично не обходиться
жоден експеримент у фізиці високих енергій [7, с. 115]. Нині аналоги цих пристроїв
застосовуються у провідних медичних центрах світу, передусім, в експериментальній фізиці
високих енергій, тут ці детектори набули широкого застосування. Природно й закономірно,
що присудження Георгію Шарпаку 1992 р. Нобелівської премії в галузі фізики “За винахід та
вдосконалення детекторів частинок, особливо багатопровідної пропорційної камери”
увінчали внесок нашого земляка в теорію і практику ядерної фізики [6, с. 24]. Йдеться,
зокрема, про створення та розвиток нових детекторів елементарних частинок, що дали
можливість досліджувати такі рідкісні взаємодії і складні ядерні реакції, які несуть
інформацію про глибинні властивості матеріального світу. Згодом, удосконалюючи свої
прилади, Нобелівський лауреат Георгій Шарпак, розробив й інші багатодротинкові
детектори: дрейфову і часопроекційну камери, багаторозрядний лавинний детектор, із
твердим фотокатодом. Значущість винаходів Шарпака була також визнана і фактом
скликання традиційних Віденських конференцій з проблем багатодротинкових
(багатожильних) пропорційних камер. Визначні заслуги Георгія Шарпака не лише
увінчалися Нобелівською премією, його також було обрано членом Академії наук Франції
(1985), професором кафедри Жоліо-Кюрі у науково-дослідному інституті (Вищій школі)
фізики і хімії в Парижі, почесним доктором Женевського університету, нагороджено вищими
відзнаками комісаріату атомної енергії Французької Академії наук, премією (Рікардівським
призом) міжнародної Спілки фізики та інших відомих зарубіжних наукових установ.
Сподіваємося, що корифей світової науки, уродженець Дубровиччини, буде гідно
вшанований і Національною академією наук України, і на малій батьківщині з’являться
пам’ятники видатному інтелектуалу Землі, вулиця його імені й музей вченого. Тим самим
учні, студенти, вчителі, історики, широка громадськість нашої країни матимуть змогу
систематично вивчати життя і подвижницьку працю уславленого Нобелівського лауреата
Георгія Шарпака, долю його захоплюючих ідей як вершини досягнень і відкриттів, що
перетворювали світ та сприяють вселюдському інтересу до науки, зміцненню прагнення
народів до миру і злагоди, утвердженню у наших співвітчизників національної
самосвідомості й єднанню з цивілізаційним співтовариством.
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ГЕОРГИЙ ШАРПАК: ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ НАУКИ
В статье освещён выдающийся вклад в развитие мировой науки известного украинско-французского учёного-физика и химика, Нобелевского лауреата 1992 г.,
одного из самых талантливых физиков-экспериментаторов – Георгия Шарпака (Georges Charpak).
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HEORHIY SHARPAK: PROMINENT CONTRIBUTION IN THE DEVELOPMENT
OF WORLD SCIENCE
In the article is reflected ponderable contribution in the development of world science of the
famous Ukrainian and French scientist-physicist and chemist, Nobel laureate, in
1992, one of the most talented physicists-experimenters of contemporaneity –
Heorhiy Sharpak (Georges Charpak).
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Оксана Гомотюк
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ
У КОНТЕКСТІ ІСТОРІОГРАФІЇ (90-І РР. ХІХ – ПЕРША
ТРЕТИНА ХХ СТ.)
У статті з’ясовано процес розвитку наукових знань про українство,
простежено роль наукових осередків та інституцій, їхніх друкованих органів як на території України, так й української діаспори.
Ключові слова: українознавство, історіографія, українознавчі центри,
наукові школи, синтез, інтегрованість, Наукове товариство
імені Шевченка, Всеукраїнська академія наук, діаспора.

І

сторія формування і становлення наукових знань про Україну та українців, його
розвиток у складних умовах Російської та Австро-Угорської імперій, у добу
радянської України, осмислення внеску в цей процес інтелектуальних сил
материкової України та діаспори – це важлива й актуальна дослідницька проблема, не
вирішена нині на належному рівні. В історії становлення та інституціалізації українознавства
важливе місце посідає період кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., коли закладалися його
основи як науки та навчальної дисципліни, нагромаджувався унікальний досвід
українознавчих досліджень, який не втратив свого значення і на сучасному етапі. Означений
період вирізнявся активізацією українських гуманітарних студій, осмисленням української
минувшини, формуванням нових підходів до наукових досліджень, збагаченням джерельної
бази, опрацюванням нової методики українознавчих досліджень у контексті наукового
синтезу.
Історіографія розвитку наукових знань про Україну та українців розпочинається із
зародженням самого наукового українознавства, а своїм корінням вона сягає кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Стимулом для розвитку українознавчих дисциплін було зростання
національної свідомості громадянства під впливом національно-визвольного руху,
започаткованого творчістю Т. Шевченка, діяльністю кирило-мефодіївців, “Руської трійці”,
громадівців і тарасівців. Це був переломний період, що характеризувався активізацією всіх
гуманітарних наук загалом, які дали змогу поглибити знання про Україну та українців.
Засновником наукового українознавства, яке в другій половині ХІХ ст.
трансформувалося в систему знань, М. Грушевський вважав М. Максимовича, автора
“Малороссийских песен” (1827). Обґрунтування самобутності, давності, самостійності
українського буття загалом та мови, історії, традиції, зокрема, становило суть наукової
концепції першого ректора Київського університету [1]. Ідеї М. Максимовича розвинули
його наступники: М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов. Погоджуємося з думкою
Ю. Пінчука, що М. Костомаров започаткував школу, яка об’єктом дослідження визначила
психологію народу, його духовне життя [2].
Становлення і розвиток наукових знань про Україну стимулювалося потребами
вивчення навчальних дисциплін. Перші основи цього закладено діяльністю вчених таких
університетів – Харківського, Київського, Одеського, Львівського та Чернівецького. Так, у
межах імперської освіти окремих українознавчих курсів не було, але спорадичні знання про
українську історію, етнографію, фольклор студенти могли отримати при вивченні російських
дисциплін. Завдяки праці університетських учених М. Максимовича, М. Костомарова,
В. Іконникова, В. Антоновича та інших українознавство отримувало імпульси для розвитку
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наукових засад, формувалася його історія. Власне, науковці кінця ХІХ – початку ХХ ст.
поряд із титанічною роботою у галузі становлення наукового українознавства вперше
оцінили головні етапи його розвитку, започаткувавши історіографію, яку слід розуміти як
історію процесу нагромадження і збагачення знань про Україну та українство. У цьому
напрямку варто виокремити дослідження П. Куліша “Записки про Південну Русь”,
М. Костомарова “Слов’янська міфологія”, розвідки М. Драгоманова, М. Сумцова “Сучасна
українська етнографія” (1893, 1897), що започаткували історію розвитку етнографії. Слід
наголосити на праці В. Барвінського “Досліди з поля статистики” (1901), вперше
надрукованій у 1882 р., де аргументовано доведено національну своєрідність українського
народу за етнографічними ознаками, мовою, історією, зроблено фаховий аналіз
етнодемографічних джерел, виокремлено роль статистики у дослідженні українського буття.
Безперечно, класиками наукового українознавства вважаємо М. Грушевського та
І. Франка, які водночас були і його історіографами. Так, у 1894 р. опубліковано розвідку
М. Грушевського на сторінках “Записок НТШ”, де вперше оцінено наукову діяльність
Археографічної комісії у Києві як джерельної бази для вивчення історії Правобережної
України [3, с. 211–221]. Так, у “Записках НТШ” (рубрики “Хроніка” та “Бібліографія”)
відстежуємо історію наукової діяльності на ниві українознавства найвідоміших інституцій,
освітніх установ Російської та Австрійської імперій. Історіографічні огляди
М. Грушевського, Б. Грінченка, І. Франка, А. Лободи, В. Гнатюка, М. Сумцова, І. Джиджори,
С. Єфремова, В. Дорошенка були першими спробами ґрунтовного аналізу здобутків
українознавства. Однією з таких історіографічних праць є розвідка М. Грушевського
“Львовское ученое общество им. Шевченка и его вклады в изучение Южной Руси” (1904).
І. Франко в енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1904) опублікував
статтю про південноруську літературу, усну творчість, народну пісню, де окреслювалася
самобутність української науки і культури. Також авторству І. Франка належить розвідка
“Огляд праць над етнографією Галичини в ХІХ ст.”, що підсумовувала здобутки
етнографічного компонента українознавства [4, с. 7]. У цьому напрямку успішно працювали
З. Кузеля, Ф. Вовк, формуючи і систематизуючи історіографічну інформацію.
Кількісні та якісні зміни на зламі століть, пов’язані із зміцненням українського руху як
основи українознавчих досліджень [1, с. 11]; поява нових тенденцій, розширення джерельної
бази, використання даних соціології, етнології, лінгвістики, поширення наукових досліджень
на всю територію України, успіхи історико-філологічних товариств при університетах,
діяльність УНТ спонукали до аналізу досвіду цих структур, підбиття підсумків практичної
діяльності, оцінювання внеску окремих українознавців. На початку ХХ ст. цією проблемою
зацікавилися такі науковці, як М. Грушевський [5; 6; 7; 8], В. Дорошенко [9], Д. Дорошенко
[10; 11], М. Сумцов, Д. Багалій [12], М. Плевако [13], М. Лозинський [14], С. Томашівський
[15], О. Єфименко [16], А. Синявський [17], І. Каманін [18] та ін.
Об’єктивний аналіз становища української культури, що перебувала у процесі боротьби
за національне виживання, зумовило теоретичну концепцію українознавчих поглядів
С. Єфремова. Головною у цій моделі була ідея визволення, що відображено в монографії
“Історія українського письменства”, яка вперше побачила світ у 1911 р. Письменством
науковець вважав здобутки не лише народної поезії, творчості, літератури, а й історичні
праці та дослідження в процесі становлення етнографії. Концептуальні настанови вченого
можна простежити у передмові до видання. Він зазначав, що історія українського
письменства – це вагома частка духовного життя народу, що “...дає найдужчі докази
національної індивідуальності народу, його безперечного права на існування й розвиток,
його самостійності серед інших, близьких і далеких, народів” [18, с. 4]. Серед функцій
письменства С. Єфремов виокремив естетичну та національну, наголосивши на національній
суті творчості, що має відображати духовність народу. Мислитель вказував на такі потреби:
тісного контакту мистецтва з конкретно-історичними обставинами та відображення еволюції
змісту і форми у творчості. Науковець був прихильником багатоваріантності розвитку,
плюралізму в ідеології, про що свідчить теза про історію письменства як “...насамперед
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історію в людській творчості ідей, а не ідеї, хоча б якими величними абсолютами вона
прикривалась. Тим-то історія письменства повинна давати огляд усіх ідей, що захоплювали в
той чи інший час людськість і виявлялись у письменстві, а не однієї тільки ідеї естетичної”
[18, с. 5]. Головна функція, яку має виконувати мистецтво, на думку С. Єфремова, полягає у
показі та відтворенні народного життя за певних історичних обставин. Основні ідеї, які
виражає письменство, концентруються в ідеї національного визволення, народності [18, с. 3].
В. Дорошенко оприлюднив статтю “Український науковий рух у 1913 році” (“Україна”,
1914), де оцінив становище українознавства, наголошуючи, що “...офіціальна наука так мало
дає українознавству – воно полишене майже виключно українським силам” [18, с. 99].
Учений зазначав, що, незважаючи на таку велику роль, яку відіграє українознавство в
розвитку національної свідомості, його “ахілессовою п’ятою” є відсутність матеріальної
підтримки, тому головна увага була зосереджена на здобутках НТШ. Основні віхи його
діяльності конкретизовано в опублікованому монографічному дослідженні В. Дорошенка
“Наукове товариство ім. Шевченка у Львові” (Київ, 1913). Заслуги цієї установи в
утвердженні наукових засад українознавства вперше оцінив її голова М. Грушевський [20–
22]. У цьому контексті варто вказати на праці М. Залізняка “Українська популярна
література в 1909 році”, що виокремлювала значення бібліотеки НТШ та календарів
Товариства “Просвіти” для культурно-просвітнього виховання населення [23, арк. 6–48] та
“Російська Україна та її відродження” (1910), де на фоні аналізу суспільно-політичних
проблем зазначається про організацію українознавчих кафедр в університетах
Наддніпрянщини [24].
Діаметрально протилежною за ідейною спрямованістю щодо перелічених наукових
праць є розвідка С. Щеголєва “Украинское движение как современный этап южнорусского
сепаратизма”. Попри неприхований великодержавний шовінізм, автор подає фактологічну
інформацію про діяльність вищих навчальних закладів, наукових товариств [25].
М. Грушевський, ураховуючи і збагачуючи досвід попередників, забезпечив реальну
наукову основу для синтезу знань про Україну та українців. Будучи фундатором наукового
українознавства як цілісної системи, він звернув увагу на процес його становлення. В 1914 р.
учений оприлюднив дискурс про розвиток українознавчих досліджень у ХІХ ст., яким
розпочиналося двотомне енциклопедичне видання “Украинский народ в его прошлом и
настоящем”. У праці “Розвиток українських досліджень у ХІХ ст. і вияви у них основних
питань українознавства” науковець висловив думку, що становлення українознавства
пов’язано з формуванням української народності, що була головним явищем ХІХ ст.
Аналізуючи період зародження та етапи розвитку українознавства, М. Грушевський
зазначав: “Те, що попередні століття залишили скільки-небудь цінне в ділянці дослідження
українського життя, українознавством можна вважати лише частково або більше чи менш
випадковим явищем” [26, с. 80]. Розвиток українознавства вчений аналізував у контексті
суспільно-політичної думки та громадсько-політичних рухів у підавстрійській та
підросійській Україні. М. Грушевський уперше дав оцінку еволюційному розвитку
етнографії, історіографії, народознавства, мови і літератури як складових українознавства.
Варто зазначити, що неодноразово в середовищі української вченої спільноти виникала
думка про створення інституту українознавства. Так, матеріали Львівського державного
історичного архіву подають інформацію про інститут українознавства, який мав бути
автономною науковою установою і діяти на підставі статуту НТШ. Метою цього закладу
було об’єднання, узгодження, впорядкування та проведення українознавчих дослідів НТШ
[27, арк. 2–3]. В умовах “українізації”, коли великий вплив на розвиток українознавства
здійснювала Українська революція 1917–1920 рр., а урядові доктрини підміняли його
краєзнавством, народознавством, усе ще були спроби створення координаційного центру
досліджень. У “Пояснювальній записці до Положення про Український комітет
краєзнавства” було запропоновано об’єднати, систематизувати і координувати всю
краєзнавчу роботу в Україні [28, арк. 72–73].
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Власне, другий етап історіографії аналізованого процесу пов’язаний з добою
Української революції 1917–1920 рр., яка мала значний вплив на розвиток українознавчих
досліджень. Осмислення українознавчого доробку відбувалося в університетах Києва,
Харкова, Одеси, Кам’янця-Подільського та в установах Української Академії наук. Вперше в
Україні для вивчення історії українського права було створено спеціальну кафедру в
Київському народному університеті.
Безперечно, одна із найбільш україноцентричних та актуальних праць періоду
Української революції належить М. Грушевському. Йдеться про працю “Хто такі українці і
чого вони хочуть” (березень – квітень 1917 р.). Ця розвідка – основа для розуміння багатьох
українознавчих проблем. Надзвичайно важливими були визначені перед освітою завдання
щодо її реформування у контексті виховання національно свідомих технічних та
економічних кадрів, вивчення іноземних мов [29, с. 154]. З’ясовувалися насущні питання:
“звідки пішла назва українців”, “хто такі “малороси” і “українці” (“малороси” – люди
українського роду і з України, яким байдуже до України і до українського життя”)
[29, с. 111]. Цікаво, що аналіз національної вдачі українців зумовив зміну векторів у
реалізації зовнішньополітичної стратегії Української держави: “...історичні умови життя
орієнтували Україну на Захід”, “...географічні орієнтували і орієнтують” на Чорне море
[29, с. 144]. Таке бачення було зумовлене ґрунтовним аналізом української ментальності,
впевненістю у тому, що “…український народ належить до західноєвропейських ... не силою
тільки історичних зв’язків, а й самим складом народного характеру” [29, с. 146]. Водночас,
комплексність, як характерна риса українознавчого доробку вченого, виявилася у констатації
того факту, що українці є найбільш орієнталізованим західним народом, що “влило новий
струмінь в українську вдачу” і дало змогу полегшити відносини з сусідами [29, с. 151].
Відповіддю на найактуальніші проблеми цього періоду був покажчик найнеобхіднішої
для самоосвіти літератури С. Єфремова “Українознавство” (1920). Автор наголошував, що
для поширення знань з науки про наш рідний край – українознавства – вже застаріли
колишні “Бібліографічний покажчик нової української літератури” (1798–1883)
М. Комарова, “Галицко-русская библиография”, “Українська бібліографія АвстроУгорщини” Є. Левицького, а також “Указатель источников для ознакомления с Южной
Русью” (1904) Д. Дорошенка. Основою останнього, найімовірніше, був перелік літератури
“Научный взгляд на украинцев как на отдельную народность”, складений у Вільно
приблизно в 1901 р. [30, арк. 1].
У добу національно-визвольних змагань О. Грушевський опублікував розвідку “Стежки
і шляхи української науки” (1918), де звернув увагу на колишні функції наукових та освітніх
інституцій – виконання певного замовлення, наголосивши при цьому на проблемі
централізації документальних матеріалів, що було необхідним для поступу української
гуманітаристики. З огляду на це головну увагу нова влада звертала на заснування архівів
[31]. У цей період В. Біднов видав у Катеринославі брошуру “Що читати по історії України”
(1920), яка відкривала нову сторінку в історіографії українознавства. Педагог, науковець,
міністр освіти УНР Н. Григоріїв був автором популярних праць “Як навчити дітей рідній
історії” (1917), “Історія України в народних думах і піснях” (1918), “Історія українського
народу. Підручник для вищих початкових шкіл” (1918) та ін.
Третій етап історіографії проблеми збігається з міжвоєнним періодом української
історії, коли українознавчі дослідження локалізувалися в радянській Україні, на території
Західної України та в країнах української еміграції. Важливий внесок у розвиток
історіографії українознавства зроблено через регулярні публікації видань ВУАН, НТШ, “За
сто літ”, хронік і бібліографічних оглядів у часописі “Україна”, що здійснювалися за
духовного та наукового наставництва М. Грушевського і були логічним продовженням
однойменної рубрики “Записок НТШ”, “Записок УНТ”.
Упродовж 20–30-х рр. ХХ ст. помітне зацікавлення науковців окремими етапами в
розбудові українознавства. На значення Українського наукового товариства у Києві вказав
О. Грушевський у розвідці “Українське наукове Товариство у Києві та Історична секція при
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Всеукраїнській Академії наук в рр. 1914–1923”, опублікованій у часописі “Україна” в 1924 р.
Співзвучними з цією розвідкою були стаття О. Гермайзе “Праця київського Українського
наукового товариства на тлі наукового життя Наддніпрянської України” (“Україна”, 1929), а
також дослідження Ф. Савченка, П. Житецького, В. Заїкіна та ін. [32; 33].
Вагомим здобутком у галузі історіографії став “Нарис української історіографії” (1923)
Д. Багалія, підготовлений на базі прочитаних лекцій у Харківському університеті.
Як зазначалося, на сторінках органу українознавства – часопису “Україна” – оцінено
внесок українознавців ХІХ ст. у розбудову окремих галузей національної науки. Слід
наголосити, що перший і ґрунтовний приклад подали М. Грушевський та О. Гермайзе. У
згаданій розвідці “Малороссийские песни” Максимовича і століття української наукової
праці” (“Україна”, 1927) М. Грушевський назвав М. Максимовича засновником наукового
українознавства. Важливе значення у цьому напрямку також мають оцінки досягнень в
окремих галузях знань М. Василенка [34], В. Герасимчука [35], О. Грушевського [36],
О. Гермайзе [37; 38], Г. Житецького [39], С. Єфремова [40], М. Кордуби [41, 42],
І. Крип’якевича [43], Д. Щербаківського [44]. Історіографічну цінність становить публікація
Л. Окіншевича “Наука історії українського права” (1927), в котрій поряд з оцінкою розвитку
історико-правової науки охарактеризовано діяльність відомих учених – М. ВладимирськогоБуданова, М. Слабченка, М. Василенка [45].
Так, епіцентром українознавчих досліджень після завершення Української революції
стала радянська Україна, але наука була чинником моральної підтримки у складних умовах
західноукраїнської дійсності. Для цього періоду характерний певний поступ у вирішенні
державотворчих проблем, питань етногенезу українців, соціокультурних і правових
складників формування національної свідомості завдяки зусиллям членів НТШ, як правило,
учнів М. Грушевського [46; 47; 48]. У структурі Таємного університету у Львові
І. Крип’якевич презентував українознавчий курс у взаємозв’язку з розвитком історії, котру
поділяв на церковну, політичну та “загальну компіляцію”, яку розумів як спробу
синтетичного аналізу. В 1923 р. у Львові він також оприлюднив “Українську історіографію
ХVІ–ХVІІІ ст.”; у цей період В. Гнатюк подав узагальнену історію НТШ за 1873–1923 рр.
[49]. Значним здобутком українознавства стала “Українська Загальна Енциклопедія”, що
побачила світ завдяки наполегливій праці колективу співробітників НТШ під керівництвом
І. Раковського протягом 1930–1935 рр. і давала змогу систематизувати всі галузі знань про
Україну.
Чимало українознавчих студій, яким вдалося зберегти національну формулу, розвинути
компоненти українознавства, проаналізувати здобутки як попередників, так і сучасників,
відбулося у діаспорі.
Великий вплив на розбудову українознавства мали відомі політичні діячі: С. Петлюра,
В. Винниченко, П. Скоропадський, А. Волошин, О. Шульгін, А. Мельник, М. Шаповал,
літератори Є. Маланюк, Мирослав Ірчан та ін. Саме в еміграції В. Винниченко оприлюднив
україноцентричну працю “Відродженя нації” (1920). У контексті роздумів про причини
невдач Української революції проаналізовано стан українства до війни, під час та після
війни. Позитивною рисою дослідження була його цілісність, бачення чинників, що зумовили
поразку в різних площинах: суспільній, економічній, географічній, політичній та ін. До
1924 р. в еміграції перебував М. Грушевський, який заснував Український соціологічний
інститут (Відень, 1919) з метою консолідації сил зарубіжного українознавства, водночас
продовжуючи роботу з нагромадження археографічного матеріалу для “Історії УкраїниРуси”. У рамках УСІ була оприлюднена значима для української нації праця
В. Старосольського “Теорія нації” (1921), що давала змогу визначити співвідношення таких
важливих інституцій, як нація та держава. На підставі компаративного аналізу теоретичних
сентенцій західних націологів, ґрунтовного осмислення підходів до трактування терміна
“нація” українськими знаковими постатями (як наприклад, І. Франко) визначено, що “…по
своїй істоті нація се суспільство, яке в стремлінню до політичної самостійності, себто до
опанування держави, стало спільнотою” [50, с. 250].
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Знання з української історії, археології, права, мовознавства, економіки, соціології
нарощували науковці таких вищих шкіл: Українського вільного університету (1921),
Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова (Прага, 1923),
Української господарської академії у Подєбрадах (1922), Варшавського університету,
Українського наукового інституту у Варшаві (1928), Українського наукового інституту в
Берліні (1926) та ін. Це, зокрема, О. Андрієвський, Д. Антонович, В. Біднов,
С. Дністрянський, Д. Дорошенко, В. Липинський, О. Лотоцький, С. Наріжний, С. СмальСтоцький, Ф. Щербина, В. Щербаківський, Д. Чижевський, А. Яковлів, Р. Лащенко та ін. У
1938–1939 рр. у Варшаві діяла Українська могилянсько-мазепинська академія наук, яку
очолювали Р. Смаль-Стоцький та А. Яковлів. У своїй структурі академія мала відділ
українознавства. Плідною на ниві українознавства була діяльність І. Огієнка, чиї дискурси з
історії мовознавчого, літературознавчого, археографічного компонентів українознавства
збагачували його потенціал. У Парижі історію українознавства розвивали І. Борщак,
В. Прокопович, О. Шульгін, у Римі плідно працював Є. Онацький, автор першого
українсько-італійського словника. На окрему увагу заслуговує діяльність організованого в
1938 р. О. Кандибою-Ольжичем разом із О. Грановським Українського наукового інституту в
Америці.
Концептуальне значення у дослідженні проблеми історії наукового українознавства має
розвідка Д. Дорошенка “Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її
досягнення” [51], де українознавство розглянуто як окрему наукову дисципліну. Початки
наукового вивчення української історії, етнографії, мови, письменства – всього, що
називаємо українознавством, як зазначав учений, припали на кінець ХVІІІ ст. Проте всієї
повноти реалізації українознавство як поняття не отримало. Д. Дорошенко обмежив його
лиш окремими складниками, вилучивши економічні, правові, мистецькі аспекти цілісного
знання про Україну та українців. Науковець виокремив найголовніші етапи у розбудові
українознавства на території всієї етнічної України. В умовах згортання наукових дослідів на
Батьківщині він наголосив на важливості досліджень у діаспорі, довівши виклад до початку
30-х рр. ХХ ст. Д. Дорошенко написав комплексну працю “Огляд української історіографії”
(1923), яка мала значно ширші інформаційні межі. Він чітко означив основні етапи у
розвитку національної науки на основі формування загальної культури та свідомості
українського суспільства, окреслив роль наукових товариств та освітніх інституцій у
розбудові історичної науки, оцінив внесок провідних мислителів [52]. Історію розвитку
українознавства продовжили монографічні дослідження вченого про П. Куліша (1923),
М. Костомарова (1924), В. Антоновича (1942), розвідки про М. Драгоманова та
В. Липинського.
Українознавча діяльність зосереджувалася і в Українському історико-філологічному
товаристві, Музеї визвольної боротьби. Цінними для опрацювання історії українознавства
були “Записки Українського наукового інституту” (1927–1931). Так, роль українознавчих
студій у діаспорі полягала насамперед у використанні та оприлюдненні нового пласту
джерельної інформації, що містилася в архівних сховищах країн Західної Європи. Багато
проблем було проаналізовано по-новому, що суперечило положенням радянської науки і
стало творчим продовженням національного відродження 20-х рр. ХХ ст. Крім цього,
діаспорні дослідження заслуговують на увагу тому, що базувалися на кращих традиціях
західноєвропейської історіографії, збагачуючи таким чином скарбницю теоретичних дослідів
українознавства. Підбиваючи підсумок розвитку українознавчої науки періоду 20–30-х рр.
ХХ ст., варто наголосити, що він став продуктивним у напрямку опанування нових наукових
підходів. Це пов’язано з осмисленням державності, конструктивної ролі української еліти;
ментальності, духовного життя українців; із визначенням залежності українського буття від
антропогеографічних чинників. У творчому доробку Д. Чижевського, І. Мірчука, І. Огієнка,
О. Кульчицького, І. Рибчина, В. Яніва, Є. Онацького, З. Кузелі, Г. Ващенка, Ю. Липи,
Н. Григорієва та інших науковців продовжено традиції дослідження української духовності,
які започаткували М. Костомаров, П. Чубинський, О. Потебня, Д. Овсяннико-Куликовський,
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В. Антонович. Антропогеографічні студії, засновником яких вважаємо Ф. Вовка,
характеризувалися концептуальним оформленням окремого підходу в українознавстві
завдяки дискурсам М. Кордуби, С. Рудницького, В. Липинського, Н. Григорієва та ін.
Зокрема, праця Н. Григорієва “Українська національна вдача” (1935) була вагомим кроком у
дослідженні ментальності українців, визначенні чинників, що впливали на її формування, в
тому числі антропогеографічних, соціокультурних, суспільних інституцій та ін. [53].
Розумінням засадничих підвалин і магістральних ідей психології українського народу
вирізнялася праця Ю. Липи “Призначення України” (1938). Не можна обійти увагою постаті
таких відомих археологів, як В. Щербаківський і Л. Чикаленко. Так, професор
В. Щербаківський був знаний своїми науковими працями з неоліту, української етнографії.
Він проводив курси етнографії та археології в УВУ, читав лекції в Карловому університеті.
Українознавчі розвідки вченого “Формування української нації”, “Український етнічний
тип” (регулярно публікувалися на сторінках “Визвольного шляху” впродовж 60-х рр. ХХ ст.)
були знаковими для археології та етнографії, оскільки в них простежувалася самобутність
українського народу, його зв’язок з європейською цивілізацією. Зауважимо, що становлення
наукових засад історико-правової науки відбувалося і у стінах УВУ. “Лекції з історії
українського права” Р. Лащенка (1923–1924) дали змогу визначити предмет, об’єкт
дослідження, виокремити основні етапи розвитку, проаналізувати головні його складові [54].
Аналіз еволюції правового компонента українознавства здійснено в розвідці В. Заїкіна,
вихованця Харківського університету, “Історично-правнича наука української еміграції та
правні ідеологічні напрямки в ній” (1937). Огляду здобутків у галузі націології із зверненням
уваги на характерні риси, особливості української нації, присвячено дискурс О. Бочковського
“Вступ до націології” (1934).
З початком Другої світової війни і повоєнними лихоліттями окреслилися протилежні
підходи у материковій Україні та діаспорі до розуміння об’єктивності історичного процесу,
термін “українознавство” з 30-х рр. ХХ ст. у радянській Україні був вилучений з ужитку і
підмінений народо-, крає- та суспільствознавством за єдиної методології дослідження –
марксизму. Основною тенденцією розвитку науки стала боротьба зі схемою
М. Грушевського, максимальне наближення до історії Росії та СРСР, пріоритетне місце
посіла проблематика історії класової боротьби і революційного руху.
Таким чином, ретроспективний погляд на історіографію розвитку наукових знань про
Україну та українців в означений період дозволяє виокремити три етапи. Хронологічні межі
першого з них пов’язані з рубежем ХІХ–ХХ ст., коли поряд з розгортанням досліджень про
Україну й українців було започатковано історіографію українознавства. Засновником
наукового українознавства, яке в другій половині ХІХ ст. трансформувалося в систему знань,
М. Грушевський вважав М. Максимовича. У наукових розвідках Д. Багалія, Ф. Вовка,
М. Грушевського, М. Сумцова, І. Франка та інших учених подано огляд перших
українознавчих досліджень, оцінено діяльність Київської археографічної комісії, НТШ,
інших наукових інституцій, їхній внесок у вивчення української історії та культури. Цим
питанням присвячені також студії В. Гнатюка, В. Дорошенка, Д. Дорошенка, С. Єфремова,
М. Залізняка, І. Каманіна, М. Лозинського, С. Томашівського та ін. Початок другого етапу
припадає на період Української революції і національного державотворення 1917–1920 рр.
Саме на цій стадії розвитку українознавства відбулася його легітимація в університетах
Києва, Кам’янця-Подільського, Харкова, Одеси та в установах Української академії наук
тощо. Третій етап історіографії проблеми збігається з міжвоєнним періодом української
історії, коли українознавчі дослідження локалізувалися в радянській Україні, на території
Західної України та в країнах української еміграції. З-поміж історіографічних студій цього
періоду слід виокремити розвідки О. Гермайзе, Ф. Савченка, П. Житецького, В. Заїкіна, а
також галузеві дискурси О. Ветухова, В. Шашкевича, А. Кримського, В. Герасимчука,
А. Лободи, М. Василенка, О. Грушевського та ін.
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Оксана Гомотюк
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ОБ УКРАИНЕ И УКРАИНЦАХ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИОГРАФИИ ( 90-Е ГГ. ХІХ – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ ВЕКА)
В статье проанализирован генезис развития научных знаний об Украине и украинцах, выделены ведущие тенденции и наиболее характерные особенности
периодов его развития.
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Oksana Homotyuk
ESTABLISHING AND CONFIRMATION THE SCIENTIFIC GROUNDS OF SCIENCE ABOUT
UKRAINE AND ABOUT UKRAINIANS (THE 90-S OF THE 19TH CENTURY – THE ONE THIRD
OF THE 20TH CENTURY)
The researching is dedicated to the history problem of establishing and confirmation the scientific grounds of science about Ukraine and about Ukrainians in 90 years of the
19th century and in the one third of the 20th century.
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ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЮВАННЯ ДОКУМЕНТА В
ХІХ СТ.: ПОСТСКРИПТУМ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ПЕРЕДДЕНЬ
НОВІТНЬОГО ЧАСУ
На тлі

загальних закономірностей розвитку гуманістики висвітлюються основні риси розвитку організаційної і змістової структур
спеціальних історичних дисциплін, що переживають становлення в ХІХ ст. З’ясовується їх значення для становлення наукових ідей, що передували документознавству. Підкреслено
роль різних форм наукової комунікації у формуванні науки про
документ.
Ключові слова: гуманістика, документознавство, західноєвропейські
студії, спеціальні історичні дисципліни.

О

станнім часом документознавчі студії помітно збагатилися низкою історичних
розвідок у виконанні провідних науковців і молодих учених. Здебільшого увага
дослідників звернута на історію практичної сфери роботи з документами,
зокрема архівну справу та діловодство. Утім багато цікавих наукових сюжетів можна
висувати з історіографічних екскурсів у минуле творення документології, формування
теоретичних засад науки, яка у ХХ ст. здобуде назву “документознавство”. Передусім мають
значення ті з них, що відкривають розуміння історичних передумов народження науки. Це
вимагає від дослідника “занурення” у часі в ХІХ ст. і зосередження уваги на розвиткові
фундаментальних класичних наук гуманітарного циклу.
Суттєвий вплив на еволюцію гуманістики вказаного часу, за визнанням наукознавців,
справила історія, яка на той час швидко інституціоналізувалася. Вивчаючи тенденції її
еволюції в епоху Просвітництва, відомий історик О. Тьєрі дійшов цілком справедливого
прогностичного висновку, що “саме історія накладе [найвідчутніший] відбиток на ХІХ ст. …
Вона дасть йому ім’я так само, як філософія назвала своїм ім’ям XVIII ст.” [12, c. 111]
Вирішальні зрушення в історичній науці відбулися через потужний вплив спочатку
Просвітництва, а за тим (і разом із ним) основних філософських течій – романтизму,
позитивізму та марксизму.
Найвищий рівень організації історичної науки й розроблення методології досліджень у
ХІХ ст. спостерігаємо в Німеччині та Франції. Кількісні зміни в мережі європейських
університетів супроводжувалися якісною реформацією змісту підготовки студентівгуманітаріїв. Єдність наукової й педагогічної діяльності з метою універсального розвитку
особистості – кредо видатного вченого і подвижника вищої освіти В. фон Гумбольдта, стало
ідейною основою університету ХІХ ст. та викликало потужне “насичення” установ
науковими студіями і демократичність входження особи до студентської корпорації за
єдиним критерієм – успіхами в навчанні й науці. Ідеться не тільки про розв’язання
ґендерного питання на користь дозволу жінкам здобувати університетську освіту (із 1867 р.),
але й про нівелювання інших соціальних (у т. ч. релігійних) бар’єрів. Університети
продовжували зберігати статус потужних видавничих центрів. Суттєву роль у
розповсюдженні нових ідей відіграли численні навчальні посібники і підручники, на
сторінках яких тогочасна провідна професура репрезентувала методологічні досягнення, де
питання історичного методу розглядались у контексті філософії історії.
Могутнім розповсюджувачем оригінальних ідей, народжених на теренах вивчення
документа, відбулась паризька École des chartes (Школа хартій, далі – Школа, 1821) –
спеціалізований навчальний заклад із підготовки фахівців з історичного джерелознавства,
архівістики і бібліотекознавства, для яких головним завданням стала “критика
середньовічних текстів” [20, c. 51]. Серед дисциплін, що викладалися слухачам Школи,
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значились: 1) палеографія, 2) романські мови, 3) бібліографія, архівістика, 4) дипломатика (у
т. ч. і курс “Середньовічні канцелярії й архіви”), 5) установи [Франції] політичні,
адміністративні й судові, 6) цивільне, канонічне право в середні віки, 7) середньовічна
археологія й 8) критичне вивчення джерелознавства історії Франції [20, c. 53–54]. Простий
перелік дисциплін чітко вказує на надання переваги укладачами “навчальних планів” курсам,
що уможливили б не тільки всебічний розгляд документів як явища, але й висліду середовищ
їх утворення й функціонування.
Почин учених-подвижників, політиків Франції з розгортання інтелектуальної мережі
наукової співпраці взяли на озброєння і в інших європейських країнах. Свідченням цього
стало, наприклад, заснування міланської (1842), венеційської (1854) шкіл палеографії
(Італія), мадридської школи дипломатики (Іспанія, 1856), ватиканської школи палеографії та
історичної компаративістики (1884), Інституту досліджень австрійської історії (1854) тощо
[4, c. 119]. Програма підготовки студентів багато в чому уподібнювалася відомій практиці
Школи хартій і передбачала опанування слухачами класичними СІД: дипломатикою,
палеографією, хронологією, сфрагістикою, геральдикою, архівістикою, бібліотекознавством,
критикою історичних джерел, а також загальними гуманітарними науками –
мистецтвознавством, правом, літературою тощо. Додаткову (варіативну) частину
навчального плану представляли історична географія, нумізматика, мови, у т. ч. і класична
філологія [21, c. 84]. Ці та інші установи відбулись в історії як помітні осередки підготовки
висококваліфікованих спеціалістів, розроблення інструментарію критики документів,
крупними видавничими центрами, засновниками фахових періодичних видань. Попри різні
моделі розвитку вищої освіти у Франції, Німеччині, Великобританії чи деінде історики науки
одностайні у винятковому значенні інституцій для розбудови спеціалізованої освітньої
мережі.
Слава потужних центрів студіювання документів закріпилася за архівами, які
накопичили значний, потребуючого узагальнень досвід практичної і наукової роботи.
Ключовим моментом “архівної реформації” ХІХ ст. було: 1) розробка відповідної
нормативно-правової бази; 2) побудова єдиної мережі архівів із чітким, ієрархічно
вибудованим адміністративним підпорядкуванням; 3) введення основних правил роботи
архівів; 4) розвиток галузевої освіти; 5) забезпечення умов для наукових студій на
державному рівні. Заснування державних архівів сприяло не лише ефективнішому
збереженню документів, але й успішнішому джерельному забезпеченню історичної науки.
Продовженням цього стало активне розроблення теорії архівознавства, історичного
джерелознавства, зокрема методики роботи з документами. З’являються праці, що
розкривають історію архівів і теоретичні засади їх діяльності не лише як “місць зберігання”,
але й наукових установ, властивості й ознаки архівних документів на рівні термінологічних,
генетичних, класифікаційних, функційних пояснень. “Народжені” в ХІХ ст. поняття
“архівний фонд”, “провенієнц-принцип”, “пертіненц-принцип”, розкриваючи обставини
походження, побутування документів й уможливлюючи виявлення внутрішніх логічних
закономірностей документування, документообігу, заслужено здобули визнання. Їх особливе
поцінування пояснюється неабияким значенням для відкриття нових перспектив осягнення
історії, теорії, методики дослідження об’єкта не тільки в архівознавстві, але й у суміжних і
споріднених дисциплінах. Помітним явищем стало зміцнення зовнішньої комунікації архівів,
які охоче встановлювали і розвивали контакти з іншими науковими установами,
товариствами, зокрема з археографічними центрами.
Еволюція науки викликала необхідність зміцнення каналів комунікації спільноти
учених. Тому ХІХ ст. стало часом появи низки солідних державних видань і місцевих
корпоративних часописів, більшість яких існують донині. Наукові журнали відзначилися не
тільки оприлюдненням джерел, але й новітніх вітчизняних і зарубіжних розвідок із загальних
історичних, теоретичних і методичних проблем галузей знань про документ.
На думку більшості дослідників, найважливішою рисою у вивченні документів стало
перенесення уваги з інформаційної складової на матеріальну (перша половина ХІХ ст.), а
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згодом – поширення системного підходу до об’єкта дослідження, що автоматично
спричинило різноплановий дисциплінарний дискурс [17, c. 22]. Це виявилось на рівні
тематики, хронологічних і видових уподобань щодо студійованого об’єкта, добуванні знань,
спрямованих на випередження практичних потреб, оперування новітніми методологічними
засадами, вивіреними позитивізмом і зосереджених на цілісному вивченні документа, та
марксизмом, який передбачав першочергове з’ясування зовнішніх умов його функціонування
[3, c. 41–54, 59–66, 78–83, 110–119].
Багато подвижників науки ХІХ ст. увійшли в історію спеціальних історичних дисциплін
(СІД) їх засновниками й активними провідниками: Т. фон Зіккель, Ю. фон Фіккер,
Ф. Стеффенс, Ф. Я. Баст, А. А. Омон, В. Гардтхаузен, В. Ваттенбах, Г. Л. Шлюмберже,
Й. Ґ. Дройзен, Е. Бернгайм та ін. Вагомим є той факт, що діяння й наукові досягнення
спонукали до кореляції стосунків між теорією і практикою галузей історичних знань.
Визнаючи нерівномірність розвитку СІД, укажемо в загальному, що для більшості з них
ХІХ ст. стало часом становлення, а практичні досягнення і відкриття часто не знаходили
належного теоретичного представлення й обґрунтування. Проте накопичений матеріал, який
потребував відповідного дослідного методу, провокував переміщення раніше марґінальних
тем у центр уваги дослідників, котрі, намагаючись розв’язати інституційні суперечності між
теорією і практикою, звернулись до теоретизувань.
Важливу роль у накопиченні наукових знань про документ відіграло джерелознавство,
яке початково мало справу лише з письмовими джерелами [32, c. 11]. Суттєвий вплив на
розвиток європейської історичної науки, зокрема історичного джерелознавства, справили
праці справжнього новатора німецької науки Л. фон Ранке. Крізь призму історичних подій і
явищ, наслідуючи положення ідеалістичної філософії, учений переконливо доводить
залежність історичного процесу від провідних тенденцій, ідей, серед яких основними
виступають “держава” і “нація”. Тому головною темою історичних творів Л. фон Ранке стало
висвітлення історії державності та націєтворення. На думку провідних історіографів, саме
тематика праць пояснює вибіркове ставлення дослідника до історичних джерел [13, c. 153].
Для його творчості властивий своєрідний дослідний орієнтир винятково на офіційні
документи, у той час, коли наративні джерела залишаються на маргінесі, за обріями уваги.
Відтак виникає особливий вид історичних творів – регести – переліки офіційних документів
із коротким переказом їх змісту [8, c. 165]. Пієтет до джерел відбився і в чи не найвідомішій
фразі про відсутність іншої історії, крім тієї, що є в джерелах, а добре знане положення про
те, щоб писати історію “wie es eingentlich gewesen” (“так, як це було справді”), дублювало
вимогу до історика посилатися тільки на документальні матеріали [10, c. 118].
Вихованці німецької школи істориків-об’єктивістів Й.-Ґ. Дройзен і Е. Бернгайм
розвинули ідеї колег і запропонували класичний поділ методики історичного дослідження на
такі складові: евристика (вчення про джерела), критика, тлумачення (визначення значення і
зв’язку фактів), виклад як “історична реконструкція” [27, c. 269]. Й.-Ґ. Дройзен, міркуючи
про пізнання історичної дійсності завдяки документам, доводить надзвичайну важливість
розуміння (Verstehen) і пояснення (Erklären) як найбільшого завдання історика. Сприйняти,
зрозуміти і роз’яснити зміст документа, його автора, “занурених” у свою епоху, належних
певним культурі, суспільству, державі, означало для глави “младонімецької” школи зуміти
розкрити інше, не-своє. Сформульоване Й.-Ґ. Дройзеном положення про об’єктивно
зумовлену суб’єктивність можливостей історика пізніше отримало продовження у вигляді
розвою цікавих постмодерністських методологічних знахідок історичної науки. Незважаючи
на незрілість методології як наукової дисципліни, уже тоді визнавалась її складна структура,
невід’ємною частиною якої вважали методику історичних досліджень. Хоча зв’язок між
документом і методологією наукового дослідження виглядав спочатку непевно, проте
пізніше відкрив цікаві відгалуження в науці, багато з яких спроектовано П. Отле [24, 30].
Наприкінці ХІХ ст. загальні соціологічні теоретизування в історичному
джерелознавстві поступаються місцем вузькоспеціалізованим дослідженням джерел [9, c. 12;
10, c. 128]. Важливий вплив на парадигму знань про документ наприкінці ХІХ – на початку
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ХХ ст. справив “відмінний підручник позитивізму” (за висловом А.-І. Марру) [45, c. 22] –
“Вступ у вивчення історії” (“Introduction aux études historiques”, 1898) французьких
істориків, директора Національного архіву Франції Ш.-В. Лянґлуа та співробітника цього ж
архіву Ш. Сеньобоса, де узагальнено результати викладання методології історії в Сорбонні.
У російськомовному варіанті видання маємо вживання замість терміну “джерело” іншого,
більш ємного – “документ”. І хоча знаний методолог історії Л. П. Карсавін вважає
потрапляння в текст терміну випадковим і невдалим [14, c. 46], дозволимо припустити
існування інших пояснень, пов’язаних із побутуванням наприкінці ХІХ ст. особливої
полісемантичної термінологічної ситуації довкола поняття “документ”.
Класичні фрази “історія пишеться за документами”, “документи – це сліди
(виокремлено – В. Б.), що залишені думками і діями людей, які колись жили”, “ніщо не може
замінити документів: немає їх, немає й історії” зміцнили позитивістську концепцію
історичного джерела [18, c. 13, 48]. За влучним висловом британського вченого Е. Карра,
“фетишизм фактів у дев’ятнадцятому столітті знаходив своє виправдання і доповнення в
фетишизмі документів”, бо “документи були ковчегом завіту в храмі фактів” [38, c. 3].
Прагнучи визначити ті умови, за яких історія зможе “дорости” до рангу позитивної науки –
стати об’єктивним пізнанням обов’язковим для всіх, учені орієнтують гносеологічний
процес на неупередженість, яка можлива лише за умов всебічної критики документів, що
дозволила би вилучити якомога більше фактів.
Термінологічно цікавим є тлумачення поняття “слід” у розумінні авторів їх активного
вживання. Проте нам цікавіше, і тут ми погоджуємося з Г. М. Івановим [11, c. 19], зайнятися
не з’ясовуванням розуміння Ш.-В. Лянґлуа і Ш. Сеньобоса терміну “слід”, а виявленням
пояснень ними природи знаку й образу. У працях французьких дослідників чітко
простежується диференційований підхід до “слідів”, що полягає у виокремленні двох видів
документів: речових і психологічних, безпосередніх і опосередкованих слідів минулого. Під
“речовим слідом” (документом) розуміють “пам’ятку або інший речовий предмет”, а
“психологічним” – “описання чи оповідання шляхом мовних знаків” [18, c. 17; 28, c. 15–16].
“Психологічний” документ представляється результатом “психологічної діяльності”
індивіда, як одиниці соціуму, відображення об’єктивної реальності. Цим самим було
активізовано студіювання теми оприсутнення автора в тексті документа і його здатність
неупереджено передавати дійсність.
Коментуючи критичні зауваження, висловлені на адресу ідей Ш.-В. Лянґлуа і
Ш. Сеньобоса, щодо ототожнення ними документа й сліду [19, c. 369–371; 22, c. 80; 25, c. 82;
26, c. 103], відзначимо, що термінологічний казус виявився продуктивним. Відсутність
прямих пояснень терміну “слід”, тобто значеннєвих обмежень, відкрила широкі можливості
для трактування їх послідовниками документа в такому варіанті: від відбитка реальної
дійсності, результату суспільної діяльності до знаку, символу. Неокантіанці, підхопивши ідеї
Ш.-В. Лянґлуа і Ш. Сеньобоса, охоче розробляючи теоретико-методологічні засади
історичної науки, обговорюють мотиви спільного й відмінного між документом, знаком і
символом, а також їх полісемантичність [25, c. 82]. Розвиваючи ідею символу як
універсального вираження культурної діяльності людини представники марбурзької
(Е. Кассірер), баденської (В. Віндельбанд, Г. Рикерт) філософських шкіл опосередковано
сприяли утвердженню підходу до документа як знаку, що виконує функцію джерела
інформації. З їх працями отримує успішний розвиток новий науковий напрям у дослідженні
документа – семіотичний, без якого важко уявити повну палітру міждисциплінарних пошуків
у документально-комунікаційних науках другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Заперечуючи чи схвалюючи ідеї науковців, історики минулого століття здійснили глибоке
теоретичне розроблення концепції історичного джерела як носія інформації, підтвердженням
чому стали досягнення Школи Анналів, петербурзького джерелознавчого семінару на чолі з
його засновником О. С. Лаппо-Данилевським.
Декількома роками пізніше з’явилась інша праця в одноосібному виконанні
Ш. Сеньобоса – “Історичний метод у застосуванні до соціальних наук” (“La Méthode
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historique appliquée aux science sociales”, 1902) [28]. Перша частина дослідження присвячена
теорії документа в розумінні історичного джерела, що набула поширення на початку ХХ ст. і
справила значний вплив на погляди П. Отле. Зокрема, деякі положення теорії він вибудував,
посилаючись на твердження про документ як слід, “залишений” фактом, який, згідно з
Ш. Сеньобосом, може бути безпосереднім чи опосередкованим [28, c. 15]. Серед перших
історик називає матеріальні предмети, наприклад, будівля, машина, ткацький верстат тощо, а
других – письмові пам’ятки, що “зазвичай носять назву документів” [28, c. 16].
Джерелознавець розмежовує рукописний і друкований документи, завважуючи на
відмінностях між ними, пов’язаними з етапами документування: 1) дії руки автора, що склав
документ (палеографічний аспект), 2) вибір автором знаків для кодування інформації
(семіотичний), 3) передача інформації через мовний код (семіотичний), 4) надання
завершеності змісту повідомлення (семантичний), 5) утілення мети фіксації інформації
(прагматичний), 6) слідування канонам концепції документа як джерела інформації
(інформаційний), 7) володіння необхідним обсягом інформації для її об’єктивного
представлення в документі (психологічний) [28, c. 20].
Цікавими є роздуми джерелознавця про основні критерії атрибуювання документа, а
саме: походження, авторство, час і обставини створення [28, c. 22–24]. Праця дослідника не
лише констатувала важливість класичних критеріїв документального аналізу, але й
ствердила їх необхідність для виявлення позиції документа в середовищі собі подібних при
виконанні ним комунікаційної й інформаційної функцій. Студіюючи питання важливості
критики, французький учений відверто симпатизує Ф. Бекону і його ідеї-протесту хибних
слідувань “привидам”, що віддаляють допитливий розум від істини [7, c. 19]. Такими для
Ш. Сеньобоса є узалежнена від суб’єктивного фактору недосконалість розумових операцій,
проваджених при дослідженні документа, беззастережне прийняття зроблених раніше
висновків авторитетів стосовно того чи іншого виду документації, одноманіття дослідних
методик, захоплення не якісними показниками джерел інформації, а їх кількістю,
необмежена довіра офіційним документам тощо [28, c. 28–31].
Визнаючи документ породженням суспільства, дослідник порушує питання факторів
впливу соціуму на його форму і зміст. Такими названо: 1) матеріальні умови;
2) “інтелектуальні звичаї” (мова, письмо, мистецтво, релігія, мораль, наука); 3) “звичаї
матеріальні, проте необов’язкові” (матеріальне, приватне життя, економіка); 4) соціальні
інститути (власність і спадщина, сім’я, виховання, соціальні класи); 5) політичні заклади
(уряд, церква, місцеве управління); 6) взаємини вищих соціальних груп (внутрішні, зовнішні)
[28, c. 110]. Висвітлюючи методику виявлення й вивчення історичних фактів у джерелах, їх
документального підтвердження, Ш. Сеньобос посилює увагу щодо перенесення – відбиття –
передачі соціального в документі, пришвидшуючи дослідження природи інформації,
випереджуючи міркування багатьох дослідників минулого століття, зроблених у галузі
соціальної інформатики. Поява наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. творчого доробку
Ш. Сеньобоса і Ш.-В. Лянґлуа налаштовує на висновок про зростання у вказаний проміжок
часу інтересу до загальної теорії документа в руслі історичного джерелознавства. Поза
сумнівом, заявлені авторами міркування мали неабиякий вплив на розвиток знань про
документ, модернізуючи класичну історико-філологічну традицію його студіювання і
доповнюючи її інформаційними, текстологічними, герменевтичними розгалуженнями.
Формування і галузеве розмежування знань про документ відбувається за неординарних
умов. З одного боку, відзначимо потужну диференціацію знань, кожне з яких прагне
визначитися з власними об’єктно-предметною сферою інтересів, мовою, напрямами і
методикою дослідження, тобто окреслити дисциплінарну сутність. З іншого боку,
спостерігається тенденція об’єднання галузей наукових знань уже в площині вищих
теоретико-методологічних і науково-методичних умовиводів. Переслідування головного
позитивістського постулату – створення “єдиної позитивної науки” [39, c. 7] справило
належний вплив на становлення міждисциплінарних студій на межі діловодної, архівної,
бібліотечної, джерелознавчої та інших видів практики. Реакція на виклик інтеграції
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утверджувала їх місце, роль у середовищі суміжних і споріднених галузей знань.
Найпереконливішим прикладом цих процесів стала поява документації як загальної науки
про документ на тлі успішного розвитку дипломатики, сфрагістики, джерелознавства,
палеографії, філігранології, бібліотекознавства, бібліографознавства тощо.
Незрілість більшості галузей знань, відсутність чіткого розмежування між ними
природно орієнтували дослідників на загальне дослідження документальних матеріалів.
Тому, наприклад, студії з дипломатики, датовані ХІХ ст., можуть містити палеографічні,
сфрагістичні, філігранологічні й інші органічно “вписані” сюжети. Спільні об’єкт, методи
дослідження, історія галузей знань зумовлювали комплексне вивчення документів, яке
зміцнювало процеси диференціації знань і підтримувало їх інтегрування на вищому рівні,
успадкованому від конкретизації студій завдяки об’єктно-предметній сфері.
Досліджуваний період увійшов в історію теоретичними надбаннями також у галузі
західноєвропейських дипломатики й палеографії. Світове визнання здобули європейські
дипломатисти, палеографи Т. фон Зіккель, Ю. фон Фіккер, Г. Бруннер, О. А. Поссе,
О. Редліх, Г. Бресслау, А. Жірі та ін. Знахідки стосовно ґенези й розвитку форм актів
Т. Зіккеля [50], історико-правового дослідження грамот Ю. фон Фіккера і Г. Бруннера [37;
42], виокремлення ознак і властивостей публічних і приватних документальних матеріалів,
проведення “демаркаційної термінологічної лінії” між ними у виконанні Г. Бресслау, А. де
Боюар, А. Жірі, Л. де Мас Латрі, О. А. Поссе [34; 35; 36; 43; 45; 47; 48], класифікація
західноєвропейського актового корпусу й схеми вивчення канцелярських і нотаріальних
актів, їх письма і матеріальної основи А. Глоріа, Ч. Паорі [44, 46], критичний аналіз
бібліографічного каталогу візантійської імператорської канцелярії Ф. Дельгера [40] та інші
досягнення сприяли, на думку А. М. Кононенка, якісному зрушенню в СІД, спрямованому на
подолання штучного відокремлення форми від змісту документа [16, c. 111]. Утвердження
системного, комплексного підходу саме до цього виду історичних джерел відповідало
зовнішньому контексту розвитку галузей знань про документ, живило новітні методологічні
засади студіювання джерел інформації й засобу комунікації.
За справедливим зауваженням В. Ф. Коломійцева, під впливом позитивістів в
історичній науці склався культ письмового документа, який, на їх думку, є найбільш
вірогідним джерелом інформації [15, c. 23]. Проте непересічне значення набули археологічні,
епіграфічні, нумізматичні, сфрагістичні та інші матеріали, масові види джерел. Власне,
джерелом інформації стає будь-що, що є її носієм. На якісно новий щабель піднято вагомість
вивчення документа, який “нічого не вартий”, допоки не стане об’єктом ретельного
дослідження [38, c. 10]. Звідси ще раз актуалізовано проблему розроблення наукової критики
документів, співвідносності об’єктивного і суб’єктивного в їх пізнанні, міри об’єктивованої
свідомості і суб’єктивованої дійсності [33, c. 37].
Історикам-позитивістам удалося поставити критику джерел на міцну основу,
розробивши методику їх дослідження [15, c. 22]. Пізніше Р. Арон, М. Блок, П. Кірн,
Р. Марішаль, А.-І. Марру, Л. Февр, Г. Фіхтенау і багато інших відомих науковців долучилися
до обговорення теоретичних знахідок у ХІХ ст. у галузі джерелознавства, СІД, явивши
науковому світу нові ідеї щодо концепції документа як джерела інформації й засобу
комунікації, прийомів наукової критики, об’єкта верифікації реальності, надання
документові статусу документа в результаті цілеспрямованої установки дослідника [49,
c. 25], оскільки документ є документом тільки “тією мірою, якою історик може і вміє в ньому
щось зрозуміти” [45, c. 83]. Французька історична школа “Анналів” запропонувала
відмовитися від наративної історії на користь історії інтерпретації [29, c. 5], посиливши
історико-філологічну традицію вивчення документа.
Важливе значення для історико-філологічного напряму дослідження документів мало
критичне оновлення основ науки про античність, викликане інтенсивними археологічними
пошуками. Останні разом із низкою джерелознавчих дисциплін спровокували народження
галузі знань про написи – епіграфіки. На думку Е. Д. Фролова, тисячі грецьких і латинських
написів, залучених до наукового обігу, уможливили вивчення “давнини на безперечно
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оригінальній, чітко документальній основі” [31, c. 177]. Студіювання написів передбачало
комплексний підхід, тобто одночасне застосування прийомів і методів філологічної й
історичної інтерпретації. Із-поміж іншого, відкриваються можливості розширення діапазону
історико-філологічного вивчення документів. Неабияке значення для розвою тематичних
студій мала знаменита полеміка між В. Ґріммом – репрезентантом формального
граматичного напряму в німецькій класичній філології і Ф. А. Бьоком, котрий виступав за
глибоке вивчення мови, тексту в усіх соціальних контекстах.
Одним із найвагоміших вислідів функціонування архівів, навчальних закладів,
товариств, гуртків у системі історичної науки, численних археологічних експедицій й
археографічних розробок стало видання зібраного й студійованого матеріалу, в т. ч. й
історичних джерел. Хрестоматійним прикладом надзвичайного прагнення дослідників
пам’яток письма до відкриття романтизмом “духу” народу стало започаткування
Товариством для вивчення ранньої німецької історії (Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde, Франкфурт-на-Майні, 1819) грандіозного науково-видавничого проекту
ХІХ–XX ст. – “Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad
annum millesimum et quingentesimum” (“Історичні пам’ятки Німеччини…”, 1824–1934) [5,
c. 63], який об’єднав такі концентри критично опрацьованих документів: законодавчі акти
(капітулярії франкських королів, акти імператорів і королів, формули меровінґської і
каролінґської епох тощо), приватні акти, епістоляріум, літературні твори [8, c. 160].
Відгукуючись про методологічні засади публікації документального матеріалу, проваджені
першим редактором “Історичних пам’яток Німеччини” Ґ. Г. Пертцем, В. П. Бузескул указує
на “дипломатично правильне відновлення текстів на основі всіх доступних рукописів,
з’ясування походження кожної праці й ознайомлення з творами, які від неї ведуть лік
існування, до того ж видавець повинен дійти до першоджерела, початкового рукопису і
відновити його на підставі кращих рукописів, користуючись іншими” [6, c. 129].
Традиційно прихильно до археографічних проектів ставились і у Франції. При цьому
історіографи вказують на ім’я прем’єр-міністра країни – Ф. П. Г. Ґізо та його однодумців [8,
c. 185]. Заснування інституту історії (1833), урядового Комітету з розшукування і публікації
пам’яток історії Франції (1834), “Bibliothèque de l’Ecole des Chartes” (“Бібліотека школи
хартій”, 1839), “Зведений каталог рукописів департаментських бібліотек”* (“Catalogue
général des manuscrits des bibliothèques publiques des departments”, 1849–1885; “Catalogue
général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: departments”, 1891–1894),
“Collection de documents inedits sur l’histoire de France” (“Колекція невиданих документів з
історії Франції”, 1835), ухвалення закону про місцеві архіви департаментів (1838) – далеко
неповний перелік реалізованих ініціатив “історика-прем’єра” і видавничих досягнень
французької історичної науки ХІХ ст., що мали неоціненне значення для практик вивчення
документа і їх теоретичного осмислення.
Пожвавлення археографічних студій характерно для історичної науки в Англії, де
1857 р. вдалися до видання текстів середньовічних хронік, а з 1862 р. розпочато систематичні
публікації архівних документів – “Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores or Chronicles and
of Great Britain and Ireland During the Middle Ages” (“Хроніка Великобританії, Ірландії в
середні віки”, 1863–1911). Більшістю проектами, як і деінде, опікувалися архівні установи,
зокрема Публічний архів Англії, а також наукові об’єднання, наприклад, Товариство
Дж. Селдена (1887), Товариство військово-морської історії (1893) та інші, менш відомі
корпорації, які пізнали “смак історії”, збираючи й вивчаючи документи на реґіональному
рівні. Пожвавлення їх діяльності позначилося не тільки на збільшенні обсягу та покращенні
якості видань документів, але й на успішному розробленні СІД. Репрезентанти англійської
науки – оксфордська (засновник – В. Стебсс й кембріджська (Дж. Е. Актон) історичні школи
(70–80-і рр. ХІХ ст.), уславились ґрунтовними, скрупульозними працями з археографії,
*
Відзначимо, що в серії “Генеральний каталог рукописів публічних бібліотек Франції” вийшло багато
інших видань, не лише про бібліотеки департаментів.
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дипломатики, палеографії, сфрагістики, джерелознавства не менше, ніж їх французькі чи
німецькі колеги. Розгортання масштабних археографічних проектів, проваджених науковими
установами, товариствами й підтримуваних фаховими виданнями, потребувало також
розроблення прийомів історичної критики, укорінення в історико-філологічних
студіюваннях документа текстологічних, герменевтичних сюжетів, що демонструють
поглиблення дослідних дій стосовно його інформаційної складової, тобто аспектне
розширення об’єкта вивчення.
Здобутки у сфері археографії так само демонструють відмінні з попередніми
концепційні підходи до вивчення історичних джерел, що застосовувалися в ім’я всебічного
представлення рукописних документів
в опублікованому вигляді.
Помітним
історіографічним явищем стала дискусія між німецькими вченими Т. Лінднером і Л. Квідде
щодо методів видання джерел [1]. Якщо Т. Лінднер визнавав за потрібне прискіпливо
“описувати рукописний матеріал і встановлювати текст, з’ясовувати його відношення до
інших джерел”, визначати їх оригінальність, датувати, формулювати заголовок, пояснювати
мало відомі терміни, географічні назви тощо, залишаючи текст у “чистому вигляді”, то його
опонент, коментуючи міркування колеги, справедливо зауважував, що навіть відбір
документа, авторське представлення його заголовку, інші прості операції з ним, впливають
на дослідника-споживача археографічного продукту [2, c. 40]. Порушена проблема
співвідношення суб’єктивного й об’єктивного відбиває сучасні їм неокантіанські постулати
критики джерела, які заслуговують визнання як потужного знаряддя методології.
Наслідуючи С. Г. Кулешова і К. Мигоня [23, c. 40], назвемо ще один чинник який
утверджував у ХІХ ст. ставлення до документа як об’єкта оперативної дії, відкривав “нові
можливості аналізу його сутності поряд із традиційним вивченням історичної пам’ятки” [17,
c. 20]. Це – бібліографія, тлумачення якої і донині залишається полісемантичним.
Побутування ототожнень бібліографії з книгознавством, бібліотекознавством (із ХІХ ст.)
вказує на відсутність чіткого розмежування об’єкта і предмета, головних завдань і напрямів
реалізації досліджень. Усебічні намагання звершити це привели до увиразнення особливого
дискурсу вивчення документа в бібліографії – практичній науці, що орієнтувалася “на
оперативне забезпечення інформацією про нову літературу з усіх галузей знань” [17, c. 20].
Саме бібліографія разом із теорією діловодства, на думку С. Г. Кулешова, запропонували
альтернативний шлях розвитку знань про документ.
Для науки рубіжних років ХІХ–ХХ ст. характерним є розширення значеннєвих меж
понять “історичне джерело” чи “документ”. Якщо спочатку статус історичного джерела, на
думку багатьох відомих учених минулих років (О. С. Лаппо-Данилевський, С. Н. Валк,
М. М. Тихомиров, Л. В. Черепнін, О. Є. Пресняков), мали документи діловодної сфери,
актовий матеріал (звідси – першість дипломатики як науки із-поміж інших), то пізніше
такими проголошувалися усі пам’ятки матеріальної і духовної культури. Розуміння джерела,
документа ускладнюється, розширюється і стає маловизначеним. Відгукуючись про цю
ситуацію А.-І. Марру писав: “Цілком очевидною є неможливість сказати, де починається і де
закінчується документ; поступово поняття документа розширюється і закінчується тим, що
охоплює все: тексти, пам’ятки, всякі спостереження” [45, c. 77–78].
Породжені неокантіанством зміщення в гуманістиці, були підхоплені й апробовані
соціологічною історією. Проголошений М. Вебером орієнтир на вивчення логіки утворення
понять, як найнадійніший спосіб трансформації суб’єктивного світу історика в об’єктивний
світ історичної науки, спрямував науковців до серйозних термінологічних пошуків,
зосереджених на понятійно-логічних конструкціях лексем. “Виведення” загального образу
поняття мало відбуватися на ґрунті емпіричного документального матеріалу. Цей постулат
мав двояке значення для галузей знань про документ. По-перше, посилюється прагнення
з’ясувати “ідеальний тип” історичного джерела, документа, тобто розкрити їх узагальнений
образ – змоделювати форму і конструкцію, інтерпретувати абстрактний зміст. По-друге,
відбувається актуалізація СІД, зокрема джерелознавства. Тому поява ідей про
документологію як метанауку, термінологію як спеціальну галузь мовознавства, укорінення
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особливого статусу документа як джерела інформації і засобу комунікації,
загальнокультурного явища й породження індивідуальної психіки, виглядають цілком
закономірними. Їм належало стати визначниками народження нового типу знання про
документ у науці ХХ ст. Відтоді рішуче й невпинно той вивчається як формальний і логічний
об’єкт інтерпретації (герменевтика (філософська й лінгвістична), текстологія, семіотика),
породження загальних культурних процесів, відбиття колективного й індивідуального в
тексті. Поряд із новаційними тенденціями розвивались традиційні напрями розвитку науки
про документ. Історіографічний аналіз тематичних студій підтверджує справедливість
зроблених висновків.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА В XIX ВЕКЕ: ПОСТСКРИПТУМ
СРЕДНИХ ВЕКОВ И КАНУН НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
На фоне общих закономерностей развития гуманистики освещаются основные черты
развития организационной и содержательной структур специальных исторических дисциплин, переживающих становление в XIX в. Выясняется их
значение для становления научных идей, предшествовавших документоведению. Подчеркнута роль различных форм научной коммуникации в формировании науки о документе.
Ключевые слова: гуманистика, документоведение, западноевропейские студии, специальные исторические дисциплины.
Valentyna Bezdrabko
WESTERN EUROPEAN DOCUMENT STUDIES IN THE XIX CENTURY: POST-SCRIPTUM OF
THE MIDDLE AGES AND THRESHOLD OF THE COMMON ERA
Against the background of general patterns of humanistics development the article outlines
basic development features of organizational and content structures of specific
historic disciplines that were developed in the XIX century. It clarifies their role in
the evolution of scientific ideas in the threshold of the document studies. The role
of different forms of scientific communication in the development of the document
science is emphasized.
Key words: Humanity, Documents, Western European studies, special historical disciplines.
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ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
УДК 94 (477)

Петро Брицький
УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У ПОГЛЯДАХ
АНГЛІЙСЬКИХ УЧЕНИХ-МАНДРІВНИКІВ (ХVIII–ХІХ СТ.)
У статті висвітлюються погляди англійських учених-мандрівників про
історію, етнографію, культуру, звичаї та традиції українського
народу. Їх інтерес до землеробської культури українців, економічного розвитку, потенційних можливостей розвитку торгівлі України з Англією.
Ключові слова: Д. Маршалл, В. Кокс, Е. Кларк, Україна, Крим, Керч,
Кафа, культура землеробства.

В

ажливе місце серед іноземних публікацій про Україну і український народ у
XVII–XIX століттях мають англійські джерела. Вони, на жаль, порівняно з
німецькими і французькими, поки що мало вивчені. Хоч відомо, що поява
українського козацтва і особливо національно-визвольна війна 1648–1654 pp. проти однієї з
найсильніших держав Європи того періоду – Польщі – привернули увагу англійських
державних діячів, дипломатів, учених і мандрівників. Про це свідчить збільшення публікацій
в середині XVII ст. про український народ, українських козаків і Україну в цілому. Особливо
їх кількість зросла в XVIII–XIX століттях.
Однією з головних причин цього – суворість державної цензури Російської імперії, а
згодом СРСР щодо ввозу іноземної літератури з-за кордону. Особливо це стосувалося тих
видань, в яких писалося про Україну. Тому більшість їх відсутні навіть у центральних
бібліотеках. Безумовно, однією з причин недостатнього вивчення іноземних джерел з історії
України було і поки що є в теперішній час недостатнє знання іноземних мов науковцями.
Численні відомості про український народ та історію України містяться у тогочасній
періодичній англійській пресі, в тогочасних англійських мемуарах, звітах англійських
дипломатів, мандрівників-учених, які подорожували в Україні, та ін.
Цікаві спогади про Україну залишив англійський мандрівник Джозеф Маршалл, який
подорожував Україною в 1769–1770 pp. під назвою “Подорож по Голландії, Фландрії,
Німеччині, Данії, Швеції, Росії, Україні й Польщі в роках 1768–1770” в 4-х томах [1]. У
третьому томі Маршалл присвятив Україні окремий розділ під назвою “Подорож в Україну”.
Як бачимо, на відміну від інших окремих іноземців, він пише, що подорож не в Малоросію,
не в Південну Росію, а в Україну поряд з назвами інших держав Європи.
Залишивши Москву, він вирушив до України. Свої враження Д. Маршалл записав
таким чином: “Гарна, ясна погода супроводжувала мене в дорозі, скрізь надзвичайно
сприятлива дорога для їзди, адже осінні дощі ще не почали випадати...
В Україні я застав неймовірно родючу й дуже добре оброблену землю, неподібну до
уяви, яку я мав про Україну на основі прочитаних книжок... Безліч селищ, та й взагалі густо
населена територія. Селяни здалися досить лагідними” [1, с. 162].
Джозеф Маршалл описує природу України, українські господарства, оброблені ріллі,
сівозміни, побут, взірцеві порядки в Україні на зразок англійських графств тощо. Зокрема,
він зазначав: “Я бачив кілька стад великої рогатої худоби на пасовиськах, ніби вони дикі, та
не виднілося навіть десятої долі зораної землі; бо трава, якщо звернути з дороги, сягала аж до
живота коней; трішки поміркувавши, я припустив, що такий луг у будь-якому місці Англії
легко пішов би за 25 шилінгів один акр, а тут ніякої цінності він не має: ось які наслідки
заселення, свободи і працелюбності” [1, с. 163].
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Джозеф Маршалл досить уважно й детально описує обробіток землі й сівозміни, які
йому довелося побачити в Україні. “Впродовж двадцяти миль, – пише він, – побачив
приємну місцевість, більша територія якої була дуже добре оброблена. Селяни “вирощували
усі види зерна і бобів, які є в Англії, з чого я й зробив висновок, – продовжує він, – що не
слід сумніватися з приводу їхнього сільського господарства; воно перебуває у своєму
розквіті. Зазвичай ці люди засівали свої земельні ділянки таким чином, що спершу йшли
коноплі, потім овес, ріпа, пшениця, жито, та все ж висівається більше першої культури: після
такої системи землеробства, що триває 5 років, іноді різниться 6–7-ма роками [1, с. 164].
Після цього залишають ділянку під пар”. Д. Маршалл був здивований, коли йому сказали, що
коноплі – великий очисник землі, що жоден бур’ян не зможе рости там, де є коноплі. Вони
очищають ґрунт для наступних посівів інших культур.
Водночас, Д. Маршалл зазначає, що уся земельна територія належить різним
вельможам і керують обробітком землі їх управляючі, які свою справу знають досить добре.
Проте селяни – дуже бідні, їм ледь вистачає на те, щоб засіяти землю якимсь зерном поряд з
домівками, і вони прогодовують себе та свої сім’ї тим, що вирощують для себе буквально за
певні відведені дні.
Прибувши з міста Стародуб до Чернігова, Д. Маршалл зазначив, що “Чернігів – дуже
вдало побудоване містечко і має гарне розташування на березі р. Десни, по якій проходять
баржові судна по 50 тонн кожне. Місто дуже добре укріплене, його населення становить
понад 15000 людей, більшість з яких займаються прибутковою торгівлею з Києвом, а через
Дніпро – з Польщею... Тут я поцікавився стосовно небезпеки подорожувати Україною в
такий неспокійний час (йшла війна з Туреччиною. – П. Б.). Але мене запевнили, що
незважаючи, чи це війна, чи мир, мені не варто бачити хоч найменший вияв небезпеки” [1,
с. 167–168]. Згодом Д. Маршалл підкреслив, що відчував себе вільним і безпечним, як у
найкращому англійському графстві, хоч тоді була війна з Туреччиною.
Після Чернігова він прибув до Києва, який теж справив на нього приємне враження.
“Київ, одне з найвпливовіших міст, в яких я побував у Російській імперії, – пише
Д. Маршалл, – це місто добре відоме в історії імперії; бо хоч воно і було предметом для
багатьох революцій, які перетворили його на невисоко розвинену державу, порівняно з його
попередньою величчю, та наразі воно перетерпіло усі давні удари. Київ вдало побудований з
цегли та каменю; вулиці широкі й прямі, добре вимощені бруківкою. Тут знаходиться
славнозвісний собор, нещодавно відреставрований, а також одинадцять інших церков. У
Києві нараховується 40000 мешканців. Він міцно укріплений. Дніпро – відома річка, кілька
великих річок впадають в нього... Дніпро дає змогу Києву займатися досить прибутковою
комерцією” [1, с. 169].
Про український народ Д. Маршалл пише наступне: “Сучасне українське покоління –
це моральний й добре вихований цивілізований народ, українські селяни – найкращі
хлібороби Російської імперії... Україна – найбагатша провінція Російської імперії... Більшість
території цієї області багата і дуже добре оброблена; ґрунт чорнозем, і люди тут вирощують
різноманітні сорти зернових і бобових, які зазвичай можна знайти і в Англії... Але я ніколи
не бачив земельної ділянки, яка мала би більшу подібність до найкращої частини Англії,
аніж ця” [1, с. 168–170].
Джозеф Маршалл глибоко зацікавився сільськогосподарським виробництвом; способом
обробітку землі та посіву зернових і технічних культур, якістю оранки, конструкцією плугів,
якістю землі; порівнює все це із своєю і сусідніми країнами. Він констатує, що “Українці
володіють величною країною, і це правда. Я гадаю, що вона зі своїм чорноземом не
поступається навіть Фландрії, і майже так само засівається; хоча в інших провінціях Росії я
бачив величезні смуги землі, що не засіяна і марнується, хоча й зовсім не позбавлена дарів
природи; проте поневолені селяни аж ніяк не сумісні з землеробством, що процвітає” [1,
с. 176].
Мандрівник занотував у своїх записах весь процес оранки землі, її якість та
конструкцію плуга. Зокрема, він пише: “Я помітив багато плугів за роботою, деякі з 6-ма
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кіньми якоїсь маленької слабкої породи. Але загалом кожен плуг тягне чотири гладкі воли.
Вони перевертали стерню пшениці, казали, ніби поле треба переборонувати перед зимою,
щоб заморозки і сніг покращили грунт, і це було слушною вказівкою. Мені, здається, я
ніколи раніше не бачив, щоб так глибоко орали землю, як ось ці селяни: я заміряв
перпендикулярно 9 дюймів (майже 22 см – П. Б.), після кожного плуга з 4 волами. Яка
глибина вважається нормою в Англії, я ніколи особливо не цікавився, але вірю, не настільки
глибоко, як тут. Їхні плуги досить добре змонтовані, це видно, коли вони рухаються по землі,
виготовлені з заліза. Таких я ще ніколи не бачив, допоки не прибув до України. У них навіть
коліс немає, що наші плугатарі в Англії вважають неприпустимим” [1, с. 174].
З цієї детальної фіксації Д. Маршаллом процесу підготовки землі для посіву, можна
зробити висновок, що технологія обробітку землі, як і всього землеробського процесу в
Україні, в останній третині XVIII століття, була на рівні передових країн Європи. Про це
свідчить й інший приклад, зафіксований ним, пов’язаний з вирощуванням картоплі в Україні.
Він пише: “У них є цілі поля картоплі. Деяка для їх власного користування, інша – на
продаж. Картопля користується великим попитом в Очакові, що біля Чорного моря, куди її
постачають по воді. Але я не можу не думати, що вони, мабуть, мають один сорт картоплі,
досі невідомий в Англії. Коли я під’їхав до одного поля, де збирався урожай картоплі, то її
було так багато, розміром з квартову пляшку, подібного я ще ніколи не бачив. Вони щедро
дали мені кілька цих великих картоплин, щоб я скуштував. Цю картоплю садять лопатою,
так само як і нашу. Місцеві селяни вважають, що врожайності цього сорту картоплі треба
завдячувати оптимальним умовам землі. Мушу зауважити, щоб прогодувати рогату худобу,
така картопля є дуже вигідною для землеробства. Вона дає урожай 12–15 бутелів на 1 акр”
(1 бутель – 36,4 кг, 1 акр. – 0,4 га – П. Б.) [1, с. 175].
У своїх записах Д. Маршалл залишив свідчення дбайливого ставлення українських
селян до худоби, а саме: “Стосовно своєї рогатої худоби вони дуже дбайливі фермери: у них
велике поголів’я худоби зганяють взимку до стайні, допоки сніг сягає 4 дюймів (10 см. –
П. Б.) глибиною. Вони роблять підстилку для худоби з соломи і годують сіном чи ріпою.
Корови – основне поголів’я, від яких фермери отримують величезну кількість масла і сиру”
[1, с. 171].
У своїх щоденникових записах Д. Маршалл дуже часто звертає увагу на те, що в
Україні багато вирощується коноплі, льону і тютюну. Одного дня він проїхав 36 миль (майже
58 км) і вся земля, – стверджує він, – була одноманітною від конопель. Воно й зрозуміло. У
XVIII ст. бурхливо розвивався парусний флот. Для парусів потрібна була якісна парусина,
яка виготовлялася з конопляного прядива. На неї був великий попит. Це була одна з
основних експортних продукцій. За кордоном вважали, що цю продукцію вирощує і постачає
Росія. Д. Маршал одним з перших вказав справжнє місце вирощування конопель, льону і
тютюну – Україна. З цього приводу він стверджує, що “Саме ця територія забезпечує XVIII
століття коноплями і льоном, які ми імпортуємо так дорого з Росії, тому вона заслуговує
окремої уваги. Бо ті найкращі політики, що звертали свою увагу на ведення справ щодо
наших американських колоній, усі разом посилено наполягали на можливість постачати нас
продуктами винятково звідси. Яке цьому виправдання, я не знаю, але було б корисніше
більше зважати на цю провінцію – Україну, аніж до цих пір, бо коли ми ознайомимося з її
гостинністю, то зможемо оцінити, як треба з нею співпрацювати, подібно до Америки; і це є
найнеобхіднішим” [1, с. 177].
Джозеф Маршал звертає увагу на відсутність інформації в Англії про Україну.
Водночас розкриває причини цього. Однією з них, на його погляд, були суперечливі звіти
офіційних осіб. Одні з них щиро писали, що російські коноплі насправді привозять саме з
України, а інші, не знаючи дійсного стану справ, давали неправдиву інформацію.
Представляли “жахливу картину цієї країни”, нібито в ній живуть пастухи мандрівних
козаків, що є зовсім несумісним з такою потужною системою сільського господарства. Він
стверджує, що ці звіти копіювалися один з одного, а перший писався ще десь півтора
століття тому. Другою причиною браку інформації про Україну Маршалл пояснює тим, що
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“Україна розташована поза напрямом, що його завжди обирають мандрівники. Росію
перетинають лише, щоб потрапити до Персії, а Україну обминають на відстані 1000–2000
миль. А англійські географи, – стверджує Маршалл, – по-рабському копіюють один одного
так, що факти 1578 року доходять до нас аж в 1769, в той час, коли стаються великі зміни за
довгий проміжок часу”.
У кінці розділу про Україну Д. Маршалл робить висновок про те, що Англії замість
того, щоб створювати плантації в Америці, десь в Міссісіпі, де ґрунти несприятливі для
вирощування основного продукту, необхідно звернути увагу на Україну, яка “є однією з
найчудовіших у світі для землеробства” [1, с. 182].
Читаючи Д. Маршалла про його захоплення українськими хліборобами, їх умінням й
старанням в обробітку землі, розведенням не тільки зернових, але й технічних культур, треба
мати на увазі, що його подорож по Україні (1769–1770 рр.) відбулася перед остаточною
ліквідацією залишків вольностей і автономних прав українського суспільства, коли ще, як
підкреслює мандрівник, “старожителі були вільними і рівноправними між собою, що їм
дісталося у володіння як й інші умови життя” [1, с. 171]. Після ліквідації (1764 р.) російським
царизмом Гетьманства, а згодом Запорізької Січі (1775 р.) і закріпачення селян,
сільськогосподарські справи, як і культура й освіта, зазнали занепаду.
Певний інтерес для українців становить інформація англійського мандрівника, історика
Вільяма Кокса, викладена ним у своїй тритомній праці “Подорожі до Польщі, Росії, Швеції й
Данії” [2]. У ній є відомості й про українські землі, здебільшого про Галичину,
географічного, етнографічного та історико-статистичного характеру.
Свою подорож по Україні Вільям Кокс почав у 1778 р. з Галичини (Червоної Русі),
мандруючи з Польщі. На цей час Галичина, після першого поділу Польщі вже належала
Австрії й дістала назву “Королівство Галіції та Лодомерії”. У своєму щоденнику Кокс
зазначає природні багатства краю – ліс, надра землі (поклади солі й нафти), спосіб життя
населення. Він підкреслює, що воно займається сільськогосподарською працею та випасом
худоби. Селянські хати будувалися з дерева, накривалися соломою, а печі були без димарів.
Він стверджує, що в 1776 р. в Галичині нараховувалося 2.580.796 мешканців [3, с. 104].
У другому томі своїх записів В. Кокс зазначає про історичне минуле Київської Русі. Він
стверджує, що “Малоросія у минулому була Великим князівством, столицею якого було
місто Київ. Згодом цей край завоювали татари, пізніше ці землі опанували козаки, які були
під протекторатом Польщі. Але жителі України були незадоволені політикою польського
короля Яна Казимира і в 1654 р. перейшли під владу царя. Проте, – зазначає Кокс, – привілеї,
які мали жителі Гетьманщини, поступово були скасовані й Малоросія опинилася в такому ж
становищі, як й інші провінції Росії” [4, с. 210].
Вже у 1778 р. колишню Гетьманщину було поділено на губернії та округи (у своїй праці
він подає список 5-ти губерній: Новгород-Сіверську, Чернігівську, Київську, Харківську,
Катеринославську). У свою чергу вони ділилися на округи (перші три – по 11 округів,
Харківська – 15, Катеринославська – 14 плюс 7 округів Тавриди) [4, с. 210–212].
Крім висвітлення адміністративної структури українських земель, В. Кокс представляє
кількісний склад населення Гетьманщини, вказуючи, що в 1764 р. там було 1910456 осіб
жіночої статі [4, с. 149]. Але це неточні цифри, вони визначають лише тих, хто сплачував
подушний податок. Проте, по-перше, не всі його платили, шляхта, духовенство, військові,
козаки та високі адміністративні чиновники були звільнені від подушного податку. По-друге,
вищезазначену цифру треба не тільки подвоїти (зарахувавши осіб чоловічої статі), а й
потроїти: додавши дітей і дорослих, звільнених від подушного податку.
У праці В. Кокса міститься інформація про величину податків в 1779 р. і досить
докладні відомості про російську армію, її озброєння, національний склад і гарнізони у
містах і містечках Малоросії, які лягали важким тягарем на українських селян через їх
матеріальне утримання. Так, після ліквідації Гетьманщини на Лівобережній Україні була
розміщена російська дивізія чисельністю 31318 військових, розташованих у різних містах і
містечках. Крім цієї дивізії, були гарнізони ще інших дивізій [5, с. 142–143].

238

Україна–Європа–Світ

Із подорожніх записів В. Кокса стає відомо, що він цікавився економічними питаннями
з погляду того, наскільки можливості України можуть бути придатними для торгівлі Англії.
Зокрема, він зафіксував, що українські купці вивозили на Захід через порти Риги, Данціга
коноплі, льон, мед, віск, шкури, щетину, худобу, дошки, хутра, а ввозили фабричні вироби. І
продукція, яка йшла на експорт Російської імперії, в основному вироблялась в Україні [3,
с. 181].
Він повідомляє, що в Україні в цей час інтенсивно вирощували технічні культури –
льон і коноплі. З конопель виготовлялось високоякісне полотно, з якого виробляли вітрила
для кораблів. Через це воно користувалося великим попитом в європейських країнах, які
мали морський флот. Крім того, з прядива конопель виготовляли високоякісні канати для
швартування кораблів. Уряд Російської імперії проводив політику сприяння російським
купцям і розвитку російських міст, де були морські порти. Через це продукцію, призначену
на експорт, вивозили до Кронштадта, Петербурга й Архангельська, хоч чорноморські порти
були набагато ближче і її транспортування було б у декілька разів дешевше [4, с. 158].
Відомості В. Кокса, безумовно становлять інтерес для збагачення знань з етнографії та
економічного розвитку минулого українського народу. Щодо історії українського народу, то
у його нотатках є лише фрагментарні згадки.
Наступним англійцем, який залишив спогади від своєї подорожі по Україні, був Едвард
Даніель Кларк (1767–1822) – професор мінералогії Кембріджського університету. Він у
1800–1801 pp. здійснив подорож з Петербурга через Москву і Вороніж в Слобідську й Східну
Україну, край донських і кубанських козаків, на Крим і до Одеси. Згодом він опублікував
свої спостереження у книзі під назвою “Подорож до Росії, Татарського краю і Туреччини”
[6].
Прибувши в Україну й проїжджаючи через українські села Е. Д. Кларк був здивований
тим, що “в хатах і на подвір’ях панує надзвичайний порядок, чистота”, і йому здавалося
іноді, що автор перебуває в Голландії. Внутрішня частина хати – стеля й стіни – були
рівномірно вибілені. Лави і столи вимиті так чисто, що аж блищали. Він пригадав подібний
порядок і чистоту в хатах Норвегії. “Кухня невеличка, але всюди був взірцевий порядок, дим
виходив крізь побілений димар, а не так, як у росіян, де в кухнях темно і задимлено. Біля хат
сади й городи. У них росли фруктові дерева й городина. Багато домашньої птиці на дворі й
худоби в хлівах. Хоча хати й укриті соломою, – підкреслює Е. Д. Кларк, – але виглядають
дуже охайно. Це вказує на високу культуру домашнього побуту українських козаків, де б
вони не перебували” [6, с. 238–239].
Продовжуючи свою подорож на Дон, Е. Д. Кларк здивовано відзначав, що тамтешні
козаки обличчями дуже схожі на українські, й у їхніх хатах панує чистота і порядок, як в
українських (він не зрозумів, що це й були українські козаки, яким пощастило утекти й
поселитися там, після зруйнування Запорізької Січі. – П. Б.).
Едвард Кларк залишив цікавий опис одягу козака – “синій жупан, облямований золотою
стяжкою й підшитий шовковою підкладкою, під ним іноді камізелька, яка частково закриває
пояс, що підпоясує шаровари”. Пише, що шаровари представляють собою широкі сині
штани, які спадали трохи на чоботи. Пояси різнобарвні: чорні, червоні, жовті, зелені. Стрій
незвичайно гарний, такого, – стверджує Е. Д. Кларк, – можливо не має жодна нація” [6, с.
252–253].
З Донського і Кубанського краю Е. Д. Кларк відбув до Криму і Одеси. Це був період
після остаточної ліквідації Гетьманщини, знищення Запорізької Січі й приєднання
Кримського ханства до Російської імперії. Відвідавши окремі міста в Криму, Е. Кларк
залишив цікаві цінні свідчення про руйнівні наслідки в татарських містах, здійснені
російським царизмом, після захоплення Криму та південної частини України. Так,
відвідавши місто Керч (колишній Пантікапей), засноване греками ще в VI ст. до н. е., Кларк
повідомляє, що після здобуття його московським військом було зруйновано 5000 будинків
[6, с. 473].

Збірник наукових праць

239

Кафу (колишня назва Феодосії) Кларк називає малим Константинополем. У ній було
багато культових споруд. Місто було столицею Кримського ханства, на той час дуже
багатолюдне, мало 36 000 домів (оточених валом) і в передмісті – ще 44 000 [6, с. 494]. Після
зайняття Криму (1783 p.), абсолютну більшість татар і турків росіяни вигнали з міста.
Залишилося менше 50 родин. Мінарети, водопроводи, канали та гарно прикрашені збірники –
понищені, мармурові плити із старовинними написами, пов’язаними з історією міста –
пограбовані. Не пощадили навіть генуезьких пам’яток XV ст. (Кафа була генуезькою
колонією) [6, с. 495–499].
Е. Д. Кларк повідомляє, що руйнувань, нищення й пограбувань зазнали й інші міста
Криму. В місті Ак-Мечеть (колишня назва Сімферополя) завойовники вирубували
декоративні дерева. Херсонес, який був обведений муром, лежав у руїнах, у ньому були
понищені водопроводи, розкидані амфори та інші цінні речі. Портове місто Козлов (колишня
назва Євпаторії) лежало в руїнах, багатьох мешканців було вигнано або замордовано. Вся
влада на той час, коли там був Кларк, належала поліції й митному урядові [6, с. 508, 610,
621].
Пограбовані мармурові плити завойовники продавали на ринку в Севастополі як
будівельний матеріал. Такого роду речі, як стверджує Кларк, не дозволялося продавати
іноземцям, а тим більше англійцям. Кларк зробив висновок, що росіяни безжально нищили
всі культурні цінності Криму аби стерти історичні сліди колишніх мешканців краю [6,
с. 541].
Е. Д. Кларк відвідав також молоді міста–порти Херсон, Миколаїв, Одесу. Відзначив
вигідність їх місця розташування для морської торгівлі й висловив впевненість, що ці міста
матимуть велику майбутність.
Із змісту спогадів Кларка відчувається його приязнь до українців. Перед поїздкою в
Україну росіяни застерігали його щодо небезпечної подорожі серед “бандитів”. Але,
приїхавши, він переконався, що подорожувати в Україні було чи не найбезпечніше”.
Вочевидь бачив, що інформація росіян була необ’єктивною, упередженою. Тут він зустрів
турботливе, щире ставлення до своєї особи, гостинність. Особливо йому запам’яталося
частування його в Одесі, що він детально описав у своїх спогадах [6, с. 675–676].
Едвард Кларк визнавав українців окремим народом зі своєю мовою, культурою,
укладом життя, територією, які відрізняються від росіян і поляків. Оцінюючи українську
мову він говорив, що “вона дзвінка і сповнена різноманітних відтінків звучання” [6, с. 240].
Мандруючи Україною, Кларк на власні очі побачив насадження тут кріпосницьких
порядків царською адміністрацією, зневажливе ставлення до корінного місцевого населення,
соціальне, економічне й політичне пригнічення. Все це викликало у нього, як чесної людини,
відразу. Тому він об’єктивно описав все побачене ним в Україні у своїй праці.
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УЧЕНЫХ-ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ (ХVIII–XIX ВВ.)
В статье освещаются взгляды английских ученых-путешественников об истории, этнографии, культуре, обычаях и традициях украинского народа. Их интерес к
земледельческой культуре украинцєв, экономическому развитию, потенциальным возможностям развития торговли Украины с Англией.
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The article explores the views of British scientists travelers about the history, ethnography,
culture, customs and traditions of Ukrainian people. Their interest in agricultural
Ukrainian culture, economic development potential of trade between Ukraine and
Britain.
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Лев Баженов
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАФА ІГНАЦІЯ МАРХОЦЬКОГО В
УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА
ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
У статті аналізуються етапи розвитку української і польської історіографії, поетичних і прозових художніх творів про життя і діяльність фундатора “Миньковецької держави” на Поділлі кінця
ХVIII – першої чверті ХІХ ст. графа Ігнація Мархоцького.
Ключові слова: граф Ігнацій Мархоцький, Подільська губернія, Миньківці, Миньковецька держава, реформи, історіографія, літературні твори, дослідження.

Г

раф Ігнацій Мархоцький (Сцiбор-Мархоцький, Редукс-Мархоцький) (1755–1827)
належить до тих непересічних постатей Польщі, України і, насамперед Поділля,
останньої чверті XVIII – першої чверті ХІХ ст., які своєю активною громадськополітичною і реформаторською діяльністю розхитували устої тогочасних самодержавних
Російської та Австрійської імперій. Зокрема, І. Мархоцький в умовах панування російської
влади зумів нестандартно на прикладі побудови в своєму великому маєтку так званої
Миньковецької держави, що в Ушицькому повіті Подільської губернії, на засадах
встановлення конституційного ладу, правових відносин, звільнення селян від кріпацтва,
розвитку місцевої освіти, культури тощо, реалізувати спроби втілення на практиці ідей
Великої французької революції, просвітителів Вольтера, Руссо, польської Конституції 3
травня 1791 року та інших прогресивних проектів того часу, які пропагували реформування
суспільно-політичних відносин у Європі. Тому ця постать і його проекти зайняли суттєве
місце в польській, російській і українській історіографії у ХІХ – на початку ХХІ ст.
Переважна більшість дослідників життя і діяльності І. Мархоцького вважали його “диваком”,
другі прагнули бачити в ньому фантаста-романтика, треті – зрозуміти суть і значення його
реформ, четверті – розвінчати міфи про нього й виокремити його негативні сторони.
Коротко про постать Ігнація Мархоцького. Він народився в с. Тарноруді Кам’янецького
повіту Подільської губернії в давній шляхетській родині Сцібор герба Остоя, коріння якої
сягають Краківського і Сандомирського воєводств (Мала Польща). У другій половині
ХVIII ст. Мархоцькі замешкали на Поділлі. Генерал і теребовельський войський Войцех
Мархоцький придбав у власність спочатку Городницю Гусятинського повіту, а 1772 року
Ярмолинецький ключ Кам’янецького повіту. Останній швидко продав і набув собі
Миньковецький ключ у тому ж повіті. Його брат Міхал, брацлавський чесник, працював в
управлінні Тарнорудським ключем, який належав Чарторийським. Саме в його сім’ї
народився Ігнацій Мархоцький. Після ранньої смерті батьків він разом з братом і сестрами
опинився під опікою дядька Войцеха Мархоцького. Опікун прагнув дати Ігнацію духовну
освіту. Спочатку він навчався в Тарноруді у вікарія, потім у піярській школі в Золочеві та
єзуїтській – у Львові. Однак Ігнацій відмовився приймати духовний стан. Дядько змусив
його вступити на службу до пруського війська. Через три роки в чині капітана перевівся до
Кам’янець-Подільського військового гарнізону. Внаслідок конфлікту з комендантом
Кам’янецької фортеці Яном де Вітте вийшов у відставку й перебрався до Варшави, де
утримувався з уроків музики. Після смерті дядька Войцех Мархоцького у 1788 році він
силою захопив його головне володіння – Миньковецький ключ (містечко Миньківці, 18 сіл,
8 тис. моргів урожайної землі, 4 тис. моргів лісу, 4200 чол. населення). Владнавши спадкові
справи, з 1790 р. стало осів у Миньковецькому маєтку, який успішно очистив від боргів. У
1791 р. він оголосив своє володіння так званою “Миньковецькою державою” з центром у
Миньківцях. Обніс її межі стовпами з написом “Кордон Миньковецької держави з
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Російською імперією”, а з другого – “… від Австрійської імперії”, видав у грудні 1791 р.
свою Конституцію (“Права міста Миньківці”), згідно якої запроваджено міське
самоврядування, зрівняно всіх дисидентів з католиками, визнано широкі права євреїв,
замінено панщину й натуральні податки грошовим чиншем (чеканив монету з власною
печаткою), селяни отримали право на освіту, культуру, медицину. Вінцем його реформ стало
прийняття “Статуту землеробів” (1804), згідно з яким запроваджувалася замість панщини
чиншова систем, створювалися реальні можливості переходу з селянського стану в
міщанський та до вільних занять. Для потреб “держави” відкрив власну друкарню, в якій
друкувалися статути, гербовий папір, акти, літературні й богословські твори [1; 2].
У “Миньковецькій державі” управління здійснювала адміністрація, яку призначав
дідич, а “вирішальний голос” належав зборам представників селянських громад, міщан,
євреїв та іноземців, які обиралися на рік. Були дві судові інстанції: суд та апеляційний
адміністративний суд. Ігнацій Мархоцький запровадив у своїх володіннях школи, сирітський
притулок, шпиталь, аптеку, бібліотеку (2 тис. томів), музичну академію (хор і оркестр),
збудував для подорожніх готель, а дороги звелів обсадити різними сортами плодових дерев.
Впровадив племінну худобу, організував кінний завод, розводив тутових шовкопрядів,
розвинув вівчарство, діяли дві сукняні фабрики, фабрика карет, селітряна, паперова і лакова
мануфактури та ін. До того ж, І. Мархоцький влаштував у своїй “державі” чотири резиденції:
осінню – в с. Побійній, зимову – передмісті Миньківців Бельмонт, весняну – в Отрокові,
літню – у Притулі Зеленій. Особливе занепокоєння влади викликали запроваджені
Мархоцьким щорічні релігійні церемонії: свято оголошення міського права (1 січня), гайове
свято (травень), свято жнив (15 серпня), свято богині Церери з елементами народної,
давньохристиянської, орієнтальної та класичної обрядовості. У притулівських і отроківських
парках створював щороку різноманітні культові споруди, зокрема “Храм Миру”, святилища
на честь Вільгельма Телля, Жана Жака Руссо та ін. Синод спеціально розглядав введення
поганських звичаїв у Миньковцькому володінні і двічі піддавав арешту й допиту його
власника у 1817 і 1819 рр. [2].
У 1818 р. І. Мархоцький мав у Кам’янці-Подільському аудієнцію з імператором
Олександром І, який наказав чиновникам не чіпати цього дивака, а в 1822 р. знову його
врятував від в’язниці. Помер у 1827 р. і похований у збудованому ним родинному мавзолеї в
Притулі [25].
Зрозуміло, що така непересічна реформаторська діяльність та заведені порядки
І. Мархоцьким, який при цьому міг бути жорстоким, несправедливим, створив навколо себе
культ особи, не могла не зацікавити літераторів, істориків, правників, краєзнавців.
Першими, хто почали витворювати романтичний образ І. Мархоцького, були поети –
представники “української школи” в польській літературі 20-х- 40-х років ХІХ ст. Юліуш
Словацький, Петро Корсак, Сильвестр Гроза, які народилися в Україні, писали про неї,
відвідали Миньковецьку державу і захопилися перетвореннями її керманича. Зокрема,
П. Корсак оспівав графа Сцібора у поемі “В околицях Притулії” (одна з резиденцій
Мархоцького) (1827) [3], Ю. Словацький вивів його прототип в головному герої свого
роману французькою мовою “Le roi de Ladova” (1832), С. Гроза написав і видав повість
“Граф Сцібор в Островці” (1848) [4]. У другій половині ХІХ ст. створив розгорнуте
біографічне оповідання “Граф Редукс” польський письменник і історик Юзеф Антоній Роллє
(Д-р Антоній Ю.) [5], яке згодом було перекладено російською і українською мовою й
зайняло належне місце не тільки в літературі, але й стало основоположним в історіографії.
Таким чином, цього діяча було введено в обіг художньої польської літератури. Уперше в
українській прозі більш прагматично та історично охарактеризували І. Мархоцького
сучасний відомий письменник Броніслав Грищук у романі “Поділля – колиска і доле” (1988)
[6] та в історичній драмі “Трон і корона”, прем’єра вистави якої відбулася 30 березня
2009 року на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла
Старицького, а також місцевий прозаїк-краєзнавець В. О. Сутковецький в історичних
повістях “Віск і криця” (1990) [7] і “Таємниця старого майстра” (1994) [8]. Що об’єднує
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літераторів другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. відносно висвітлення постаті
І. Мархоцького. По-перше, основним джерелом для їх творів слугувало оповідання
А. Ю. Роллє “Граф Редукс”, а по-друге, – існуючі легенди, міфи і перекази про правителя
Миньковецької держави. Також варто відзначити, що для всіх названих прозових творів
притаманно прагнення авторів достовірно описувати життя і діяльність графа І. Мархоцького
з наданням йому художнім словом певної ідеалізації та романтичного шарму.
У ХІХ – на початку ХХ ст. домінуюче становище у створенні праць про І. Мархоцького
займала польська історіографія. Першим, хто подав історико-статистичні відомості про
містечко Миньківці й навколишні села Ушицького повіту Подільської губернії, звернув
увагу на перетворення його власника графа Мархоцького, був історик-краєзнавець
Вавжинець Марчинський (1779-1845), який творив у Кам’янці-Подільському [9]. Мова йде
про опис Миньківців і його власника Мархоцького, який здійснив автор у своєму першому
томі капітального видання польською мовою “Статистичний, топографічний й історичний
опис Подільської губернії” (1820) [10]. Коротку характеристику графа Сцибора, його реформ
та окремо архітектурних пам’яток Миньківців описав після відвідин у 1840 році цього краю
історик Олександр Пшездзецький у другому томі праці “Поділля, Волинь, Україна. Картини
місць і часу” (1841) [11]. Окремі відомості з історії Миньковець і майже всіх 15 сіл, які
входили до складу Миньковецької держави Мархоцького (Побійна, Притулія, Сцибори,
Отроків, Антонівці, Сивороги тощо) подані у 15-ти томному “Словнику географічному
Королівства Польського” (1880–1902) [12]. Як видатну постать польської громади на
Правобережній Україні охарактеризували Ігнація Мархоцького і його дивацькі перетворення
на Миньковеччині київський історик і мемуарист Мар’ян Дубецький у книзі “На кресах і
поза кресами” (1914) [13] та ботанік Антоній Анджейовський у спогадах “Послання старого
Детюка про Волинь” (1914) [14]. Лаконічні довідки про дворянське походження графа
І. Сцiбора-Мархоцького та про родовід подали у польських геральдичних виданнях
К. Несєцький (1841) [15], А. Бонєцький (1911) [16], С. Уруський (1917) [17] та інші, а
Ю. Бартошевич оприлюднив відомості про нього в польській енциклопедії [18]. Загалом
польська історіографія ХІХ – початку ХХ ст. створила біографію І. Мархоцького,
ідеалізовано характеризувала його реформи, підтримувала романтичний міф про цю постать.
У російській історіографії того часу представлено лише два великих нариси про особу і
реформи І. Мархоцького, зокрема, А. Копилова “Миньковецкое государство. Исторический
очерк” (1895) [19] і Є. Євтихієва “Миньковецкое государство” (1913) [20]. Автори фактично
переказали оповідання Ю. А. Роллє “Граф Редукс” та інших польських дослідників і
прагнули критично підійти до діяльності й перетворень будівничого цієї державної автономії
на терені імперії Романових, вважаючи його реформи “химерними” і “комічними”. Проте в
цих нарисах вміщені документи, що характеризують постать Мархоцького, зокрема, “Акт
про звільнення селян” його володінь від кріпацтва у 1795 році.
Не стояли осторонь від дослідження феномену І. Мархоцького і його “держави”
подільські краєзнавці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, часопис “Подольские
епархиальные ведомости” у 1889 році помістив цикл статей про графа Сцибора і його
творіння [21]. Ці статті були доповнені новими цікавими відомостями про його автономію
відомим істориком і краєзнавцем Євфимієм (Юхимом) Сіцінським у капітальній праці
“Приходы и церкви Подольской епархии” (1901) [22] та в розгорнутому нарисі про
Миньківці [23].
У 1920-х – 80-х роках українська радянська історіографія, дотримуючись принципу
класового підходу в дослідженнях, фактично замовчувала постать Мархоцького, або суто
критично ставилась до нього як до великого поміщика. Тільки окремі згадки про
Миньковецьку державу та її правителя, його реформи наведені в нарисі “Миньківці” у томі
“Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область” (1971), у газетній статті Т. Котюк “Перші
друкарні на Поділлі” (1983) [24] та здійснено принципово новий підхід до оцінок діяльності
Мархоцького в згадуваному романі Б. Грищука “Поділля – колиско і доле” (1988), який
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творився на початку перебудови української історичної науки і суспільної свідомості в час
розпаду Радянського Союзу.
Польська історіографія 20-х – 80-х років ХХ ст. продовжувала традиції у дослідженнях
і популяризації Мархоцького, закладені ще в ХІХ ст. До її здобутків на цій стезі варто
віднести детально розроблену наукову біографію графа Сцибора, яку здійснив Е. Рабович і
вмістив у відомому “Польському біографічному словнику” за 1974 р. [25]. При написанні
нарису автор вказав на використані джерела (архіви Польщі і України), мемуари, періодику і
наукову літературу. Важливим доповненням до цього нарису є подані відомості про
Мархоцького у книзі А. Урбанського “Нагадування кресове” (1929) [26], десятому томі
С. Уруського “Гербівник шляхти польської” (1930) [27], дев’ятому томі Р. Афтанази “Історія
резиденції в давніх кресах Речі Посполитої” [28], у польських енциклопедіях тощо.
Справжній ренесанс у вивченні й популяризації, в зміні оцінок у плані підсилення
позитивних результатів діяльності І. Мархоцького зі створення Миньковецької автономії та
проведених реформ припадає на роки державної незалежності України, часу демократизації
історичної науки, відмови від класового підходу до характеристики постатей, явищ і подій.
Саме з таких позицій була написана і видана Б. Грищуком брошура “Граф Мархоцький і
Миньковецька держава (1992) [29], яка зацікавила і підштовхнула до досліджень цієї постаті
нове покоління істориків і краєзнавців. Уже 1993 р. дунаєвецький краєзнавець С. Оліневич
опублікував історичний нарис “Миньковецька держава” [30], у збірниках матеріалів
всеукраїнських науково-краєзнавчих конференцій “Дунаєвеччина очима дослідників,
учасників і свідків історичних подій” (1997, 2000) вміщені доповіді В. С. Іванова “Граф
Мархоцький і мій рід” [31, с. 54–56], М. О. Степана “Друкарні на Дунаєвеччині” [31, с. 175],
О. А. Солоцької “Роль Мархоцьких в історії Сиворог” [32], 1999 року в матеріалах
Міжнародної наукової конференції “Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки”
оприлюднена аналітична стаття В. В. Нечитайла “Аграрні відносини у “миньковецькій
державі” Ігнатія Мархоцького” [33], 2001 року – нарис у газеті “Рух” В. Бурачека
“Миньковецька держава” [34] та інші.
З початку ХХІ ст. на Поділлі-Хмельниччині з’явилася низка серйозних дослідницьких
публікацій про життя, діяльність і реформаторство І. Мархоцького, створених з
використанням новознайдених архівних матеріалів. До таких праць варто віднести книгу
кам’янець-подільських краєзнавців О. П. Білого і П. А. Білого “Миньковеччина: історичний
нарис” (2004) [35], в якому відведено спеціальний розділ про І. Мархоцького і його державне
утворення з додатком ілюстрацій. Фактично в книзі узагальнюються і підводяться підсумки
сучасних знань та впровадженні нові документи і матеріали про дану епоху цього краю.
Значно деталізував характеристику села Отроків наприкінці ХVIII – першій третині ХІХ ст.,
де знаходилася одна з головних резиденцій Ігнація Мархоцького місцевий краєзнавець
С. В. Гандзюк у популярному нарисі-путівнику “Село Отроків. До кращого життя” (2006,
2009) [36]. Подальшим продовження вивчення досвіду і оцінок перетворень на
Миньковеччині на зламі ХVIII–XIX ст. стала стаття судді господарського суду Хмельницької
області А. Степанюка “Миньковецька держава” та Ігнатій Мархоцький як її засновник” [37],
в якій проаналізовані з юридичної точки зору правничі засади здійснених реформ та
реорганізацій.
Нарешті, рубіжним став 2007 рік. У цьому році відбулася в Миньківцях Дунаєвецького
району перша регіональна краєзнавча конференція “Миньківці на Ушиці”, присвячена
600-річчю цього селища (організатор В. А. Захар’єв) [38], яка вирішила заснувати місцевий
краєзнавчий музей і створити в ньому спеціальну експозицію про Мархоцького і його
державу, скликати науковий симпозіум з цього питання. Іншою важливою подією в
історіографії даної проблеми став вихід у світ об’ємного видання (1008 сторінок)
біографічного словника “Відомі поляки в історії Вінниччини” (2007), упорядником і автором
статей якого є науковий працівник Вінницького краєзнавчого музею Вікторія Колесник [1].
Книга містить розгорнутий нарис про Ігнація Мархоцького, в якому систематизована його
біографія і громадсько-політична діяльність, введені в обіг документи і матеріали Державних
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архівів Вінницької і Хмельницької областей, архівів та відділів рукописів бібліотек Варшави,
Кракова, ілюстрована світлинами (подано портрет реформатора).
Результатом появи низки публікацій про Мархоцького і, по суті, його наукова
реабілітація в сучасній українській науковій і художній літературі призвели до того,
кам’янець-подільський історик І. В. Рибак увів до теми № 6 уроку “Під скіпетром династії
Романових (край наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.)” свого навчального
посібника для шкіл області “Хмельниччина. Наш край в історії України” (2007) спеціальний
параграф “Миньковецька держава”, в якій дохідливо для учнів викладені реформи
Мархоцького та їх оцінки [39].
Зростання в останні роки наукового і пізнавального інтересу до Ігнація СцiбораМархоцького та Миньковецької держави викликало потребу упорядкувати і вдосконалити
процес досліджень цієї постаті. З цією метою у травні–червні 2009 року науковою установою
Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при
Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка створено в
с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області свій підрозділ – Центр
мархоцькознавства, який очолив відомий місцевий журналіст і краєзнавець Володимир
Захар’єв. Заснований осередок поставив за мету об’єднати навколо себе всіх зацікавлених
науковців, краєзнавців та інших бажаючих в Україні та зарубіжжі з дослідження і
популяризації всіх проблем, які стосуються життя, діяльності та реформаторства
І. Мархоцького і зв’язаних з ним людей, а також його історичної епохи і території. Крім того,
новостворений Центр взяв на себе зобов’язання створити у Миньківцях меморіальний музей
Ігнація Мархоцького, дбати про реставрацію і збереження всіх пам’яток історії і культури,
якими багатий цей край, проводити наукові зібрання і видавати “Наукові студії
мархоцькознавства” [40].
Вже 15 серпня 2009 року в рамках проведення фольклорно-етнографічного свята на
честь Церери, яке ще запровадив І. Мархоцький і відроджене в наші дні на Миньковеччині,
відбувся в приміщенні майбутнього музею науковий круглий стіл, який зібрав науковцівмархоцькознавців з Києва, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Дунаєвець, Нової
Ушиці, Ярмолинець та місцевих краєзнавців. На цьому засіданні були заслухані доповіді,
проведена наукова дискусія і визначено коло проблем досліджень історичної епохи та
постаті І. Мархоцького, а також презентовано видання першого тому “Наукових записок
Центру мархоцькознавства” [41]. У виданні вміщено одинадцять досліджень професійних
істориків і краєзнавців, які відчутно доповнюють відомі досі факти, історіографію та
джерелознавство, пов’язанні з життям і діяльністю І. Мархоцького. Значну новизну тут
складають публікації наукового співробітника Інституту української археографії та
джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України Наталії Черкаської (Київ) про
пошуки родинних архівів Сцибор-Мархоцьких і Потоцьких [41, с. 13–46], директора
Державного архіву Хмельницької області Петра Слободянюка про документи його установи
як джерела дослідження Миньковецької держави [41, с. 47–50], науковців з
м. Хмельницького Валерія та Ірини Олійників про вільне селянство Миньковецького ключа у
контексті регіональної історії кінця ХVIII – першої третини ХІХ ст. [41, с. 85–89], київського
дослідника Ярослава Михайловського про минуле і сучасне резиденції “Бельмонт”
І. Мархоцького у Миньківцях [41, с. 77–80], Володимира Захар’єва про з’ясування точної
дати народження цього повелителя і реформатора [41, с. 93–96] та інші. Науковість першого
тому підсилюється вміщенням ґрунтовної статті російською мовою керівника СхідноЄвропейського відділу Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимі (Ізраїль)
Веніаміна Лукіна “Євреї – піддані держави Миньковецької” [41, с. 51–76]. У статті, яка
спирається на доволі значне коло архівних і опублікованих джерел, вперше розглянуто
ставлення І. Мархоцького до національного (етнічного) питання у своїх володіннях і,
зокрема, до євреїв, яких у своєму законодавстві спробував зрівняти у правах з рештою
населення своєї автономії, детально висвітлив їх соціально-економічне становище і роль в
цьому краю.
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Зростає науковий інтерес до постаті Ігнація Мархоцького і в нинішній Польщі. Про це
свідчить публікація біографічного нарису про цю особу Войцеха Погановського “Король
Лядави” на сторінках поважного часопису “Polityka” (2009) та вміщені матеріали про нього у
польській версії електронної енциклопедії “Вікіпедія” в мережі всесвітнього Інтернету.
Отже, за період з 20-х років ХІХ ст. і по нинішній час створена історіографія життя,
діяльності, реформаторства І. Мархоцького та про його Миньковецьку державу. Найбільш
плідно вона розвивається і удосконалюється за роки незалежної України. Сьогодні
відбувається процес відходу від міфологізації, героїзації та ідеалізації цієї постаті й його
перетворень та перебазування на засади історичності й об’єктивності її досліджень і
популяризації. При цьому дослідники повинні пам’ятати, що перетворення Мархоцького
припали на період кризи феодально-кріпосницької системи в Російській імперії, коли кращі
реформатори країн Європи і Росії шукали шляхів виходу з неї і в даному випадку
проводилися з дозволу (у клітці) самодержавної влади. Цінуючи такі важливі реформи як
скасування 1 січня 1795 р. у своїх володіннях кріпацтва, введення правління Миньковецької
автономії, державних інституцій (прикордонні межові стовби, верховний суд, міліція, власні
гроші тощо), конституційних і правових засад, доступу до освіти, запровадження
ліберальних порядків та іншого, ми не повинні закривати очі на такі риси Мархоцького як
авторитарність (патріарх, незаперечність авторитету), вседозволеність, примхливість, іноді
самодурство по ставленню до населення своєї держави.
З іншого боку, Ігнацій Мархоцький не був єдиною постаттю серед подільської
аристократії, які під впливом європейських (французьких і польських) революційних
завоювань кінця XVIII ст. були готові на прогресивні перетворення в своїх володіннях. Так,
Вікторіан Дзєдушицький (1754–1832), власник Серебрії, Слобідки Яришівської та інших сіл,
що в Могилівському повіті Подільської губернії, на зламі XVIII–XIX ст. став замінювати
селянам-кріпакам панщину грошовим чиншем [1, с. 166–167]. Наступний власник Яришева,
Слобідки Яришівської й інших сіл Могилівщини та Галичини Влодзімєж Дзєдушицький
(1825–1899) під впливом європейської революції 1848 року також скасував у своїх
володіннях кріпацтво і перевів селян на чинш [1, с. 167–169]. Але вони в своїх реформах не
пішли так далеко, як І. Мархоцький.
Аналізуючи нинішній стан розробки в історіографії постаті І. Мархоцького, зростання
кількості дослідників, можемо констатувати, що за роки незалежності України активно
формується наукова школа вчених і краєзнавців, яку можна віднести до мархоцькознавців.
Варто побажати когорті такого напряму досліджень творчої наснаги, відкриттів і нового
осмислення реформаторського подвижництва графа Ігнатія Сцiбора-Мархоцького, його
послідовників та історичної епохи.
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ПОЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОРИОГРАФИИ ХІХ –
НАЧАЛА ХХІ ВВ.
В статье анализируются этапы развития украинской и польской историографии, поэтических и прозовых художественных сочинений о жизни и детеяльности
фундатора “Миньковецького государства” на Подолии конца ХVIII – первой
четверти ХІХ ст. графа Ігнатия Мархоцкого.
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Lev Bazhenov
LIFE AND ACTIVITY OF COUNT IGNACIYA MARKHOCKOGO IN UKRAINIAN AND POLISH
ARTISTIC LITERATURE AND HISTORIOGRAPHY XIX – TO BEGINNING OF XXI AGE
The stages of development of Ukrainian and Polish historiography of life and activity of founder of “Minkoveckoy of the state” are analysed on Podillya of end XVIII – the first
fourth of XIX century of count Ignaciya Markhockogo.
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Володимир Великочий
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У ГАЛИЧИНІ 1914–1919 РР.: ЗАГАЛЬНІ ШТРИХИ ДО
*
КОЛЕКТИВНОГО ПОРТРЕТУ
У статті робиться спроба історіографічного аналізу й загальної характеристики праць вітчизняних та зарубіжних українських учених з проблеми суспільно-політичного, національнокультурного, етнодержавотворчого розвитку, міжконфесійних і
міжрелігійних відносин у Галичині періоду Першої світової
війни й Української революції 1917–1920 рр., визначаються
основні здобутки і перспективи подальшого вивчення наукової
проблеми.
Ключові слова: суспільно-політичні процеси, історіографічні джерела,
методологія історичного дослідження, українська історіографія,
Галичина, Перша світова війна, теоретико-методологічні парадигми.

Д

оба 1914–1920 років у історичному розвитку українського народу є, без
перебільшення, доленосною. Її зміст і значущість визначаються Першою світовою
війною і Українською революцією. Впродовж дев’яти десятиріч цей невеликий
хронологічний відтинок кінця другого десятиліття ХХ століття, суспільно-політичні процеси
впродовж нього в Галичині залишаються предметом активного вивчення істориками та
представниками інших наук, унаслідок чого нагромадився величезний масив різножанрової
літератури, яка потребує аналізу, систематизації і творчого переосмислення задля
визначення головних здобутків, прогалин і перспектив подальшого вивчення цієї безмежно
багатогранної, складної, суперечливої теми. Вирішити це завдання спроможна історіографія,
яка акумулює історичну пам’ять народу – одного з важливих чинників націє- і
державотворення.
Процес нагромадження знань й осмислення цієї теми в українській історіографії
зумовлювався як науковими (теоретико-методологічні парадигми, дискурси тощо), так і
позанауковими чинниками. Така тенденція притаманна всім етапам історіографічного
процесу: партійно-політична та ідейна заангажованість, національно-патріотичний пафос,
глорифікація минулого, моноетноцентризм знаходили свої специфічні прояви у
західноукраїнській літературі міжвоєнного періоду, у доробку українського зарубіжжя, у
працях радянського періоду та в сучасних вітчизняних дослідженнях. Прискіплива увага
широкої громадськості, соратників по політичних угрупованнях, зрештою колег по
“історичному цеху” змушувала дослідників повсякчас “підправляти” свої історієписання
відповідно до власних смаків, уподобань, очікувань. Це породило широке розмаїття думок,
оцінок, поглядів як на фундаментальні процеси, що є головним змістом і суттю суспільнополітичних процесів у Галичині 1914–1919 рр., так і на конкретно-історичні події, явища,
дійових осіб, які визначають окремі грані його складної палітри.
Зважаючи на територіально-часові та державно-політичні умови розвитку українства у
ХХ ст., з одного боку, та властиві його інтелектуальній еліті, зокрема професійним історикам,
ідейні, науково-методологічні, світоглядні риси – з іншого, пропонуємо таку періодизацію
української історіографії суспільно-політичних процесів у Галичині у 1914–1919 рр., в основі
*
Більш детально означена проблема висвітлена нами в монографічній праці: Великочий В. Українська
історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр.: монографія / Володимир Великочий.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавничодизайнерський відділ Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, 2009. – 812 с.
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якої – поділ за наступними концептуально-хронологічними блоками. Перший –
західноукраїнський (1920–1930-ті роки); другий – зарубіжний, або емігрантсько-діаспорний (20-ті
роки ХХ ст. – початок XXI ст.); третій – радянський (1920–1980-ті роки); четвертий – сучасний,
новітньої державної незалежності (з 1991 р.). Усвідомлюємо умовність та потребу вдосконалення
такої градації, адже всі блоки, крім останнього, в часовому відношенні частково чи повністю
“накладаються” один на одного. Крім того, між першим і другим періодами подекуди важко
провести чітку розмежувальну лінію, зокрема в інституціональному відношенні. Зрештою, жоден
з блоків не має внутрішньої цілісності через належність авторів до різних ідейних течій та
схильність до відмінних науково-методологічних засад дослідження. Це, своєю чергою, ставить на
порядок денний потребу з’ясування їх внутрішньої архітектоніки, етапності та еволюції.
Незважаючи на вказані та інші моменти, такий поділ вважаємо найоптимальнішим, адже
кожен з визначених концептуально-хронологічних блоків представляє окрему “епоху” і відносно
цілісний етап нагромадження емпіричних знань та, головне, – науково-теоретичної систематизації,
методологічної аналітики й оціночної характеристики українського суспільно-політичного руху
Галичини 1914–1919 рр. Зрештою, він засвідчує самостійність українського історичного процесу
та його тісний зв’язок з розвитком історіографії сусідніх народів й усієї Європи. Ця періодизація
слугує основою поділу істориків на відповідні групи, доробок яких також не відзначається
внутрішньою цілісністю.
До висвітлення історіографічного процесу на західноукраїнських землях за міжвоєнного
періоду дослідники зверталися з різних позицій, зокрема в розрізі з’ясування становища і
функціонування львівського наукового осередку та надбань його окремих представників [20,
с. 112–123; 27, с. 79–89; 24, с. 354–361]; регіоналізації української історичної науки та формування
окремих напрямів національної політичної й історичної думки [31, с. 384–435]; під кутом
інституціоналізації українознавчих осередків на зазначених теренах і в еміграції [14, с. 272–278]
тощо. Однак, попри окремі розробки [14], він ще не став предметом спеціального комплексного
вивчення.
Вживання терміна “західноукраїнська історіографія” щодо розвитку історичної науки в
західній частині українських етнічних земель, які у 20–30-ті роки ХХ cт. перебували під владою
трьох різних державно-політичних режимів, загалом виправдане, хоча стосовно нашої теми
дослідження мова може йти лише про її розвиток у Галичині. Розвиток історичних знань у цьому
випадку пов’язується головно з представниками львівського наукового осередку –
І. Крип’якевичем, С. Томашівським, М. Голубцем, М. Кордубою, В. Дорошенком, І. Кревецьким,
М. Возняком, М. Чубатим, Д. Коренцем, В. Щуратом, І. Свєнціцьким, В. Будзиновським,
І. Витановичем, М. Стахівим, І. Карпинцем та іншими діячами науки і культури. Чимало з них
були учнями М. Грушевського.
Названі дослідники у своїх синтетичних і спеціальних узагальнюючих працях та науковотеоретичних й історико-публіцистичних роботах так чи інакше спричинилися до висвітлення
різних аспектів суспільно-політичного розвитку Галичини у 1914–1919 рр.
Властиві західноукраїнській історіографії змістовні риси відповідним чином відобразилися
на підходах й оціночних характеристиках суспільно-політичного розвитку Галичини 1914–
1919 рр. Більшість праць за цією темою автори писали з методологічних позицій позитивізму,
поєднуючи їх з елементами романтизму. Нагромаджені факти і документи розташовувалися за
чіткою хронологією, а почерговий опис подій супроводжувався їх деталізацією і подекуди –
внутрішнім психологізмом. Дотримуючись засад державницького напряму історіографії, автори,
зокрема й історики-мемуаристи, наполегливо й емоційно обстоювали права українців на
національну окремішність і державність. При з’ясуванні основних форм і методів боротьби за їх
досягнення акценти зміщувалися на показ самовідданої праці окремих провідних діячів.
Принциповий україноцентризм сполучався з антипольською спрямованістю, а актуалізація
напружених міжетнічних стосунків міжвоєнної Галичини примушувала вдаватися до постійних
аналогій з “недавнім минулим”. Це обмежувало свободу творчості, але посилювало моральновиховну спрямованість історичного доробку, що мав формувати готовність молодої генерації до
продовження боротьби за ідеали нації.
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За ідейно-політичними орієнтаціями та впливами у міжвоєнній західноукраїнській
історіографії виокремлюємо дві течії. Першу умовно назвемо національнозорієнтованою,
другу – москвофільською. На поглядах авторів, приналежних до першої з них, окрім прихильності
до національно-державницьких ідеалів та ідеології консерватизму, позначалася їхня партійнополітична заангажованість. Це більш чи менш виразно проявляється у працях представників
націонал-демократичного (К. Левицький, О. Кузьма та ін.), радикального (М. Стахів,
О. Терлецький, І. Кревецький, В. Будзиновський, М. Возняк), націоналістичного (Д. Паліїв,
О. Бочковський) та інших угруповань. Спільним для них було обстоювання етнокультурної
окремішності й самодостатності українського народу, його прав на самовизначення, незалежність,
державність, соборність.
За названими та іншими ознаками цій течії протистояли прихильники москвофільства, що
обстоювали постулат етнічної єдності русинів (українців) Галичини з росіянами та виступали за
входження краю до складу федеративної Росії. Феномен москвофільської історіографії воєннореволюційної доби 1914–1919 рр. спеціально не досліджувався, хоча предметно висвітлювалася
історія москвофільського руху [37; 25; 17; 1] та його відображення у вітчизняній і зарубіжній
історичній науці [26; 39]. Гадаємо, що про москвофільську течію в українській історіографії можна
говорити умовно, адже це була, передусім, одна з ідейно-політичних орієнтацій галицьких
українців, впливи та “віяння” якої, до речі, простежуються не лише в радянській, а й літературі
українського зарубіжжя. Бібліографія різножанрової москвофільської літератури історикомемуарного, публіцистичного, документального, художньо-драматургічного характеру налічує
кілька сотень позицій [23; 5; 2]. Вона виходила великими тиражами, реально впливаючи на
формування історичної свідомості українців Галичини. Проти москвофільських інсинуацій
активно виступали національно зорієнтовані українські політичні сили.
Свої особливості мав розвиток історичної науки в українському зарубіжжі. Тут є досить
ґрунтовні розробки про зовнішні та внутрішні обставини формування української історіографії
поза межами України, її інституціональну базу, генеративний аспект становлення, а також
методологічні проблеми, основні напрями і течії тощо [20, с. 112–137; 27, с. 94–131; 14, с. 255–390;
31, с. 410–465; 24, с. 361–375; 44; 45]. Нагромаджений у зарубіжжі значний інтелектуальний та
організаційний потенціал відповідним чином позначався на розгортанні досліджень та загальному
внеску діячів еміграції 1920–1950-х років та діаспори (1960-ті – початок XXI ст.) у вивчення
суспільно-політичної історії Галичини за воєнно-революційної доби.
Західноукраїнська та емігрантська історіографії міжвоєнного періоду розвивалися у
нерозривному взаємозв’язку. На інституціональному рівні це проявлялося у тісних відносинах між
їх установами, спільній участі у наукових зібраннях, обміні творчим доробком, зосередженим
відповідно у львівських та празьких, віденських й інших зарубіжних виданнях тощо. Ще більше їх
єднало ведення дослідницької роботи в руслі державницького напряму, утвердженню якого
сприяла загальна суспільно-політична та інтелектуальна ситуація. Формування суперечливого
світобачення його представників, з одного боку, відбувалося під впливом духовної кризи,
зумовленої поразкою визвольних змагань і втратою національної державності, посиленням
тоталітарного репресивного режиму в УСРР та непевної культурної атмосфери через потребу
адаптуватися до нового іноетнічного середовища. З іншого боку, потужне національне піднесення
та поява перших за новітньої доби державницьких формацій, як, зрештою, і можливість
долучитися до передових наукових і культурних здобутків Європи, справляли благотворний вплив
на утвердження національно-державницької традиції, яка перетворюється на самодостатній
продуктивний напрям української історіографії.
Концентрація і бурхлива діяльність потужних інтелектуальних українських наукових центрів
(Відень, Прага, Варшава, Подебради, Берлін) сприяли утвердженню державницького напряму
української історіографії.
Його основу становила наукова схема політичної історії, що надавала пріоритетного
значення вивченню її “державницьких періодів”, генеруючи постулат спадковості й наступності
державницької ідеї українського народу за княжої, козацько-гетьманської та модерної доби.
Використовуючи новітній методологічний інструментарій та спираючись на здобутки
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європейських морально-етичних учень й історіософської думки, визначався сенс національнодержавницького буття як вищої самоцінності кожного народу. Доведенню цього слугувала
парадигма циклічності історії, згідно з якою на зміну “недержавним” періодам “занепаду”
приходило чергове відродження державності. Така контрастність історичного процесу
інтерпретувалася контроверсійністю його різних чинників – природно-географічних,
етнополітичних, соціокультурних – та протиставленням їх різних елементів: народу – аристократії,
сходу – заходу, Наддніпрянщини – Галичині тощо. Просякнуті цими науковими ідеями і
національно-патріотичними почуваннями, історики українського зарубіжжя виявилися найбільш
національно зорієнтованими, порівняно з попередніми і наступними генераціями дослідників.
У плеяді істориків-державників найпомітнішими постатями виступають В. Липинський,
С. Томашівський, Д. Дорошенко, творча і громадська діяльність яких уже отримала ґрунтовне
висвітлення, зокрема у спеціальних працях сучасних учених [34]. Їхні наукові концепції
політичної історії, де Галичині відводилася особлива роль у державницьких змаганнях
українського народу, істотно позначилися і на її висвітленні за воєнно-революційної доби 1914–
1919 рр. З ними пов’язуємо й утвердження концепту “галицького п’ємонтизму”.
Виокремимо групу представників національно-державницького напряму української
суспільної думки, які започаткували вивчення цієї конкретно-історичної проблеми на
міждисциплінарному рівні, що давало підґрунтя для більш повного й адекватного
врахування пов’язаних з нею особливостей геополітичного становища та етнонаціональних і
правових відносин. Ідеться про таких знаних фахівців у галузі історії, географії, соціології,
права, як С. Рудницький, О. Бочковський, С. Дністрянський, В. Старосольський та ін. Через
їхні напрацювання чітко проходить постулат, згідно з яким національна ідея, психіка,
самоідентифікація становлять сутність, основу самовизначення та розвитку української нації,
яка спроможна на власній етнічній території реалізувати ідеали республіканськодемократичної національної державності та забезпечити свою окремішність і незалежність
від зовнішніх посягань [31, с. 402–407].
Два наступні покоління істориків діаспори другої половини ХХ ст. наслідували
державницькі традиції і дослідницько-тематичну спрямованість своїх попередників-учителів. Але
загалом це була якісно інша, високоосвічена генерація науковців, інтегрованих в етнокультурне
середовище Заходу, зорієнтована на новітню плюралістичну методологію дослідження. На межі
60–70-х рр. ХХ ст. відбувся перехід з української на мову місцевого етносередовища. Тоді ж згасає
і надмірна політизація діаспори, що повсякчас позначалася на характері наукових студій, хоча
конфронтація з радянською наукою і російським зарубіжжям не припинялася.
Оригінальну характеристику візій і сентенцій, які викликали ці події у старшої генерації
діаспорних дослідників – здебільшого їх безпосередніх учасників, з позиції психоісторії
запропонував М. Шлемкевич. На його думку, навіть після Другої світової війни буремні 1917–
1920 роки залишалися головним змістом українського мислення, а ставлення до них ще й за
1970-х років визначали саме ідейні та політичні “постави” українства. Це стосується як мемуарнопубліцистичної, так і науково-історичної літератури, що несе відбиток особистих переживань,
розпуки, роздратування. Вони позначалися на доборі джерел і їх інтерпретації. Вчений вважав, що
“дозріванню історичного підходу” так само не сприяли і трактування подій з позицій світоглядноідеологічних течій – консерватизму і націоналізму, які протиставлялися панівним у 1917 р. ідеям
ліберального демократризму [42].
Для нової генерації істориків 1970–1980-х років, що гуртувалися навколо українознавчих
установ діаспори (Український науковий інститут Гарвардського університету, Канадський
інститут українських студій в Едмонтоні та ін.), історія Галичини, зокрема й досліджуваного
періоду, не була пріоритетною. Однак їхні історіософські праці (І. Лисяк-Рудницький та ін.),
історичні синтези (О. Субтельний), студії у галузі історіографії, методології та узагальнюючі і
спеціальні розробки з історії українського національного руху (М. Богачевська-Хом’як, Л. Винар,
Ф. Сисин, Р. Шпорлюк, Д. Химка та ін.) реально вплинули як на становлення пострадянської
науки в Україні, так і на вивчення конкретно-історичних питань, пов’язаних з історією Галичини
воєнно-революційної доби 1914–1919 рр.
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Належність до державницького табору нерадянської історіографії 1920–1980-х років
ідентифікувалася не за методологічними чи теоретико-концептуальними підходами, а за ідейнополітичними ознаками, що дає підстави для його поділу на консервативну, націоналістичну,
національно-демократичну течії. Оригінальне, хоча подекуди дискусійне, історіософське
осмислення поглядів “галицьких консерваторів” (С. Томашівський, В. Кучабський, І. Кревецький,
І. Крип’якевич,
О.
Назарук)
та
“націоналістів”
(С. Рудницький,
О. Бочковський,
В. Старосольський, С. Дністрянський) на роль і місце Галичини в історії України запропонував
В. Потульницький [31, с. 396–409]. Зрештою, між ученими довший час триває дискусія щодо
впливу державницького напряму на українську історичну науку. Одні вважають, що він був
обмеженим (І. Лисяк-Рудницький, Б. Крупницький), інші наголошують на “виняткових впливах”,
особливо на українську історіографію 1920–1930-х років [44, с. 307]. Констатуючи збереження
державницьких традицій в українській зарубіжній історіографії другої половини ХХ ст., необхідно
зауважити, що попередню ідею спадковості (княжа – козацько-гетьманська – модерна держава)
заступила ідея дисконтинуїтету української історії, яка побутувала в термінах “неісторична”,
“неповна”, “незавершена” нація [43, с. 12–15]. Це сприяло збереженню її національної
спрямованості, але водночас обмежувало проблемно-тематичний та жанровий діапазон наукової
творчості.
Загалом феномен української зарубіжної історіографії потребує окремого комплексного
дослідження, яке б спростувало побутуючі навколо неї стереотипи (приміром, варто
предметніше з’ясувати поширену тезу про “цілковиту відсутність” для діаспорних істориків
доступу до першоджерел), прояснило вплив різних обставин на характер і результати
наукових студій тощо.
До специфічних феноменів історієписання слід віднести радянську історіографію, що
представила чи не найменший здобуток із означеної проблеми, оскільки вона не належала до
пріоритетних напрямів дослідницької діяльності. Здолавши етап гострої критики першої
половини 1990-х років, сучасні вітчизняні вчені перейшли до виважених, поміркованих
оцінок радянської історичної спадщини [36; 14, с. 231–261], методологічного й
історіософського осмислення її природи [10], ґрунтовної полеміки щодо наукового апарату,
періодизації, характерних рис радянської історичної науки [30] тощо.
Нам також важко погодитися з тими сучасними вченими, які українську радянську
історіографію характеризують як період “суцільної темряви”, коли в діяльності українських
істориків “звичайними явищами” стали “поверховість і легковажність, зниження вимог до себе і
малокомпетентність, дилетантство і безвідповідальність, пристосуванство і нахил до зовнішнього
блиску, поклоніння штампам і стереотипам” (Я. Дашкевич). Вважаємо за невдячну справу
піддавати суворій науково-критичній експертизі існуючу під пресом ідеологічної машини
історіографію, тому, не звинувачуючи її представників у відомих недоречностях, воліємо
відшукувати, узагальнювати їх оригінальний доробок, який, попри часові нашарування, відбиває
поступ української історичної думки. Утім, такий підхід не означає відмови від її виваженого
аналізу.
Так, стверджуємо, що прикметною позитивною рисою доробку радянських дослідників,
зокрема у 1970–1980-х років стало нарощування джерельної бази, яка поповнювалася
документами не лише з архівосховищ УРСР й СРСР, а й закордонних, переважно польських,
установ. Учені були ознайомлені з розробками іноземних колег із країн соцтабору, а також
західноукраїнських авторів міжвоєнного періоду, який не тільки слугував предметом критики
“буржуазних націоналістів”, а й використовувався як інформативне історичне джерело. Попри
переважання нарративізму, описовості, цитатно-ілюстративного викладу матеріалу, простежуємо
прагнення до цікавих узагальнень на основі опрацювання значного масиву емпіричного матеріалу.
Формулювалися аналітичні положення і висновки щодо внутрішнього й зовнішнього становища
та перспектив боротьби українців Галичини за своє національне, соціальне визволення.
Окреслені риси і тенденції притаманні працям О. Карпенка, С. Макарчука, Ю. Сливки,
І. Васюти та інших дослідників. Історико-біографічні праці про плеяду істориків, які довели, що і
за умов радянської дійсності можна було залишатися справжніми науковцями, залишаються
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актуальними для сучасної історіографії, хоча окремі плідні кроки у цьому напрямі вже зроблено
[41; 16]. Говорячи про складну, делікатну з морально-етичних міркувань проблему становища і
поведінки вчених-істориків за умов радянської дійсності, висловимо кілька міркувань стосовно їх
“співіснування” і ставлення до офіційних ідеологічних доктрин. По-перше, зберігався неписаний
закон визнання обмеженого кола авторитетів, які “монополізували” розробку певних конкретноісторичних тем, визначаючи (диктуючи) контури і перспективи їх вивчення. По-друге, історики
допускали певні форми компромісу, полярні точки якого коливалися від удаваного визнання чи
нейтралітету щодо офіційного доктринерства до намагань відкрито висловлювати свої погляди, як
у випадку з О. Карпенком [21].
Ще одна принципова, на нашу думку, заувага. В сучасній історіографії подекуди
зберігається витворений на початку 1990-х років стереотип протиставлення “наскрізь
заідеологізованої” радянської історіографії діаспорній. Насправді ця риса властива їм обом: ідейна
заангажованість зумовлювалася протистоянням двох політичних систем; дух конфронтаційності
знижував наукову вартість праць, а надмірна заполітизованість призводила до однобічних оцінок і
висновків. Однак серед науковців молодшої генерації діаспори поступово переважило розуміння
необхідності толерантного ставлення і творчого використання всієї історичної спадщини.
Процеси горбачовської “перебудови” і “гласності” викликали якісно нову ситуацію в
історичній науці Україні. Своєрідним перехідним етапом від зламу старих стереотипів до
формування осучасненого образу минулого у пострадянській історіографії став кінець 1980-х –
початок 1990-х років. Його зміст і тенденції розвитку вже досліджувалися вітчизняними і
зарубіжними вченими [6; 22; 28; 40], що дозволяє зосередитися на з’ясуванні того, як
поліваріантність інтерпретацій історичного процесу, переоцінки традиційних підходів та чергової
концептуалізації української історії позначилася на вивченні означеної нами проблеми
дослідження.
Швидка руйнація старих стереотипів та втрата усталених методологічних канонів і
орієнтирів зумовили “раптове загострення” кризових явищ в українській історіографії, що, у свою
чергу, ускладнило проведення наукових досліджень. Згодом цю ситуацію визначатимуть і як
початок “ренесансу” історичної науки в Україні, коли на тлі критики радянської історіографії
розгорталося нагромадження “нових” фактів, реабілітація “незаслужено забутих” імен,
переосмислення знакових і актуальних проблем історичного минулого. Важливу роль у
заповненні такого “історіографічного вакууму” відіграла різножанрова діаспорна література, яка
бурхливим потоком полинула в Україну, стаючи чи не головним “першоджерелом” продукування
компілятивних праць. Поряд з цим розпочалося як перевидання класичних робіт з української
історії, так і публікація різного роду маловартісних текстів. Все це дало потужний, але
неоднозначний імпульс розвитку історіографічного процесу в першій половині 1990-х років та
вповні проявилося у вивченні проблем, пов’язаних із даною темою. Такі суперечливі процеси
переосмислення породжували нові стереотипи та національно-патріотичний пафос, що не завжди
наближало до відновлення історизму і об’єктивності наукових оцінок.
Стан і перспективи розвитку організаційно-інституціонального ландшафту української
історіографії, що передусім визначається кадровими ресурсами та специфікою й результативністю
функціонування наукових установ, предметно аналізувалися авторитетними вченими [19; 8; 13].
Зміни у цій царині неоднозначно, але загалом позитивно позначилися на вивченні історії Галичини
воєнно-революційної доби. Збереглася ситуація попередніх десятиріч, коли науковці провідних
академічних установ Києва і Східної України майже не проводили спеціальних досліджень з
означеної проблеми, що якоюсь мірою компенсували синтези, які пропонували концептуальне
осмислення і визначення її ролі та місця в українській історії ХХ ст.
Напрацювання Інституту історії України НАНУ (директор – академік НАН України
В. Смолій) – головного центра і координатора історичної науки – великою мірою визначає
стратегічний поступ і перспективи розвитку вітчизняної історіографії. Про це свідчать
бібліографічні видання та аналітичні публікації [3; 32; 33], зокрема і в “Українському історичному
журналі” – центральному фаховому науковому часописі України. Фундаментальні розробки
співробітників інституту, відомих учених С. Білоконя, В. Верстюка, С. Віднянського,
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Г. Касьянова, С. Кульчицького, О. Лисенка, О. Реєнта, О. Рубльова, Ю. Пінчука, В. Смолія,
Р. Пирога, О. Удода та інших, з новітньої і регіональної історії України, історіографії, спеціальних
історичних дисциплін, історичного краєзнавства визначають систему координат вивчення Першої
світової війни та наступних революційний подій в Україні, зокрема й у Галичині. Про це, для
прикладу, яскраво свідчать такі знакові видання, як “Українські визвольні змагання 1917–1921 рр.”
[35], що вийшло окремим томом у серії “Україна крізь віки”, відзначеній Державною премією
України в галузі науки і техніки, та багато інших.
Це ж стосується і доробку науковців окремих структурних підрозділів Інституту історії
України НАНУ. З-поміж них відзначимо напрацювання відділу історії України ХІХ – початку ХХ
століть (керівник – член-кореспондент НАНУ О. Реєнт). Його співробітники активно й плідно
розробляють проблематику Першої світової війни та України (науково-дослідний проект “Велика
війна і Україна”), національної соборності (науково-методологічний проект “Україна соборна”),
оприлюднюючи результати своїх досліджень як в “Українському історичному журналі”, окремих
монографіях і статтях, аналіз яких буде запропоновано далі, так і в започаткованому відділом
періодичному виданні “Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.”.
Значним є доробок співробітників відділу історії Української революції 1917–1921 рр.
(керівник Р. Пиріг). В їх полі зору – аналіз основних тенденцій розвитку української державності,
характеристика соціально-політичних сил на різних етапах української революції, процеси
боротьби за владу, відносини держави й армії, зовнішньополітичні аспекти діяльності українських
урядів, національно-культурний рух та ін. Реальними і вагомими результатами діяльності відділу,
на нашу думку, окрім опублікованих збірників документів і матеріалів, монографій, аналіз яких
буде запропоновано окремо, є створення сучасної концепції історії Української революції.
Окремо слід відзначити напрацювання співробітників відділів української історіографії, а
також спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів. Ними
запропоновано високовартісні розробки з проблеми розвитку української історіографії у ХХ – на
початку ХХІ ст. Фаховий збірник “Історіографічні дослідження в Україні”, що з 1997 р. видається
під патронатом відділу, істотно впливає на розвиток цієї наукової галузі.
Сучасний стан дослідження історії Галичини за воєнно-революційної доби 1914–1919 рр.
важко уявити без потужного здобутку Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН
України імені І. Ф. Кураса. Йдеться про праці теоретико-методологічного характеру з історії
українських партій і суспільно-політичної думки (Ю. Левенець, І. Курас, В. Категоренко,
В. Перевезій, Ю. Шаповал, Л. Шкляр), напрацювання в галузі етнополітичних й етнонаціональних
відносин (Л. Нагорна, М. Панчук, І. Погребинська, О. Рафальський та ін.), розробки з проблем
Першої світової війни, Української революції, соборності, історіографії, історичної регіоналістики
(Т. Бевз, І. Гошуляк, О. Красівський, В. Кривошея, В. Солдатенко, В. Яремчук та ін.) тощо. Поряд
із великою кількістю різновидових одноосібних і колективних праць з означеного кола проблем
[4] співробітники інституту проводять цілеспрямовану координаційну роботу з консолідації
наукового потенціалу України. Цьому слугують також періодичні видання, зокрема й “Наукові
записки”.
Хоча історія Галичини, у т. ч. й за досліджуваного періоду, не була пріоритетом наукової
діяльності Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, напрацювання
його співробітників має виняткове значення для нашої роботи. Ідеться передусім про
фундаментальні розробки теоретико-методологічних засад історіографії та джерелознавства,
публікації джерел з історії України, видання творчої спадщини визначних учених і громадськополітичних діячів України, праці про діяльність культурологічних установ тощо. Виконуючи
функцію провідного осередку з підготовки кадрів у галузі історіографії і джерелознавства,
інститут також випускає десятки серійних видань та наукових збірників, з-поміж яких виокремимо
“Український археографічний щорічник” (з 1992 р.), в якому публікуються нові документальні
матеріали з історії України ХХ ст.
Попри незаперечний вплив інтелектуального середовища столиці, у силу об’єктивних
суспільних і наукових чинників визначальний внесок у дослідження нашої теми все-таки зробили
наукові осередки західного регіону України. З-поміж них безумовна першість належить
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львівським історикам, які успадкували високий дух науки від шкіл М. Грушевського та
І. Крип’якевича. Чимало з них є співробітниками Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, становлення і розвиток якого пов’язані з іменами І. Крип’якевича, М. Возняка,
Я. Дашкевича, О. Карпенка, М. Кравця, М. Герасименка, Г. Ковальчака, Я. Ісаєвича, Ю. Сливки,
І. Патера, М. Литвина, К. Науменка, Б. Якимовича та інших знаних учених, котрі досліджували
історію Галичини першої третини ХХ ст. Як за радянського періоду, так і в роки незалежності
одним з пріоритетних напрямів наукових досліджень інституту є вивчення суспільно-політичних і
національно-визвольних рухів на західноукраїнських землях у контексті загальноукраїнських та
європейських політичних, соціально-економічних, культурних, етноконфесійних процесів. Їх
результати відображають відомі серійні видання “З історії західноукраїнських земель” (1950–
1960-ті роки), сучасний (з 1992 р.) друкований орган “Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність” та масив публікацій різних періодів [11; 12; 29].
Окремо слід відзначити наукові напрацювання вчених факультетів й інститутів історичного
профілю, дослідницьких підрозділів вищих навчальних закладів. Крізь призму нашої наукової
проблематики надбання вчених Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка
викликає зацікавлення передусім у галузі історіографії (Я. Калакура, В. Капелюшний та ін.).
Історикам Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича належить пріоритет у
буковинознавстві; вони істотно просунулися у дослідженні політичної історії доби Першої
світової війни (В. Ботушанський, В. Добржанський, Л. Карпо, Ю. Макар, С. Попик, В. Фісанов та
ін.). У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка під проводом
М. Алексієвця формується школа української історичної біографістики, з її кола вийшла низка
ґрунтовних праць про визначних учених і громадсько-політичних діячів, чия життєдіяльність у
науковому чи суспільному відношенні пов’язана з історією Галичини першої третини ХХ ст.
Національно-визвольний рух краю у зазначений період активно вивчають дрогобицькі історики
І. Думинець, М. Сеньків та ін.
На окрему увагу заслуговує доробок ще двох національних університетів – Львівського
ім. І. Франка та Прикарпатського ім. В. Стефаника, які у першому випадку уособлюють
збереження і поглиблення наукової традиції з вивчення політичної історії Галичини ХХ ст., а у
другому – динамічне нарощування потенціалу досліджень, пов’язаних з цією проблематикою.
Львівські історики старшої генерації, передаючи свій досвід молодшим колегам, продовжують
плідну роботу над вивченням широкого кола проблем із суспільно-політичної історії Галичини
першої чверті ХХ ст., пропонують історіографічні розробки з цієї проблеми (С. Макарчук,
І. Васюта, Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, М. Мудрий, О. Павлишин, О. Сухий та ін.). Дедалі
помітнішим неординарним явищем наукового життя України стає існуючий при Львівському
університеті Інститут історичних досліджень, який під проводом Я. Грицака розробляє концепцію
модерної історії України [7], чому слугує його орган – “Україна модерна”.
Схожі тенденції простежуються у середовищі істориків Прикарпатського університету
(М. Геник, О. Жерноклєєв, О. Карпенко, М. Кугутяк, В. Марчук, І. Монолатій, Б. Савчук,
В. Великочий та ін.), які за останнє десятиріччя представили помітний науковий здобуток з історії
ЗУНР, суспільно-політичних рухів Галичини, а також у галузях археографістики, регіоналістики
тощо.
Потрібно відзначити продуктивну діяльність з формування наукових кадрів та розвитку
воєнно-історичних студій Львівського військового інституту ім. гетьмана П. Сагайдачного
Національного університету “Львівська політехніка”, який зі своїм “Військово-науковим
вісником” посідає помітне місце у формуванні військової історичної науки в Україні.
Слід мати на увазі, що, крім названих установ й осередків, значна частина вчених працює в
інших столичних та регіональних наукових і навчальних закладах. Поряд з істориками вагомий
внесок у вивчення комплексу проблем, пов’язаних з розвитком Галичини за воєнно-революційної
доби 1914–1919 рр., роблять фахівці з інших галузей знань – правознавці, політологи,
культурологи, соціологи, педагоги, географи та ін.
Беручи до уваги запропоновані вченими оригінальні типології і класифікації кадрового
потенціалу України на основі їх вікової градації, характеру наукової продукції, прихильності до

256

Україна–Європа–Світ

теоретико-методологічних, ідейних напрямів і течій [9, с. 54–57; 38, с. 96–97], відзначимо той
факт, що зміна поколінь у дослідженні історії Галичини воєнно-революційного періоду 1914–
1919 рр. відбулася у неконфронтаційному органічному руслі, що забезпечує спадковість і
поступальність історіографічного процесу. Провідну роль у відновленні досліджень з історії ЗУНР
відігравали представники старшої генерації, які одностайно сприйняли нову державницьку
парадигму, позбавляючись при цьому інерційного мислення. З кінця 1990-х років посилюється
роль у її вивченні молодих науковців, чиє становлення почалося за часів “перебудови”, чимало з
них здобули освіту за кордоном. Не “зраджуючи”, як і їхні старші колеги, засадам позитивізму,
вони активніше орієнтуються на західну методологію, намагаючись пристосувати, адаптувати її
теоретико-методологічні засади до вивчення української історії. Схожі процеси супроводжували
розвиток досліджень з історії суспільно-політичного руху Галичини за доби Першої світової
війни, однак у цьому випадку молоді науковці активніше долучилися до розробки цієї теми.
Отже, у ХХ ст. українська історіографія пройшла складний, бурхливий і суперечливий шлях
розвитку, що відповідним чином позначилося на характері та результатах наукових зусиль у сфері
вивчення суспільно-політичних процесів у Галичині в 1914–1919 рр. Базову основу для аналізу
наукової літератури з цієї теми дає вироблення прийнятного розуміння суті й змісту понять
“українська історіографія”, “регіональна історіографія”та понятійно-категоріального апарату
вітчизняної історичної науки загалом. Попри деяку дискусійність, умовність, вважаємо, що
науково обґрунтовані історичний та історіографічний хронологічні рівні нашого дослідження
відповідають реаліям суспільного становища Галичини та особливостям розвитку української
історичної науки.
Зміст, особливості, динаміку нагромадження наукових знань про суспільно-політичні
процеси у Галичині за воєнно-революційної доби визначали такі головні фактори, як українська
історіографічна традиція, західні науково-методологічні віяння та ідеологічні установки й
світоглядні уподобання, зумовлювані панівними державними режимами, впливами українських
партійно-політичних угруповань, особистісним світобаченням дослідників тощо. Це визначило
періодизацію історіографічного процесу даної дослідної теми та поділ істориків на відповідні
групи. Градація на західноукраїнську історіографію міжвоєнного періоду, історіографію
українського зарубіжжя (емігрантсько-діаспорну) 1920–1990-х років, радянську 1920–1980-х
років, сучасну вітчизняну (з 1991 р.), попри певну умовність і недосконалість, відображає як
поступальність і тяглість процесу її осмислення, так і неповторне змістове наповнення кожного з
означених концептуально-хронологічних блоків.
Вказані історіографічні сегменти не відзначаються внутрішньою цілісністю: під впливом
різних чинників вони проходили свою складну еволюцію, що проявлялося у більш чи менш
глибоких змінах. Це позначалося на формуванні головних історіографічних напрямів –
радянського та особливо державницького, всередині якого нуртували консервативна,
націоналістична, інші ідейні течії. Вплив інституціональної складової на історіографію
досліджуваної теми проявився в існуванні численних наукових і громадських установ різного
профілю і підпорядкування. Поряд з фаховими істориками вагомий внесок в осмислення
комплексу пов’язаних з нею проблем здійснили дослідники-мемуаристи та представники інших
галузей знань.
Важливою рисою української історіографії суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–
1919 рр. стало те, що до кінця 1980-х років на процес їх осмислення суттєво вплинули не стільки
теоретико-методологічні пошуки, в яких пануючою засадою залишався позитивізм, скільки
обставини ідейно-політичного характеру, які передусім і спонукали до дискурсу навколо різних
наукових проблем. При цьому безоглядно пануючою парадигмою залишався україноцентризм,
який виріс з романтичної історіографії попередньої доби й адаптувався до нових віянь часу та
суспільних викликів. На тлі дискурсу про “кризові явища” у сучасній вітчизняній історіографії в її
межах зроблено якісно новий поступ вивчення всього комплексу проблем, пов’язаних із нашою
темою. Долаючи стереотипи й інертність впливів попередніх періодів, сучасні історики
пропонують нові методологічні підходи й теоретичні моделі інтерпретації емпіричного матеріалу
та прагнуть, спираючись на традиції української історіографії та постмодерністські виклики
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західної історичної науки, переосмислити складний і суперечливий феномен суспільнополітичних процесів у Галичині за воєнно-революційної доби 1914–1919 рр.
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ГАЛИЦИИ 1914–1919 ГГ.: ОБЩИЕ ШТРИХИ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОРТРЕТУ
В статье делается попытка историографического анализа и общей характеристики
работ отечественных и зарубежных украинских ученых по проблеме общественно-политического, национально-культурного, этногосударствотворческого развития, межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Галиции в период Первой мировой войны и Украинской революции 1917–
1920 гг., определяются основные достижения и перспективы дальнейшего
изучения научной проблемы.
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UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES IN GALYCHYNA
1914–1919 BIENNIUM: THE GENERAL LINES OF A COLLECTIVE PORTRAIT
In the article is given a short to do the historiography analyze and general characteristic of
works of the domestic and foreign Ukrainian scientists on the problems of the social and political, national and cultural, ethnic development, interconfessional relations in Galychyna during the period of the First world war and Ukrainian revolution of 1917–1920, basic achievements and prospects of subsequent study of
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Ольга Надирова
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ФРАНЦІЇ
У статті проаналізовано роботи науковців, які досліджували різні аспекти проблеми збереження та охорони пам’яток історії, архітектури та культурної спадщини Франції в цілому. Охоплено
праці, пов’язані з питаннями ведення державних реєстрів,
здійснення ремонтно-реставраційних робіт, управління зонами охорони пам’яток, розкриття необхідності здійснення пропагандистських заходів з метою культурного виховання тощо.
Охарактеризовано роботи загального спрямування: діяльність
державних і громадських установ Франції, роль міжнародних
організацій.
Ключові слова: Франція, культурна спадщина, історіографія, пам’ятки
історії та архітектури.

А

налізуючи історіографію дослідженої проблеми логічно було б розділити її на
дві групи:
1) Французька та західна історіографія.
2) Радянська та пострадянська історіографія.
Французька історіографія з питань захисту культурної спадщини представлена
широким спектром робіт. Зважаючи на те, що ця сфера є міжгалузевою, питаннями
збереження культурної спадщини у Франції займаються дослідники та фахівці
різноманітного профілю.
Детальна історія формування французької політики збереження культурної спадщини
викладена у тритомнику П’єр Нора “Місця пам’яті” [1]. Увага автора прикута саме до
витоків французького пам’яткознавства та перших кроків у цій сфері: перший музей
пам’яток Франції Олександра Ленуара, заснування служби інспекторів культурної спадщини,
реформи в реставраційній справі Віоле-ле-Дюка тощо. Викладання матеріалу є досить
детальним і хронологічно послідовним.
Важливим підґрунтям для теоретичного осмислення витоків пам’яткоохоронної
політики, історії її формування є монографія Ф. Шоай “Алегорії спадщини” [2]. У своїй
роботі автор дає відповіді на питання, які ж сам і формулює в процесі роздумів: як давно
французи говорять про культурну спадщину, коли зародилось це поняття, чим воно є
відмінним у Англії, Франції, Італії. Спробою знайти точку відліку у турботливому ставленні
французького суспільства до культурної спадщини стало спільне дослідження Андре
Шастель та Жана-П’єра Бабемпа [3].
Чудовим прикладом аналізу гострих соціальних проблем сучасного французького
суспільства є праця Руссо Генрі [4]. Автор відстежує трансформацію поняття “культурна
спадщина” від давнини до сьогодення. Важливим для сучасного пам’яткознавства є
порушена автором проблема щодо необхідності диференціації критеріїв оцінки для
історичних і сучасних об’єктів культурної спадщини.
Загальний стан справи охорони пам’яток історії та культури у Франції 80-х рр. ХХ ст., з
коротким екскурсом в історію, дослідив Жан-П’єр Балі у монографії “Пам’ятки історії
Франції” [5]. Автор окремі розділи присвячує таким важливим темам як захист, консервація,
використання та адміністрування пам’яток. Декотрі статистичні та фактологічні дані
монографії вже застаріли, але це не заважає давати читачеві широке загальне уявлення про
систему та принципи пам’яткоохоронної діяльності, що велась у Франції в окреслений
період.
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Значний інтерес становлять дослідження Жака Ріго, фахівця в галузі культури, а
точніше, державної культурної політики Франції. Зупинімося на двох його монографіях
“Культура та можливості п’ятої Республіки” [6] та “Майбутнє політики культури” [7]. В
першій роботі автор аналізує розвиток політики культури Франції в часи П’ятої республіки.
Праця вирізняється критичністю аналізу і висвітлює весь спектр культурологічних
напрямків, підкреслюючи складний процес впровадження державної політики. В другій
монографії проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку культурної політики Франції. У
ній автор робить припущення щодо подальшого розвитку даного напрямку та вносить свої
пропозиції, як наприклад, прискорення процесу децентралізації влади та розширення
повноважень місцевих інституцій.
Вивченню державної політики збереження культурної спадщини присвячували свої
роботи й інші дослідники, серед яких Жан-П’єр ле Дантек [8]. Розкриваючи діяльність
французького уряду, він окремо виділяє розділ, де зосереджено саме на пам’ятках історії, їх
місці в державній політиці, відслідковуючи ці питання в хронологічній послідовності з кінця
Другої світової війни. У своїй праці автор робить висновок про недостатню увагу з боку
держави до пам’яток, що знаходяться на периферії та, як і Ж. Ріго, пропонує децентралізацію
заради покращення ситуації. Ж.-П. Дантек наполягає на продовженні політики соціотехнічно-культурного використання пам’яток архітектури та історії з метою надання
можливості пам’яткам заробляти кошти на самоутримання.
Проблемам децентралізації у Франції присвячена монографія П’єра Муліньєра
“Політика культури Франції та її децентралізація” [9], що містить важливий теоретичний та
фактологічний матеріал щодо ролі державних органів та представництв громадськості у
сфері охорони культурної спадщини. Автор приходить до висновку, що ефективність
пам’яткоохоронної діяльності залежить саме від органів місцевого рівня, оскільки лише вони
повинні стежити за збереженням розташованої на їх території пам’яток історії та культури.
Компетентні місцеві служби мають бути наділені правом впливу на прийняття рішень щодо
місцевої спадщини та контролю за порушниками Кодексу культурної спадщини.
Короткий аналіз функціонування французької системи збереження культурної
спадщини описано у статті Сеза де Гіза “Спадщина” [11], в якій визначено пріоритетні
напрями в французькому суспільстві. Також автор здійснив короткий екскурс в історію
формування державних інституцій, що допомагає краще зрозуміти та розкрити функції і
напрямки їх діяльність в наші дні.
У монографії Бертрана дю Вігно “Пам’ятки Франції” [12], надрукованій у 1991 році,
розглядаються теоретичні й практичні аспекти пам’яткоохоронної діяльності Французького
суспільства. Розкриваються принципи складання державних реєстрів. Автор наголошує, що
робота зі складання реєстрів культурної спадщини є найбільш необхідним кроком у
подальшій розробці програм зі збереження пам’яток, визначення обсягів фінансування тощо.
А отже саме проблемі державних реєстрів і приділено найбільше уваги в роботі.
Праця Марії-Анн Сір “Культурна спадщина – вибір Франції” [13] частково розкриває
сучасну реставраційну політику, приділяючи увагу дискусійним питанням реставрації
фасадів та збагачення інтер’єрів. Дослідниця розмірковує про доцільність відновлення
пам’яток. Але при цьому в монографії автор значну увагу приділяє історії створення
державних реєстрів культурної спадщини.
Важливий внесок у розширення теорії питань ведення реєстрів та ідентифікації
культурної спадщини зробили А. Даль [14] та Є. Цеват [15].
Науковець Жан Монгольф’є [16] вивчає доцільність охорони та збереження саме
історично природного середовища та духу історичного часу довкола пам’яток, а не
консервації сучасних територій, на яких вони розташовані.
Для французького суспільства 80–90х років ХХ ст. притаманні бурхливі дебати про
доцільність подальшого розширення державних реєстрів пам’яток, обговорювалось введення
нових механізмів їх формування. На той час реєстри культурної спадщини вже були
розширені об’єктами індустріальної, морської, річної архітектури кінця ХІХ – початку ХХ ст.
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З’являються нові праці науковців зі свіжими концептуальними підходами до реєстрації
пам’яток.
Бернар Тоульєр [17] написав монографію “Архітектура та спадщина ХХ століття у
Франції”, де описав багатство та різноманіття сучасних архітектурних об’єктів, надаючи
конкретні приклади. Автор розкриває своє бачення майбутніх типів архітектури та пропонує
нові підходи для оцінки сучасних архітектурних шедеврів, формулюючи свої критерії.
Жан-Ів Андрійо [18], на противагу передовим поглядам Б. Тоульєра, звернувся до
історичних витоків пам’яткознавства. Праця автора насичена ностальгією за минулими
часами, за грандіозними архітектурними проектами. Він звинувачує сьогоднішнє суспільство
у занадто пристрасній увазі до сучасних забудов, які, на думку Жан-Ів Андрійо, в більшості
випадків не мають архітектурної та мистецької цінності.
Цікавими та корисними для вивчення французької пам’яткоохоронної сфери є
аналітичні звіти державних посадовців, як, наприклад, Яна Гаіляра [19], аналітика фінансової
комісії та Ів Дужа [20] аналітика комісії у справах культури (обидві комісії діють при
Сенаті). У звітах на основі критичного переосмислення документальних джерел та
опрацювання сучасного фактологічного матеріалу детально проаналізовано функціонування
державних структур, сучасні політико-юридичні модифікації пам’яткоохоронної системи.
Водночас об’єктивно відзначено недоліки і прорахунки, переваги та здобутки держави в
роботі зі збереження культурної спадщини.
Архітектурній політиці Франції післявоєнного періоду присвячує свою монографію
Ж. Поісон [21], де досить докладно описує проекти та програми, пов’язані з культурною
спадщиною, що були запроваджені та реалізовані президентами П’ятої Республіки Франції.
Численним є і перелік робіт присвячених безпосередньо питанням реставрації та
відновлення пам’яток історії та архітектури. Так, комплексна праця Жана-П’єра Мохена
“Наука про спадщину” [22] висвітлює історію французьких та світових розробок різних
методик ідентифікації, консервації та реставрації історико-культурної спадщини та
необхідність налагодження зв’язків з різними науками для вдосконалення досліджень у сфері
культурної спадщини. Наголошується на міждисциплінарності пам’яткознавства.
Дослідженню теоретичних проблем реставрації пам’яток, організації їх збереження та
розвитку музейної справи у Франції також присвячена спільна монографія Ф. Растера та
С. Буке [23].
Міністерство культури Франції періодично випускає інформаційно-аналітичні бюлетні,
які насичені доступними за змістом матеріалами про механізм роботи Міністерства за
різними напрямками. Для нашої теми найбільш цікавими є наступні бюлетені: “Асоціації
культурної спадщини” [24], “Реалізація проектів в сфері культури” [25], “Захист будівель, які
є пам’ятками історії” [26], “Заповідні зони” [27], “Виконання робіт, пов’язаних з пам’ятками
історії та архітектури” [28]. Окрім інформативної насиченості, у бюлетнях містяться цікаві
для нашого дослідження статистичні дані, які показують теперішній стан і динаміку
розвитку справи охорони культурної спадщини.
У спільній монографії Філіп Робер та Крістін Демулян [29], пишучи про історикокультурну спадщину, акцентують увагу на розвитку інфраструктури, економіки та техніки,
що впливає на пам’ятки як позитивно, так і негативно. Автори виказують своє критичне
ставлення до сучасної неестетичної на їх погляд архітектури модерну, підтверджуючи думку
відгуками пересічних громадян і їх повне нерозуміння такого напрямку мистецтва.
У фундаментальних працях та монографічних дослідженнях, що висвітлюють питання
збереження культурної спадщини, часто виокремлюються такі питання, як формування
законодавчих та організаційних засад охорони пам’яток, пам’яткоохоронна діяльність
органів державної влади та широких мас населення.
Зокрема, Урфаліно Філіп [30] звернув увагу на необхідність вдосконалення правової
бази захисту пам’яток у Франції, та проаналізував існуюче на той час законодавство,
починаючи з закону “Про захист античних пам’яток” 1906 року. Автор розглянув існуючу
державну організаційну пам’яткоохоронну структуру. Загалом робота вивчає прийняті в
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країні основні положення та закони, пов’язані з охороною культурної спадщини та
здійснюваних на основі правових норм досліджень зі збереження, консервації, ідентифікації,
реєстрації та популяризації пам’яток.
Збереження будь-якої культурної спадщини можна гарантувати лише за суворого
дотримання норм і правил законодавства – такої думки дотримується науковець Жан Поль
Гюго [31].
Широке коло проблем збереження історичної спадщини, які виникали в різні епохи з
часів античності, відстежує Жан-Мішель Леньйод [32].
Еволюція ставлення суспільства до культурної спадщини на основі документів
історичних фондів простежується науковцями в колективній монографії “Спадщина: історія,
практика та перспективи” [33]. Аналіз джерел дає авторам можливість дослідити і порівняти
суспільну думку різних поколінь та проаналізувати чинники, які впливали на зміну
ключових поглядів щодо охорони пам’яток. Автори висвітлюють та характеризують етапи
розвитку громадського руху за збереження історико-культурної спадщини.
Певні узагальнення, важливі для розуміння динаміки розвитку державної опіки
культурною спадщиною містяться також в енциклопедичних виданнях [34], [35], [36].
Гідне місце в історіографії посідають серії робіт різних авторів про відомих
французьких архітекторів, митців, роботи котрих сьогодні внесені до державних реєстрів
культурної спадщини Франції. Архітектор Ле Корбузє [37], [38], який брав активну участь у
заходах з увічнення пам’яток і теоретично осмислював пам’яткознавчі питання. Так,
Ле Корбузьє писав про власні радикальні погляди щодо пам’яток історії та архітектури. Він
вважав, що немає потреби в збереженні всіх тих споруд, які є подібними та повторюються в
багатьох екземплярах. “Культ минулого ніколи не повинен заважати розвиткові міста та
створенню гідних житлових умов для його мешканців” [39]. Ле Корбзьє підкреслює
необхідність збереження лише тих об’єктів, які слугують виразом попередньої культури та
представляють загальнонаціональний інтерес. Архітектор ХІХ ст. Густава ле Грей [40] та
архітектор сучасного мистецтва напрямку модерн Жана Пруве [41] також зробили свій вклад
у культурну спадщину Франції. Короткі біографічні довідки про архітекторів різних часів
можна знайти в “Словнику архітекторів” [42].
Привертає увагу дослідників діяльність, у тому числі й культурна політика, президентів
Франції. Досягнення Франсуа Міттерана в сфері культури описав Елі Веісел [43], а заходи
Жоржа Пампиду в цій же сфері проаналізували Луї Мурон [44] та Ерік Руссел [45]. Значний
внесок у пам’яткоохоронні дослідження зробили автори збірки статей “Архітектурна
практика та політичні ігри 1945–1995 років”, в яку ввійшли роботи, присвячені політиці
Шарля де Голля [46], Франсуа Міттерана [47], Валері Жескар д’Естена [48].
Огляду проблем збереження пам’яток історії та культури в західноєвропейських
країнах, організації міжнародної опіки щодо найбільш видатних пам’яток, присвячене
ґрунтовне дослідження Д. Рассела [49]. Він розглянув проблему з урахуванням наявності в
західних країнах жорстких національних законів про недоторканість приватної власності, до
складу якої часто входять історико-культурні об’єкти. Автор зробив спробу проаналізувати
як в різних країнах державні органи співпрацюють з приватними власниками та
громадськістю у питаннях, пов’язаних з культурною спадщиною.
Цікавий фактологічний та теоретичний матеріал, з огляду на широкий спектр посилань
на літературу інших авторів, і якісний рівень поданої узагальненої інформації міститься в
довідковій енциклопедії “Великі люди держави” під редакцією Жана Тулара [50].
Дослідженням окремих пам’яток історії та архітектури Франції та їх особливостей у
різні епохи займався Жак Леврон [51], який висвітлює історію будівництва та життя окремих
об’єктів та архітектурних ансамблів країни. Досить детальне дослідження в своїй монографії
“Доба соборів” зробив Добі Джордж [52], приділивши увагу 980–1420 рокам. Найважливіші
факти історії та розвитку найбільш важливих пам’яток історії Франції, систематизованих за
періодами від найдавніших часів до сучасності, міститься в книзі “400 найкращих пам’яток
історії Франції” [53]. Варта уваги і монографія Ерлан-Бранденбург Алаін “Історія
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архітектури Франції: від середньовіччя до ренесансу” [54], де характеризуються архітектурні
та естетичні особливості споруд та місце деяких архітектурних шедеврів в історії Франції.
Продовжує історичну періодизацію праця Франсуа Лойє [55], присвячена архітектурному
мистецтву від часів Великої французької революції до сучасності. Є також низка робіт про
окремі історичні пам’ятки як, наприклад, Версаль [56], Фонтенбло [57], площа Вож [58],
палаци Луари [59] і т. ін.
Комплексні туристичні гіди та енциклопедичні видання подають узагальнену
інформацію про культурну спадщину Франції різних віків [60], [61], [62].
Для вивчення французького пам’яткознавства є важливою електронна база реєстрів
пам’яток історії, яка створена Міністерством культури та інформації Франції. База носить
ім’я Проспера Меріме, який свого часу започаткував традицію ведення державних реєстрів.
Також цікавими для нас є бази архівних документів та архівних фотографій, графіків й
планів. Доступ до цих та деяких інших баз даних відкривається з офіційно створеної
Міністерством культури Франції сторінки “Спадщина та архітектура” [63]. Всі вищенаведені
бази даних є взаємопов’язані. Так, наприклад, пам’ятка, що міститься в реєстрі
ім. П. Меріме, і має на своїй території деякі рухомі або нерухомі об’єкти, які так само
знаходяться під охороною держави – відповідно у реєстраційній картці пам’ятки є посилання
на конкретні справи цих об’єктів. Така ж ситуація з історичними фото, кресленнями та
планами будівель і прилеглими територіями, а також архівними документами з історії
культурної спадщини. Такі взаємні посилання між офіційними базами даних допомагають
зібрати повну інформацію про конкретні пам’ятки, а структурованість вебсайту полегшує
користування та управління ним.
В ознайомленні з діяльністю міжнародних організацій на території Франції важливе
місце займають офіційні інформаційні бюлетні. Так, наприклад, бюлетень французької гілки
ІКОМОС висвітлює новини, повідомляє розклад подій найближчого часу (конференції,
освітні заходи, виставки, конкурси), анонси нових тематичних видань та адреси корисних
Інтернет порталів, центрів документації та бібліотек. Якщо інформаційний бюлетень
французької гілки ІКОМОС охоплює пам’яткохоронні новини й анонси і ті, що не
стосуються діяльності цієї організації, то бюлетень Міжнародного фонду пам’яток зводиться
лише до висвітлення реалізованих ним проектів, чи тих, які заплановані або знаходяться в
стадії реалізації. У цьому бюлетені можна знайти також звіти та статистичні дані щодо
діяльності фонду. Так, наприклад бюлетень за 2005 рік подає цифри 9 і 1 – кількість
реалізованих проектів на теренах Франції та України відповідно.
Багато вчених присвятили свої дослідження міжнародним конференціям, результати
котрих стали переломними в історії розвитку пам’яткоохоронної справи. Гаазьку конвенцію
розглядав і досліджував А. Д. Акі [64].
У вільному доступі через мережу Інтернет також є офіційні веб-сайти ЮНЕСКО [65],
ІКОМОС [66], Міністерства культури Франції [67], Французького фонду культурної
спадщини [68], Центру національних пам’яток [69] та багато інших.
Наприкінці 80-х – початку 90-х років у радянській та пострадянській історіографії
відбулося деяке пожвавлення в розробці пам’яткоохоронних досліджень та вивченні досвіду
інших країн.
В. І. Акуленко – один з провідних вітчизняних авторів, дослідження котрого спрямовані
на законодавчі аспекти пам’яткоохоронної справи. Дослідник критикує існуюче українське
законодавство, здійснив його всебічний аналіз, порівнюючи з міжнародною практикою [70–
80].
Значна роль у дослідженні проблеми міжнародної охорони історико-культурної
спадщини належить М. М. Богуславському [81], монографія котрого протягом багатьох років
була єдиним докладним дослідженням цієї проблематики. Його праця належить до
найкращих з історії становлення міжнародного пам’яткоохоронного права. Окрім розкриття
історичних етапів становлення пам’яткоохоронної справи, в монографії приділено велику
увагу міжнародному співробітництву та діяльності міжнародних організацій.
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Ґрунтовним аналізом міжнародно-правового захисту культурних цінностей є
монографія Еміла Александрова. Аналізуючи історичний розвиток міжнародного
законодавства, автор констатує: “Велика французька революція висунула ідею охорони
пам’яток культури та мистецтва. Декретом Конвента від 1791 року вперше в історії пам’ятки
культури та історії оголошувались загальнонародним надбанням” [82, с. 25].
Радянські та надалі українські вчені не залишають поза увагою дослідження
міжнародно-правових документів. Пакт Рериха розглядав М. М. Богуславський [83],
Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи аналізує Л. В. Прибега [84], а
Венеціанську хартію – О. Пламенецька [85].
У серії “Музеї і монументи”, яку видає ЮНЕСКО, були опубліковані роботи, що
безпосередньо торкаються вивчення досвіду пам’яткозахисної діяльності в різних країнах
світу. Вони визначали проблеми загального та локального характеру, які постають перед
прибічниками збереження пам’яток, у різних країнах в певні періоди їх економічного,
політичного, соціально-культурного розвитку. Так, в 1978 р. у цій серії була опублікована
колективна монографія “Консервація і реставрація пам’яток та історичних будівель” [86].
У
1993
р.
в
працях
Центру
пам’яткознавства
вийшла
стаття
С. О. Єкельчика [87], яка присвячена діяльності державних установ і громадських об’єднань
щодо збереження та використання культурної спадщини Франції.
Монографія Т. І. Катаргіної [88] є унікальним в українській науці ґрунтовним
дослідженням про збереження культурної спадщини у США, Великобританії та Канаді. У
монографії автор на основі фактичного матеріалу та наукової літератури аналізує історію
формування концепції захисту нерухомих пам’яток у досліджуваних країнах та
функціонування їх національних пам’яткоохоронних систем. Розкриває Т. І. Катаргіна і
правовий механізм та принципи здійснення державних й приватних програм зі збереження та
використання культурної спадщини.
Висвітленню історичного розвитку захисту та збереження пам’яток в Європі
присвячена стаття К. Л. Лукічевої “Формування основ охорони пам’ятників в епоху
Ренесансу” [89]. Авторка наголошує на залежності основних принципів відбору та
класифікації пам’яток від особливостей естетичних поглядів епохи Відродження, аналізує
філософсько-естетичні передумови збереження пам’яток в західних країнах.
З питань збереження та охорони культурних цінностей в Україні є декілька
спеціалізованих періодичних видань. Центр пам’яткознавства започаткував видання “Праці
центру пам’яткознавства”. Цей щорічник висвітлює теоретичні та історичні проблеми
пам’яткознавства, охоплює питання рухомої та нерухомої культурної спадщини,
музеєзнавства та археології. Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень
періодично випускає збірник “Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних
досліджень”. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури є видавцем
інформаційно-методичних бюлетнів “Пам’ятки України: історія та культура” та “Вісник
УТОПІК”. При інституті історії України НАН України діє Центр “Зводу пам’яток історії та
культури України”.
Різні аспекти розвитку державного та громадського руху в Україні за збереження
пам’яток, особливості становлення та функціонування українського товариства охорони
пам’яток історії та культури містять роботи С. Заремби [90], [91].
Колективна монографія “Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика”,
відповідальним редактором котрої є В. О. Горбик [92], присвячена визначенню теоретичних
питань пам’яткознавства, дослідженню процесів формування системи захисту та збереження
пам’яток історії і культури в Україні, концептуальних положень щодо культурного надбання
в зарубіжних країнах. У роботі розглядається розвиток пам’яткоохоронної діяльності у 19–
20 ст. Окремо викладений практичний досвід підготовки і видання багатотомного “Зводу
пам’яток історії та культури України”. Розділи монографії 7–8 присвячені пам’яткам історії
та архітектури, де досить детально висвітлюються проблеми визначення та класифікації,
збереження та консервації.
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О. В. Горбик, Г. Г. Денисенко, П. І. Скрипник розробили історичний зошит “Пам’ятки
України: проблеми збереження і дослідження”, де розкривають актуальні проблеми охорони
і збереження історично-культурної спадщини взагалі. Автори вважають, що від кількості та
якості збереження пам’яток різних епох і періодів безпосередньо залежить повнота й
об’єктивність висвітлення історії. Автори роз’яснюють поділ пам’яток на 5 основних груп:
пам’ятки археології, історії, містобудування та архітектури, монументального мистецтва та
документальні. У висновку зазначається: “Нігілізм, бюрократизм і бездуховність політиків
призводять до того, що кожного року Україна не дораховується багатьох сотень пам’яток
історії та культури… Значну увагу слід приділити дослідженню тих проблем в історії
України, які довгий час вважалися “білими плямами”, зокрема таких як національновизвольний рух в Україні в другій половині XVII – першій половині XVIII сторіч, діяльність
Кирило-Мефодіївського товариства, братств, громадський рух, визвольні змагання кінця ХІХ –
початку ХХ століть…” [93, с. 39].
У колективній роботі “Вступ до історії: курс лекцій” Ю. М. Алексєєвим було
розроблено розділ “Історія та охорона історико-культурної спадщини” [94], де автор окремо
досліджує проблеми музеїв, бібліотек, архівів в Україні, а також розкриває історикокультурну спадщину як складову сучасної культури.
Виховні функції історико-культурної спадщини, її роль та місця в розвитку освіти
досліджував Ю. М. Алексєєв. Автор приділяє увагу сучасній класифікації пам’яток історії,
основним етапам розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні, історичним зв’язкам народів
Європи в пам’ятках історії та культури. Автор невід’ємно пов’язує розвиток
пам’яткоохоронної справи та рівень культури нації з якісною освітою: “Головною умовою
формування суспільства є засвоєння культури і гнучка високопрофесійна освіта, яка готує
високо кваліфікованих професіоналів” [95, с. 156]. Окремо виділяємо серію праць,
присвячених освітнім заходам та пропагандистській діяльності щодо пам’яток історії та
культури С. Д. Берніка [96], Л. П. Кузнєцової [97], П. А. Алейникова [98].
Протягом віків архітектурні ансамблі історичних міст видозмінювались, поповнюючись
новими спорудами чи позбавляючись старих, та набували при цьому нових естетичних
властивостей. Кожна епоха створювала в містах свої шедеври, які часто складались в єдину
художню систему стародавніх комплексів. Це свідчить про те, що і сьогодні потрібне нове
будівництво, яке б заповнювало історичне місто новими ансамблями, лише за умов
раціонального поєднання старого і нового стилю – так російський дослідник О. І. Пруцин
[99] пояснює своє бачення сучасної проблеми урбанізації та розбудови міст.
Н. Д. Недович та А. С. Шишков [100] переймаються проблемою збереження пам’яток
історії та архітектури при реконструкції історичних міст. Цікавим є те, що на перше місце
серед вимог до якісної та грамотної реконструкції історичних місць, дослідники ставлять
рівень культури спеціалістів та управлінського апарату, які беруть участь у прийнятті
рішень. Технічні та організаційні проблеми дослідники виносять лише на друге місце.
Л. В. Прибєга [101] всебічно досліджує проблему реставраційної реконструкції,
поділяючи її на три види (реставраційне відновлення, реставраційна реабілітація,
реставраційна копія) з докладним поясненням до кожного. В праці вченого хочемо
підкреслити важливість проаналізованого ним практичного досвіду для України в цьому
напрямку.
Результати археологічних досліджень, пов’язаних з пам’ятками історії та архітектури
знайшли своє відображення в двотомнику “Проблеми археології і архітектури” під редакцією
П. Ф. Доброва [102] .
Науковці Р. Ф. Рибін, Г. І. Чорний, В. А. Куциба спільно досліджують проблему
геологічної охорони історико-архітектурних пам’яток, що є необхідним для запобігання
деформації та руйнування будівель. Автори називають декілька геологічних причин
деформації: вібрації ґрунтових основ та конструкцій, нерівномірна осадка будівлі, утворення
підземних пустот під спорудою, зсуви ґрунтової основи, порушення режимів поверхневих та
підземних вод. Запобігання таких явищ є дуже важливим для збереження історико-
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архітектурних шедеврів. Автори вносять цікаву пропозицію – створити для територій
історико-культурних заповідників зі складними геологічними та тектонічними умовами
систему гідрогеологічного моніторингу з мережею спостерігачів-фахівців по всій Україні
[103].
Не залишаються поза увагою дослідників й унікальні території культурної і природної
спадщини. Серед них С. Л. Мазуров [104], котрий вивів основні критерії віднесення
територій до числа унікальних та їх охорони і консервації. До таких критеріїв, згідно з
автором, належать: насиченість території об’єктами й явищами історії та культури, цінність
історико-культурного потенціалу, естетичність елементів, стан збереження пам’яток у межах
території.
У цілому можна окремо виділити декілька основних груп питань, які висвітлюються у
проаналізованій літературі:
– загальні питання збереження історико-культурної спадщини;
– історико-аналітичні розвідки становлення законодавства та державних інституцій
Франції;
– дослідження проблем реставрації, консервації, утримання та використання пам’яток;
– висвітлення діяльності громадських доброчинних та міжнародних організацій на
території Франції.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФРАНЦИИ
В статье проанализировано работы ученых, которые исследовали разные аспекты
проблем сохранения и охраны достопримечательностей истории, архитектуры и культурного наследия Франции в целом. Охвачено работы, связанные с вопросами ведения государственных реестров, исполнения ремонтнореставрационных работ, управления зонами охраны достопримечательностей, раскрытие необходимости исполнения пропагандистских мероприятий
с целью культурного воспитания и т. п. Охарактеризовано работы общего
направления: действия государственных и общественных организаций
Франции, роль международных организаций.
Ключевые слова: Франция, культурное наследие, историография, достопримечательности истории и архитектуры.
Olha Nadyrova
HISTORIOGRAPHY OF HERITAGE PROTECTION IN FRANCE
In the article are analyzed works of scientists who researched different aspects of reservation
problems for historical, architectural monuments and French heritage in general.
Article covers works connected with questions of maintenance of state registers,
fulfillment of repair and restoration works, management of monument protection
zones, revelation of necessity in heritage advocacy with the aim of cultural upbringing. Described views of general trend: activities of public and state French
institutions, role of international organizations.
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Вадим Ореховський
РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА ІДЕЯ “ТРЕТЬОГО
РИМУ”
У статті автор розглядає проблему стосунків між владою і церквою у
Московській державі упродовж ХV–XVI століть, акцентує увагу
на процесі формування східнохристиянського варіанту намісницької влади, що набув тут поширення.
Ключові слова: Московська держава, російська православна церква,
“третій Рим”, східне християнство.

П

очаток XIV ст. в історії руських князівств Північно-Східної Русі був періодом
поступового зміцнення Московського князівства.
З усіх північних православних міст, що пережили перше монгольське
нашестя, Москва, здавалося, була найменш придатна для ролі майбутньої державної столиці.
Незначна кількість населення, відсутність величних культових споруд, слабка економіка та
військова потуга – все це було не на користь прийдешньої величі.
Вчені довго задавалися питанням про звеличення “третього Риму” [4; 7; 10; 18; 20; 21],
адже не збереглося майже ніяких свідчень про ті 140 років, що пройшли між падінням Києва
у 1240 р. і перемогою на Куликовому полі 1380 р., яка була одержана під керівництвом
московського князя Дмитрія Донського. Тому, напевно, настільки часто повторюються
традиційні причини цієї могутності: вигідне географічне розташування Московського
князівства; політична далекоглядність та військова талановитість його правителів; особливий
статус Москви як такої, що відповідає за збирання татарської данини; відсутність єдності у її
конкурентів та супротивників. Але ці пояснення не в змозі дати вичерпну відповідь: що ж
було в основі того могутнього ривка, який перетворив невеличке дерев’яне поселення у
столицю найбільшої держави тогочасної Європи?
З огляду на недостатню дослідженість цієї теми автор поставив за мету: з’ясувати вплив
славнозвісної ідеї “Москва – третій Рим” на формування східнохристиянського варіанту
намісницької влади, що набув поширення у російській державі XVI ст.
Щоб зрозуміти причини цього звеличення, необхідно прийняти до уваги релігійну
активність, яка лежала в основі політичних досягнень Москви. Особливо ця активність
зростає в кінці ХІІІ – на початку ХІV ст. У 1300 р. київський митрополит Максим (1281–
1305 рр.) “… не витримуючи татарського насильства, залишив митрополію і втік з Києва, і
весь Київ розбігся; а митрополит пішов до Брянська, а звідти пішов у Суздальську землю, і з
усім своїм майном і з крилосом” [11, c. 369]. Таким чином, центр релігійного життя
переміщується з Києва до Володимира Суздальського.
Однак, таким Володимиру судилося бути досить недовго. Після смерті Максима
розгорнулася боротьба за київську митрополію в результаті якої новим митрополитом було
обрано ігумена Ратенського монастиря Петра (1308–1326 рр.). Своєю перемогою, не в
останню чергу, він міг завдячити московському князеві Юрію Даниловичу, який виступив на
його підтримку. Отже, були закладені підвалини для зближення із удільними князями
невеличкої тоді Москви. Новий митрополит надовго залишає Володимир і живе в Москві,
відкриває там подвір’я на території Кремля, а у 1326 р. благословляє початок будівництва

270

Україна–Європа–Світ

першої в Москві мурованої споруди – Успенського собору, якому призначалося стати
кафедральним. Смерть Петра і отримання у 1328 р. “великого князівства” московським
князем Іваном Калитою (цього титулу було позбавлено тверських князів за ворожість
останніх до золотоординський чиновників) призвело до спроби князя висвятити на
Київського митрополита власного кандидата – архімандрита Феодора. Однак, цей задум
завершився крахом. У 1328 р. константинопольський патріарх призначив новим
митрополитом грека Феогноста (1328–1353 рр.). Тим не менше, після короткого перебування
на Волині та у Володимирі, Феогност того ж року переїздить до Москви й остаточно
утверджує тут резиденцію київських митрополитів. Він стає активним співучасником
боротьби за підпорядкування руських князівств Москві [11, c. 369–370].
Подальше зростання могутності церковної влади було пов’язане із діяльністю
митрополита Алексія (1353–1378 рр.). Син чернігівського боярина і хрещенник Івана Калити,
він став опікуном княжої влади і навіть був регентом за часів малолітства князя Дмитрія
Донського. Митрополичий вплив забезпечив захист Москві від конкурентів [13, c. 377–384].
Розширення кордонів московського князівства, що поступово перетворювалося у
Московську, а згодом Російську централізовану державу йшло паралельно із процесом
сакралізації влади великого князя. Вже у XV московські князі у деяких історичних
документах іменують себе царями. Правда, перший такий випадок пов’язаний ще з
домонгольськими часами. В написі на стіні київської Св. Софії йдеться мова про “успіння
царя нашого” [7, c. 17]. Під “царем” розумівся київський князь Ярослав Мудрий. Однак,
термін цей розумівся не як титул, а як звернення до князя витонченою мовою.
Подальше використання царського титулу було пов’язане із протистоянням Золотій
Орді. Присвоєння титулу, що був рівноцінний титулу правителя Орди доповнювалося також
спробами поєднати руських князів родинними зв’язками із імператорами Римської та
Візантійської імперій [5, c. 32]. До початку XVI ст. затверджується думка про те, що
царським достоїнством володіли князі Київської Русі, починаючи з Володимира І Святого.
Ця теорія слугувала не тільки обґрунтуванням царської влади князів Московських, вона
сприяла практичній реалізації теократичної доктрини про московського царя як царя
вселенського, православного, Намісника Христа на землі. Московське царство вбачалося ж
як вселенське православне царство, земне “відображення” Царства Небесного.
За часів Івана IV Грозного остаточно сформувалася теократична доктрина влади, згідно
якої князь Московський виступав не просто як сила Бога на землі, а його “живим образом” –
месією всього народу Божого. В офіційному листі Івана Грозного до князя Курбського цар
привласнює собі функції володаря людських душ та Спасителя: “А аще праведен еси и
благочестив, про что не изволил еси от мене, строптивого владыки, страдати и венец жизни
наследити?” [17, c. 12]. Цар, за думкою російського царя, очолює земну ієрархію, яка
відображає небесну, і, як наслідок, він – “живий образ” Царя Небесного на землі.
Ієрархічну структуру як основа християнського світосприйняття можна побачити вже у
“Палее Толковой” – компілятивній праці, що належить до жанру богословської літератури
(ХІІІ ст.). Тут викладена теорія небесної ієрархії, яка складалася з 10 чинів: перший чин –
ангели, другий чин – архангели, третій чин – початки, четвертий – влада, п’ятий – сила,
шостий – престоли, сьомий – панування, восьмий – багатоокі херувіми, дев’ятий чин –
шестикрилі серафими, до десятого чину відносилися ті, хто перетворився на демонів. Над
усіма силами кожного чину Бог поставив старшин, воєвод та інших начальників [22, c. 147].
Логічним наслідком такої будови стала тенденція (кінець ХV–XVI ст.), згідно якої, за
словами видатного філософа та богослова Максима Грека (1475–1555 рр.) великий князь
Московський – “Божий есть образ одушевлен, сиречь жив” [8, c. 350]. Цар є соправителем
Бога на землі: “Ничтоже убо потребнейше и нужнейше правды благоверно царствующему на
земле; самого бо правде царствующа Иисуса Христа, сущаго надо всеми Бога, имать
невидимо соустрояюща себе и соправяща сие земское царство”. За думкою М. Грека цар,
який не відповідає високим моральним характеристикам не може підтримувати високу честь
“царського імені” [8, c. 159].
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Теорія Максима Грека щодо ролі великого князя та його держави успадковувала
візантійську “політичну” теологію. Основними елементами цієї доктрини були наступні: цар
земний приймає участь у здійсненні влади Царя Небесного на землі як його “живий образ”;
особисті якості земного царя повинні бути як можливо більше наближеними до якостей його
первообразу – Ісуса Христа; статус та функції земного царя надають йому керівну роль у
земних справах [8, c. 296–297].
З цієї теорії робилися і відповідні висновки про ставлення московських царів до діячів
церкви. Володарю належала вища юрисдикція у церковній сфері. Подібно візантійським
імператорам московський великий князь повинен був стати верховним охоронцем
православ’я: “Оне убо на всех соборех не точию епископы и священники еретики бывшая, но
и потриярси и митрополиты по проклятии в темницы метаху…” [5, c. 231].
У кінці XV ст. був вперше запроваджений особливий церемоніал при висвяченні
Московського митрополита Симона (1495–1511 рр.), який копіював подібний церемоніал
висвячення візантійськими імператорами константинопольських патріархів. Метою
церемоніалу було закріплення за великим князем Московським права духовної інвеститури
(права затвердження кандидата у духовному сані). При самому присвяченні великий князь
власноручно вручив Симонові символ духовної влади – пастирський жезл. Як справедливо
зауважив російський історик церкви Є. Є. Голубінський: “тут вже і не одна обрядовість
царська, а вельми важлива новина істотна – свідчення і заява царських прав государя по
відношенню до митрополита...” [6, c. 612].
У кінці XV ст. бере свій початок ідея, згідно якої “Москва – Третій Рим”. Цар Московський
як Намісник Христа міг бути правителем тільки єдиного православного царства, яке
розумілося тільки як вселенське. Досить цікавим є той факт, що ще на початку XV ст. великий
князь Московський Василь I (1389–1425 рр.), вже намагався виключити з церковних служб
поминання візантійського імператора як єдиного християнського царя. З цього приводу навіть
відбулася полеміка між ним та Константинопольським Патріархом [10, c. 26].
Подальші події, що буди пов’язані із Флорентійською унією (1439 р.) та падінням
Константинополя (1453 р.), яке було сприйнято в Росії як покарання греків за
віровідступництво, сприяли остаточному затвердженню у світських та церковних колах
Московської держави теорії “третього Риму”. У 1471 р. у своєму посланні до новгородців
московський митрополит Филип (1464–1473 рр.) писав: “Розумійте, діти, – царствене
місто Константинополь і церкви Божі непохитно стояли, доки побожність сяяла нім, як
сонце. А як облишив він істину та поєдналися цар і патріарх Йосиф з латиною, та
підписали унію папі задля золота, так і скінчив безгідно своє життя патріарх, і Царгород
впав у руки поганих турків” [19, c. 76].
У подібній атмосфері значний вплив відіграло переконання в тому, що Християнська
імперія не перестане існувати із падінням Візантії та інших православних царств на
Балканах. Ідея перенесення єдиного православного царства з Константинополя до Москви
знайшла своє відображення в одруженні московського царя Івана ІІІ із племінницею
останнього візантійського імператора Софії Палеолог у 1472 р. та запровадження в Росії
декількома роками пізніше візантійської імператорської печатки із двоглавим орлом [3, c. 89].
У найбільш завершеному вигляді теорія “третього Риму” була викладена близько
1523–1524 рр. старцем Псковсько-Печерського монастиря Філофеєм. У своєму “Посланні
на звіздарів” він висловив досить поширену у російській публіці думку про гріховність
усього західного світу й про те, що і перший Рим, і другий Рим – Константинополь,
упавши в єресі, припинили бути центрами християнського світу. На зміну їм приходить
Москва. “Старого убо Рима церкви падеся от аполинариевы ереси, второго же убо Рима,
Костянтина града церкви, агаряне внуцы секирами и оскорды разсекоша двери ея. Сия же
ныне третяго Рима державного твоего царствия святая соборная апостольская церкви, иже
в концех вселенныя в православной хрестьянской вере, во всей поднебесней паче солнца
светитца, и да веесть держава твоя благочестивый царю, яко вся царства православныя

272

Україна–Європа–Світ

хрестьянския веры, снидошася в твое едино царствие и един ты по всей поднебесней
имянуешися царь…два убо Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти”[15, c. 54–55].
Царство Московське як християнське царство може бути тільки вселенським.
Відповідно і великий князь Московський, згідно цієї теорії, може бути тільки
вселенським царем. Філофей піднімає теократичну роль государя на небувалу висоту:
“броздодержатель святых Божиих престол святыя вселенскиа апостольскиа Церкве, иже
вместо римьскои і констянтинопольськои, иже есть в богоспасеном граде Москве” [20,
c. 345].
Таким чином, на межі XV–XVI ст. світоглядно було обґрунтоване домагання
Москви на роль центру єдиного вселенського православного християнського царства як
“живого образу” Царства Небесного на землі.
Вінчання на царство Івана IV стало підтвердженням принципового положення, що
влада в царстві земному належить тільки Богові. Як уже зазначалося, беручи участь у
“божественній владі” символічно, тобто як уселенський “живий образ” свого небесного
прототипу – Царя Небесного, цар земний проголошувався Намісником Бога. У повчанні
митрополита Макарія (1542–1563 рр.) великому князеві, говорилося: “вас бо Господь
Бог в себе место избра на земли, и на свой престол вознес посади, милость и живот положи у
вас, вам же подобает, приемше от Вышняго повеления, правление человеческого рода
православных царей, не токмо о своих пещися и свое точию житие правити, но и все
обладаемое от треволнения спасати и соблюдати стадо его от волков невредимо” [2, c. 82].
Однак, для визнання себе вселенським православним царем (зі всіма витікаючими
звідси канонічними повноваженнями), необхідно було отримати згоду східних
патріархів, і перед усім константинопольського. У 1561 р. Константинопольський патріарх
Іоасаф II надіслав “соборну грамоту”, яка і підтвердила право Івана Грозного “быти и
зватися царем законно и благочестиво”, і оголосив московського государя “царем и
государем православных христиан всей вселенной от Востока до Запада и до океана”.
Патріарх в своїй грамоті підтверджував версію про походження російських царів від
візантійських василевсів: “… нынешний царь Московский ... государь Иоанн изводится и
родословится от породы и крове сущно царские, сиречь от нея приснопамятныя царицы
государыни и дестины, сиречь владычицы, Анны, сестры самодержца царя Василия
Багрянородного; так же Монамах благочестивейший царь Константин со ... тогдашняго
Патриарха и сущаго тогда священного архиерейского собора пославша митрополита ефескаго
и антиохий-ского Патриарха и венчаша во царя благочестивейшаго и великого князя
Владимира и дароваше тому царский венец на главу его и с камением честным ...
диадимою и иная царская знамения и одежды. Тем же и священнейший митрополит московский и всеа великия Росии господин Макарий, оттуду пущен ..., увенча того во цари
законнаго и благочестивейшаго” [9, c. 121].
Отже, прийняття Іваном Грозним титулу “боговінчаного царя” юридично закріпило за
московськими царями, подібно візантійським імператорам, прерогативи верховного
захисника інтересів Церкви. Вже на церковному соборі 1551 р. (Стоглавий собор) цар виступив
у керівній ролі, властивій візантійським василевсам. Царська промова до Отців Собору
носить характер повчання: “Бога ради и пречистыя Богородицы, и всех святых ради,
потруждайтеся, во еже исправите истинная и непорочная наша христианская вера, иже от
божественнаго писания во исправление церковному благочинию и царскому благозаконию и
всякому земскому строению, и нашим единородным и бессмертным душам на просвещение и
на оживление и на утвержение истинныя православныя христианский веры” [12, c. 90–91].
Це свідчило про те, що Іван IV відчував і усвідомлював себе не тільки світським
верховним правителем, але і розпорядником у церковних справах. На думку царя, митрополит
та єпископи потребували як його царського заохочення, так повчання у справах церковного
впорядкування.
У 1572 р. Іван IV зібрав собор з приводу укладення його четвертого шлюбу. Собор
дав на це свою згоду, не дивлячись на обов’язкові для всіх церковні закони про
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неприпустимість для православних одружуватися вчетверте [1, c. 223]. Таким чином,
думка царя, який головував на соборах, виявилася вищою за церковні канони і соборні
ухвали.
Наприкінці XVI в. у Росії з’явився патріарх: вперше ним став митрополит Московський
Іов (1589–1605 рр.). Цікавим є те, що ініціатива запровадження патріаршества виходила від
світської влади. Сама процедура повністю відповідала візантійській традиції. В Успенському
соборі Кремля російські й грецькі єпископи здійснили обряд “таємної наради” про обрання
трьох кандидатів на патріаршество. Ці кандидати були наперед вказані царем Федором
Іоановичем та його боярином Борисом Федоровичем Годуновим. Потім всі учасники собору
відправилися до царського палацу, де цар у своєму виборі зупинився на Іові, що і стало
актом остаточного обрання. Саме місце вибору в патріархи (царський палац) свідчило про
першість царської влади в церковно-канонічних справах. Потім, знов в Успенському соборі,
відбулося висвячення новообраного патріарха. Цар виступив в ролі “ставлячого” патріарха,
вручив Іову, згідно ритуалу, символ патріаршої влади – посох митрополита Петра, тобто
здійснив акт духовної інвеститури [1, c. 223–224].
Заснування патріаршества було закріплене у спеціальний грамоті, що мала вид
соборного документа. У грамоті була зафіксована і причина цього акту: “... твое,
благочестивый царь, великое российское царство – Третий Рим превзошло благочестием все
прежние царства; они соединились в одно твое царство, и ты один теперь именуешься
христианским царем во всей Вселенной; поэтому и превеликое дело , по Божию Промыслу,
молитвами чудотворцев русских и по твоему царскому прошению у Бога и по твоему совету,
исполнится” [14, c. 48]. Це було відвертою спробою затвердити за московським царем
канонічні права уселенських православних царів як Намісників Христа.
Отже: 1) на початок XVII ст. у Московській державі остаточно затвердився
східнохристиянський варіант намісницької влади; 2) розширення кордонів Московського
князівства, яке поступово перетворювалося у Російську централізовану державу, йшло
паралельно із процесом сакралізації влади великого князя. Завершеного вигляду ця теорія
набула у працях видатного філософа та богослова Максима Грека (1475–1555 рр.).
Своєрідним доповненням до концепції М. Грека стала славнозвісна ідея “Москва – третій
Рим”, яка була викладена приблизно у 1523–1524 рр. старцем Псковсько-Печерського
монастиря Філофеєм; 3) зростання впливу російських царів у справах церкви одночасно
супроводжувалося зменшенням авторитету кліру у державних справах. За словами відомого
російського дослідника церковного права О. С. Павлова: “Московські царі хочуть бути
самодержцями у повному розуміння цього слова і не бажають розділяти свою владу з ким би
то не було. Вони вже не бажають, щоб їм говорили “на зустріч”, тобто незгідно з їх думками.
Перед ними повинні замовкнути колишні дружинники – зі своїми порадами, і духовні
ієрархи – зі своїми печалуваннями” [16, c. 335].
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Вадим Ореховский
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ИДЕЯ “ТРЕТЬЕГО РИМА”
В статье автор рассматривает проблему отношений между властью и церковью в
Московском государстве на протяжении ХV–XVI веков, акцентирует внимание на процессе формирования восточнохристианского варианта наместнической власти, который приобрел здесь распространение.
Ключевые слова: Московское государство, русская православная церковь, “третий
Рим”, восточное христианство.
Vadym Orexovskiy
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE IDEA OF THE “THIRD ROME”
In this article author takes a view of problem of the relationship between the church and authority of Moscow state during the XV–XVI century, he also emphasizes the main
attention on the formation process of the eastern Christian version of superior,
power which was extended there.
Key words: Moscow state, the Russian Orthodox Church, “third Rome”, Eastern Christianity.
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Степан Качараба
СУСПІЛЬНА ОПІКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НАД
УКРАЇНСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ У БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ
(КІНЕЦЬ ХIХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Греко-католицьке духовенство внесло вагомий вклад у організацію релігійного життя українців Боснії та Герцеговини. Воно значно
спричинилося до розбудови рідного шкільництва та організованого громадського життя переселенців.
Ключові слова: греко-католицька церква, українська еміграція, Боснія,
Герцеговина, громадське життя, шкільництво.

Н

априкінці ХIХ – на початку ХХ ст. окремим сегментом у суспільній діяльності
Греко-католицької церкви в Галичині була еміграція. За підрахунками
дослідників, у зазначений період, до США, Канади, Бразилії та Аргентини
емігрувало майже 500 тис. галицьких українців [1]. Окрім переселення за океан значних
масштабів набрав еміграційний рух до європейських країн, зокрема Німеччини та Боснії і
Герцеговини. Остання, була єдиним напрямом еміграції, який заохочував уряд АвстроУгорщини. Ці території австрійська влада намагалася остаточно закріпити у межах імперії
після Берлінського конгресу 1878 р., що засвідчували як зовнішньополітичні, так і
внутрішньополітичні заходи. Зокрема, законом від 22 лютого 1880 р. прийнятим Державною
Радою монархії, були визначені основи управління Боснією і Герцеговиною. Згідно з ним,
найвища влада над окупованими провінціями доручалася австро-угорському міністерству
фінансів, яке впродовж 1882–1903 рр. очолював Беньямін фон Каллай [2, с. 175]. Центральне
управління на місці складалося з чотирьох відділень: адміністративного, фінансового,
судового і будівельного [3, с. 97]. У 1880 р. фінансовим відділенням був виданий циркуляр
про колонізацію Боснії і Герцеговини. У ньому зокрема, передбачалося, що кожна родина
отримає відповідно до кількості робочої сили, певну площу землі під обробіток, на сінокоси,
будівництво хати, а у разі потреби – під пасовище. “Що стосується сплати податків, то тільки
через 10 років від початку колонізації прибутковий податок буде нараховуватися від суми
3000 піастрів” [3, с. 97].
Незважаючи на доволі привабливі умови колонізації, у перше десятиріччя після
публікації згаданого циркуляру з Галичини мали місце лише поодинокі випадки еміграції до
Боснії і то переважно не селянських родин, а службовців. Перші ж українські селяни
прибули сюди 1890 р. [4, с. 10]. Поступово еміграційний рух, став набирати масового
характеру. Так, у 1895 р. тільки із Золочівського повіту до Боснії переселилося 2140 осіб [5].
Еміграційне напруження досягнуло найвищого піднесення 1898 р. З цього приводу
галицький священик Йосиф Гродський писав: “1898 р. місто Прнявор в Боснії, де є
староство, заповнилося нараз нашими людьми, мов би там був який відпуст або ярмарок.
Коли так нарід з’їхався до того міста, що зрештою навіть не виглядає на місто, а є поганою
турецькою дірою, в якій тоді не було навіть одного готелю, то де стояла яка турецька
халабуда, підперта зі всіх боків колами, була завалена нашими людьми як оселедцями” [6,
с. 22]. У наступні роки еміграція у Боснію та Герцеговину стала носити характер
“еміграційної гарячки”. Особливо масовими були виїзди селян з Городенківського,
Тлумацького, Бучацького, Тернопільського повітів [7]. Згодом еміграція перекинулася на
такі повіти, як Самбірський і Дрогобицький [8].
Загалом, еміграція галицьких селян до Боснії та Герцеговини наприкінці XIX – на
початку ХХ ст. призвела до створення у цьому краї значних українських поселень.
Найбільші серед них – Дуброва (265 родин), Дев’ятин (150 родин), Дитляк (40 родин),
Камениця (46 родин), Козара (70 родин), Гайова (36 родин), Ціленець (28 родин), Раковац
Горішній (60 родин) та інші [9]. У вказаних осередках, як засвідчують архівні матеріали,
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проживало понад 10 тис. українців [10, с. 63]. Однак, “[..] були се бідні темні анальфабети,
одні з якимсь грошем, а інші без них; всі надіялися даром землі “царовини”, чекали роками
на ту царовину, терпіли, голод, нужду, мучила їх пропасниця, тай одні з розпуки пяничили,
другі жебрали, инші жили буковим листєм і пухли з голоду [..]” [11] – вказується у
документах. Така ситуація значно перешкоджала плановому веденню душпастирської праці,
оскільки окремо взята імміграційна громада не могла самотужки збудувати церкву і
утримувати священика. Ще однією перешкодою для душпастирства була значна віддаленість
українських поселень одне від одного. Так, наприклад, відстань від Баня-Луки до с. Дуброва
складала 35 км, а від Прнявора до с. Деветіни – 25 км [12]. Як наслідок, священики долали
величезні відстані, щоб відбувати релігійні практики. З цього приводу, у одному з листів
священика Андрія Абрагамовича до митрополита А. Шептицького відзначалося:
“Безнастанно подорожую – з Камениці на Дев’ятину, з Дев’ятини на Хорвачани, звідтам на
Бачву, а потому знов додому” [13, с. 1]. До цього варто додати, що галицьке грекокатолицьке духовенство, з огляду на вказані обставини, не виявляло жодної ініціативи до
пасторальної праці серед поселенців у Боснії та Герцеговині. “Я вже писав до кількох
священиків, котрі по моїй думці надавалибся до Боснії, але одні звиняються, а другі не
відписують навіть” [14, с. 22] – інформував А. Шептицького Й. Жук. За таких обставин
митрополит Андрей налагодив тісні контакти з Крижевацьким єпископом Юліаном
Дрогобецьким (Крижевацька греко-католицька єпархія у Хорватії була заснована 1677 р.),
котрого просив взяти під опіку боснійських українців греко-католиків. Як наслідок, на
початку 1900 р. Ю. Дрогобецький здійснив спробу залучити до душпастирства у Боснії
отців-василіан. “Приїхало тоді двох священиків о. Онуфрій Бурдяк, ігумен Кристинополя і
о. Пасивій Кисіль, директор печатні в Жовкві. [..] переступили вони боснійську границю і
почали научати в Прняворі від 16/3 до 23/3. Нечуваний натовп людей був тоді коло
Прнявора, бо так облягали наші люди Прнявор, як колись перед 30 роками під час війни
російські війська Плєвну” [6, с. 51] – писав Й. Гродський. Однак, результат тижневої праці
вказаних отців був мізерним. З огляду на це, Крижевацький єпископ призначив священиком
боснійським українцям греко-католикам бачванського русина Андрія Сегеді (народився
1862 р. у м. Шід, що у сучасній Воєводині), місцем осідку якому визначено м. Прнявор [15,
с. 33]. У свою чергу, на домагання Банялуцького римо-католицького єпископ Маріяна
Марковича, крайова влада у Сараєво виділила для його утримання щорічну субвенцію у
1000 форинтів [16]. Про А. Сегеді, як першого греко-католицького священика у Боснії, в
літературі говориться: “Се був чоловік добрий, але не міг бути тим, чим повинен бути для
переселенців; не знав вдачі руского чоловіка і не міг відчути його потреб, а впрочім сам не
мав доброї вимови з уродження, через що не міг науки голосити, а до того не розумів добре
по-руски” [11]. Попри таку невтішну характеристику, А. Сегеді виявився талановитим
організатором і ревним захисником боснійських українців. Зрештою, йому судилося
закладати підвалини організованого релігійного життя українців у Боснії та Герцеговині.
Його стараннями, 1900 р. засновано греко-католицькі парохії у м.Прняворі та у с. Деветіна
(українці називали його Дев’ятина) [17]. До складу деветінської парохії ввійшли села:
Хорвачани, Гаєви, Алексичі, Бошковиці. У 1906 р. А. Сегеді також заснував парохію у
с. Стара Дуброва [18]. Характерно, що усі вказані парохії він сам обслуговував. До цього
варто додати, що у 1902 р. українські поселення у Боснії відвідав А. Шептицький, де провів
вісім днів у монастирі монахів Трапістів [19] (Католицький чернечий орден, відгалуження
Ордену цистерціанців, заснований 1663 р. А.-Ж. ле Бутільє де Ранс – аббатом
цистерціанського монастиря у м. Ла Траппе (Франція) [20]. Тоді ним закуплено у с. Камениці
кілька гектарів землі, де А. Сегеді посадив виноградник. На цій ділянці у 1908 р. збудовано
Студитську лавру, що стала духовним осередком для боснійських українців.
У квітні 1909 р. владика Ю. Дрогобецький призначив на допомогу А. Сегеді пресвітера
Крижевацької єпархії Михайла Уйфалуші, котрий очолив парохію у Деветіні [21]. Однак два
священики, аж ніяк не могли заспокоїти духовних потреб галицьких українців у Боснії. У
такій ситуації А. Шептицький почав тривалі перемовини з боснійським римо-католицьким
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архієпископом Йосифом Штадлером та міністром фінансів Австро-Угорщини Іштваном
Буріаном фон Раєчем, на предмет заснування у Боснії греко-католицького вікаріату. Як
наслідок, 16 липня 1909 р. Папа Пій Х підписав відповідний декрет, а 10 вересня 1910 р.
іменував генеральним вікарієм ректора Генеральної греко-католицької духовної семінарії у
Львові, мітрата Й. Жука [22, с. 44–45]. Після цього, А. Сегеді та М. Уйфалуші відкликано з
Боснії, а планованих 5 парохій мали очолити священики з Галичини. Призначений Папою
Римським, генеральний вікарій Й. Жук власне і довершив організаційну розбудову
релігійного життя українців у Боснії та Герцеговині. Проте, його становище було доволі
складним, оскільки він став генеральним вікарієм Сараєвського архієпископа Й. Штадлера та
римо-католицьких єпископів у Баня Луці та Мостарі [23]. Місцем осідку генерального
вікаріату визначено м. Сараєво, а Крайове управління Боснії та Герцеговини виділяло на
його утримання 15 тис. крон щорічної субвенції. Така ситуація викликала крайнє
невдоволення української громади у столиці Боснії, яку в тому часі очолював президент
Сенату при Верховному суді у Сараєво, доцент університету у Загребі, уродженець
Рогатинщини Михайло Зобків. Останній вважав, що “[..] інституція генерального вікарія єсть
цілком злишня, а за ті гроші лучше б креовати більше посад душпастирських і підпомагати
будову церков” [14, с. 33]. Більше того, коли Й. Жук прибув до Сараєво, то “[..] русини
прийняли мої візити у них дуже зимно, а в коротці вручили мені повідомленє, що мого
приїзду і уряду зависимого від латинських єпископів не приймають до відомости. На мою
Службу Божу ніколи з засади не приходили” [14, с. 17 зв.–18] – писав Й. Жук
А. Шептицькму. До цього варто додати, що українська громада у Сараєво навіть звернулася з
пропам’ятним листом до Папи Римського, де висловила рішучий протест проти
підпорядкування “[..] босанських русинів, котрих є там поверх 6000 під власть римокатолицького сараєвського архієпископа Штадлера” [24]. Попри те, Й. Жук організував
парохію у Сараєво, до якої входили околиці боснійської столиці й разом з ними тут, станом
на 1910 р., було 1434 греко-католики. Він також заснував парохії у селах Завідовіч та
Козарац [25]. Станом на 1912 р. у Боснії та Герцеговині було 6 греко-католицьких парохій.
У жовтні 1913 р., через погіршення стану здоров’я, Й. Жук покинув Боснію і переїхав
до Відня, де став парохом церкви св. Варвари [26]. Після цього митрополит Андрей розпочав
енергійні заходи у Римі та Відні, з метою утворення у Боснії та Герцеговині грекокатолицької диєцезії, управитель якої, з титулом Апостольського адміністратора, підлягав би
безпосередньо Риму. Як наслідок, Папа Бенедикт XIV, декретом від 7 жовтня 1914 р.
іменував на цю посаду Олексу Базюка, котрий з грудня 1908 р. був душпастирем для
українських емігрантів у Бремені [27]. Місцем осідку йому визначено м. Баня Лука [19]. У
1914 р. О. Базюк заснував тут парохію, з центром у с. Козарац, яка довершила організаційну
структуру греко-католицької церкви у Боснії напередодні Першої світової війни [28].
Організаційна розбудова греко-католицької церкви у Боснії та Герцеговині вимагала
творення відповідної інфраструктури. Перша греко-католицька церква у цьому краї була
збудована, за фінансової підтримки А. Шептицького, впродовж 1901–1903 рр. у с. Деветіна
[29]. У 1907 р. ієромонах-василіанин Й. Гродський започаткував будівництво церкви і
монастиря у Камениці, які 1909 р. посвятив галицький митрополит [30]. Однак, найбільше до
церковної розбудови спричинився генеральний вікарій Й. Жук. У 1910 р. він розпочав
будівництво церкви у Баня Луці, оскільки на його переконання “[..] тут є центрум всіх
колоній і чим раз більше сходяться сюди наші люди” [14, с. 18]. А. Жук також ініціював
активну пропагандистську кампанію зі збору коштів у Галичині для будівництва церков у
Боснії. З цією метою він розмістив у галицькій пресі відповідні звернення із закликом до
пожертв. В одному з них відзначалося: “Для ратованя наших емігрантів від затраченя віри,
обряду і народности треба конче збудувати в кожній колоній церков – зглядно каплицю,
щоби тим способом сотворити наново осередок релігійного і національного життя, бо нарід
лиш тоді опирається підшептам і покусам, коли має у себе свою церков, або бодай
капличку” [31]. Більше того, він мав намір здійснити поїздку до США і “[..] від липня до
кінця жовтня [..] об’їхати Америку і зібрати трохи грошей” [14, с. 40]. Він також висунув
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ідею організації релігійного фонду. “Правительство згодилося в засаді на мій проект, то
значить стяганє певного проценту від податків плачених через русинів. Податок той був би
дуже мінімальний, але приносив би сталий річний дохід, котрим хотівбим амортизувати
евентуальну позичку на забудову церков (каплиць), домів парохіяльних і може ще креовати
хоч одну парохію” [14, с. 22] – вказується у документах. А. Жук також звернувся до
А. Шептицького з проханням зарахувати на навчання у Львівській семінарії уродженця
Боснії Мірка Боїча. “Він скінчив в Римі філософію, здав ліценціат, а відтак був на першому
році теології в Загребі. Архієпископ Штадлер дуже бажає, щоб він був священиком в Боснії і
в тій ціли навчився добре по-руски. З огляду на те, що з Галичини тяжко о священиків, для
того було б се для нашої місиї великим добродійством” [14, с. 32 зв.] – вказується у листі.
Інша справа, що до реалізації окремих задумів генерального вікарія так і не дійшло. Тим не
менше, вони мали позитивний вплив. У 1912 р. започатковано будівництво церков у
м.Прняворі та у с. Козарац, а також каплиць в селах Пастирів та Яблан. Цікаво, що
фундамент церкви Преображення Господнього у м. Прняворі посвятив Й. Жук, а його
асистентом був Н. Будка, котрий власне у цей час отримав повідомлення про номінацію на
єпископа для українців Канади [32]. У 1914 р. збудовано церкву у с. Лішня [33].
Розбудова церковної інфраструктури у Боснії та Герцеговині, поза всяким сумнівом,
мала важливе значення, однак для налагодження повноцінного душпастирства ще більшою
проблемою був людський чинник.
Як вже вказувалося, впродовж 1900–1908 рр. на українських поселеннях у Боснії та
Герцеговині душпастирював лише один світський священик А. Сегеді. Певні місійні
завдання, з травня 1908 р. виконували також отці-студити із с. Камениці Йосафат Ковальчук
та Іларіон Денщук. Однак вони, згідно з розпорядженням А. Шептицького, не мали права
покидати Студитську лавру і тільки там відправляли богослужіння. В часі відвідин Боснії, у
серпні 1908 р., митрополит Андрей дозволив студитам відправляти релігійні практики
безпосередньо на українських поселеннях. З цього часу вони обслуговували села Стару
Дуброву, Деветіну, Обсєчко і Каменицю. “Богослуженє було кождої неділі на иншій
кольонії. Отці ходили розуміється піхотою, ще й несли з собою всю утвар церковну і
потрібні богослужебні книги. На Козіглаві (Нова Дуброва) правили отці під дубом, а стіл
місто престола виносили самі, з хати найблизшого сусіда” [34] – писав Леонтій Куницький.
В часі місій мали місце різного роду непорозуміння з римо-католицькими священиками. Про
одне з них доповідав А. Шептицькому І. Денщук. “Через два рази в неділю булисьмо зі
службою Божою на Дев’ятині. Один раз позволив латинський священик відправити Службу
Божу в церкві, а на другий раз не хотів жодним правом позволити, аж ледве ледве впросили
тілько читану Службу Божу. На Дуброві оден раз булисьмо і то службу Божу співалисьмо
під Хрестом [35, с. 6–6 зв.]”, – вказується у листі.
Місійна праця отців-студитів справляла певний позитивний вплив на релігійне життя
української громади в Боснії, однак кардинально змінити ситуацію вона не могла. За таких
обставин, не маючи можливості повною мірою заспокоїти свої релігійні потреби, українські
поселенці могли стати легкою здобиччю для Сербської православної церкви. З цього
приводу ректор Греко-католицької духовної семінарії у Загребі Діонісій Няраді у листі до
митрополита Андрея писав: “Пропаганда з Сербії є дуже велика, так що і для римо-католиків
дуже прикро, а наші – єслі не прийде скора поміч, всі загинуть не лише національно, але і
для церкви католицької” [36, с. 22 зв.]. Цю думку підтверджував і Й. Жук, вказуючи, що “[..]
кольонії положені на лінії Баня Лука – Доберлін (около 1500 душ) грозять переходом на
схизму, коли не дістануть священика” [14, с. 18]. Більше того, у 1910 р. сербський депутат
Крайового собору в Сараєво вимагав “[..] віддалити від села, через волю народу, поселених
галичан” [37]. Така ситуація викликала занепокоєння не тільки з боку А.Шептицького, але й
навіть сараєвського архієпископа Й. Штадлера. Останній, ще у 1908 р. підняв клопотання
перед міністром фінансів Австро-Угорщини І. Буріаном про виділення коштів для утримання
апостольського візитатора (з капеланом) у Сараєво та 3 греко-католицьких священиків на
українських поселеннях [36, с. 22]. Як наслідок, у листопаді 1909 р. у Боснію прибув перший
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світський священик з Галичини Фелікс (Щасний) Щурко, котрий очолив парохію у Прняворі
[21]. У вересні 1910 р. зі Львова до Сараєво переїхав Й. Жук. Згодом у Боснію прибули
галицькі священики Юрко Колодій, Михайло Кіндій і Григорій Біляк, які очолили парохії,
відповідно у селах Деветіна, Козарац, Стара Дуброва. Вказані душпастирі були вихованцями
Й. Жука в часі його ректорства у Генеральній греко-католицькій духовній семінарії у Львові.
Їм належало розв’язати цілий ряд проблем, що накопичилися за останнє десятиріччя.
Священик Ю. Колодій очолив парохію в Деветіні у травні 1911 р. після священикаієромонаха А. Абрагамовича і перебував тут до 1923 р. Йому вдалося повернути українцям
парохіальну земельну ділянки, яку у свій час захопили римо-католики. З цією метою він
навіть звертався до відомого українського політика і депутата Австрійського парламенту
Миколи Василька, а той, у свою чергу, просив заступництва у міністра фінансів АвстроУгорщини Леона Білінського [38]. “Треба було ще гроша на церковну утвар. Тоді уложив
о. Колодій гарну відозву до католиків-німців у Австрії і ся відозва принесла о. Колодію 6500
крон. На руки о. мітрата Жука прислала була архікнягиня Стефанія для парохії в Деветіні
гарний, новий фелон” [39] – вказується у літературі. Під керівництвом Ю. Колодія збудувано
церкву у с. Гайова. Він також започаткував хроніку Деветінської парохії [40].
Священик М. Кіндій перейняв парохію у с. Козарац від Й. Жука. Він, довершив
будівництво парохіяльної церкви, а також каплиць в селах Пастирів та Яблан. За власні
кошти М. Кіндій купив 10 моргів поля для утримання душпастиря. “Крім цієї будівничої
діяльності о. Кіндій мав неабиякі труднощі з провокативними виступами під гаслом
“повороту до прадідівської віри” тобто незєдиненого православ’я. Але, цю спокусу вірні
козарацької парафії стійко витримали і парафія лишилася у єдності, бо відступило лише три
родини” [41] – відзначено у “Хроніці” козарацькох парохії.
У серпні 1912 р. М. Кіндій перейшов на парохію у Прняворі, оскільки місцевий парох
Ф. Щурко “[..] вніс поданє до фельдвікариату о посаду військового капелана” [14, с. 38].
Після відходу М. Кіндія козарацьку парохію аж до початку Першої світової війни
очолював Еміліян Ковч, колишній парох у м. Підволочиськах Скалатського повіту. “Отець
Еміліян мав прекрасний дар проповідувати Боже Слово. Він умів потішати, розвеселити й
навернути майже кожну душу до Бога. Про Всевишнього і про Пресвяту Богородицю він так
ревно говорив, що люди з жалю й радості плакали” [42, с. 61] – вказується у документах.
Впродовж двох літніх місяців 1912 р. помічником Е. Ковча був Н. Будка [43]. Цікаво,
що Папа Римський Іван Павлом II у червні 2001 р. оголосив обох священиків блаженними.
Священик Г. Біляк, до переїзду в Боснію, був сотрудником парохії у с. Рудно поблизу
Львова. У жовтні 1912 р. він очолив парохію у Старій Дуброві. Його зусиллями збудовано
тут церкву і цілий ряд парохіяльних будівель. Він також зумів повернути українцям земельні
наділи, які були захоплені поляками [44].
Після приїзду в Боснію галицьких священиків, місійна праця монахів-студитів, згідно з
розпорядженням Й. Жука, була звужена до рівня сіл Камениця і Обсєчко. Тим не менше,
Студитська лавра у Камениці продовжувала відігравати роль центру релігійного життя
українців греко-католиків у Боснії та Герцеговині. У травні 1912 р. тут розпочав свій новіціат
майбутній Екзарх для католиків Росії Леонід Фьодоров. У лютому 1913 р. він прийняв тут
схиму, прибравши монаше ім’я Леонтій [42, с. 22].
У березні 1913 р. приїхав до монастиря на новіціат брат митрополита Андрея Казимир
Шептицький (чернече ім’я – Климентій), де він перебував до кінця року [45]. “В часі свойого
побуту вибудував Брат Климентій своїм коштом одноповерховий мурований дім, вартости
20 000 крон, млин бензиновий, шопу і пивницю. Бракови води має запобічи цистерна на
кошт Брата Климентія – в висоті 4 500 крон” [46] – вказується у літературі.
У січні 1914 р. у Камениці сталася пожежа, в результаті якої згоріли церква і монастир. З
церковного майна вдалося врятувати іконостас, кивот, ризи і запрестольний образ [35, с. 107].
З початком Першої світової війни частина монахів була мобілізована в армію, рашта
заходилася відбудовувати знищену пожежою Студитську лавру, втрата якої завдала
непоправної шкоди релігійному життю українців у Боснії та Герцеговині.
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Греко-католицьке духовенство у розглядуваному краї докладало значних зусиль для
організації культурно-просвітньої роботи серед переселенців. Піонером у цій галузі був
Й. Гродський, котрого справедливо називали “апостолом босанських русинів” [47]. У 1907 р.
він заснував бібліотеки у с. Кмениця та у м. Прняворі. “Від Товариства “Просвіта”,
“Шевченка”, “Педагогічного” – від редакції “Діла” і “Народного Слова” – і від о. Василіян в
Жовкві випросив Брат Йосиф дуже много книжок до читаня – які усі вислав нашим людям у
Боснії” [48] – вказувала преса. Й.Гродський також звернувся до галицької інтелігенції із
закликом “[..] не марнувати прочитаних часописей, а відсилати їх до Босни, де вони
відслужать свою службу” [49]. Подвижницька праця Й. Гродського стала прикладом для
інших священослужителів. У 1909 р., за ініціативою Ф. Щурка, у м. Прняворі відбулися
установчі збори “Руської читальні товариства Просвіта”, яку він очолив [50]. Дозвіл на її
діяльність дала Крайова влада у Сараєво 20 жовтня 1909 р. [51]. Тоді ж було затверджено
статут товариства. Згідно з ним, воно мало на меті: національно-патріотичне виховання
членів шляхом читання книг і газет, організацію курсів грамоти рідною мовою,
ознайомлення з національною історією, літературою і мистецтвом, організацію
різноманітних курсів з господарювання і ремісництва, плекання народних та релігійних
традицій і народної творчості, організацію вистав, нагляд за моральним вихованням молоді,
організацію взаємодопомоги [51]. Прняворська “Просвіта” користувалася значною
популярністю серед переселенців і станом на 1914 р. засновано її філії у більшості
еміграційних осередків. Поза всяким сумнівом вона справила значний вплив на збереження
національної самобутності українців.
Важливою проблемою на українських поселеннях у Боснії та Герцеговині, що вимагала
нагального вирішення, була школа із рідною мовою навчання. “[..] коли б в Босні найшовся
який наш чоловік, сяк так спосібний учити діти приватно (бо по оселях шкіл нема), то люди
дуже радо посилали б своїх дітий до школи… Одначе і тим до сего часу Босна тішитися не
може” [6, с. 54] – писав Й. Гродський. На це звертав увагу Д. Няраді у листі до
А.Шептицького, у якому відзначав, що “[..] русини ідуть до сербської школи і зіставають і
вони і родителі схизматиками” [36, с. 37]. Виправити ситуацію намагалися монахи-студити,
які 1909 р. організували навчання дітей у с. Камениці. До цієї школи ходило 30 учнів і їх
навчав щоденно по 2 години, ієромонах А. Абрагамович [35, с. 36]. Певні кроки для
організації українського шкільництва вчинив також і Й. Жук. Він “роздобув” у Відні 150
букварів, які розповсюджено по усіх українських поселеннях [52]. У іншому випадку
дружина деветінського пароха Ю.Колодія вела у с.Деветіні “курс анальфабетів” [53]. Однак,
усі ці заходи були радше винятками, а не правилами і як наслідок, до початку Першої
світової війни українського шкільництва у Боснії та Герцеговині не існувало.
Греко-католицьке духовенство докладало значних зусиль для налагодження
господарсько-економічного життя українців у Боснії. Згідно з деякими інформаціями, вже у
1902 р. у с. Камениці існував кооператив “Греко-католицька щаднича каса” [54]. Тут також,
доволі успішно розвивалася винарня, якою опікувалися монахи-студити. Із врожаю 1909 р.
вони виробили 6500 літрів вина [35, с. 30]. Успіхи отців-студитів так заохотили Й. Жука, що
він “[..] вирішив спровадити для монахів у Камениці парову машину вартістю 12 тис. крон,
яка має служити до млина” [35, с. 53] – вказується у документах. У жовтні 1911 р. Й. Жук
запросив у Боснію відомого галицького кооператора Олександра Гарасевича, але його оцінка
економічних перспектив українців виявилася доволі невтішною. З цього приводу Й. Жук
писав А. Шептицькому: “Вигляди на економічне піднесення наших переселенців не такі
сьвітлі, як я собі представляв, але помимо того много можна зробити і буду старатись, щоби
се тягнути, бо тут велика нужда” [14, с. 32 зв.]. Попри всі негаразди, 1911 р. у м. Прняворі, за
ініціативою місцевого пароха М. Кіндія, засновано кооператив “Греко-католицька щаднича
каса”, який згодом володів капіталом у 4 млн крон [52].
Загалом греко-католицьке духовенство, попри складні обставини пасторальної
діяльності, внесло вагомий вклад в організацію релігійного життя українців Боснії та
Герцеговини. Воно також значно спричинилося до розбудови рідного шкільництва та
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організованого громадського життя переселенців. Його подвижницька праця значною мірою
сприяла збереженню національної самобутності українців на Балканах.
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Степан Качараба
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПЕКА ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НАД УКРАИНСКОЙ
ЭММИГРАЦИЕЙ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ СТ.)
Греко-католическое духовенство осуществило весомый вклад в организацию религиозной жизни украинцев Боснии и Герцеговины. Оно привело к значительному развитию родного образования и организованной общественной жизни
переселенцев.
Ключевые слова: греко-католическая церковь, украинская эммиграция, Босния, Герцеговина, общественная жизнь, образование.
Stepan Kacharaba
SOCIAL CARE GREEK CATHOLIC CHURCH EMIGRATION OF UKRAINIAN IN BOSNIA
AND HERZEGOVINA (THE END OF XIX – BEGINNING XX CENTURY)
Greek Catholic clergy have made a significant contribution to the organization of Ukrainian
religious life in Bosnia and Herzegovina. It has led to the development of home
schooling and organized social life of settlers.
Key words: Greek Orthodox Church, Ukrainian emigration, Bosnia, Herzegovina, social life,
schooling.
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Елла Бистрицька
УНІОНІСТИЧНІ ПРОЕКТИ ВАТИКАНУ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.
ТА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ УРЯДОВИМИ КОЛАМИ В РОСІЇ
У статті на основі архівних матеріалів з’ясовуються окремі аспекти
реалізації уніоністичних планів Ватикану в Росії та їх заангажованість у політичні процеси, які були зумовлені соціальними трансформаціями ліквідації царату й переходу влади до
Тимчасового, а згодом радянського урядів.
Ключові слова: Унія, уніоністичний проект, Святий Престол, Ватикан,
Російська православна церква, Католицька церква.

Р

озвиток діалогу між двома потужними християнськими центрами – Московським
патрірхатом і Святим Престолом – в історичній ретроспективі мав визначальний
вплив на систему міжконфесійних відносин й набув важливого значення як
чинник політичних процесів у міжнародній сфері. Впродовж століть формою відновлення
канонічного спілкування між православними і католиками виступала унійна модель
подолання розколу християнства у 1054 р.
Проте унії (Ліонська – 1274 р., Ферраро-Флорентійська – 1439 р., Берестейська –
1596 р.) створили модель церкви, яку Російська православна церква (РПЦ) не визнавала,
оскільки, як вона вважала, політичні мотиви в ній домінували над релігійними. У
подальшому такі церкви відчули тиск латинізації, що ще більше зміцнило російський погляд
на прозелітичну мету їх створення і бажання Апостольського Престолу підпорядкувати
Православну церкву. У протистоянні католицизму в будь-яких його формах РПЦ і царський
уряд виступали в тандемі. У Росії, де церква була запорукою стабільного розвитку російської
державності, поширення унії розглядалося як пряма загроза державній безпеці. З цієї
причини діяльність Католицької церкви в Російській імперії, а згодом в СРСР суворо
регламентувалася, а уніати жорстоко переслідувалися.
У першій чверті ХХ ст. уніоністичні* прагнення Ватикану щодо Росії у зв’язку з
соціально-політичними трансформаціями, які переживала остання, були активізовані. Їх
перебіг вказує на обопільну зацікавленість у нормалізації міждержавних і міжконфесійних
відносин. Проте готовність до компромісу з боку Ватикану і представників царського або
радянського урядів не отримала позитивного завершення, оскільки формувалася під тиском
політичних обставин. До переговорного процесу не була залучена РПЦ, що в майбутньому
продукувало упереджене ставлення православних до греко-католиків і навпаки, стало
причиною напруги між представниками цих церков в сучасних умовах. З цієї точки зору
з’ясування окремих аспектів уніоністичної моделі розвитку православно-католицьких
відносин, місце в них українських греко-католиків сприятиме подоланню усталених
стереотипів, які гальмують процес становлення повноцінного діалогу.
З огляду на визначальний вплив Святого Престолу і Московського патріархату на
характер міжконфесійних відносин у християнському світі, історія їх непростих взаємин є
предметом вивчення зарубіжних та українських учених. Ретроспектива формування унійної
моделі відносин між православними і католиками на теренах Російської імперії від ХІХ до
першої половини ХХ ст. показана в монографії італійського славіста А. Тамборри. Аналіз
*

Термін, який використовується у ХІХ–ХХ ст. для позначення теорії і практики об’єднання
Православної і Католицької церков під зверхністю папи Римського і зі збереженням обрядових традицій
православних. Теоретики уніонізму намагалися мінімізувати увагу до догматичних відмінностей, акцентуючи
на формах і засобах, які б формували позитивну громадську думку до ідеї возз’єднання серед віруючих обох
церков. Зокрема, пропонувалося відмовитися від системи індивідуальних навернень, визнати рівноправність
латинського і східного обрядів. Уніонізм теоретики возз’єднання церков відмежовували від уніатизму, який
характеризувався латинізацією обрядової практики, як наприклад, в українських греко-католиків.
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окремих етапів реалізації католицького уніонізму та участь в унійних планах митрополита
А. Шептицького присутній у працях А. Венгера, П. Майє, Л. Третякевича, В. Флетчера та
ряду інших авторів. Українські історичні події в контексті східної політики Ватикану в
період 1914–1923 рр. досліджені Л. Гентош. Для вивчення процесу становлення громади
російських католиків східного обряду, взаємин митрополита Андрея з релігійними,
політичними діячами та ватиканським керівництвом, які стосувались питань церковної
єдності, важливе місце посідають збірники документів, які підготували працівники
Центрального державного історичного архіву у м. Львові. При написанні статті авторкою
використані документи архівів Російської Федерації, а також матеріали монографії, що
дозволило проаналізувати основні етапи розвитку унійних проектів Ватикану та з’ясувати
місце в них Греко-католицької церкви.
На початку ХХ ст. ідеї унії набули нового змісту за підтримки папи Лева ХІІІ та
католицьких богословів-уніоністів. Вони вважали, що основною формою православнокатолицької єдності є уніоністична модель церкви, збудована на засадах визнання
апостольського походження східних церков і поваги до їхньої догматично-обрядової
практики. Пріоритетна роль у поширенні ідей возз’єднання православних з католиками в
Росії належала митрополиту А. Шептицькому, якому Пій Х таємно доручив опікуватися
католиками східного обряду. Діяльність митрополита в Росії напередодні Першої світової
війни постійно привертала увагу Міністерства внутрішніх справ і Департаменту поліції й
викликала глибоке невдоволення в російських урядових колах. Внаслідок цього, у них
сформувалася думка про А. Шептицького як впливового політичного діяча, повністю
відданого австрійському уряду і нездатного на компроміси з російською владою. Окрім того,
привертала до себе увагу його популярність та авторитет серед місцевого населення.
Вважаючи унію прозелітичним проектом Ватикану, політично шкідливим для Росії, й було
прийнято рішення про ізоляцію митрополита після захоплення Львова російськими
військами [5, с. 140].
Наприкінці Першої світової війни в Росії та Ватикані повернулися до аналізу
перспектив російсько-ватиканського діалогу. Війна окреслила політичне значення відносин з
католиками як в імперії, так і важливість нормальних дипломатичних відносин зі Святим
Престолом. У російському МЗС вважали, що в інтересах міжнародної політики потрібно
усунути існуючі суперечності між Православною і Католицькою церквами. Для Ватикану,
коли католики воювали один проти одного, війна стала фактором руйнування ідеї всесвітньої
католицької єдності. Духовні та церковні пріоритети поступилися національним і державним
інтересам. Серед частини ватиканських сановників побутувала думка про поглиблення
процесу децентралізації церкви та формування окремих національних церков. Релігійні
проблеми, наповнені національним змістом і пов’язані з геополітичними змінами на карті
світу, потребували віднайдення нових форм взаємовідносин між християнськими церквами.
Документ під назвою “Католицька церква і воюючі країни”, який зберігається в Архіві
зовнішньої політики Російської імперії свідчить, що неофіційні контакти у цьому напрямі
між ватиканською і російською сторонами відбувалися в жовтні 1916 р. В аналітичній
записці співробітника Міністерства закордонних справ (МЗС) В. Сватковського від 13–26
жовтня під назвою “Політична фантазія” було поставлено два питання: в якій формі Росія
може встановити “нормальні відносини” з Римом; у чому полягатиме “наше” зближення з
католицтвом. З програми двосторонніх відносин автор пропонував виключити питання унії
та об’єднання церков. “Об’єднанням церков можуть займатися пастирі церкви і філософи: з
точки зору політичної – це утопія. Навіть якщо об’єднання церков стане можливим у
майбутньому, то для політика воно ніякого інтересу не становить, тому що це майбутнє може
бути дуже і дуже далеким, а сучасні політичні завдання вимагають швидкого рішення” –
писав він [1, арк. 7–8].
Найближчим політичним завданням для Росії було послаблення Німеччини та
протестантизму. І саме на допомогу Ватикану в цій сфері розраховували російські урядовці.
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У документі пропонувалося запровадити прагматичний підхід до міжцерковних
відносин у формі “згоди”, “зближення”, “дружби”, які б не порушували внутрішніх засад
РПЦ [1, арк. 8]. Для з’ясування того, наскільки висунуті ідеї можуть знайти розуміння
керівництва Католицької церкви, російський агент мав зустріч з генералом ордену єзуїтів
Володимиром-Діонісієм Лєдоховським. Завдяки своєму становищу в Росії його вважали
доволі впливовим та поінформованим для обговорення цих питань. Пропозиції російського
МЗС замінити “нездійсненну унію або об’єднання двох церков: їхнім “альянсом” або
“згодою” була зустрінута з повним розумінням практичності такого підходу. Під час зустрічі
агент виклав пропозицію про використання вищезгаданих політичних форм для “зближення і
практичного співробітництва католицької і православної (а також англіканської) церков для
спільної кампанії проти войовничого імперіалістичного, антихристиянського імперіалізму”
[1, арк. 9]. Його цікавила можливість їхньої співпраці з огляду на догматичні та ієрархічні
відмінності.
Політична
спрямованість
розмови
знайшла
позитивний
відгук
В.-Д. Лєдоховського. Він висловив переконання, що догматичні відмінності та ієрархічні
питання не повинні бути перешкодою на шляху зближення. Їх виникнення зумовлювалося
особливостями становища церкви в період Середньовіччя і втратило свою актуальність. Для
встановлення добрих відносин, вважав В.-Д. Лєдоховський, “достатньо визнати Папу
Римського не главою, римським патріархом на рівні з іншими вселенськими патріархами”.
Він не вбачав суттєвих відмінностей між церквами: “Що стосується загального вчення
православної і католицької церков, їхнього духу, то вони є тотожними” [1, арк. 10].
Відповідь була настільки несподіваною і радикальною, що викликала здивування
співробітника апарату МЗС, який опрацьовував цей документ. Частина останнього речення
була ним підкреслена, а на берегах напроти абзацу щодо статусу Папи написано: “Оце так!”.
Таким чином, у дипломатичному відомстві Росії отримали підтвердження
зацікавленості Ватикану в обговоренні даного питання. Пропозиції російської сторони
підтримав колишній англійський посланник при Святому Престолі Г. Говард. Останнє
повідомив генерал ордену, довівши до відома російського агента результати своїх роздумів.
На його думку, ідея мобілізації Католицької церкви проти Німеччини і протестантизму за
умов правління імператора Вільгельма ІІ не мала шансів на успіх. Прогнозуючи позитивні
здобутки для Росії внаслідок війни, В.-Д. Лєдоховський зосередив свою увагу на проблемі
“зближення церков”. Він визнавав бажаним започаткувати цей процес, пов’язавши його з
вирішенням “польського питання”, усуненням взаємної неприязні та ворожнечі,
припиненням переслідування католиків. Зокрема, він звернув увагу на використання
царським урядом РПЦ як знаряддя у вирішенні внутрішньополітичних завдань і необхідність
повернення до виконання притаманних їй функцій [1, арк. 12–13].
Пропозиції В.-Д. Лєдоховського повертали російсько-ватиканські відносини до
основного кола питань, які впродовж тривалого часу не мали вирішення. Для російського
уряду пріоритетними для відносин із Ватиканом залишалися політичні питання. В них
повністю ігнорувалася релігійна мотивація політики Курії, яка спрямовувалася на
унормування прав віруючих. Характер поставленого на початку документа запитання “Чи
можуть у нас бути з католицькою Церквою спільні інтереси, з’ясування яких допомогло би
усунути існуючі розбіжності?” і позитивна відповідь, яка пов’язувалася тільки з
міжнародною політикою, а також підсумковий коментар на берегах записки “А що дасть
Ватикан?” свідчать, що у Петрограді не були готові до обговорення релігійно-церковних
проблем. Царський уряд намагався вивести їх за межі діалогу з Ватиканом, мобілізуючи
спільні зусилля на послаблення Німеччини.
Перша світова війна та повалення самодержавного режиму в Росії окреслили новий
поворот у системі російсько-ватиканських і православно-католицьких відносин.
Організаційну та наукову ґрунтовність розширення присутності католицизму в Росії мали
забезпечити Конгрегація східної церкви, яку очолив сам Папа, та Інститут східних
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досліджень. Створення зазначених інститутцій у 1917–1918 рр. яскраво засвідчило
актуальність для Святого Престолу подальшої роботи над формуванням моделі діалогу.
Влітку 1917 р. у Петрограді під головуванням митрополита А. Шептицького відбувся
Собор Російської католицької церкви східного обряду. Підставою для оптимізації російськоватиканських відносин стали законодавчі ініціативи Тимчасового уряду, які урівняли в
правах Католицьку церкву з іншими віросповіданнями й визнавали легітимність створення
екзархату Російської католицької церкви східного обряду.
Здійснені митрополитом організаційні заходи з інституціалізації Католицької церкви
східного обряду не мали підтримки офіційного Ватикану й викликали неоднозначну реакцію
серед російських урядовців та у православних колах. В умовах, коли Тимчасовий уряд
продовжив курс на участь у війні та збереження цілісності територій колишньої Російської
імперії, особа митрополита А. Шептицького, звинуваченого у антиросійській політичній
діяльності, виявилася неприйнятною для обох сторін. Ситуацією з утаємничістю його
повноважень у Росії намагалися скористатися в польських і російських колах, які після
Першої світової війни об’єднали свої зусилля на ґрунті протистояння українським
прагненням створення незалежної держави.
Втрата впливу А. Шептицьким у Ватикані розглядалася головою дипломатичної місії
Тимчасового уряду при Святому Престолі О. Лисаковським* як сприятливий фактор для
Росії у вирішенні питань і політичних, і у церковних справах. У листах до екс-міністра
С. Сазонова О. Лисаковський вживав термін “Шептичина”, яким характеризував будь-яку
діяльність, спрямовану проти обмеження впливу РПЦ і поширення проукраїнських настроїв.
Уже у травні 1919 р. він звертав увагу, що погляди Бенедикта XV на “прагнення
католицизму до унії” зазнали певних змін [6, арк. 15–15 зв.].
У зв’язку з листом про успішність місії графа М. Тишкевича та української справи,
адресованим кардиналом Гаспаррі голові Директорії УНР С. Петлюрі, О. Лисаковський мав
зустріч з заступником Держсекретаря монсеньйором Черетті. Про зміст розмови він
повідомив С. Сазонова, підкресливши, що втрата інтересу до проекту А. Шептицького не
послабила прагнень Папи до посилення Католицької церкви в Росії [7, арк. 11–11 зв.].
У липні О. Лисаковський продовжив цю тему, протиставляючи нове бачення
православно-католицького діалогу попередній участі у ньому українських греко-католиків,
зокрема А. Шептицького. “Папа має надію на примирення церков: не стільки навернення у
чисте католицтво окремих осіб і навіть країн, скільки більш широке возз’єднання усіх
церков, навіть з найбільш діяльними автономними правами, але під видимим главенством
Папи, приваблює нинішнього Римського Первосвященика”, – писав він. І далі продовжував:
“Для нас з державної точки зору, вказані настрої Бенедикта XV, без сумніву, менш
небезпечні, ніж попереднє русинство або українські вигадування. Але на них можна
покладатися, наполягаючи перед Ватиканом на небезпеку підтримки самостійності України”
[6, арк. 10–10 зв.].
Сам О. Лисаковський позитивно сприймав ідею православно-католицького діалогу. В
листі до князя Г. Трубецького від 29 листопада 1919 р. він назвав основні політичні причини,
за яких, на його думку, відкрилися нові можливості для зближення Святого Престолу з РПЦ:
1. Поділ світу на дві політичні системи – “капіталістичну і більшовицьку”. Усвідомлення
небезпеки більшовизму, який продукує революції і “безбожжя”, є для Святого Престолу
однією з основних причин для зближення; 2. “Поступове зникнення польського питання і
падіння Габсбурзької монархії ліквідовує головні політичні мотиви труднощів зближення”;
3. “Повна віротерпимість, завжди, потрібно сподіватися, що встановлена у нас, і свобода
Російської церкви є тими умовами, за яких обидві церкви можуть вільно одна з одною
говорити, і багато, мені здається, залежатиме від щирого бажання їх Глав стати на шляхи

*
Обов’язки голови місії продовжував виконувати до 1922 р., коли між Святим Престолом і РРФСР був
заключний договір про надання гуманітарної допомоги у зв’язку з голодом 1921–1923 рр.
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заповіту миру і любові”; 4. Особисте позитивне ставлення Бенедикта XV до цього питання
[9, с. 162].
Бачення нових перспектив для православно-католицького діалогу формувалося під
впливом офіційних контактів і приватних розмов з ватиканськими високопосадовцями з
оточення Папи, зокрема з держсекретарем Гаспаррі, який виявляв готовність до значних
компромісів в питаннях догматики. У підсумку проблема зводилася до визнання примату
Папи. Коментуючи позицію кардинала, О. Лисаковський допускав можливість вести мову
про форми підпорядкування, “можливо, навіть у формі, яка визнавалася східною церквою до
розподілу церков, ось те, що є найбільш суттєвим при розгляді цього важливого і складного
за своїми труднощами питання зближення церков” [9, с. 162].
У підсумку проблема зводилася до визнання примату Папи. Коментуючи позицію
кардинала, О. Лисаковський допускав можливість вести мову про форми підпорядкування,
“можливо, навіть у формі, яка визнавалася східною церквою до розподілу церков, ось те, що
є найбільш суттєвим при розгляді цього важливого і складного за своїми труднощами
питання зближення церков” [9, с. 162].
На жаль, документи того періоду, які збереглися, не дають можливості відтворити
цілісну картину діяльності російських дипломатів, за посередництва яких представники
інтелігенції та церковних кіл Росії вели переговори з ватиканською стороною. На те, що вони
мали місце, вказує ще один документ. 5 січня 1921 р. телеграмою О. Лисаковський
повідомляв представника в Парижі: “Сподіваюся, що на о. Дербіньї (так у тексті. – Е. Б.)...
буде покладено завдання з’ясування ставлення наших ієрархів до питання про зближення
між церквами у зв’язку з приїздом сюди кн. Трубецького” [8, арк. 67].
Сам Г. Трубецькой у своїх роботах згадував про зустрічі з “авторитетними
представниками Ватикану”, з якими мав розмови щодо питань церковної єдності [10, с. 75].
Можемо припустити, що основою переговорів для російської сторони було збереження
принципу соборності РПЦ. Зокрема, він акцентував увагу на тому, що “Православна церква,
яка свято зберігає основи соборності, ніколи не погодиться на їх применшення на користь
одноосібного авторитету папи, хоча першість по честі Римського першоієрарха не підлягає
сумніву, і за ним могли би бути визнані деякі прерогативи дисциплінарного характеру” [10,
с. 79].
Висловлюючи жаль з приводу труднощів, які супроводжували православнокатолицький діалог, князь зауважував, що православні й католики “завжди стояли не на
ґрунті з’єднання, а приєднання іншої сторони до себе”. І далі продовжував: “Немає сумнівів,
що в корінних основах віри компроміси неможливі, але існуючі труднощі – більш
церковного, ніж віроповчального, догматичного характеру” [10, с. 80]. Ще одне суттєве
зауваження стосувалося проблеми індивідуального навернення, які “не зближають, а
посилюють взаємну упередженість між віросповіданнями”. Саме з позицій прозелітизму ним
тлумачилися унійні форми католицизму [10, с. 81].
У 20-х рр. закладалися нові засади східної політики Ватикану. Бенедикт ХV був
схильний вести переговори з представниками самої Православної церкви. Відновлення
патріаршества, позбавлення РПЦ державної опіки, незалежні виступи керівництва церкви, у
яких критикувалися рішення уряду В. Леніна, вказувало на самостійність цієї церковної
інституції. Під час брутальних звинувачень та відвертих гонінь на церкву православні й
католики в Росії проявляли взаємний інтерес до відновлення християнської єдності.
22 січня 1922 помер Бенедикт ХV. 6 лютого був обраний наступний Папа. Ним став
65-річний архієпископ Міланський, кардинал Акіллє Ратті, який прийняв ім’я Пія ХІ. У
Ватикані продовжили пошук нових форм православно-католицького діалогу. Уніоністичні
проекти Е. Роппа і А. Шептицького поступово втрачали свою актуальність. Національна
заангажованість українського греко-католицького та польського католицького духовенства
виявила безперспективність їх спільної участі у продовженні православно-католицького
діалогу в Росії. Вони були учасниками українсько-польського військового конфлікту 1918–
1920 рр. та подальшого національно-політичного протистояння, зумовленого боротьбою за
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державну незалежність. На тлі цих подій Ватикан згодом відмовив А. Шептицькому
продовжити дію повноважень у Росії, обмеживши його діяльність лише Галицькою
митрополією. Не в останню чергу нові ватиканські орієнтири місіонерської діяльності були
пов’язані з визнанням Польщі як держави. Ця тенденція намітилася наприкінці 1921 р. і
стала очевидною у 1922–1923 рр.
Для ватиканського керівництва поширення католицизму в Росії було пов’язане з
необхідністю нормалізувати відносини з більшовицьким урядом. У 1921–1922 рр. у Римі
успішно проходили переговори з головою радянської місії в Італії В. Воровським. На той час
дедалі більше європейських політиків схилялося до думки про необхідність налагоджувати
відносини з радянським урядом. Зміну міжнародного клімату відчули у Ватикані,
підписавши гуманітарний договір 1922 р. Це був перший дипломатичний документ між
Ватиканом і Радянською Росією, яким Апостольський Престол фактично визнав уряд
більшовиків.
Коментуючи укладення договору, В. Воровський писав у Наркомат закордонних справ
про його політичні переваги. Зокрема, про можливість протиставити Православній церкві
Католицьку, підтримавши “агентів католицизму”, й змусити “войовничу православну церкву
повернути фронт проти нового конкурента і тим ослабити її операції проти Радвлади”.
В. Воровський був переконаний, що політичний прагматизм Ватикану унеможливлюватиме
його об’єднання з православними у боротьбі з радянською владою і одночасно сприятиме
вирішенню національного питання. “Маючи справу з Ватиканом, а не з Варшавою, ми
ліквідовуємо польсько-націоналістичний елемент”, – вказував він [2, арк. 94–95].
Як дипломат, В. Воровський пропонував компромісний варіант співпраці у системі
міжнародних відносин. Він ні в якому разі не відмовлявся від класового погляду на
релігію: “Релігійний рух, прикриваючись мантією суто духовних інтересів і оголошуючи
себе... аполітичним, по суті, є... політичним і антирадянським, але інакше і бути не може,
оскільки совєтизм... є антирелігійним, і немає примирення між нашим мисленням та
почуттями і мисленням та почуттями релігійним...” [2, арк. 95]. Пропозиції В.Воровського
передбачали “м’яку” боротьбу з релігією і церквою, використання її потенціалу у
розв’язанні соціальних проблем. У контексті тієї політики, яку проводив більшовицький
уряд, погляди, висловлені дипломатом, заслуговують на увагу. Вони характеризують
складну внутрішньополітичну ситуацію, яка склалася в країні, і відсутність чіткої
визначеності радянської влади щодо Католицької церкви. Рішення уряду РРФСР,
спрямовані на боротьбу з нею, на той час мали почасти ситуативний характер.
Після укладення угоди 1922 р. переговори мали продовження, і перед НКЗС ставилося
завдання домогтися визнання Ватиканом РРФСР де-юре. Дипломатичний діалог передбачав
політичні компроміси. У Ватикані вважали, що боротьба з РПЦ зумовлена політичним
характером зв’язку православ’я з самодержавною владою і російською національною ідеєю і
не стосуватиметься Католицької церкви, яка має інтернаціональний характер. На тлі
переслідувань РПЦ в деяких ватиканських політиків формувалася думка про успішну
католизацію православного населення. Там відзначали пожвавлення процесу ідеологічного
спрямування православ’я до католицизму, пов’язавши його з руйнуванням православної
церковної організації. Відтак сподівалися на швидкі темпи злиття східної і західної церков.
Звітуючи про зміст розмови з генеральним секретарем ордену єзуїтів Таккі-Вентурі, секретар
радянської місії в Італії у 1923 р. писав про його оцінку перспектив православно-католицької
єдності: “Це – неминучий історичний процес; затримати його – смішно і даремно. Завдання
Ватикану – полегшити це природне зближення церков” [3, арк. 2].
Розрахунок ватиканських чільників полягав у тому, що Москва, намагаючись вийти з
міжнародної ізоляції, розраховувала на підтримку Ватикану і, таким чином, не
перешкоджатиме встановленню православно-католицького діалогу. На ілюзорність таких
сподівань вказує інший документ, написаний між січнем 1923 – січнем 1924 рр., який
надійшов наркому закордонних справ Г. Чичеріну щодо питань унії Католицької і
Православної церков. Автор писав, що “у Ватикані енергійно розробляється думка про нові
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практичні підходи до питання унії”. Його актуальність пов’язана з усуненням двох головних
перешкод, які “робили будь-які спроби Ватикану посилити свій вплив на православну церкву
в Росії зовсім безнадійними”, – це царський уряд і православне духовенство. Враховуючи
нові політичні обставини, автор звертав увагу, що клерикальна преса в Італії дискутує
питання практичних шляхів посилення впливу Католицької церкви в Росії. У ватиканських
впливових колах поділяли думку, що необхідно орієнтуватися на представників вищого
православного духовенства, якому “потрібна міцна опора, без якої вона залишилася при
радянському ладі” [4, арк. 1].
Далі прогнозувалася активність Ватикану в Польщі, де у справі “посилення впливу на
православну і уніатську (греко-католицьку) церкви у межах Польщі він зустріне повну
підтримку... з боку Польського Уряду”, який “очікує вирішити найболючіші моменти
національного питання на східних своїх кордонах”. Автор вважав, що у цьому напрямі
Польща вже забезпечила собі свободу дій, включивши положення про невтручання урядів у
справи церкви та релігійних громад у Ризький мирний договір (1921 р.). Успішна робота в
Польщі створила б Ватикану “серйозну базу для подальшої роботи в Росії” [4, арк. 2].
Висновок автора не виходив за межі теорії класової боротьби: “Посилення впливу
Ватикану серед православного духовенства і ...серед мирян у жодному разі не можна
розглядати як питання суто церковне; його політичне значення полягає у небезпеці
зміцнення польського впливу, посиленні контрреволюційної роботи духовенства, що
підтримується Ватиканом, який, своєю чергою, “є одним з найсвідоміших ворогів
радянського ладу” [4, арк. 2 зв.].
Таким чином, антиватиканський напрям політики царського уряду був успішно
продовжений радянським. Його керівництво неодноразово зверталося до досвіду роботи
своїх попередників часів імперії. Їх напрацювання у цій сфері ставали орієнтиром для
формування власних рішень. Насадження комуністичної ідеології, яке супроводжувалося
брутальними методами боротьби з релігією, репресіями проти духовенства та віруючих,
призвело до глибокого непримиримого конфлікту між СРСР і Святим Престолом, котрий
засуджував порушення свободи віросповідання. Відтак знищення в СРСР Католицької Церкви
латинського і східного обрядів унеможливило встановлення міждержавних відносин і розвиток
міжцерковного діалогу.
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УНИОНИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ВАТИКАНА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА И ИХ
ВОСПРИЯТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ КРУГАМИ РОССИИ
В статье на основе архивных материалов анализируются отдельные аспекты унионистических планов Ватикана в России и их зангажированность в политические процессы, которые были обусловлены социальными трансформациями
ликвидации царского режима и перехода власти к Временному, а за тем советскому правительствам.
Ключевые слова: Уния, унионистический проект, Святой Престол, Ватикан, Российская
православная церковь, католическая церковь.
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UNIONIST PROJECTS OF VATICAN IN THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY AND
THEIR PERCEPTION BY GOVERNMENT CIRCLES IN RUSSIA
On the basis of archival documents the article analyses peculiar aspects of realization of Vatican’s unionist plans in Russia and their dependence on political processes,
which were caused by social transformations of abolishing tzarism and transferring power to Provisional government, and later to Soviet government.
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ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
УДК 94 (430)

Світлана Косяк
НІМЕЦЬКИЙ КОЛОНІАЛЬНО-ТОВАРИСЬКИЙ РУХ:
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП (1842–1882 РР.)
У статті проаналізовано процес виникнення, склад, ідейні й організаційні засади діяльності перших німецьких колоніальних організацій, товариств і союзів.
Ключові слова: Німеччина, колоніально-товариський рух, колоніальна
політика.

У

середині та другій половині ХІХ століття в Німеччині розпочалося й активно
здійснювалося організаційне об’єднання колоніально-товариського руху.
Утворився цілий ряд колоніальних об’єднань, союзів, товариств, організацій.
Все це активізувало потужну колоніальну пропаганду і поставило на порядок денний, як
невідкладне завдання, перехід кайзерівської Німеччини до заокеанських завоювань і
завершення процесу становлення ідеологічних основ німецького колоніалізму.
Мета дослідження – системна характеристика процесу виникнення та діяльності
колоніально-товариського руху в Німеччині впродовж чотирьох десятиліть, які передували її
вступу на шлях офіційної колоніальної політики. Хронологічні рамки наукової розвідки
охоплюють час від початку створення перших проколоніальних організацій (1842 р.) до
виникнення потужного загальнонімецького товариства – Німецького колоніального союзу
(1882 р.). Саме на цей час припадає активізація політичних і пропагандистських зусиль,
спрямованих на обґрунтування необхідності вступу німецької держави на шлях офіційної
колоніальної політики. Загалом, наукове дослідження початкового етапу німецького
колоніально-товариського руху підсумовує, систематизує та розвиває у комплексному
аналітичному ключі попередні доробки істориків (Л. Зандер, Л. Вакербек, Д. Кроне,
К. Клаус, К. Браде, Г. Лот, К. Баде, В. Возняк) у цій галузі проблематики з історії німецького
колоніалізму.
Утворення і діяльність місіонерських товариств
Одними з перших організацій, котрі за своєю спрямованістю не були колоніальними,
проте справляли суттєвий вплив на розвиток німецької колоніальної експансії, стали
місіонерські товариства. Вони стали провідниками німецького впливу в заморських країнах
задовго до офіційного початку колоніальних загарбань і зробили певний внесок у
формування деяких принципів та ідей колоніалізму, розвиток колоніальної пропаганди.
Обіцяючи в нагороду за обернення в християнство право на одержання різних благ на
небі, присипляючи пильність і послаблюючи волю туземних народів до опору, місіонери
надавали дуже велику послугу колонізаторам у справі забезпечення найсприятливішої
політичної обстановки для майбутніх анексій. Можна з повним правом стверджувати, що
Німецька Східна і Південно-Західна Африка були класичним прикладом того, як
християнські місіонерські товариства багаторічною діяльністю створили передумови для
колоніального підкорення цих територій. Місіонерські організації прагнули перетягнути на
свій бік побільше африканців, бо “ідея Бога” повинна була допомогти їм тримати місцеве
населення у покорі.
Разом з тим місіонерський рух необхідно розглядати не тільки з точки зору класових,
але й загальнолюдських цінностей. Місіонерам доводилося довго жити серед корінного
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населення різних кран і виходити з соціально-економічної і політичної дійсності. Серед них
були не тільки священики, але й лікарі, вчителі, філологи, етнографи, географи, археологи.
Вони зробили певний внесок у розвиток культури й освіти в Африці та Океанії, у ряді
випадків співчували боротьбі корінного населення проти рабства і гноблення, допомагали
африканським народам врегулювати міжетнічні та міжплеменні конфлікти, виступали
посередниками під час переговорів з білими колоністами, зібрали багато цінних з наукової
точки зору відомостей з історії, культури, географії жителів заморських територій.
Німецькими місіонерами-першопрохідцями в Африку були члени Рейнського
місіонерського товариства, які у 1842 р. заснували протестантську колонію в ПівденноЗахідній Африці. Через п’ять років на території Того почали працювати представники
протестантського Північнонімецького місіонерського товариства Бремена і Гамбурга. Там
же, а також у Камеруні в той час зміцнювало свої позиції Базельське місіонерське
товариство. Місіонерські колонії були створені в 1869 році на сході Африки – в Узамбарі і на
Занзібарі. Напередодні перших колоніальних загарбань священики, монахи і монахині 495
протестантських і католицьких місіонерських відділень, більшість з яких були створені в
Африці, брали безпосередню участь у проведенні німецької колоніальної політики за
допомогою ідеологічного впливу на свідомість африканських народів [1].
Поряд з “просвітництвом” місцевого населення у пронімецькому дусі місіонерські
товариства самостійно організовували торгово-акціонерні колонізаційні компанії. У 1864 р.
місіонери створили в Німеччині компанії з капіталом понад 700 тис. марок для ведення
торгівлі з країнами Африки. У 70-х роках вони з’єдналися з утвореними німецькими
комерційними підприємствами “Місіон Гандельс-Акцієнгезельшафт” і спільно почали
займатися різними торговельними операціями [2]. Утвердження місіонерських центрів
німецької протестантської і євангелістської церков на території Африки здійснювалося з
метою ведення торгівлі, розвідки колоніальних дій європейських сусідів, визначення
“вільних” земель, забезпечення воєнних експедицій необхідною інформацією, а також
створення організацій культурно-просвітницького і медичного типу (церков, релігійних
шкіл, лікарень тощо). Вони мали сприяти формуванню у місцевого населення психології
покори і переконання в неминучості та необхідності колоніального німецького
господарювання на їхній споконвічній території.
Починаючи з 1880 р., Рейнське місіонерське товариство стало відкрито вимагати
німецької експансії у Південно-Західну Африку. Завдяки діяльності рейнських місіонерів і
незважаючи на протидію англійців, уже на той час установився добрий зв’язок з АнграПекеною. Фабрі, використовуючи своє особисте знайомство з віце-канцлером
О. Штольбергом-Вернігероде, отримав доступ у міністерство закордонних справ і на початку
травня 1880 р. зробив там доповідь про свої плани стосовно Південно-Західної Африки.
Напевно він справив вплив на слухачів, бо у записній книжці одного з референтів МЗС про
західне узбережжя Африки було занотовано: “Весь відрізок узбережжя від Чорного мису до
Уолфіш-Бея, швидше всього, до цього часу не захоплений жодною іноземною державою...
Було б добре, якби німецький корабель зробив огляд і спостереження на місці. Але ми ні в
якому випадку не повинні втратити гирло р. Грейт-Фіш, яким слід постійно користуватися,
як і Олександр-Бей” [3] (це ще раз підтверджує зацікавленість німецького уряду в
майбутньому підприємстві купця Людеріца в районі Ангра-Пекени – С. К.).
Перші колоніальні союзи й товариства
Фабрі й надалі прагнув здійснити свої плани відносно півдня Африки. Саме завдяки
йому наприкінці 1881 р. міністерство закордонних справ надало кошти і можливість
інженеру К. Хепфнеру для поїздки, “метою якої служила розвідка покладів руди у ПівденноЗахідній Африці” [4]. У той час були прогнози щодо великих природних багатств цієї
території. Так, за розрахунками доктора Зедбера, “Африка – справжня країна золота, але
видобуток його поки що відносно мізерний внаслідок того, що ця частина світу ще мало
колонізована європейцями”, але вона “швидко піде в гору”, як тільки розпочнуть
експлуатацію “африканських золотих запасів” [5].
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Для швидшого втілення в життя своїх планів стосовно Південно-Західної Африки,
Фабрі прагнув використати новостворену організацію – Західнонімецькиий союз колонізації
та експорту (1881 р.). Крім цього товариства в Німеччині на рубежі 70–80-х рр. XIX ст.
виникає цілий ряд інших колоніальних організацій. Так, у кінці 1878 р. географ Яннаш
заснував Центральний союз торгової географії і сприяння німецьким інтересам за кордоном.
Органом союзу і одним з рупорів колоніальної пропаганди став журнал “Експорт”. У цьому
ж році організаційно сформувалося Берлінське африканське товариство, головою якого був
обраний відомий мандрівник Нахтігаль. Своє головне завдання товариство Нахтігаля
вбачало у науковій підготовці умов для успішного здійснення в майбутньому німецьких
колоніальних загарбань. Через рік у Лейпцигу була створена ще одна подібна організація –
Союз торговельної географії і колоніальної політики.
Підтвердженням того, що ідеї німецького колоніалізму формувалися, у першу чергу, як
ідеї торгово-промислових буржуазних кіл, служить приклад ще однієї організації –
Німецького товариства морської торгівлі. Установче оголошення про його створення було
надруковане 14 січня 1880 р. в додатку до газети “Альгемайне Цайтунг”. Серед засновників
товариства були вже згадувані Блейхредер і Ганземан, Опенгейм і Куссеров. В установчому
оголошенні зазначалося, що свої головні завдання товариство вбачало у заморській торгівлі,
запровадженні факторій і плантацій на островах Океанії. При цьому основну увагу
передбачалося звернути на плантаційну справу і налагодження регулярного пароплавного
сполучення між Німеччиною і Самоа. Капітал Німецького товариства морської торгівлі
оцінювався у 8 – 10 млн марок [6]. Спираючись також на державну підтримку, воно повинно
було підпорядкувати собі обширний район Океанії і створити там плантаційні, транспортні
та інші підприємства. Це було перше якісно нове колоніальне об’єднання, яке започаткувало
створення великих колоніальних товариств-монополій, які пізніше утвердилися у всіх
німецьких колоніях.
Діяльність різного роду колоніальних союзів, товариств, експедицій стала невід’ємною
складовою частиною завершального етапу становлення колоніалістської ідеології.
Безпосереднє керівництво ними прибирала до рук буржуазія, яка пропонувала і навіть іноді
здійснювала колоніально-політичні проекти. Уже до середини 1880 р. в Німеччині
налічувалося десь з десяток колоніальних союзів тільки загальнонімецького значення,
кількість їх членів досягла приблизно 6 тисяч [7]. Крім того, в Африці тільки в 1881 р.
працювало 45 німецьких експедицій [8]. Утворення колоніальних об’єднань вело до
матеріалізації і прискорення практичного втілення в життя ідей колоніалізму.
Утворення і діяльність Німецького колоніального союзу
Головну роль в організаційно-пропагандистській діяльності у першій половині і
середині 80-х рр. XIX ст. відігравав Німецький колоніальний союз. На той час він був
найбільш чисельною і впливовою організацією, яка займалася колоніальною пропагандою.
До його складу поступово вливалися інші подібного роду союзи і товариства. Виникнення
Німецького колоніального союзу свідчило про те, що ідеї і дух колоніалізму охопили досить
широкі верстви німецького суспільства, особливо різні групи буржуазії та інтелігенції.
Формально заснування цього союзу відбулося на зборах у Франкфурті-на-Майні
6 грудня 1882 р. Але заклик до утворення Німецького колоніального союзу був
опублікований ще у листопаді 1882 р. групою впливових представників капіталу, юнкерства
й інтелігенції. У ньому ставилася вимога негайно приступити “до практичного вирішення
колоніального питання шляхом запровадження торгових станцій у вигляді початкових
пунктів торгових підприємств”, не чекаючи, поки експансіоністську політику почне
проводити уряд [9]. Незважаючи на опублікований “Заклик”, у виступах організаторів
Німецького колоніального союзу відчувалися значні розходження. Це, у кінцевому підсумку,
призвело до прийняття більш стриманого формулювання завдань союзу, ніж те, що було в
“Заклику”. Так, відомий мандрівник Рольфс вважав за необхідне обмежитися вивченням
історичної і юридичної сторін справи, а колоніальні справи повністю передати до рук купців.
Банкір Г. Майер вказував на безсилля Німеччини за океаном і висловлювався проти
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заснування колоній для емігрантів. Він заявив також, що торгові колонії не потрібні, тому що
німецькі торговельні фірми за кордоном процвітають і без них. Однак він все ж взяв участь у
заснуванні союзу. Барон Мальтцан наполягав на практичній діяльності з метою підготовки
до створення в майбутньому торгових колоній. Тим часом керівник Рейнського
місіонерського товариства у Вупперталі Фабрі найбільшу увагу звертав на необхідність
організації масової німецької еміграції. Його проект повною мірою торкався інтересів
широких верств народу, які прагнули до розв’язання еміграційної проблеми. Виступаючи з
заключним словом, лідер націонал-лібералів Мікель говорив про “захист національної
праці”, для якого нібито потрібна колоніальна політика. Він пропонував об’єднатися навколо
закликів до колоніальної експансії всіх німців незалежно від їх партійно-політичних поглядів
і підтримати орієнтацію Мальтцана на загарбання тропічних країн [10]. Цим німецька
буржуазія уже готувалася зайнятися, бо тоді тільки така експансія вбачалася їй прийнятною.
Німецький колоніальний союз очолило правління з 24 чоловік. Його президентом став
“вільний консерватор” князь Гогенлое-Лангенбург. Почалася посилена вербовка нових
членів. Мінімальний членський внесок становив 6 марок на рік [11]. Якщо під час заснування
союзу до нього вступило приблизно 200 чоловік, то через рік, у січні 1834 р., він нараховував
уже 3260 членів. У їх числі були і колективні: міські общини, купецькі союзи, торговельні
палати тощо. На той час союз охопив шляхом індивідуального і колективного членства 492
населених пункти в Німеччині та 43 – за її межами. Центром союзу був Франкфурт-наМайні. Його місцеві відділення виникли у Мангеймі, Вісбадені, Дармштадті, Хемніці,
Штутгарті, Білефельді, Стендалі та інших містах [12]. Німецький колоніальний союз діяв
переважно в Західній і Південній Німеччині.
У результаті аналізу соціального складу членів Німецького колоніального союзу слід
зазначити, що його заснували відомі представники юнкерства, капіталу та інтелігенції. Серед
них – майбутній намісник Ельзас-Лотарінгії князь Гогенлое-Лангенбург; члени німецького
рейхстагу обер-президент пруських провінцій граф Штольберг-Вернігероде і граф АрнімБойтценбург; великі сілезькі магнати герцог фон Ратібор та граф Доннерсмарк; найбільш
впливові лідери націонал-ліберальної партії Бенігсен, Мікель, Гамахер; банкір Майєр; таємні
комерційні радники Хеймендаль з Крефельда, Фрідріхс з Ремшайда і Вейєрман з
Лейхлінгена; професори Хассе з Лейпцига і Дюнкельберг з Бонна; представники крупної
буржуазії Бааре, Брюнінг, Зігле і Штум; письменник Г. Фрейтаг та публіцист барон Брюгген;
відомі географи і мандрівники Фішер, Рольфс, Кіргоф; знаменитий археолог Шліман та учені
Рошер і Шмоллер [13].
Необхідно підкреслити, що керівну роль у Німецькому колоніальному союзі відігравали
лідери націонал-ліберальної партії. Буржуазія не залишилася осторонь від піднятого
колоніального ажіотажу. Але більша її частина бачила завдання союзу в колоніальній
пропаганді, у підготовці народних мас до розуміння необхідності майбутніх загарбань, а не в
негайній практичній діяльності щодо заснування колоній. В установчій відозві союзу
говорилося, що його головним завданням є формування громадської думки з тією метою,
“щоб нація була готова до великих рішень у той день, коли обставини складуться для цього
сприятливо” [14]. З урахуванням цих нових історичних обставин поява своєрідного
ідеологічного, пропагандистського національного центру, який взяв на себе основні функції
з організації цілеспрямованого впливу на суспільну свідомість, вживлення в загальну
структуру суспільних орієнтирів нових зовнішньополітичних потреб міцніючої німецької
економіки, була закономірною. Звичайно, на умови роботи Німецького колоніального союзу
суттєво вплинули певні зміни у підходах німецького уряду до колоніального питання, що
забезпечило урядову підтримку позицій членів союзу. Більш інтенсивне колоніальне
забарвлення суспільної психології, на думку урядовців високого рангу, мало також якоюсь
мірою пом’якшувати загострення соціальних протиріч і протидіяти поширенню
соціалістичної ідеї. Німецький колоніальний союз зосередив у своїх руках могутні важелі
пропагандистського впливу на широкі народні маси, всі верстви і соціальні групи німецького
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населення. Його створення означало, що колоніально-експансіоністський рух у Німеччині
нарешті одержав справжній організаційний та ідеологічний центр.
Підсумуємо, що у формуванні колоніальних поглядів і переконань про назрілу
необхідність колоніальної політики за океаном для кайзерівської Німеччини брали участь
різноманітні колоніальні товариства, місіонерські організації, торговельні союзи та
об’єднання. Серед них роль справжнього організаційного центру колоніальнопропагандистського руху став відігравати з 1882 р. Німецький колоніальний союз, який
спирався на підтримку найвпливовіших суспільних сил і німецького уряду. Він зосередив у
своїх руках могутні засоби пропагандистського впливу на народні маси, всі верстви і групи
німецького населення. Великі промисловці й банкіри, які входили до союзу, були зацікавлені
у здійсненні широкомасштабних колоніальних загарбань. Розробляючи експансіоністські
плани і субсидуючи їх здійснення, вони водночас створили для себе “опорні пункти” в
націонал-ліберальній та імперській партіях, у колах вищої аристократії. Колоніальноекспансіоністський рух у Німеччині в результаті створення Німецького колоніального союзу
отримав організаційний та ідеологічний центр, що свідчило про його відповідний розмах і
силу.
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Юрій Фартушняк
РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИРОЩЕННІ ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (XIX – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті доводиться, що в досліджуваний період ґрунти для вирощування цукрового буряка на Поділлі були найкращими не лише
в Україні, але й у Російській імперії. Досліджується роль і значення застосування спеціальної літератури та агрономічних
знань для вирощення високих врожаїв цукросировини.
Ключові слова: Поділля, ґрунти, література, освіта, інститути, спеціалісти, урожайність, поміщики, селяни.

К

ожна влада залишила свій слід: добрий чи недуже, але історію, як і батьків, не
вибирають, її можна тільки вивчати.
Політик і професійний історик, нині Голова Верховної Ради України
В. М. Литвин 15 жовтня 2010 р. на урочистостях з нагоди 205-річчя Ніжинського державного
університету ім. М. В. Гоголя накреслив “… завдання: конструювання майбутнього за
заданими параметрами”. Для цього він радить “… об’єктивно просканувати і
проконтролювати своє минуле…”, тому що “без історичної пам’яті, без її ретельного й
неухильного культивування – як видно з нашої новітньої практики – не можна творити
сучасну державу, суспільство мислячих і творчих індивідуумів”. Тому що, як писав Джордж
Оруел, “той, хто контролює минуле, контролює майбутнє”. Отже, для конструювання
майбутнього необхідно реконструювати минуле.
В. М. Литвин переконаний, що “прорив України в майбутнє можливий… двома
взаємопов’язаними шляхами. По-перше, це вдосконалення всієї правової сфери … Другий
обов’язковий шлях в майбутнє лежить через освіченість, саме освіченість, а не просто
освіту” [24, с. 3].
Враховуючи те, що останні півтора-два роки ціна на цукор в Україні значно
підвищилась у результаті зменшення посівних площ під цукровими буряками та зниження
урожайності з гектара, на наш погляд, доцільно реконструювати вплив спеціальної освіти на
вирощення цукрових буряків в ХІХ – початку ХХ ст. принаймні, на прикладі Подільської
губернії, тим більше, що цією проблемою не цікавилися як дослідники минулих часів, так і
сучасники.
Природно-кліматичні умови для вирощення сільськогосподарських культур в Україні
найбільш сприятливі на Поділлі. Підтвердженням цієї думки є й те, що трипільська культура,
яка зробила великий поштовх для продуктивного розвитку на євразійському просторі, бере
свій початок на подільській землі. Не втратило Поділля своїх потенціальних можливостей і в
пізніший час. Про родючість подільської землі ходили легенди. Дійсно, “письменники
XVI ст. сповіщають, що на Поділлі не треба щороку орати: досить раз посіяти – уродить і на
другий рік. Коли залишити плуг на полі, то він за два-три дні так заросте, що тяжко його
відшукати. Трава на пасовиськах така висока, що ледве видно в ній волів, які там
пасуться…” [18, с. 76].
В “Географическо-статистическом словаре Российской империи” (1868 р.) вказується
що ґрунти Подільської губернії “складаються переважно з чистого чорнозему” [8, с. 142].
Ґрунти Поділля мали 6–10 % перегною (гумусу) [13, с. 423]. У “Настольном
энциклопедическом словаре” (1900 р.) стверджувалося, що більша частина ґрунтів Поділля –
це чорноземи, що разом зі сприятливими кліматичними умовами “робить губернію однією з
благодатних частин Росії” [29, с. 39, 42]. Родючі землі Поділля забезпечували високі врожаї в
краї. Один з мемуаристів, котрий у 1771 р. побував на Правобережній Україні, зазначав таке:
“Нині на Поділлі та на Волині стоять високі, мов будинки, бурти прілої пшениці, якою
можна було би прогодувати цілу Європу” [4, с. 82].
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У наступні роки кількість хліба на Поділлі, як і на всьому Правобережжі значно
збільшилась за рахунок розширення посівних площ. Лише в Подільській губернії посівні
площі за 1820–1833 роки збільшилися на 67 відсотків. А в 40–50-х роках ХІХ ст. цей
показник значно зріс [11, с. 143]. Хліб в Подільському краї, крім посушливих років, родив
так багато, що повністю задовольняв місцеві потреби і ще значна кількість його залишалася
на продаж. У 60-і роки ХІХ ст. надлишок хліба на Поділлі склав 4 млн чвертей, частина
якого (пшениця, кукурудза) вивозились до Одеси, а інша використовувалася для
виробництва спирту [8, с. 144].
Збільшення вирощення злакових культур на Поділлі здійснювався не лише за рахунок
збільшення посівних площ, а й за рахунок урожайності. Урожайність зернових культур у
краї, порівняно з губерніями центрального чорноземного і нечорноземного реґіону
Російської імперії, була значно вищою. Якщо у центральній чорноземній смузі Росії
врожайність зернових була не більше сам 3–4, а в центральних нечорноземних реґіонах
лише сам 2–3 [22, с. 69], то на Поділлі середній урожай зернових був від сам 4 до сам 7 [36,
с. 280].
У 1851 р. врожайність озимого хліба на Поділлі склала сам 5–7, ярої сам 4–6.
Найвищою вона була в Кам’янецькому й Літинському повітах і відповідно пшениці склала
сам 8, жита і ячменю сам 6, вівса сам 5, проса сам 10, гороху сам 6 [6, с. 11].
Дослідники історії Правобережної України ХІХ ст. Філінюк А. Г. та Ігнатьєва Т. В.
наводять дані про те, що в 1832–1848 роках в Подільській губернії щорічно збирали пшениці
3901295 четвертей (1 четвертина – 144 кілограми) [41, с. 182]. Разом із тим, варто відмітити,
що в першій половині ХІХ ст. помітного збільшення врожайності зернових не
спостерігалося. Валові збори зернових у Подільській та інших губерніях на території
України зростали переважно за рахунок освоєння цілинних земель, розширення посівів
унаслідок зменшення селянських наділів та експлуатації селян, тобто використовували
винятково екстенсивний шлях розвитку зернової галузі, як і інших галузей сільського
господарства. Таке становище відбилося на експорті зернових з Російської імперії, головним
постачальником яких була Україна. Як зазначав сучасний спеціаліст з аграрної історії Росії
П. М. Зирянов, в першій половині ХІХ ст. вивіз хліба з країни залишався на одному й тому ж
місці [16, с. 75]. Тому перш за все ця та ряд інших обставин спонукали
сільськогосподарських виробників до вирощення цукрового буряка та виробництва з нього
цукру. Ще до широкого запровадження бурякоцукрового виробництва в Російській імперії в
1807 р. професор Московського університету, спеціаліст у галузі хімії Ф. Рейс писав:
“Розведення цукрового буряка і виробництво з нього цукру щедро віддячить кожному
сільському господареві. Ця нова гілка господарства належить до найбільш прибуткових і
найкорисніших для держави” [10, с. 5].
Про економічну доцільність і вигоду бурякоцукровиробництва писав також один із
перших талановитих цукрозаводчиків Лянін: у 1838 р. на сторінках популярного журналу
“Библиотека для чтения” він переконував своїх земляків в Україні, що “пожвавити
сільськогосподарську працю українця може найшвидше цукрова промисловість” [35, с. 1].
Наявність у Правобережній Україні крупних нероздроблених поміщицьких латифундій
давала можливість створювати тут великі бурякові плантації. В 30–40-х роках ХІХ ст. в
структурі землеробства Подільської та Київської губернії, менше Волинської, цукровий
буряк стає однією з головних технічних культур. За образними висловами сучасників,
цукрові буряки перетворилися на гальванічні іскри, які заволоділи уявою подільських
поміщиків. Адже, якщо в 70-х роках ХІХ ст. врожай склав 100 берківців при продажній ціні 1
руб. 25 коп. за берківець цукрового буряка, прибуток з десятини досягав 55 рублів, тоді як
при вирощенні пшениці дохід з десятини не перевищував 32,5 рублів [14, с. 24]. На початку
ХХ ст. чистий прибуток з десятини посівів цукрового буряка подекуди досягав 240 руб., що
було вдвічі більше, ніж від зернових культур [28, с. 12].
Досягти значних прибутків від вирощення цукрового буряка без допомоги спеціальної
літератури та спеціалісті з вищою, або середньою спеціальною освітою було неможливо.
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Одним з перших знання і досвід стосовно вирощування цукрових буряків в Україні
розповсюджувало Вільне економічне товариство, яке в 20-і роки ХІХ ст. двічі видавало
книгу Н. Щеглова “Наставления о возделивании свеклы и добывании из оной сахара,
извлеченного из соченений Г. Дюбрюнфо”. В цьому виданні розповідається про досвід
вирощення цукрових буряків у Франції і було детально написано як обробляти землю під
посів цукрового буряка, як і коли висівати його насіння, якими знаряддями і як добувати з
нього цукор [43].
Спеціалісти з вирощення цукрового буряка в 20–60-і роки ХІХ ст. черпали знання з
його виробництва із сільськогосподарських періодичних видань, які й тоді виходили в Росії.
Так, Г. П. Алтухин опублікував у 1826 р. в “Земледельческом журнале” статтю “О выгодах
розведения свекловицы и выделывания из оной сахара в России” [1, с. 188–192]. Лише в
номері 9 “Земледельческого журнала” за 1833 р. було опубліковано дві статті про вирощення
цукрового буряка та виробництво з нього цукру: В. М. Котца “Факти в пользу
свеклосахарной промышлености в России” [23, с. 704–728] й І. О. Мальцева “Несколько
вопросов относительно пользы сахарных заводов для земледельцев” [27, с. 723–736]. Журнал
“Сельское хазяйство и овцеводство” опублікував у 1844 р. статтю М. Протопопова “Мысли о
свеклосахарной промышлености в Росии” [33, с. 31–64]. В 1854 р. професор СанктПетербурзького університету М. В. Скобліков за дорученням Вільного економічного
товариства видав “Руководство к свеклосахарному производству”, а в “Мануфактурных и
горнозаводских известиях”, редактором котрих був, опублікував статті про вирощення
цукрових буряків і виробництва з нього цукру [19, с. 22]. Хорошими посібниками
спеціалістами у вирощенні цукрового буряка були книга “Руководство к разведению
сахарной свеклы”, написана членом Товариства природодослідників Р. А. Гайворонським
(1883 р.), в якій узагальнювався вітчизняний й зарубіжний досвід з вирощування цукрового
буряка [29, с. 4441], та наукова робота “Задачи исследований в области культуры сахарной
свекли и их организации” (1891 р.), написана відомим вченим-селекціонером цукрового
буряка, професором Харківського університету А. Е. Зайкевичем [15]. Наукові й практичні
питання вирощення цукрового буряка висвітлювалися в спеціальному журналі “Записки
Императорского общества сельского хазяйства Южной России”, що виходив в Одесі в 1832–
1915 рр.
Значну роль у підготовці спеціалістів із вирощування цукрового буряка зробили
насінницькі господарства. Зокрема, перше насінницьке господарство в Російській імперії, яке
було створене в 1850 р. в с. Калинівці Вінницького повіту Подільської губернії [32, с. 26].
Підготовку спеціалістів у буряківництві здійснювали селекційно-насіневі господарства, яких
в 70-х р. ХІХ ст. нараховувалось майже 20, переважно на Правобережжі [10, с. 12].
Неоціненну роль у набутті теоретичних і практичних знань у вирощенні цукрового
буряка відіграло Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської
промисловості, яке було утворене в 1898 р. Воно видавало “Справочный листок Подольского
общества сельского хазяйства”, а також щороку – “Труды”, в яких друкували звіти про
роботу всіх 11 секцій товариста” [25, с. 14].
Варто відзначити, що велике значення в підготовці кадрів по вирощенню
сільськогосподарських культур, у тому числі й цукрового буряка, для українських
спеціалістів мав і зарубіжний досвід. Сучасний дослідник В. П. Воловик робить висновок “…
що Подільська губернія була тими дверима, через які західноєвропейська культура входила в
Україну” [7, с. 64].
Теоретичні й практичні знання в галузі агротехніки цукрового буряка, набуті
спеціалістами давали свої відмінні результати. Якщо в 60-і роки ХІХ ст. врожай цукрових
буряків на Правобережжі становив лише 55 берківців (1 берківець – 10 пудів) із десятини, то
наприкінці 80-х років зріс до 111 берківців, а подекуди досягав 126 берківців [5, с. 202]. Коли
порівняти середній врожай цукрового буряка в Південно-Західному краї з 1882 р. до 1890 р.
то він збільшився від 80,1 до 114,4 берківців з десятини насівів [40, с. 14].
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Виробництво цукру залежить перш за все від кількості й якості цукрової сировини. Чим
вища врожайність цукрових буряків з десятини і велика їх цукристість, тим більше
виробиться з них цукру. Одним з головних факторів, які забезпечували збільшення
урожайності й цукристості цукрових буряків була наявність в цій галузі спеціалістів і перш
за все агрономів. Вони визначали режим сівозмін, розробляли методики внесення під посіви
цукрового буряка органічних і мінеральних добрив, добирали відповідне насіння цукрових
буряків, контролювали обробіток посівів і своєчасного збирання урожаю та доставку його до
цукрозаводів. Такі заходи агротехнічних служб давали відчутні результати як за кількістю
вирощеної цукросировини, так і за її якісними показниками, які визначаються цукристістю
буряка. Тому, як пише дослідник М. Мельник, в 1914 р. поміщицькі й заводські господарства
давали 85,4 % посівів цукрового буряка, а селянські лише 15,5 %. Крім того, селянське
бурякосіяння почало помітно розвиватися з 1904 р. [26, с. 16–17].
Низький рівень землеробської культури в селянських господарствах мав негативні
наслідки. Селяни одержували від землі в декілька раз менший дохід, ніж могли б одержати за
наявності хороших ґрунтових ти кліматичних умов краю.
Поміщицькі господарства, незважаючи на черезсмужжя та загальну толоку, постійно
збільшували обсяги вироблених продуктів землеробства, винятково завдяки освіченості, яка
відкривала доступ до багатьох вдосконалень, досягнутих у країнах з більш високою
культурою виробництва і побуту, підкреслюється на одному з засідань місцевих комітетів
про потреби сільськогосподарської промисловості Подільської губернії в 1902 р. Розширення
посівів під цукровими буряками без достатніх агротехнічних заходів призводило до
зменшення гумусу в ґрунті. Наслідком було зниження врожайності цукрових буряків,
насамперед у селянських та орендованих землях. Це спостерігаємо за динамікою
урожайності цукрового буряка в останні десять років ХІХ ст. і перші 15 років ХХ ст.
Наприклад, в 90-х роках ХІХ ст. в Кам’янець-Подільському повіті в поміщицьких
господарствах урожайність цукрових буряків доходила до 865 пудів з десятини (138,4
центнери з га), а в селянських господарствах до 733 пудів (117,34 центнерів з га) [17, с. 30].
Отже, врожай цукрових буряків у селянських господарствах був на 132 пуди (21,1 центнера)
меншим ніж у поміщицьких.
У перші роки ХХ ст. урожайність цукрових буряків на Поділлі не збільшувалась,
особливо в селянських господарствах. Так, в 1900 р. у Вінницькому повіті урожай цукрового
буряка у селян становив 600, у поміщиків – 800 пудів з десятини. Буряків і коренеплодів
селяни цього повіту одержували зі своїх земель загалом на 300000 руб., а поміщики – на
1100000 рублів. Селяни вирощували менші врожаї і зернових культур. Середній урожай
озимини і ярих культур у них сягав 60–70 пудів з десятини, а поміщиків – 90–100 пудів.
Загальна продуктивність всієї орної землі у Вінницькому повіті (в зерні й коренеплодах)
досягала 6000000 руб. З них у селян – 2100000 руб., а в поміщиків – 3800000 руб. Крім того,
в поміщиків конюшина, що займала 1/12 частину орних земель, давала 400000 руб. доходу.
Тому загальний прибуток від землі поміщиків вказаного повіту становив 4200000 руб., тобто
був вдвічі більшим, ніж у селян [38, с. 268]
У зв’язку з низькою прибутковістю вирощеного селянами цукрового буряка член
Вінницького повітового комітету з потреб сільськогосподарської промисловості Л. Редліх, у
своїй доповіді висловив думку, що “бурякоцукрове виробництво…. безумовно підвищує
прибутковість у раціонально поставлених господарствах… Одночасно з цим зворотне явище
спостерігається в дрібних орендарів і селян, де посіви цукрового буряка не тільки не дають
бажаних результатів, а навпаки, призводить такі господарства майже до повного занепаду”,
селяни “одержують дуже мізерні врожаї на своїх плантаціях крім того втрачають землі, де
вони могли би посіяти хліб та інші необхідні для селянського господарства продукти для
свого харчування і прокорму своєї худоби, без якої безперечно не може існувати
господарство, і таким чином остаточно підривають свій добробут”. При цьому він відзначив,
що аж ніяк не хоче “цим забрати право у селян вирощувати буряки”, а тільки бажає “вказати
на те, що посіви буряка здійснюються ними без дотримання елементарних понять про
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культуру цього продукту”. Тому Л. Редліх радив селянам переключитися з цукрового буряка
на вирощення хмелю, тютюну, займатися бджільництвом, садівництвом і розведенням риби
в громадських ставках” [38, с. 337–338].
Низька врожайність цукрових буряків, як й інших сільськогосподарських культур, у
селян пояснюється консервативністю ведення ними свого господарства. Вони не вміли
правильно, на науковому рівні обробляти землю, вирощувати великі врожаї. В селянських
господарствах традиційно застосовували трипілля, в переважній більшості селяни не
застосовували на своїх землях як добриво гній, оскільки вважали, його шкідливим для
чорноземів [12, с. 1049]. На низькі врожаї цукрових буряків у господарствах селян впливало
те, що вони не змогли застосувати травопільну систему, висіваючи конюшину, тимофіївку,
люпин або люцерну [ 39, с. 97].
У ХІХ – на початку ХХ ст. українські селяни проявили здебільшого байдужість до
агропромислових інновацій, які запроваджували в сільському господарстві України їхні
сусіди-колоністи – німці, чехи, болгари та інші іноземні переселенці. Наприкінці ХІХ ст.
Б. Грінченко з цього приводу небезпідставно писав: “Наш хлібороб і далі працює так, як
працювали наші предки за Володимира Святого і зовсім не свідомий нових методів
господарювання, способів, необхідних при сьогочасній виробленій, засміченій землі” [3,
с. 109]. На низьку продуктивність селянських господарств в Україні звернув увагу в 1910 р.
французький віце-консул в Одесі, який зазначав, що тамтешні “селяни виробляють лише
десяту частину продукції французьких селян” [9, с. 120].
Відомий вчений Д. Бовуа, досліджував історію Правобережної України в ХІХ – початку
ХХ ст., теж зробив негативний висновок щодо господарювання селян-українців у той період:
“Українське селянство в добу капіталізму з її епохальними змінами у всіх сферах
суспільного життя залишилося самим собою з своєю соціально-господарською
патріархальністю “культурною дикістю”” [2, с. 120].
Незважаючи на те, що врожайність цукрових буряків в поміщицьких господарствах
була більшою, ніж в селянських, взагалі урожайність цукросировини в Російській імперії
тоді була значно нижчою, порівняно з країнами Західної Європи. Так, в 1898 р. з однієї
десятини в Німеччині урожай буряків складав 163 берківців, у Франції 143 берківців, а в
Росії 83 берківців [34]. У Російській імперії низька продуктивність була не лише у вирощенні
цукрових буряків, але й у виробництві цукру. Якщо в ній виробляли з одного гектара 17,8
центнерів цукру, то в інших країнах світу 32–53 центнера з гектара [10, с. 7]. Взагалі все
сільське господарство Російської імперії розвивалося вкрай непродуктивно. Землі
Європейської Росії не могли прогодувати 22 особи на одній квадратні версті, тоді як у
Франції вона забезпечувала продуктами харчування 85 осіб [38, с. 755].
Низька врожайність цукрових буряків, як й інших сільськогосподарських культур у
Російській імперії, включаючи Подільську губернію, порівняно з країнами Західної Європи
пояснюється тим, що сільське господарство не було достатньо забезпечене спеціалістамиагрономами, незважаючи на те, що 85 % населення країни займалися землеробством. Якщо в
Німеччині майже в кожному університеті були агрономічні відділення, не кажучи про
аграрні академії і спеціальні середні навчальні заклади, в яких не існувало обмежень для
вступу, то в Росії діяли лише чотири вищі навчальні заклади, котрі готували спеціалістів для
сільського господарства: в Москві, Ризі, Ново-Олександрії, Києві. Однак кількість вакансій в
існуючих навчальних закладах на початку ХХ ст. зменшилась: замість 120 осіб в НовоОлександрії приймали на навчання 60, у Москві лише 40 осіб. Наслідком такого скорочення
кількості вступників були конкурентні іспити. В результаті цього у величезній країні, якою
була Російська імперія, закінчували землеробські вищі школи щорічно не більше 150–170
осіб, з яких 50 % ішли працювати не за спеціальністю. Отже, в сільське господарство, у
майже 75 млн землеробського населення вливалося не більше 80 осіб, або один спеціаліст
сільського господарства з вищою освітою – на 940 тис. землеробів [38, с. 865].
В Україні, особливо наприкінці ХІХ століття, гостро відчувався дефіцит кадрів в
аграрному секторі. Полтавське губернське земство клопоталося про відкриття в Полтаві
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сільськогосподарського інституту. Харківське товариство сільського господарства
сільськогосподарської промисловості також ставило питання перед департаментом
землеробства про заснування сільськогосподарського інституту, але практичних кроків в
його вирішенні теж не відбулося [30, с. 27, 46].
В 1898 р. в Києві при значній фінансовій підтримці цукровиробників Л. І. Бродського,
М. А. Терещенка та інших відкрився політехнічний інститут, у якому крім інженернобудівельного, механічного і хімічного відділень було і сільськогосподарське. Випускники
цього відділення після закінчення мали право заміщати посади завідувачів
сільськогосподарськими фермами, або господарствами та станціями [21, с. 24].
Серйозною перешкодою для одержання вищої освіти для молодих людей з сім’ї
низького або середнього достатку була висока плата за навчання у вузах. Згідно статуту
1804 р. навчання в університетах було безплатним, в 40-х роках була введена плата за
навчання. Наприклад, в Одеському університеті в 60–70-х роках ХІХ ст. вона складала 40 руб.,
а в 90-ті – 100 руб. в рік [42, с. 26].
Політика Російської імперії в галузі освіти призвела до того, що в 9-ти українських
губерніях, в яких на час перепису 1897 р. проживало 26130017 осіб [37, с. 73] вищу освіту
мали близько 24 тис. осіб, середню спеціальну – близько 17 тис. Тобто, приблизно 0,2 % від
усієї кількості населення належали до інтелектуального середовища [20, с. 99].
Однією з причин низьких врожаїв буряка та інших сільськогосподарських культур у
селянських господарствах, у порівнянні з поміщицькими, був, на думку керівника одного з
маєтків в Літинському повіті, “…надзвичайно низький рівень народної освіти і
малочисельність народних шкіл” [38, с. 813].
У Подільській губернії не приділялось належної уваги розвитку народної освіти. На
початку ХХ ст. коли від продажу “пітєй” державна казна в рік одержувала з губернії дохід
понад 7,5 млн руб. на освіту виділялося лише 150 тис. руб. [11–12].
Крім того, як констатував повітовий предводитель дворянства Могилівського повіту
Д. Н. Чихачов, одним із гальмівних чинників освітньої справи в губернії був “низький рівень
освіти вчительського персоналу” [38, с. 864]. Тому школа за визначенням Камянецького
чиновника і землевласника М. А. Трублаєвича, “випускає недоучок” і цим “пригнічує
гідність навчання в очах населення”. У результаті цього на початку ХХ ст. 90 % населення
Подільської губернії було неграмотним [38, с. 173]. Тож “розповсюдження друкованого
слова серед селян дуже мале і тому ознайомлення з результатами дослідів через друк в народ
мало проникне” [38, с. 174].
Навчання не стояло на першому місці серед сімейних пріоритетів у селі. В більшості
селянських родин прибутків ледве вистачало на прожиття, діти рано мусіли працювати.
Батьки, як правило, дозволяли своїм дітям навчатися в школі лише півтора-два роки. За цей
час діти встигали оволодіти мінімальною грамотністю, яка не дозволяла їм значно піднятися
над батьками в інтелектуальному розвитку. Селяни цікавилися переважно релігійною
літературою. Спеціальні книги із сільського господарства стояли на останньому місці.
Сільські жителі здебільшого недовіряли, іронічно, а іноді й зневажливо ставилися до освіти і
розумової праці.
В українському селі в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. панував стереотип про
пріоритетність фізичної праці людини над її інтелектом. У цьому крилося зневажливе
ставлення селян до “панів”, якими вони вважали поміщиків, підприємців, комерсантів,
чиновників, лікарів, вчителів, інженерів, агрономів – інтелігенцію загалом. Як писав у
1893 р. Б. Грінченко, “мужик пана не любить, глузує з нього, але ж і заздрить йому. Він
бачить, що пан має більше прав і більший достаток і – як здається мужикові – мало що
робить, бо розумова робота у мужика не робота” [3, с. 38].
Крім того, думка, що освіта може допомагати у трудовій діяльності, як правило,
відкидалася селянами. Вони вважали, що навчання на користь людині загалом не йде,
“грамота веде до шахрайства, що великі шахрайства завжди роблять грамотні люди, що
простій чесній людині грамота ні до чого” [31, с. 227].
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Однією з причин низької освіченості населення України, в тому числі Подільської
губернії, особливо сільського, було те, що місцевим жителям, які розмовляли “винятково
малоросійською (українською – авт.) мовою, у багатьох випадках були малозрозумілі книги,
надруковані російською мовою”. Разом з тим, як відзначав М. А. Трублаєвич, є багато книг
українською мовою із сільського господарства і медицини, але вони не дозволені для
народних бібліотек ученим комітетом міністерства народної освіти, наприклад, Чикаленка,
Немощевського, Авраменка, Левицького, Заганова, Мирного-Степовика та інших” [38,
с. 673].
Крупним виробникам сільськогосподарської продукції потрібні були не лише
спеціалісти з вищою та середньою агрономічною освітою. Вони були зацікавлені й в тому,
щоб сільські маси, і перш за все молодь, володіли агротехнічними заходами. Тому, на
засіданні “Подільського губернського комітету з потреб сільськогосподарської
промисловості”, який був створений влітку 1902 р. в кількості 82 осіб (такі комітети були
створені й в інших губерніях Російської імперії), для підвищення знань молоді в питаннях
сільськогосподарського виробництва планувалося введення “в школах короткого курсу
землеробства”. Член комітету Г. Р. Дембицький пропонував відкрити агрономічні
факультети при університетах, оскільки для Росії чотирьох вищих агрономічних навчальних
закладів не достатньо [38, с. 7].
Губернський комітет з потреб сільськогосподарської промисловості констатував, що
“першою сходинкою сільськогосподарської освіти повинна бути загальна народна освіта.
Тому навчання має бути загальним і обов’язковим і вся народна школа повинна бути
безумовно об’єднана під одним началом”. Комітет пропонував у всіх народних школах
обов’язково ввести навчальний курс основи землеробства та підготувати для нього короткі й
популярні підручники. Для практичних знань школярів пропонувалося при кожній народній
школі мати ділянку землі від 3 до 5 десятин для ведення зразкового господарства. Крім того,
в кожному повіті створити сільськогосподарські школи, які б мали 20–50 десятин землі й
бюджет в 3000 руб. Бажано, щоб ділянки землі для потреб таких шкіл відводилися з казенних
володінь. Досвід у цій справі в Подільській губернії був вже започаткований. В 1902 р.
Подільським товариством сільського господарства в селі Гуменному була створена
практична сільськогосподарська школа.
Члени губернського комітету відзначали, що в зв’язку з тим, що місцеве населення
виділяє на народну освіту зі своїх коштів дуже мало (в деяких повітах до 30 коп. з десятини)
звернувся до російського уряду з проханням про збільшення бюджетних асигнувань на
народну освіту.
Пропозиції членів губернського комітету та рекомендації Подільського губернського
комітету з потреб сільськогосподарської промисловості від 27 липня 1902 р. знайшли своє
відображення в програмі “Высочайшего учрежденного особого совещания об улучшении и
развитии сельскохозяйственного опытного дела и ознакомления сельских хозяев с
результатами опытов”, яка була розглянута Подільським губернським комітетом 12 грудня
1902 р. На виконання даної програми губернський комітет зобов’язав повітові органи влади
створити дослідницькі поля в кожному повіті, лабораторні дії для дослідження полів при
середніх сільськогосподарських школах, в яких навчальний персонал повинен бути з осіб з
вищою сільськогосподарською освітою.
Дослідні поля повинні обов’язково були бути при кожній нижчій і практичній
сільськогосподарській школі, а також в маєтках приватних осіб, які бажають проводити
сільськогосподарські досліди на своїх землях. Крім того, з метою розвитку дослідної справи
Подільському сільськогосподарському товариству дозволялося відкривати свої філіали у всіх
повітах [38, с. 11, 12, 14].
Отже, дослідження ролі спеціальної освіти у вирощенні цукрових буряків у Подільській
губернії в ХІХ – початку ХХ ст. підтверджує думку В. М. Литвина про те, що для
продуктивного економічного розвитку і збільшення урожайності сільськогосподарських
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культур, в тому числі й цукрових буряків, було потрібне юридичне забезпечення та
належний рівень освіченості населення.
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Юрий Фартушняк
РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫРАЩИВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В
ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (XIX – НАЧАЛО ХХ В.)
В статье утверждается, что почва на Подолье для выращивания сахарной свеклы, в
исследуемый период, была наилучшей не только в Украине, но и в Российской империи. Исследуется роль и значение применения специальной литературы и агрономических знаний для выращивания высокой урожайности
сахарной свеклы.
Ключевые слова: Подолье, почва, литература, образование, институты, специалисты,
урожайность, помещики, крестьяне.
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Yuriy Fartushnyak
THE ROLE OF PROFESSIONAL EDUCATION IN SUGAR BEET GROWING IN PODILLYA
(XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY)
In the article proves that the soil for growing sugar beet Podillya in the period of investigation
was the best not only in Ukraine but in Russian empire. The role and the meaning
of the usage of special literature and agronomic knowledge for growing high harvests of sugar raw material are investigated.
Key words: Podillya, soil, literature, education, institutes, specialists, harvest, landlords,
peasants.
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Юлія Басняк
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА
СПІВПРАЦЯ З НАТО
У статті аналізуються процеси формування стосунків і співпраці між
НАТО і Європейською політикою захисту та безпеки. Авторка
виділила три періоди вивчення цієї проблеми, кожен із яких
має свої особливості, проблеми і досягнення.
Ключові слова: безпека, політика захисту, миротворчі операції, співпраця, міжнародна організація, угода, військові активи, військові можливості.

К

інець ХХ століття приніс з собою величезні зміни в системі міжнародних
відносин та кардинально змінив геополітичне середовище світу. Падіння
Берлінської стіни, об’єднання Німеччини, ліквідація Організації Варшавського
договору та розрад СРСР ознаменували початок нової ери в політичній історії людства, яка,
поряд з новими труднощами і небезпеками, створювала й нові можливості та перспективи
для кожної країни, а особливо для провідних гравців міжнародної арени.
З середини 90-х років Європейська співдружність вела активні дискусії на тему
створення власної системи оборони та безпеки, яка б відповідала вимогам сучасності.
Протягом майже 50-ти років існування біполярного світу ЄС був суто економічною
організацією. Однак закінчення “холодної війни” спонукало європейців розширити коло
своїх інтересів і звернути особливу увагу на проблеми безпеки і оборони.
Розвиток та ефективність Європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО)
безпосередньо передбачали налагодження відносин та співпраці з іншими міжнародними
організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, хоча ключова роль в цьому питанні звичайно
належала НАТО. Пріоритетність відносин ЄПБО з Північноатлантичним альянсом
пояснюється стратегічним значенням для Європи трансатлантичних відносин і той факт, що
НАТО все ще залишається єдиним гарантом безпеки для європейських держав-учасників.
У процесі становлення відносин між НАТО і Європейською політикою безпеки і
оборони для зручності дослідження можна виділити три етапи: перший – 1999–2003 рр.,
характеризувався спробами створити чіткий і дієвий механізм співпраці між двома
організаціями; другий етап – 2003–2007 рр., відзначався бурхливими суперечками через
розбіжність позицій членів ЄС і НАТО стосовно американського проникнення в Ірак; і третій –
сучасний період, що розпочався в 2007 році і для якого характерним є більш конструктивний
підхід обох сторін, незважаючи на колишні та існуючі труднощі й суперечності.
Рішення про створення Європейської політики безпеки і оборони було прийняте
урядами європейських держав у червні 1999 року і сталася ця визначна для Європи подія
лише через тиждень після завершення бомбардувань в Косово силами НАТО. І це звичайно
не було простою випадковістю, адже гіркий досвід цієї війни став визначальним для
формування і розвитку європейської системи безпеки в подальші роки [9].
Вже на початковому етапі становлення співпраці Європейської політики безпеки і
оборони та Північноатлантичним альянсом, перед партнерами постає дві важливі проблеми.
Перша – механізм розвитку ефективної співпраці та питання часткового доступу ЄС до
військових активів НАТО. Друга проблема, продиктована досвідом війни в Косово, де
очевидним стало значне відставання військових технологій Європи, це – забезпечення
сумісності військових можливостей ЄС і НАТО.
Звичайно ці проблеми не були абсолютно несподіваними чи новими, адже попередник
ЄПБО Західноєвропейський Союз (ЗЄС) також робив неодноразові спроби налагодити дієву
співпрацю з НАТО. В 1996 р. в Берліні розпочались переговори про укладення угоди щодо
надання доступу ЗЄС до військових активів Альянсу для проведення автономних
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європейських операцій. Результатом цих переговорів стали домовленості, що згодом
отримали назву “Берлін плюс”. На саміті 1999 року в Кьольні було прийнято рішення про
заміну ЗЄС на ЄПБО в ролі посередника між ЄС і НАТО за угодою “Берлін плюс”. В січні
2001 року європейські лідери та члени Альянсу розпочали переговори з питань
домовленостей “Берлін плюс”, а вже в травні цього ж року відбулася перша офіційна зустріч
міністрів закордонних справ ЄС–НАТО в Будапешті [4].
Процес ускладнювався тим, що Європейська співдружність, на відміну від ЗЄС чи
НАТО, не була військовою організацією, а політичним союзом, що передбачало широке коло
дипломатичних, політичних та економічних зобов’язань і відповідно широке коло
пов’язаних з ними проблем. Наприклад, саме в цей час в ЄС відбувалося впровадження
спільної грошової одиниці євро і будувалися плани розширення співдружності до 25 членів,
що уповільнювало і ускладнювало процес досягнення спільної мети. Північноатлантичний
альянс у свою чергу також прийняв до своїх лав трьох нових членів з колишнього
комуністичного табору (Польщу, Угорщину та Чехію), а також провів дві успішні балканські
операції в Боснії та Косово.
Важливу роль для процесу становлення відносин ЄС–НАТО відігравала позиція США.
Тодішній американський держсекретар М. Олбрайт продемонструвала ставлення США до
формування Європейської політики безпеки і оборони своєю заявою, в якій підкреслювалося,
що Америка буде підтримувати європейську політику безпеки, за умови дотримання
європейцями трьох умов, а саме: не відокремлення стратегічних інтересів ЄС і США,
відсутність дискримінації в рамках ЄПБО членів НАТО, які водночас не є державамиучасниками ЄС (наприклад, Туреччина) і уникнення дублювання вже існуючих в рамках
НАТО активів (таких як військовий штаб планування) [1].
Починаючи з 2001 року адміністрація нового президента Дж. Буша продовжувала
притримуватись тієї ж позиції стосовно ЄПБО, що й уряд Б. Клінтона. Хоча в той самий час
більшість американців розглядали цю європейську ініціативу перш за все, як проект
військової безпеки, а не як загальну політику безпеки і оборони, в яку цей проект міг би
перерости в результаті свого розвитку [7, с. 108].
Розглядаючи період з 1999 по 2003 роки, слід зауважити, що і уряд Б. Клінтона, і
наступна адміністрація Дж. Буша, були особливо занепокоєні тим, як саме впливатиме
розвиток ЄПБО на подальше удосконалення європейських військових можливостей. Війна в
Косово 1999 року продемонструвала величезну різницю між оснащенням і обороноздатністю
військ ЄС та Америки. Це й стало однією з причин того, що одразу після трагічних подій
11 вересня, американці відхиляли більшість європейських пропозицій з надання військової
допомоги для бойових дій в Афганістані. Посиленню занепокоєння США стосовно постійно
зростаючого відставання військових можливостей ЄС, сприяло і різке збільшення
американських витрат на безпеку, особливо на розвиток нових технологій, починаючи з
2001 року. Серед американських політиків і аналітиків поширювалися побоювання стосовно
того, що ЄПБО швидше стане простою демонстрацією поглиблення європейської інтеграції,
а ніж сприятиме підвищенню рівня європейських військових спроможностей, які б були
корисними навіть для НАТО. Ці побоювання були не безпідставними, адже основні цілі,
проголошені урядами ЄС на саміті в Гельсінкі в грудні 1999 року, не зовсім відповідали
цілям (удосконалення військового оснащення і спорядження), що були прийняті на саміті
НАТО в квітні цього ж року і названі “Ініціативою оборонних спроможностей” [11].
Окрім питання про військові можливості, іншим важливим питанням були гарячі
дискусії стосовно домовленостей “Берлін плюс”, а точніше про те, яким буде практичне
застосування принципу доступу ЄС до військових активів Північноатлантичного альянсу
(включаючи штаб планування операцій). Після року переговорів у грудні 2000 року всі члени
НАТО, окрім Туреччини, висловили бажання підписати угоду між ЄС та Альянсом про
доступ європейців до засобів планування та інших військових активів НАТО. Що стосується
Туреччини, то її уряд хотів володіти правом вето на самостійні європейські операції, що
планувалися на стратегічно важливих для неї територіях. Згодом Анкара відмовилась від
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своїх намірів, взамін на гарантії, що ЄС не здійснюватиме військові операції проти країн, що
входять до НАТО, але не є членами ЄС і на обов’язкові консультації з Туреччиною з питань
вирішення будь-яких масштабних кризових ситуацій. Вже в грудні 2001 року Туреччина
погодилась ратифікувати угоду, але тоді вже Греція відхилила її через занадто великі
поступки, зроблені для Туреччини. З таким перемінним успіхом і постійними
суперечностями переговори велися аж до кінця 2002 року, коли Греція нарешті подолала свої
страхи і погодилась на підписання угоди [10].
У листопаді 2002 року відбувся саміт в Празі, де всі члени Альянсу проголосили про
свою готовність надати ЄС доступ до військових активів НАТО для проведення операцій, в
яких ця організація не буде приймати участь. Результатом такої готовності стало створення
Декларації ЄС–НАТО про Європейську політику безпеки і оборони.
Після підписання цієї Декларації вже 17 березня 2003 року лідери ЄС і НАТО заявили,
що вона є “структурою для подальшої співпраці”, яка обов’язково буде включати в себе
угоду “Берлін плюс” [12]. Така заява дала можливість ЄС ініціювати свою першу
миротворчу операцію з використанням механізму “Берлін плюс”, в колишній югославській
республіці Македонії і яка розгорталася на зміну операції, проведеної силами Альянсу. В
загальному співпраця двох організацій під час проведення македонської операції
“Конкордія” була досить успішною. Однак успіх від отриманого при проведенні даної
операції досвіду співпраці, затьмарювався суперечками між країнами-членами ЄС стосовно
американського проникнення в Ірак, що розпочалося майже одразу після створення
декларації ЄС–НАТО.
Наступний бурхливий і суперечливий етап становлення співпраці між НАТО та ЄПБО
розпочався тим, що в квітні 2003 р., чотири європейські уряди, які виступали проти
очолюваного Америкою проникнення в Ірак (Франція, Бельгія, Німеччина і Люксембург)
внесли пропозицію про створення Європейським Співтовариством власного центру
планування операцій в Брюсселі. Незважаючи на всі технічні переваги і недоліки цієї
пропозиції, США та ті країни, що підтримували війну в Іраку (Велика Британія, Італія,
Польща та Іспанія), розглядали її як ще одну антиамериканську спробу поставити під сумнів
авторитет і доцільність подальшого існування НАТО [3].
В червні 2003 року уряди ЄС направили автономні європейські миротворчі сили в
демократичну республіку Конго, що ще більше ускладнило ситуацію і значно погіршило
ставлення адміністрації Буша до ЄПБО [4]. Американці вважали, що НАТО, будучи
форумом з питань безпеки має право “першої відмови” на всі потенційні миротворчі операції
ЄС, а президент Дж. Буш був неприємно здивований, коли європейські уряди направили
солдатів в Конго, без попереднього обговорення і узгодження своїх планів в рамках Альянсу.
Ще більше обурення в адміністрації Буша молодшого, викликав той факт, що в проекті
європейської конституційної угоди, презентованої в липні 2003 року, містився пункт про
“взаємодопомогу”, що на думку американців передбачав потенціальну можливість для ЄС
стати організацією з колективної безпеки, конкуруючою з НАТО [7, с. 121].
З метою досягнення нового компромісу у відносинах ЄПБО і НАТО у вересні 2003 року
німецький канцлер Г. Шрьодер, французький президент Ж. Ширак та прем’єр-міністр
Великобританії Т. Блер зустрілися в Берліні й після нетривалих переговорів, такий
компроміс було знайдено. У листопаді лідери трьох європейських держав презентували
проект нової домовленості, яка містила три ключові елементи: по-перше, ЄС буде мати
невелику групу для планування операцій у складі загального європейського військового
штабу, для допомоги у підготовці автономних операцій ЄС; по-друге, ЄС повинен створити
невелику адміністративну одиницю з планування операцій в операційному штабі НАТО, для
забезпечення гарантій, що всі операції будуть здійснюватися за механізмом “Берлін плюс”;
по-третє, деякі статті європейської конституційної угоди, що стосуються політики безпеки і
оборони, будуть відкориговані, а пункт про “взаємодопомогу” був доповнений новим
трактуванням того, що ЄС не має ніяких намірів перетворюватися у військову організацію і
що НАТО й надалі буде залишатися фундаментом колективної безпеки в Європі [10]. Ця
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британсько-французько-німецька домовленість була затверджена європейськими урядами на
саміті ЄС в грудні 2003 і саме це сприяло тому, що в червні 2004 року на зустрічі лідерів
НАТО в Стамбулі було прийняте рішення про виведення миротворчих сил Альянсу з Боснії
до кінця поточного року, а їм на зміну будуть розгорнуті сили ЄС, що проводитимуть
операцію згідно механізму “Берлін плюс” [5].
Навіть за умови того, що Америка з радістю сприйняла пропозицію про виведення своїх
військ з Боснії, що в свою чергу пояснювалось їх нестачею в Іраку та Афганістані, однак
“рани”, завдані політичною кризою, пов’язаною з іракською війною, ще довго впливали на
стан трансатлантичних відносин. В період з 2003 по 2007 роки більшість американського
суспільства з великою недовірою ставилися до тих членів ЄС, що виступили проти
американської інтервенції в Іраку, стверджуючи, що європейці прагнуть розвивати ЄПБО на
противагу НАТО. Наприклад, під час дискусій, що відбувалися в 2005 році навколо питання
про допомогу Африканському Союзу у вирішенні проблем в Дарфурі, відбувалося щось на
зразок “конкурсу краси” між двома організаціями і в кінці кінців, обидві організації
вирішили брати участь у цій операції. Результатом цього стало те, що в 2006 році під час
планування операції в Конго, більшість американських політичних діячів висловились на
підтримку залучення сил НАТО, називаючи цей варіант набагато дієвим та ефективнішим
порівняно з автономною європейською місією. А деякі взагалі піддавали сумніву
легітимність автономних операцій ЄПБО [2].
У той же час європейці переймалися тим, що тісна співпраця ЄС–НАТО спричинить
зростання американського впливу на європейську зовнішню політику та політику безпеки.
Вони стверджували, що Америка може використовувати місії НАТО, примушуючи
європейські війська слугувати для задоволення американських стратегічних інтересів. Саме з
цієї причини, на думку європейців, Сполучені Штати так сильно критикують автономні
військові операції ЄПБО. Європейці також відчували, що хоча їх уряди і забезпечували
велику кількість миротворців для НАТО вони все-таки мали дуже незначний вплив на
політичні рішення США, особливо в Афганістані [7, с. 139].
Розширення Європейського союзу в 2004 році з 15 до 25 членів, знову ускладнило стан
відносин між ЄС та НАТО. Згідно домовленостей, підписаних у грудні 2002 року, уряди
країн ЄС, що не є членами НАТО, повинні бути членами програми “Партнерство заради
миру” (ПЗМ), для того, щоб брати участь у засіданнях ЄС–НАТО. Однак ця угода була
ефективною лише на початковому етапі, коли чотири нейтральні члени ЄС (Австрія,
Фінляндія, Ірландія, Швеція) відвідували зустрічі ЄС–НАТО як учасники ПЗМ. Тоді
представники обох організацій могли спокійно та ефективно обговорювати широке коло
питань, таких як, Афганістан, Молдова чи розповсюдження ядерної зброї. Ситуація суттєво
змінилася після розширення ЄС та НАТО (з 19 до 26), що відбулося в 2004 році. Двоє нових
членів європейської спільноти – Кіпр і Мальта були нейтральними державами, але не були
учасниками ПЗМ (Мальта приєдналася до ПЗМ лише в квітні 2008 року). Проблема виникла
через незадоволення Туреччини тим, що Кіпр відхилив план ООН щодо мирного
врегулювання на референдумі в квітні 2004 року, що призвело до блокування права участі
Кіпру в зустрічах ЄС–НАТО. В цій ситуації уряд Кіпру наполягав, що їх країна повинна
сприйматися, як й інші повноцінні члени ЄС з правом присутності на самітах ЄС–НАТО. Це
означало, що з 2004 року на офіційних зустрічах цих організацій могли бути присутні лише
23 представники країн ЄС, вони мали право обговорювати лише спільні операції (такі як в
Боснії) та військові можливості. Причиною цього стало те, що такі країни, члени ЄС, як
Бельгія, Франція та Греція вважали, що посли європейських держав не можуть обговорювати
такі проблеми, як тероризм, швидке розповсюдження зброї масового знищення, чи проблеми
в Афганістані лише з 23 представниками, оскільки ці проблеми стосувалися всіх тодішніх
членів ЄС. Така ситуація призвела до того, що проведення дискусій між двома організаціями
було вирішено здійснювати поза межами офіційних зустрічей. Так, у вересні 2005 року
міністри закордонних справ ЄС та НАТО організували свою першу неофіційну зустріч і ця
практика продовжується і до сьогодні [6].
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Незважаючи на численні політичні суперечки протягом 2003–2007 років, неофіційні
політичні контакти дійсно сприяли, хоча й повільному, але позитивному розвиткові
співпраці між ЄС та НАТО. Обидві організації ефективно співпрацювали в Боснії, де
проходила миротворча місія ЄС за підтримки НАТО, а також місія в Африці, яка виявилась
менш успішною. Значним здобутком можна вважати й те, що протягом 2006 року
Європейська комісія почала фінансувати деякі невійськові операції (адміністративні,
юридичні) для команд з реконструкції, які входили до сил НАТО.
Відхід від справ Г. Шрьодера у 2005 році, Т. Блера і Ж. Ширака в 2007 році,
кардинально змінили політичний контекст відносин ЄС–НАТО розпочавши новий етап
їхньої співпраці. Нові лідери Великобританії, Франції та Німеччини – Г. Браун, Н. Саркозі та
А. Меркель, були позбавлені пережитків Іракської кризи і сприймалися у Вашингтоні як
партнери для конструктивного розвитку трансатлантичних відносин. Французькі вибори в
травні 2007 року, на яких перемогу здобув Н. Саркозі, були найважливішим поштовхом для
подальшого розвитку співпраці, через те, що він почав запроваджувати нову
трансатлантичну політику, яка суттєво змінила стан відносин між ЄС та НАТО. Президент
Н. Саркозі запевняв, що Франція і Європа в цілому не досягнуть своєї мети без співпраці з
Америкою. Він заявив, що Франція перегляне питання про повторне приєднання до
інтегрованих військ НАТО. У своєму виступі перед французькими послами у серпні
2007 року президент наголосив, що він абсолютно впевнений в зацікавленості США
посиленням військових можливостей ЄС і здатності європейців гарантувати власну безпеку
[6]. Згодом Н. Саркозі пояснив, що взамін на повернення Франції до військових структур
НАТО він буде вимагати від Америки визнання та сприяння незалежній оборонній політиці
ЄС, і на підтвердження своїх намірів Франція направила ще 700 військових, до складу місії
НАТО в Афганістані протягом 2008 року [15].
Позитивні зміни у ставленні Франції до НАТО одразу ж відобразились на ставленні
Америки до оборонної політики ЄС. Адміністрація Буша часто вагалася стосовно військової
ролі ЄС у світі через можливість конкуренції з НАТО, але завдяки новій політичній позиції
Франції стосовно Альянсу, уряд Америки все-таки визнав стратегічну важливість ефективної
оборонної політики ЄС для власних національних інтересів. В лютому 2008 року на зустрічі
в Парижі американський представник в Північно-Атлантичному альянсі Вікторія Нуленд
заявила присутнім, що адміністрація Буша повністю підтримує сильну оборонну політику
Європи, погоджуючись з Францією в тому, що краща обороноздатність ЄС є потребою
Європи, Америки, НАТО і всього демократичного світу [14].
Ставши президентом у 2008 році, Б. Обама продовжував політику попередньої
адміністрації стосовно ЄПБО і на саміті НАТО у квітні 2009 року в Страсбурзі Франція
повторно приєдналася до цієї організації. Однак, навіть за умови зникнення американськофранцузьких суперечностей стосовно ролі НАТО, відкритим залишається питання про те,
яким чином ЄПБО може використати покращення трансатлантичних відносин з 2007 року.
Певні очікування, що відновлення стосунків між Францією та США сприятимуть і розвитку
ЄПБО, спостерігалися під час французького президентства в другій половині 2008 року.
Особлива увага в цей час приділялася ідеї створення європейського експлуатаційного штабу
планування операцій навколо якої виникала велика кількість суперечок між Францією та
іншими членами європейської спільноти [11]. Не зважаючи на те, що нові плани стосовно
покращення військових можливостей були узгоджені урядами 27 країн ЄС в грудні
2008 року, Британський уряд виступив проти створення незалежного європейського штабу
планування автономних місій ЄС, стверджуючи, що вже існуючих національних структур
достатньо для ефективної роботи в цій сфері. Однак, замість реформування вже існуючих,
уряди ЄС вирішили створити новий військово-цивільний штаб стратегічного планування у
2009 році [15]. Покращити співпрацю між ЄС та НАТО також буде неможливо без
розв’язання тривалих суперечок між Туреччиною та Кіпром. Наприклад, через цю проблему
солдати НАТО і поліція Європейського союзу, що співпрацюють в Афганістані чи Косово,
не зможуть підписати ніяких угод про практичні заходи, такі, як обмін інформацією чи
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гарантії безпеки. Тому, не зважаючи на певне покращення стосунків з 2007 року, співпраця
ЄС і НАТО не є достатньо ефективною на практиці. Те саме можна сказати і стосовно зусиль
Європи щодо вдосконалення обороноздатності та військових можливостей, що значно
допомогло б скоординувати і укріпити співпрацю [2].
Таким чином, оцінюючи перспективи і очікування від партнерства між ЄС та НАТО,
слід прагнути не лише до поглиблення співпраці й налагодження стосунків, але й до
збільшення ефективності цієї кооперації для досягнення максимальних результатів. На
сьогоднішній день Америка і Європа вже мають позитивний досвід тісного та ефективного
співробітництва в таких сферах, як торгівля чи проблеми зі зміною клімату на планеті, однак
нові виклики та зміни в геополітичному середовищі на початку ХХІ століття надали
пріоритетності проблемам оборони та безпеки, які можуть стати таким об’єднуючим
фактором для трансатлантичного партнерства, як радянська загроза в часи “холодної війни”.
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КОСОВО У БАЛКАНСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ
ПОЛІТИЦІ США
У статті розглядається динаміка зміни концептуальних підходів та політики США щодо
Косово у контексті балканської та європейської політики. Проаналізовано відмінності у тактиці дій щодо Косово за часів адміністрацій президентів Б. Клінтона, Дж. Буша молодшого та Б. Обами. Висвітлено вплив балканської політики
США на світову безпеку.
Ключові слова: США, Балкани, Косово, європейська політика, Б. Клінтон, Дж. Буш молодший, Б. Обама.

П

роблема незалежності Косово є важливим питанням сучасної історії
міжнародних відносин та актуальної світової політики. Суттєву роль у цьому
процесі відігравали й відіграють Сполучені Штати Америки. В літературі з
історії міжнародних відносин можна знайти різні тлумачення політики США щодо
колишньої Югославії. Прихильники “теорії змови” ведуть мову про послідовну реалізацію
американського курсу на фрагментацію Югославії та утворення замість однієї незалежної
держави “шістьох залежних” [1, c. 88]. Альтернативна точка зору враховує доступні джерела
та документи та полягає в тому, що США головним чином реагували на балканські події та
намагалися вибудовувати свою політику, виходячи з реалій, які складалися незалежно від
американської політики. На цьому, зокрема, у своїх мемуарах наголошує президент США
Білл Клінтон [2, c. 618].
Водночас, аналізуючи динаміку формування американської балканської політики, треба
мати на увазі, що цей процес відбувався за умов гострої дискусії у США. Особливо це було
відчутно на початку 1990-х рр., коли помітною була роль прихильників політики
неоізоляціонізму США на міжнародній арені. Зокрема, Б. Клінтон у листопаді 1992 р.
переміг не лише Дж. Буша старшого, а й представника цієї “третьої” політичної сили Роса
Перро. Оскільки перемога США у “холодній війні” була “тотальною”, подолання суспільнополітичних настроїв, орієнтованих на самоізоляцію Сполучених Штатів від міжнародних
справ та спочивання на лаврах єдиної наддержави, була важливим завданням для
адміністрацій не лише президента Б. Клінтона, а й Дж. Буша молодшого та Б. Обами. Тому
адекватне розуміння американської логіки прийняття рішень щодо балканської політики
дуже важливе як з точки зору історичних уроків, так і в контексті аналізу сучасних
тенденцій.
Метою статті є ретроспективне висвітлення динаміки зміни концептуальних підходів та
політики США щодо Балкан загалом, та особливо стосовно косовської проблеми.
Сучасна історіографія пропонує діаметральні позиції щодо висвітлення та оцінок
американської балканської політики. Відомий американський стратег поміркованого
неоконсервативного спрямування З. Бжезинський веде мову не лише про європейські
Балкани, а й про “глобальні Балкани”, якими він визначає Центральну Азію. Причому
домінування США на обох геополітичних шахових дошках є передумовою для тривалого
американського домінування у світі [3].
З цією точкою зору солідаризується й Г. Кіссінджер, який наголошує на факторі
американської моральної відповідальності за замирення Балкан, розбурханих демонами
етнічних конфліктів [4, c. 112]. Думка американської інтелектуальної контр-еліти з питань
зовнішньої політики США та її критики з неомарксистських та навіть анархістських позицій
представлена у працях Наума Хомського. Зокрема, він пояснює активне американське
втручання у балканські справи конкурентною боротьбою з потенційними альтернативними
центрами сили у сучасних міжнародних відносинах [5, c. 29].
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Аналізуючи еволюцію балканської політики США, британські дослідники суттєву увагу
приділяють різним аспектам вироблення спільної позиції із союзниками по НАТО. Так,
В. Голдштейн звертає увагу на заслуги адміністрації Б. Клінтона, яка спромоглася
консолідувати позицію союзників щодо НАТО у питанні “примушення до миру” у Боснії.
Таким чином, НАТО було виведено з летаргічного сну, в який воно впало після перемоги у
“холодній війні”. Сполучені Штати підтримали перетворення НАТО на гаранта європейської
безпеки за межами євроатлантичного простору [6, c. 187]. Натомість М. Кокс наголошує на
вирішальній ролі адміністрації Б. Клінтона у боснійському врегулюванні [7, c. 18].
Особливості взаємодії США та Росії в середині 1990-х рр. з приводу балканського
врегулювання розглянуто у праці радника президента Б. Клінтона з питань політики щодо
Росії та СНД С. Телботта. Автор наголошує на важливості персонального фактору у
політиці, зокрема, взаємна симпатія, яка встановилася між Б. Клінтоном та російським
президентом Б. Єльциним, дала можливість досягати компромісів під час найгостріших фаз
боснійського конфлікту [8, c. 44]. Директор інституту Кеннана Центру ім. В. Вільсона Блэр
А. Рубл звернув увагу на невикористаний потенціал пошуку порозуміння між США, Росією
та Європою щодо моделей побудови нової європейської безпеки, яка має враховувати й
способи врегулювання балканських проблем [9, c. 17]. Загалом у американській історіографії
балканської політики США домінують апологетичні підходи.
Натомість суперечності процесу еволюції балканської політики США детально
розглянуто російськими дослідниками. У своїх спогадах колишній російський міністр
закордонних справ Є. Примаков згадує, як він розвернувся над Атлантикою, скасувавши
приліт до США після того, як НАТО розпочало у березні 1999 р. бомбардування Югославії.
Оцінюючи механізми прийняття рішень адміністрацією Б. Клінтона, Є. Примаков пише про
тенденцію до одноосібного прийняття рішень щодо Балкан, хоча в цілому демократична
адміністрація ще не заперечувала й значення багатосторонньої дипломатії [10, c. 240].
Більш радикальні оцінки діям США на Бакланах дає колишній експерт російського
Генерального штабу Л. Івашов. Саме він відіграв важливу роль у процесі прийняття рішень
про передислокацію російських десантників миротворців із Боснії до Пріштини. Цей маршкидок до основного косовського аеропорту, куди у червні 1999 р. мав прибувати контингент
НАТО у складі миротворців Косово, ледь не став казус-беллі. Але такими рішучими діями
Росія відстояла своє право голосу у балканських проблемах [11, с. 44]. Адже слабкістю
російської дипломатії, яка була обумовлена політичною смутою початку 1990-х рр.
пояснюють російські дослідники американське домінування в процесі врегулювання
боснійської проблеми [12, c. 84]. Оцінюючи динаміку російсько-американських відносин у
контексті косовської проблеми, відомий російський американіст В. Кременюк звертає увагу
на зміни настроїв російської еліти, яка після бомбардувань Югославії почала демонструвати
рішучість у захисті власних інтересів [13, c. 5].
Фактично бомбування Югославії 1999 р. довели, що реґіональні конфлікти знову
легалізовані як інструмент великої геополітичної гри між претендентами на статус полюсу
сили у новітній системі міжнародних відносин [14, c. 4]. Консенсус у середовищі російських
дослідників домінує у питанні міжнародно-правової оцінки дій США та НАТО проти
режиму С. Мілошевича навесні–влітку 1999 року. Це рішення розглядається як фатальне для
нинішнього стану міжнародних відносин [15, c. 43].
Політика адміністрації Дж. Буша молодшого щодо Балкан оцінюється у російській
науковій літературі з точки зору домінування неоконсервативних підходів до гегемонії США
в Європі та світі [16, c. 31]. Причому саме на прикладі Косово відпрацьовувалася
модернізація системи американсько-європейської взаємодії з американським домінуванням
[17, c. 89]. Загалом роль НАТО в сучасній системі європейської безпеки в російській
історіографії оцінюється суперечливо. Прецедент Косово розглядається як перший і
найважливіший крок до перетворення НАТО на глобального гравця у системі світової
безпеки. Саме у цьому контексті альянс розглядала адміністрація Дж. Буша молодшого [18,
c. 33].

312

Україна–Європа–Світ

Водночас російські дослідники суттєву увагу приділяють європейсько-американським
суперечностям взагалі, та з приводу способів вирішення балканських проблем, зокрема.
Балкани розглядаються у контексті конкурентної боротьби ЄС і США за вплив у Східній та
Центральній Європі [19]. Втім, ультраправі європейські політичні сили вважають прихід
США на Балкани серйозним викликом для цілісності західноєвропейських держав, в яких
дедалі потужніше значення має ісламський фактор [20, c. 72].
Стрижневою ідеєю балканської політики США з точки зору побудови відносин з
Євросоюзом є стабілізація становища в Південно-Східній Європі [21, c. 45]. Передумовою
цього є інтеграція Балкан до Європейського Союзу, створення умов для якої є важливою
складовою балканської стратегії США [22, c. 45].
В українській науковій літературі, присвяченій дослідженню політики США на
Балканах помітна увага приділяється аналізу причин розпаду колишньої Югославії. Зокрема,
Ю. Качура вбачає витоки сучасної політики США ще у концепціях щодо Югославії, які
розроблялися у 1960-х роках [23, c. 18]. Перипетії конфлікту у колишній Югославії
присвячено кандидатську дисертацію О. Лапшина. Автор цілком позитивно оцінює роль
США, зокрема, у боснійському врегулюванні [24, c. 15]. Натомість М.Каменецький слушно
зазначає, що витоки косовської проблеми треба шукати у відносно давній історії
балканського реґіону. На цьому просторі суперечливо відбувався процес формування
модерних націй та відповідних міфів, які традиційно конфліктують між собою [25, c. 14].
Отже, стислий огляд історіографії досліджуваної проблеми переконує в тому, що аналіз
еволюції американської балканської політики потребує уточнення періодизації та
особливостей кожного з етапів реалізації цієї політики.
Балканська політика Сполучених Штатів Америки впродовж 1990–2010 рр. зазнала
суттєвої динаміки. На початку 1990-х рр. пріоритетним питанням вважалися спроби
замирення військового протистояння Сербії та Хорватії. У другій половині 1990-х рр.
найважливішим було питання врегулювання боснійського конфлікту. Нарешті наприкінці
ХХ ст. та на початку ХХІ ст. домінантне місце у балканській політиці США зайняло питання
забезпечення міжнародного визнання незалежності Косово. Відповідно кожним із цих етапів
опікувалися різні американські президентські адміністрації.
Балканська політика президента Білла Клінтона формувалася на початку 1990-х за умов
сербсько-хорватського конфлікту та боснійської війни. Цей досвід посприяв формуванню
підходу, який незабаром було названо “примушенням до миру”. Шляхом бомбування
позицій боснійських сербів у 1993–1995 рр. було врегульовано ситуацію у Боснії та
Герцеговині. Однак, підписання у листопаді 1995 р. Дейтонських мирних угод принесло на
Балкани лише хисткий мир. Адже у краю Косово змінилася політична еліта.
На зміну поміркованим політикам косовських албанців, таким як Ібрагім Ругови, який
схилявся до діалогу з Белградом, прийшли молоді радикали. Вони створили “Армію
визволення Косово”, яка з 1997 р. розпочала партизанську війну проти сербських сил
безпеки. За цих обставин адміністрація президента Б. Клінтона спробувала дипломатичним
тиском домогтися від сербського президента С. Мілошевиша поступок у Косово. Але
політична кар’єра С. Мілошевича у 1989 р. починалася з радикальних заяв про готовність
захищати сербів у Косово [26, c. 376]. І він намагався це робити у силовий спосіб. Тому
домогтися фактичної капітуляції від Сербії у лютому 1999 р. під час заключного раунду
переговорів у Рамбуйє не вдалося.
23 березня 1999 р. адміністрація Б. Клінтона прийняла рішення про бомбування
Югославії. Поразка режиму С. Мілошевича призвела до введення територію Косово військ
НАТО та участі Росії у підрозділі КФОР. У реґіональному вимірі поразка Югославії
прискорила її остаточну фрагментацію. Чорногорія взяла курс на проголошення
незалежності. У Косово було виділено американський, британський, німецький та
французький сектори [27, c. 33].
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У глобальному сенсі ракетний удар 9 травня 1999 р. по китайському посольству у
Белграді прискорив зближення Росії та Китаю у спробі створити, зокрема, “Шанхайську
організацію співробітництва” як альтернативу домінуванню США в Євразії.
5 жовтня 2000 р. було усунено від влади С. Мілошевича. Це, на думку США, мало
відкрити Сербії шлях до євроатлантичної та європейської співпраці. Таким чином,
адміністрація Б. Клінтона передала балканські справи адміністрації Дж. Буша молодшого у
стані радикальної геополітичної трансформації.
Нова американська адміністрація Дж. Буша молодшого взяла курс на підтримку
остаточного проголошення незалежності Косово, незважаючи на той факт, що це дратувало
не лише послідовних американських опонентів, а й навіть союзників по НАТО. Конфлікт
розгортався й всередині сербського суспільства. Фактична втрата контролю над Косово стала
не просто травмою для національної сербської свідомості. Націоналістична “Сербська
радикальна партія” В. Шешеля активно шукала сербських політиків, винних у цьому.
Особливі “симпатії” сербські націоналісти мали до “проамериканського” прем’єр-міністра
Зорана Зінзіча. Саме він спромігся об’єднати сербських лібералів та демократів заради
ліквідації режиму С. Мілошевича. Сербські проєвропейські політичні сили покладали на
Зінзіча сподівання щодо відносно швидкої еволюції Сербії у напрямку до Європейського
Союзу. Але 15 березня 2003 р. З. Зінзіча було вбито. Внаслідок цього євроатлантичний
поворот Белграда став ще більш складним.
Адміністрація Дж. Буша молодшого розглядала вступ балканських країн до НАТО
гарантією від відродження ідеї створення “Великої Сербії”, як своєрідного відтворення
Югославії. 2 травня 2003 р. США, Албанія, Хорватія та Македонія підписали Адріатичну
хартію, яка відкрила цим країнам шлях до НАТО [28, c. 2]. Під часу другого президентського
терміну Дж. Буш молодший намагався прискорити процес проголошення незалежності
Косово. Більш обережну позицію зайняв Європейський Союз. Зокрема, 21 лютого 2006 р.
М. Ахтісаарі закликав спочатку досягнути демократичних стандартів, а потім вести
переговори про остаточний статус Косово. Але таке уповільнення розвитку ситуації не
влаштовувало албанців Косово. Вони радикалізували політичний процес.
Вашингтон також закликав Грецію та Македонію погодити питання щодо назви цієї
колишньої югославської республіки, аби прийом Македонії до НАТО зміцнив реґіональну
безпеку. Передумовою визнання незалежності Косово адміністрація Дж. Буша молодшого
назвала недопущення об’єднання у складі “Великої Албанії” всіх земель, населених
етнічними албанцями. Адже Балкани надто “маленькі” для будь-яких реґіональних
великодержавних прагнень. Державний департамент США запевнив, що визначення статусу
Косово це не питання компетенції Ради Безпеки ООН, а самих жителів цього краю.
17 лютого 2008 р. парламент Косово проголосував за незалежність. Сполучені Штати
відразу за Албанією визнали цей факт. Але, незалежно від того, скільки світових держав
визнали незалежність Косово, принаймні доки Сербія не визнала незалежності свого
колишнього краю, остаточно легітимізувати наслідки однобічного проголошення косовської
державності неможливо. В свою чергу США, послідовно підтримуючи незалежність Косово,
домагаються тим самим глобального визнання свого домінування в однополярній системі
міжнародних відносин.
Косовський прецедент вже у серпні 2008 р. став приводом для російсько-грузинської
війни. Росія відверто посилалася на “косовський прецедент” як на привід для свого визнання
незалежності Абхазії та Південної Осетії. Реагуючи на такі дії Кремля, президент Дж. Буш
молодший ініціював призупинення офіційних контактів між НАТО та Росією.
У підсумку президентські вибори у листопаді 2008 р. були вибором між “яструбом”
Дж. Маккейном та “голубом” Б. Обамою, який обіцяв проведення зовнішньої політики
“розтулених кулаків” та “простягнених рук” [29, c. 4].
Після інавгурації 20 січня 2009 р. Барака Обами розпочинається новий період
американської балканської політики. США намагаються вирішити подвійну задачу:
забезпечити широке міжнародне визнання Косово та стабілізувати ситуацію на Балканах на
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умовах американського домінування у реґіоні. Принципово важливо для успіху такої тактики
змінити позицію Сербії щодо оцінок новітніх балканських конфліктів. Наприкінці березня
2010 р. Скупщина Сербії офіційно вибачилася за геноцид боснійських мусульман у
Сребрениці в 1995 р. [30, c. 4]. Цей факт доводить, що “безкомпромісна” позиція Сербії щодо
невизнання незалежності Косово також в історичній перспективі може бути змінена.
Питання лише у ціні цього рішення.
На думку американського аналітика Обрада Кесіча, США наполягають на зміні
положень Резолюції Ради Безпеки ООН № 1244, аби посилити незалежність Косово.
Зокрема, пропонується, аби Сербія визнала косовські кордони, відкрила шлях Косово до
вступу в ООН. Натомість Сербія має отримати доступ до фондів ЄС. Однак, позиція
Белграду залишається непохитною. Сербія до рішення Міжнародного суду щодо визначення
статусу незалежності Косово готова була вести переговори в рамках положень Резолюції
Ради Безпеки ООН № 1244. США готують зміни резолюції 1244 [31]. У свою чергу професор
національної безпеки Військово-морського коледжу США Ніколас Гвоздев висловив
занепокоєння високим рівнем безробіття та низьким інвестиційним потенціалом Косово.
Внаслідок цього змінюються симпатії албанців Косово. Якщо в 2008 р. за незалежність
Косово виступали 93 % албанців, в умовах економічної кризи 74 % албанців [32].
На початку травня 2010 р. переговори між США та Сербією щодо Косово стали
публічним фактом. Зокрема, головний редактор провідної албанської газети в Косово “Каха
Діторе” Ветон Сурої писав, що Захід готує таємні переговори між Сербією та Косово.
Ініціатором, на його думку, є Європейський Союз, який закликає залучити сербів та албанців
до реґіональної співпраці [33]. Але Сербія займає непохитну позицію, принаймні до
листопада 2010 р., коли очікувався вердикт Міжнародного арбітражу з приводу законності
одностороннього проголошення незалежності Косово.
Таким чином, адміністрація президента Б. Клінтона започаткувала процес радикальної
геополітичної перебудови Балкан. Основною метою було зміцнення не лише європейських, а
й глобальних позицій США як одноосібного центру сили. Зазначений курс було продовжено
за часів двох президентських термінів адміністрації Дж. Буша молодшого. Саме ця
адміністрація “завершила” демонтаж колишньої Югославії, визнавши незалежність
Чорногорії та Косово. Нарешті президенту Бараку Обамі доводиться мати справу з не менш
суперечливими та діалектично пов’язаними процесами. З одного боку, умовою вступу
балканських країн (Словенія є поки що єдиною колишньою республікою Югославії, яка
1 травня 2004 р. стала членом ЄС) до Європейського Союзу є остаточне подолання
націоналістичних стереотипів, з іншого боку, саме вони є фундаментом новоутвореної
національної державності. США усвідомлюють, що Євросоюз може прийняти лише
“трансформовані” Балкани. Але відкритим є питання, як, наприклад, Сербія та Косово
“миритимуться” у складі Євросоюзу? За цих обставин реальної політики роль США як
основного балансира балканської геополітики залишається визначальною на досить тривалу
перспективу. Адже в разі гіпотетичного відходу США з Балкан Євросоюз, який потерпає від
несформованої спільної зовнішньої та оборонної політики, навряд чи буде здатен виконувати
нинішню американську роль у цьому реґіоні. Тому зберегти статус-кво на Балканах без
активної участі США неможливо. Водночас саме такий стан справ дає можливість США
підтримувати своє глобальне лідерство в процесі вирішення питань міжнародної безпеки.
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США по вопросу независимости Косово в контексте балканской и европейской политики. Проанализированы отличия в тактике действий в Косово администраций президентов Б. Клинтона, Дж. Буша младшего, Б. Обамы. Показано влияние балканской политики США на мировую безопасность.
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KOSOVO IN THE BALKAN AND EUROPEAN POLITICS USA
The article is devoted to research of evolution the concept and politic of USA in the context of
Kosovo independence. Next periods of political tactic of the USA in the Kosovo
are differentiated: the administration of the President B. Clinton, the administration of the President J. W. Bush, the administration of the President B. Obama.
The thesis analyses the influence of USA Balkan politics to the International Security System.
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РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
ЗАКЛИНАННЯ ЗМІЇВ МИНУЛОГО
(РЕЦЕНЗІЯ-ЕСЕ)
ІЛЬЮШИН І. УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ І АРМІЯ КРАЙОВА.
ПРОТИСТОЯННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1939–1945 РР.). – К.: ВИД. ДІМ “КИЄВОМОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”, 2009. – 399 С.

П

ривиди минулого завжди переслідують сьогодення… У Біблії є цікаве місце –
виганяючи перших людей із раю, прирікаючи їх на щоденні клопоти й
страждання, Бог дає обітницю звільнення. Алегорично це подано через образ
дитини, що наступає на голову змієві, при цьому останній нещадно жалить дитину в п’яту.
Змій – першопричина нещасть людства, спокусник і винуватець гріхопадіння, а отже –
символ негативного досвіду минулого, яке непомітно присутнє в
сьогоденні й постійно дошкуляє. Через змія минулого неможливо
переступити й пройти повз…
Одним із таких зміїв нашого сьогодення є проблема українськопольських відносин у роки Другої світової війни. Територія Західної
України, де мало місце протистояння, виявилася надзвичайно тісною
для того, аби в ній вмістилися амбіції двох народів (українців і поляків),
трьох урядів (польського, радянського, німецького) та чотирьох сторін.
Саме про цей вузол протиріч нова монографія київського дослідника
Ігоря Ільюшина “Українська повстанська армія і Армія Крайова.
Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.)”.
На мою думку, цікавою можна назвати тільки ту книгу, яка не стільки дає відповіді,
скільки ставить проблему, викликає запитання, спонукає читача до самостійного пошуку.
Дана монографія – серед таких книжок. Оригінальна постановка проблеми та шлях її
розв’язання опираються на ґрунтовну джерельну базу. Стиль викладу перетворює серйозний
і професійний текст у легкий для сприйняття, не порушуючи при цьому його науковості. А за
цими зовнішніми ознаками, низка цікавих авторських міркувань щодо спадку нашої історії,
його впливу на сучасні відносини двох народів, про героїзм і вину, вдачі й поразки.
Дослідник свідомий того, що на сьогодні ні українські, ні польські історики, в силу
різних обставин, не спроможні виробити якоїсь консолідованої позиції щодо українськопольського конфлікту. Не все з’ясовано навіть на рівні окремих фактів, подій, імен, цифр.
Над сучасниками, як і раніше, тяжіє традиція і пам’ять. Можна слідом за Морісом
Гальбваксом говорити про “неісторичність” українсько-польського конфлікту. Адже на
думку французького соціолога, “історія як така починається тільки тоді, коли закінчується
традиція і соціальна пам’ять тьмяніє або розпадається”*. Отож, розв’язати вузол українськопольського протистояння з огляду на таку “неісторичність” буде складно. Про що говорити,
коли французькі та англійські історики досі продовжують Столітню війну?
У межах даної рецензії хотілося б докладно зупинитися на методологічному аспекті та
авторському баченні проблеми.
Уже докладний аналіз історіографії, на думку І. Ільюшина, засвідчує неефективність
вузьконаціонального погляду на проблему українсько-польського протистояння. Історики в
межах такої методи здатні однобічно розглядати процеси й перекладати вину на іншу
сторону. Тим самим підживлюються національні міфи, де героїзація “своїх” відбувається
*
Єкельчик С. Імперія пам‘яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. – К.: Критика,
2008. – С. 26.
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паралельно до шельмування “чужинців”. Подолати ці крайнощі дослідник намагається
опираючись на сучасні ліберальні цінності. Фактично пропонується вивчати минуле “тиким
яким воно було”, в міру можливості безпристрасно, не заретушовуючи всіх вад. Однак,
актуалізація цих знань для сьогодення має проходити крізь сито сучасних цінностей. А отже,
сприйняття тих подій, організацій чи діячів має також узгоджуватися з ними. Акцент на
позитиві має домінувати над проблемами, які варто залишити в минулому. Така метода має
право на існування. До її позитиву варто віднести спроможність нейтралізувати негативний
вплив минулого через різке несприйняття насилля в будь-якому прояві, й з будь-чийого боку.
Виявляється, що й “наші” можуть бути злочинцями!
Таке “заклинання зміїв минулого” методологічно протистоїть іншим способам
прочитання трагічних сторінок. Там, де “історія пишеться переможцями” є спроба
придушити змія, перекласти всю вину на іншу сторону. Однак, рано чи пізно, змій
викрутиться і боляче вжалить. Не варто далеко ходити за прикладами: змії минулого просто
закусали СРСР. Інший спосіб – ігнорування зміїв. Таким шляхом, наприклад, пішла
югославська історіографія, у якій існувала заборона на дослідження міжетнічного
протистояння в роки Другої світової війни. До чого це призвело – також відомо. Звичайно,
можна спробувати зміїв приручити задля розпалювання пристрастей, усілякого екстремізму.
Однак, і тут результат відомий. Пригадується конан-дойлівський персонаж, такий собі
Грімсбі Ройлотт, який нацьковував змію на свою падчерку, але, врешті-решт, сам загинув від
змії.
Як бачимо, всі методи в тривалій перспективі виявилися неефективними. Чи є
“заклинання зміїв” альтернативою? Питання наразі залишається відкритим. Хоча вже зараз
очевидна “ахілесова” (!) п’ята. Скепсисом віє від спроможності людства втілити в життя так
звані “ліберальні цінності”. Той ідеальний стан – пошук миру, гармонії співжиття народів,
свободи розвитку індивіда, до якого апелюють сучасні ідеологи ліберальної демократії,
разюче контрастує зі всією попередньою історією людства, де війна і насилля були
реальністю. Як писав Олдос Хакслі, вивчаючи світову історію можна прийти до висновку,
що її творцем є диявол. А тому, вихолощуючи, стерилізуючи злочини минулого, саме через
наше несприйняття насилля, знову наступаємо на пацифістські граблі міжвоєнного періоду.
Дитина приречена воювати зі змієм, і настільки звиклася з цією роллю, що намагається
будь-що уникнути укусу. Під таким кутом зору чотири проаналізовані підходи подібні. При
цьому три з них довели свою непрактичність, ще один – наразі активно випробовується. Але,
можливо, варто глянути на проблему глибше, можливо, отрута минулого є корисною для
дитяти? Адже, як відомо, межа між ліками й отрутою майже непомітна, греки одне й друге
називали pharmakon. Різниця полягає лише в кількості, в дозі.
З огляду на масштабність українсько-польських відносин, увага дослідника
зосереджується на вивченні впливу політичних структур та збройних формувань на характер
взаємин двох народів. Армія Крайова та Українська повстанська армія як підпільні
структури, що найповніше відповідали обставинам часу, виведені на авансцену
протистояння. Яка причина такого зміщення акценту? Насамперед, це необхідність
розмежувати відповідальність народів і окремих політичних сил у ескалації конфлікту.
Автор не схиляється до паліативів на кшталт “всі політики погані”, а намагається
документально довести розмаїття поглядів з польського та українського боку на проблему
суперечностей між народами. Коли ж мова заходить про сам конфлікт, то він чітко окреслює
ті сили, діяльність яких безпосередньо призвела до трагедії. Таким чином, магістральною
смисловою лінією монографії є показ ролі УПА та АК, які, реалізуючи свою національну
програму, втягнули суспільство в криваву різанину.
Очевидно, що такий підхід не позбавлений впливу сучасних тенденцій українськопольського зближення. Виразний акцент на міждержавну співпрацю провокує істориків на
пошук відповідного підґрунтя. Останнє ж, просто кишить зміями. Впроваджуючи принципи
толерантності, намагаючись застосувати до минулого сучасні цінності, історики тим самим
працюють на соціальне замовлення. Історія, як наука, знову попадає в залежність.
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Вирвавшись із полону “марксизму-ленінізму”, націоналізму, історія перетворюється у
служницю толерантності – нового ідола сучасної цивілізації. Відповідно, робота І. Ільюшина
носить дискусійний характер, адже напряму суперечить сформованому й усталеному міфу
про “героїчність УПА”, який через пісні, розповіді дідів, на рівні суспільної свідомості є
домінуючим у західноукраїнських областях. Але хіба нас не переконують, що історія є
вчителькою життя? Хіба забули думку блаженного Августина про те, що немає минулого,
сьогодення і майбутнього, а є минуле сьогодення, нинішнє сьогодення і майбутнє
сьогодення? Не варто апелювати до історичної справедливості, позаяк вона провокуватиме
конфлікти в сьогоденні, а навпаки, історик повинен формувати ті образи минулого, які
сприятимуть подоланню наших комплексів. Потрібно пам’ятати: минуле зіткане із помилок,
а тому його сліпе перенесення на сучасність також приведе до помилок.
Структурно монографія складається з шести роділів. У перших двох проаналізовано
стан історіографії та джерельної бази. Третій і четвертий розділи “Українські і польські
самостійницькі військово-політичні сили в 1939–1941 рр.” та “Польське підпілля і
український повстанський рух в умовах німецько-радянської війни” присвячені проблемам
формування підпілля та наростанню суперечностей між українцями й поляками на
початковому етапі світової війни, як передумов подальшої ескалації насилля. П’ятий розділ –
“Українсько-польський міжнаціональний конфлікт 1943–1944 рр.”, є центральним у
монографії, в якому подається авторська версія цієї трагічної сторінки вітчизняної історії. У
шостому розділі “Українсько-польсько-радянське протиборство наприкінці війни”
з’ясовуються обставини згасання національних рухів під дією радянської влади, що
встановлювала повний контроль над Західною Україною.
Розглядаючи передумови українсько-польського конфлікту, І. Ільюшин звертає увагу на
ряд чинників зовнішньо- та внутрішньополітичного життя. Не зупиняючись на
зовнішньополітичному фоні, відзначу авторське міркування його впливу на подальше
загострення ситуації. Вже з літа 1940 р. – часу поразки Франції, накреслюється перша і
визначальна лінія розколу між українською та польською стороною, що надалі ускладнювала
можливості для діалогу. Якщо ОУН повністю орієнтувалася на Німеччину, то для польського
політикуму вцілому притаманна орієнтація на західні держави. Інший чинник – спочатку
радянська, а потім німецька присутність. Між українцями і поляками виникло суперництво
за опанування найважливішими ділянками адміністративно-господарського апарату шляхом
усунення представників іншої національності. Кожна зі сторін конфлікту намагалася
використати фактор окупаційної влади на користь своїх “співвітчизників”, одночасно сіючи
недовіру до “чужинців”. Годі говорити, що і німці, й радянська влада це використовували у
власних інтересах. Загалом, автор схильний розглядати зовнішній фактор як вторинний,
акцентуючи увагу на тому, що “криваве протистояння було детерміноване, з одного боку,
польським шовінізмом, а з іншого – українським націоналізмом, тим обопільним
екстремізмом, що знецінював людське життя, виправдовуючи все патріотичними гаслами”
(с. 248).
Значне місце на сторінках монографії відведено особливостям формування польських
та українських підпільних організацій та боротьбу з ними з боку окупаційних німецької і
радянської влади. На думку І. Ільюшина, це один з визначальних чинників подальшого
конфлікту, адже українська і польська сторони розглядали територію Західної України як
свою, а військові формування – як інструмент боротьби. Так, у питанні створення УПА,
дослідник схиляється до думки, що її поява зумовлювалася потребою низових інстанцій
ОУН обороняти українське населення, тоді як Провід вбачав у ній “козир на завершальному
етапі світової війни” (с. 191). Як додаткові чинники, розглядаються діяльність місцевих
поляків, польської національної партизанки, та польських сил, що підтримували СРСР.
Автору вдалося проаналізувати широке коло документів, які розкривають позицію
польських та українських політичних сил. Думки, що висловлювалися, мали достатньо
широкий діапазон: від необхідності полякам визнати незалежну Українську державу до
подальшої асиміляції українців. Польський еміграційний уряд, зважаючи на інтереси
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національно-визвольного підпілля, схилявся до жорсткої лінії щодо українців. Головним
каменем спотикання щодо можливостей співпраці залишалося положення про “доконечність
збереження непорушності східних кордонів” (с. 219). У свою чергу окремі спроби
українських політиків знайти можливості співпраці також виявилися в тіні войовничості
ОУН. Звертається увага і на те, що обидві сторони розуміли – завершення війни передбачає
нейтралізацію можливого потенційного претендента на встановлення своєї влади у реґіонах
спільного проживання українців і поляків напередодні вирішальних для обох народів подій
(с. 380).
Аналізуючи активну фазу українсько-польського конфлікту дослідник підкреслює
необхідність врахування попередньої історії взаємовідносин обох народів, а також характері
нацистської політики, яка грала на цих протиріччях. Ним обґрунтовується думка про
необхідність комплексного погляду на конфлікт і розуміння взаємозв’язку між подіями в
польському генерал-губернаторстві та рейхскомісаріаті “Україна”. Це обґрунтовується
обізнаністю політичних сил з тим, що відбувалося на суміжних територіях. З огляду на це
пропонується наступна схема пов’язаних між собою внутрішньою логікою подій: конфлікт
на Холмщині та Підляшші в листопаді 1942–1943 рр., коли польські партизанські
угрупування чинили антиукраїнські дії. Як відплата за це – терор загонів УПА на Волині з
квітня 1943 р. З літа 1943 р. в “антиукраїнські відплатні акції” втручаються польські бази
самооборони, прорадянські партизанські загони та АК. У серпні 1943 р. АК та Батальйони
хлопські вдалися до антиукраїнських дій на території Холмщини та Підляшшя
(“Грубешівська революція”). На початку 1944 р. конфлікт поширився на територію Східної
Галичини. На думку І. Ільюшина, українсько-польська збройна боротьба точилася по обидва
боки нового кордону. АК і УПА мстилися одна одній, а водночас і цивільному населенню за
давні образи і нові жертви, за “співпрацю з ворогом” і небажання зрозуміти позицію
протилежної сторони, за необхідність евакуації співвітчизників з родинних земель (с. 310).
Якщо говорити про відповідальність з українського боку, то, на думку дослідника,
масштабність антипольських акцій на Волині, їх скоординованість у часі й на місцевості,
свідчать про їх узгодженість на рівні Крайового проводу ОУН. Дослідник відкидає тезу про
визначальну роль М. Лебедя в організації терору, вказуючи на інших осіб – Р. Шухевича,
Д. Клячківського, І. Литвинчука (с. 249). Водночас, доводить різке несприйняття масового
винищення поляків з боку Т. Бульби-Боровця, хоча окремі його загони брали участь у
погромах.
Цікавими є авторські міркування щодо ролі населення. Переважна його більшість, як
українці, так і поляки, вважали Волинь, Східну Галичину, Холмщину, Підляшшя,
Лемківщину та Надсяння своїми родинними землями, придбаними завдяки важкій праці
багатьох поколінь. З цієї причини вони були безпосередньо зацікавлені у перемозі однієї з
ворогуючих сторін – УПА чи АК, а тому зрештою дали втягнути себе в конфлікт.
Аналізуючи окремі події українсько-польських відносин, автор неодноразово наголошує на
стереотипності мислення, коли вина окремих представників нації в роки війни
екстраполювалася на всю громаду вцілому. Не випадково, визначальним чинником у
відносинах між українцями і поляками була національна приналежність (с. 258).
Як українські, так і польські тогочасні діячі, створюючи власні збройні формування,
постійно апелювали до необхідності їх збереження в умовах радянсько-німецької війни, аби
на завершальному етапі використати їх для реалізації своїх програм. Однак, матеріали
шостого розділу рецензованої монографії яскраво доводять, що зосередження на власній
боротьбі й взаємознищенні в ході конфлікту, стало причиною слабкості як АК, так і УПА
перед радянською владою. Перші не змогли добитися, що радянське керівництво визнає їх
рівноцінною стороною, а другі не мали жодного шансу на успіх у боротьбі з нею.
Можливості для співпраці між АК і УПА на завершальному етапі війни були ілюзією.
Проблеми, порушені на сторінках монографії Ігоря Ільюшина, ще не знайшли свого
остаточного розв’язання. Наукова дискусія триватиме й надалі. Однак, як українське, так і
польське суспільство вже сьогодні повинно усвідомити: минуле неможливо запатентувати,
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так само як і позбутися його зміїних укусів. Його спадок так чи інакше житиме в нас, а отже,
спонукатиме до постійного переосмислення. Дана робота – це крок назустріч, крок до
порозуміння сучасників. У польського письменника Анджея Стасюка є доволі оригінальна
думка: “Чаушеску об’єднав румунську націю, зробивши всіх винними”. Навряд чи
І. Ільюшин погодився б із нею. Сучасні покоління українців і поляків не повинні відповідати
за діяння попередників, однак, вони зобов’язані навчитися не мститися, і тим самим
позбавляти зміїну отруту минулого її смертоносної сили.
Ярослав Секо (Україна)
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ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ: ЕТНІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У
СУЧАСНОМУ КАНАДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ*

У

видавництві Чернівецького національного університету опубліковано книгу
Т. Лупула “Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу
канадського націєтворення”, при написанні якої автор дослідив розвиток
канадського суспільства в останні два десятиріччя. При цьому він залучив, осмислив та
піддав науковому аналізу широке коло наукових праць та джерел, що дозволило йому
вибудувати чітку теоретико-методологічну базу дослідження.
Виваженою та чіткою видається структура рецензованої книги. У
вступній частині та теоретико-мотодологічних засадах автор надає
відповідну теоретичну обізнаність читачу для сприйняття основного
кола питань охопленого у монографічному дослідженні. У окремому
розділі окреслено інстутиційні чинники реструктуризації канадського
суспільства, що спрямовує із теоретичних пошуків до нагальних
проблем сучасного дослідження. У монографії розглядаються
етнотворчі моделі формування сучасної політичної канадської нації.
Останній розділ автор присвятив розгляду надзвичайно важливої
проблеми: дослідженню сучасної української етнічності в Канаді.
У вступному слові автор висловлює подяки людям, яки так чи інакше сприяли
написанню та виданню книги. Т. Лупул вказує попередні наукові дослідження із зазначеної
проблематики, які він вже вивчав та аналізував у свої працях. Наприклад, одна із його статей
присвячена доробку професора Манолія Лупула [1]. Зокрема, Т. Лупул, досліджуючи
спомини М. Лупула, зазначає, що він став одним із захисників включення етнічних меншин у
проект загальноканадської самобутності [1, с. 37–38].
Розглядаючи проблеми етнічності у політичному дискурсі, Т. Лупул викладає
теоретичні положення, які дають змогу читачеві ознайомитися із суттю проблеми. Практичне
ж вирішення означеної проблеми полягає у конфлікті теоретичних побудов націєтворення,
представлених у відповідних моделях та сучасного модерного суспільства й процесів, які у
ньому відбуваються. Проблеми та перспективи політизації етнічності досліджуються
автором монографії у площині канадського націєтворення.
Витоки розуміння проблеми етнічності автор вбачає у філософсько-світоглядному та
соціологічному баченні “між індивідуалізмом та холізмом”, які є універсальною тенденцією
розвитку людської спільноти.
Ще у вступі, обґрунтовуючи основні засади дослідження, автор монографії подає різні
теоретичні моделі націєтворення “націю-державу” та “державу-націю”. Викладаючи
положення зазначених моделей, автор вказує на їх політичну актуальність для сучасного
українського суспільства: “….ми спостерігаємо відчайдушну світоглядну боротьбу за те, яку
націю насправді будує Українська держава: чи на основі “етнічної серцевини”, чи ідеї
“громадянського суспільства”, тим більше, що ці концепції постійно протиставляються, а
отже, наукова виваженість фактів і точність термінів дасть змогу їх врахувати при прийнятті
правильних доленосних стратегічних державних рішень для вибудування адекватної моделі
сучасного українського націєтворення” [2, с. 19].
Потрактовуючі терміни “нація” та “етнічність”, автор звертає увагу на складність та
неоднозначність даних понять, що й зумовлює потребу комплексного вивчення їх. Один з
вітчизняних дослідників О. Картунов зазначає, що існує надзвичайно багато теорій та
визначень націй. Він виділяє політичну, психологічну, культурологічну, історико-економічну
та етнічну теорії нації [3, с. 67–70]. На думку іншого етнополітолога І. Варзара, в
*
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багатонаціональній країні політична нація об’єктивно мусить бути (і називатися)
етнополітичною [4].
Для розуміння теоретичних основ проблеми, автор монографії окреслює три підходи до
розгляду природи націй: прімордіалістський, конструктивістський та інструменталістський.
З одного боку “нація” повинна мати певну політичну форму, з іншого – населення
конкретної географічної території має співпадати з цією політичною формою, тобто –
державою. Реальна картина ніяк не відповідала цьому. На його думку, у порядку вирішення
цієї проблеми на територіях знову створених сучасних держав запрацювали моделі
“плавильних казанів”, “етнічних мозаїк”, “багатокультурності”, котрі за допомогою засобів
освіти і нормативного диктату проектували на населення середній тип ідентичності –
“громадянська національність” [2, с. 24–25].
Автор охарактеризував модерністські концепції нації на прикладі їх розуміння
Е. Хобсбаума, Б. Андерсона, Е. Геллнера та ін. Наводить науковець і аргументи жорсткої
критики модерністських теорій, наприклад з позицій історика релігії А. Хастінгса [2, с. 36–
61]. Слід зазначити, що виданню монографічної праці передували тривалі дослідження
означеної проблематики, результи яких були викладені у наукових працях автора [5].
Тут можна погодитися із твердженням А. Перотті – “полікультурність витворила нову
концепцію суспільства”. На зміну поняттю глобального суспільства приходить поняття
вузлового суспільства: індивіди більше не належать до єдиного суспільства, а входять у
численні мережі, які перетинаються, створюючи безліч можливих комбінацій [6].
Важливим у цьому сенсі є етнічна толерантність, яка запобігає формуванню і
впровадженню негативних етнічних стереотипів. На думку буковинського етнополітолога
І. Буркута, глибоке знайомство з культурними досягненнями сусідів дозволяє позбавитися
від упередженості, сформованої негативним історичним досвідом [7, с. 228–237].
Понятя “нація” неможливо вивчити без двох складових поняття “ідентичності”:
“об’єктивної” та “суб’єктивної”. Ідентичність представляє собою феномен, який виникає з
діалектичного взаємозв’язку індивіда та суспільства [8, с. 281]. Зазначимо, що етнічна
ідентичність – це, в першу чергу, результат когнітивно-емоційного процесу усвідомлення
себе представником етносу, певна міра ототожнення себе з ним і відокремлення від інших
етносів [9, с. 175–181].
Т. Лупул у рецензованій монографії вказує на проблему, яка закладена у самій суті
сучасних теоретичних побудов: природа етнотериторіальних конфліктів сучасності може
бути осягнута лише у тому випадку, коли буде визнана обмеженість конструктивістського
підходу до визначення етносів, та тільки за умови, якщо буде визнаний і врахований
фундаментальний прімордіальний характер “етнічної ідентичності”, що не знищується ні в
культурних “плавильних котлах” великих міст, ні у війнах, ні у переселеннях на нові
території. Неадекватність модерністського та інструменталістського підходів полягає саме у
виключенні етнічного чинника. Як справедливо зазначає Т. Лупул, необхідним є врахування
етнічного принципу як основи національного простору. З даним твердженням перегукується
позиція вітчизняної дослідниці А. Колодій, конструктивістський підхід сьогодні уже не
задовольняє науковців через свою схематичність та надмірний раціоналізм, тим більше, що
він застосовується до такої складної і все ще певною мірою загадкової сутності, як нація.
Проте “активна ревізія й критика модерністських підходів на Заході” поки що не зачепили
Україну [10].
Тривала полеміка між представниками різних наукових шкіл багато в чому
пояснюється тим, що кожна із них зосереджує свою увагу на різних аспектах формування і
функціонування етнічності, що відображає багатоманітність форм і способів взаємозв’язку
етносу та особистості. Цей зв’язок, як і зв’язок з будь-яким типом соціальної спільноти,
може бути трьох типів: об’єктивним, суб’єктивним і об’єктивно-суб’єктивним. І кожен із цих
видів зв’язків породжує різні форми буття етнічності, передбачає різні механізми її
формування [11]. Слушно зауважив з цього приводу соціолог Стів Фентон, який наголосив
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на цілісному сприйнятті теорії сучасності, сучасного соціального світу в матеріальному і
культурному контексті у вираженні етнічних ідентичностей [12].
Т. Лупул визначає предмет аналізу власної монографії: “Яким чином здійснюються
політичні інтенції щодо “етносу” на підставі яких параметрів складається порядок відносин
“етнічності” і нації в такій іммігрантській країні як Канаді і є основною проблематикою
аналізу у цій монографії”.
Рецензоване монографічне дослідження розглядає основні парадигми етнічного
розвитку Канади, їх зміст, причини змін, а також показує перспективи розвитку канадської
нації, враховуючи основоположний феномен все більш зростаючої етнічної і расової
різноманітності, пов’язаної із сьогоднішньою імміграцією до Канадської федерації.
Зважаючи на самобутність канадського суспільства та культурно-політичні канадоукраїнські зв’язки дане дослідження є на часі та наздвичайно актуальним у руслі сучасних
канадознавчих студій з етнополітичної проблематики.
Автором здійснена спроба узагальнити основні досягнення сучасної політологічної
думки, у т. ч. й канадської, у тлумаченні теоретичних аспектів етнонаціональної
проблематики.
“Нація” належить до числа міждисциплінарних категорій, розташованих на межі
соціальної філософії, загальної соціології, політології, етнології та інших дисциплін, які так,
чи інакше дане поняття використовують [13].
Саме тому, на нашу думку, безумовною заслугою автора монографії є застосування
міждисциплінарного підходу “оскільки міжетнічні відносини – це сплетення різноманітних
взаємин людей в соціально-економічній сфері, ідеології, політиці, культурі та релігії під
впливом історичних, міграційних, географічних, побутових та психологічних факторів.
Такий підхід, що використовує різні дисципліни, дає найбільшу результативність у
дослідженні міжетнічних відносин”. Також ним було застосовано підходи символічного
реляціонізму, етносимволізму, структурного функціоналізму та феноменологічного
принципу.
На наш погляд, варто було би автору:
– ширше залучати надбання етнопсихології. Вимір етнічності як стану свідомості має
достатньо зважену методологію і методику дослідження у рамках наук психологічного
циклу. Предметом дослідження стає етнічна ідентичність, яка трактується як синонім
етнічності.
– до теоретико-методологічної бази дослідження можна було би долучити
етнометодологію “раціональні властивості індексних виражень та інших практичних дій як
можливих безперервних досягнень організованої штучної практики повсякденного життя” [14].
При аналізі становища української громади у Канаді на рубежі ХХ–ХХІ ст., автор
покликається на дослідження В. Ісаїва, Р. Петришина, О. Воловина, А. Макуха та ін., що
абсолютно є виправданим, проте, як на нашу думку, автор не досить чітко окреслив власну
позицію щодо затухання українського національного життя у Канаді вказаного часу включно
з “четвертою хвилею української еміграції”.
Проте загальний висновок щодо рецензованої праці є позитивним. Сподіваємося, що
дана праця буде належно оцінена у наукових колах України та поза її межами. Її цінність, на
нашу думку, полягає у системному аналізі та залученні широкого кола іншомовних джерел,
насамперед канадських студій, що дає змогу не лише донести до читача авторське бачення
проблеми, а й ознайомити його із доробком сучасних зарубіжних науковців. Таке
дослідження є наслідком кропіткої праці автора та є значним внеском до розробки
канадознавчої проблематики в Україні. На нашу думку, дослідження Т. Лупула цілком
відповідає тенденціям та запитам модерного українського суспільства і послужить належним
чином зміцненню українсько-канадської науково-дослідницької співпраці.
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NOTA BENE: МОВОЮ ОРИГІНАЛУ
ЗБІГНЄВ ФРАС: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

С

тосунки з історичним гроном Вроцлавського університету у Львові та нашому
університеті почали налагоджуватися в кінці 80-х pp. XX ст. Це було
обумовлено тими демократичними змінами, які відбувалися у Львові тих років –
початком діяльності Народного руху України за перебудову, відновленням роботи
Наукового товариства імені Т. Шевченка, національної “Просвіти”.
Зміни в Україні викликали закономірний інтерес у сусідній Польщі.
Наші колеги історики із Вроцлава передовсім цікавилися першими
кроками діяльності “Меморіалу”. Саме в цей період ми заприязнилися
з польськими вченими – Ростиславом Жереліком та Казимиром
Бобовським. Згодом до них приєдналися і почали відвідувати Львів –
Юрек Маронь та Збігнєв Фрас.
Саме З. Фрас, оскільки вивчав історію Галичини, виявив особливе
зацікавлення до роботи львівських архівів, рукописних збірок Наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, зрештою, намагався просто
поспілкуватися з львівськими істориками, переважно з університету.
Протягом усіх 90-х pp. його наукові й товариські інтереси були пов’язані зі Львовом.
З глибоким сумом ми, його львівські колеги, сприйняли звістку, що Збігнєв Фрас
раптово помер у 1998 році, у віці 46 років. Його родина, приятелі, колеги і друзі прощалися із
Збігнєвом у капличці П’ястів і в костелі Сестер Уршулянок, що у Вроцлаві. Поховали ж його
у родинном містечку Пшемкові, що у Верхній Сілезії. У Пшемкові він народився, саме з цим
краєм були пов’язані його дитячі роки, тут він закінчив середню школу, звідси від’їхав до
столичного Вроцлава, щоби вступити в університет.
Збігнєв Фрас закінчив історичні студії в Інституті історії Вроцлавського університету у
1976 році. Його магістерська праця була присвячена темі “Міністерства для Галичини
(1871/73–1918)”. Керівником цього наукового проекту був професор Адам Гальос.
Після завершення навчання у Вроцлавському університеті молодий магістр Збігнєв
Фрас розпочав педагогічну кар’єру на кафедрі історії Вищої педагогічної школи в Ольштині.
У листопаді 1984 року він повернувся до Вроцлавського університету, де почав працювати в
Інституті історії на кафедрі історії Польщі і всесвітньої історії XIX і XX століть.
У 1985 році З. Фрас захистив кандидатську (докторську) дисертацію “Флоріан
Зємялковський (1817–1900). Політична біографія”. Науковим керівником дисертаційної
праці був професор Адам Гальос.
Від 1991 р. З. Фрас належав до редакційної колегії “Зі скарбниці культури” (Тепер
видання виходить під назвою “Часопис Національної Установи ім. Оссолінських”).
Одночасно у 1987–1995 pp. він був секретарем Вроцлавського Товариства любителів історії.
У 1995 р. З. Фрас виконував також функції технічного секретаря сілезького історичного
квартальника “Собутка”. У 1997 р. З. Фрас став членом Наукової ради Національної
Установи ім. Оссолінських.
Період з кінця 80-х – до початку 90-х pp. був наповнений для Збігнєва Фраса творчими
відрядженнями, які розширили коло наукових інтересів вченого. У 1989 р. протягом півроку
він стажувався в Інституті історії Ягеллонського університету; у 1996 р. (травень, червень) –
в Педагогічному університеті в Зігені (Німеччина); у цьому ж році (жовтень, листопад) – у
Львівському університеті. У 1994 р. (вересень) і в 1996 р. (вересень), завдяки стипендії
ім. Яна і Сузанни Бжековських, мав змогу працювати у Польській бібліотеці в Парижі.
З. Фрас вів активне наукове життя, беручи участь у наукових конференціях.
Найважливішими з них стали: “Польща – Поляки – національні меншини”, наукова
конференція в Собутці (вересень 1989 p.), – реферат (спільно з С. Цісельським, К. Кавальцем,

326

Україна–Європа–Світ

Т. Куляком) “Народ і польська народність 1795–1945 років в історичних дослідженнях”;
“Креси і пограниччя. Історія, культура, звичаї”, наукова сесія в Ольштині (20 грудня 1991 p.), –
реферат: “Провінційна преса Східної Галичини в 1848–1890 pp.”; “З історії меншин у Речі
Посполитій”, конференція у Вроцлаві (грудень 1991), – реферат: “Польські політичні
угрупування щодо руського питання в Галичині в 1860–1875 pp.”; міжнародна наукова
конференція “Галичина та її спадщина” (Жешув, 14–18 вересня 1992 p.), – реферат “Галицькі
демократи у 1848–1875 роках”; історичний колоквіум “Ліберальні традиції в Польщі”
(Констанцін, 17–19 листопада 1992 p.), – реферат “Ліберальний напрямок серед галицьких
демократів в 1848–1882 pp.”.
У середовищі колег З. Фрас вирізнявся не тільки неординарністю в трактуванні
передовсім галицької історії, як локальної так і загальноавстрійської, а й енциклопедичними
знаннями, які торкалися багатьох історичних постатей, окремих населених пунктів, реалій із
повсякденного життя. Словом тих сюжетів, які, власне, й створюють історію.
Збігнєв Фрас був частим учасником наукових зібрань, які проводили не лише історики,
але й колеги інших напрямів гуманітарного фаху. До них належать: конференція
організована Інститутом соціології і Польським релігієзнавчим товариством (Вроцлав,
листопад 1992), – реферат “Українці в період змін кінця XIX століття”; семінар “Польські
політичні міфи XIX і XX століття”, (Карпач, 23–24 листопада 1992 p.), реферат “Міф доброго
цісаря”; міцкевичівська сесія в Інституті польської філології Вроцлавського університету
(грудень 1992), – реферат “Хто дав шлюб Міцкевичеві?”; наукова конференція “З проблем
біографістики національних повстань” (Ольштин, грудень 1993 p.), – реферат “Густав Реут –
між Вільном, Парижем і Львовом, політична діяльність в 1858–1875 роках”.
У польській історичній бібліографії ім’я Збігнєва Фраса з’явилося у 1981 році і від
цього часу воно фігурувало дуже часто. У другій половині 90-х pp. науковий доробок
З. Фраса вже становив: три монографії, шість джерелознавчих публікацій, понад тридцять
статтей, а також понад три десятки біограм для польського Біографічного словника, численні
рецензії.
Наукові зацікавлення З. Фраса зближували його з австрійськими, німецькими та
українськими вченими, а публікації торкалися історичної тематики кінця XVIII ст. – початку
XX ст., головним чином другої половини XIX ст. Головною тематикою для нього стало
зацікавлення політичним життям Галичини в епоху автономії. Автора вирізняло те, що він
цікавився політичними дискусіями у галицькому суспільстві, діяльністю Крайового сейму. У
середовищі вроцлавських науковців дискусії викликали й самі публікації З. Фраса, а,
особливо, “Подорожі цісаря Франца Йосифа І до Галичини” (1992) та “Міф про доброго
цісаря” (1994).
Польський дослідник С. Гродзіський поділив науковий доробок З. Фраса на три
тематичні групи: загальнонаціональна проблематика, історія державних інституцій та
політичних партій, аналіз суспільних течій та політичних програм. До першої групи
зараховано публікації “Народ і польська народність у 1795–1945 роках в історичних
дослідженнях”, (1992 p., написана в співавторстві з С. Цісельським, В. Ковальцем,
Т. Куляком); “Українці в часі змін в кінці XIX століття”, (1993), в якій автор аналізує
науковий доробок української історіографії; “Великі і малі вітчизни на різних кінцях
польських земель”, (1995); “Креси і пограниччя”, (1995).
Другу групу складають праці “Товариство національно-демократичне 1868–1871)”,
(1988); “Товариство національної опіки 1870–1874”, (1989); “Клуб Резолюціоністів”, (1869–
1870), (1990); “Утворення і характеристика уряду міністра для Галичини”, (1991) та ін.
До студій, які охоплюють аналіз суспільно-політичних основ і програми політичних
партій належать роботи “Політичний з’їзд поступових партій у Львові”, (1981);
джерелознавча розвідка “Життя провінційної інтелігенції в Галичині – листи
В. Домарадського і Г. Шмідтта”, (1991); “Польські політичні угрупування щодо руського
питання в Галичині 1860–1875”, (1993); “Преса Станіславова в роках 1848–1918”, (1993);
“Провінційна преса східної Галичини в другій половині XIX ст.”, (1995); “Ліберальний
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напрямок галицьких демократів 1848–1882”, (1992); “Галицькі демократи щодо
костюшківської традиції в роках 1848–1878”, (1996).
Як особливу групу праць в доробку Збігнєва Фраса можна виділити численні статті для
Польського Біграфічного Словника. Серед них виділяються біограми таких політиків як
П. Романович, Г. Ромашкан, К. Рутовський, П.-Р. Сангушко, В.-Л. Сапєга, В. Сєменський.
Однак, особливе місце в напрацюваннях З. Фраса займають його монографічні праці.
Монографія “Флоріан Зємялковський (1817–1900). Політична біографія” з’явилася у
виданні Установи ім. Оссолінських у 1992 році. Це широке видання було присвячено
діяльності першого міністра для Галичини Флоріана Зємялковського, яка відбувалася на тлі
детального аналізу суспільно-політичних процесів, що проходили у другій половині XIX ст.
в Галичині та в усій Австро-Угорщині. Постать Флоріана Зємялковського, людини яка
вийшла з низин галицької суспільності і піднялася до рангу міністра, заслуговувала на
політичну біографію, оскільки займала вагоме місце у політичному бомонді не лише
Галичини, а й Австрії.
Створити біографію Флоріана Зємялковського виявилося не просто, оскільки це
вимагало від автора передовсім детального вивчення джерел і рукописів, листів,
презентабельної публіцистики, матеріалів преси та ін. Автор виступив детальним
дослідником стенограм засідань Крайового сейму і, особливо, Рейхсрату. На основі багатої
джерельної літератури, яка торкалася періоду галицької автономії, З. Фрас подав образ
політичної діяльності Флоріана Зємялковського на тлі політичних процесів і змін, і відтворив
образ політика.
Подальше захоплення політичним життям Галичини другої половини XIX ст., привело
З. Фраса до вивчення широкого спектру політичного життя Галичини – від дослідження
центральних сил – до глибокої регіональної історії. Таким дослідженням стала книга
“Демократи у політичному житті Галичини в 1848–1873 роках”, видана у Вроцлавському
університеті в 1997 році.
Книга вирізнялася від попередньої монографії про Ф. Зємялковського передовсім своїм
характером. Окремі фрагменти цієї теми, зокрема події 1848–1849 pp., а також період так
званої “резолюційної кампанії” 1868–1873 pp. вже стали предметом попередніх досліджень,
однак були й такі, які лише частково окреслені в науці. Це було наслідком того, що
недивлячись на досить широку літературну і джерельну базу, яка торкалася цього періоду,
окремі фрагменти були висвітлені на той час досить нерівно і спорадично. Проблема
полягала у тому, щоби в однаковій мірі представити усі аспекти діяльності галицької
демократії – від перших конспіративних гуртків, до повномаштабного входження демократів
в австрійське політичне життя.
Вирішити це завдання можна було опираючись на власні дослідження усього часового
відрізку.
Хронологічно робота охоплює час від початків демократичних рухів до його вибуху в
час революції Весни народів 1848 року. Водночас, як традиційно вважає польська
історіографія, цей демократичний рух розпочався від поразки повстання 1846 року.
Верхньою хронологічною межею монографії З. Фраса став 1873 рік. Автор стверждує, що
якраз в цьому часі завершилася “резолюційна кампанія” і розпочалася боротьба за
реорганізацію устрою Галичини у напрямку розширення її автономії. Засадничою основою
еволюції представницької системи держави стало введення окремих виборів до палати послів
Рейхсрату, які відразу потягли за собою й інші політичні зміни.
У першому розділі, присвяченому подіям 1848–1859 pp. З. Фрас представив широку
панораму постатей політичної сцени Галичини, а також їхню діяльність у Відні, суспільнополітичну атмосферу, в якій відбувалися найважливіші події, передовсім у Кракові, а також у
Львові.
Розділ 2, охоплює події 1860–1867 pp. Переконливим є тут поділ на покоління “старих”
і “молодих” діячів, хоча радикалізм останніх виявився досить короткотривалим. Про це
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свідчить еволюція теоретичних основ праці політиків, висвітлена в підрозділі під назвою
“Від конспіраційної діяльності до органічної праці”.
Розділ 3, охоплює 1886–1873 pp., тобто час появи перших організаційних форм
політичних рухів. Автор подає нам зміст галицької “резолюції”, в рамках якої відбувалася
праця над творенням політичних партій, як у самому сеймі, так і поза ним. Водночас
значними у цей період стають впливи Відня, а саме польських політичних сил в австрійській
столиці, передовсім Польського Кола і усієї віденської польської політичної колонії, і
передовсім на львівське середовище.
У зв’язку з тим, що у науковій літературі більше уваги приділено історії та устрою
Галичини, значно глибше опрацьовано період Весни народів і початки конституційних змін у
Габсбурзькій монархії, то цілком виправданим є звернення автора до аналізу подій 1867–
1873 pp. і не лише в контексті заповнення певної історичної лакуни, а передовсім у тому, що
автор прослідковує діяльність галицьких політиків і в частково відмінних історичних
ситуаціях, в ході еволюції та кристалізації їх історичних поглядів.
І нині ми можемо дискутувати над питанням еволюції поглядів галицьких демократів,
тією науковою проблемою, яку поставив Збігнєв Фрас, пов’язуючи її на першому етапі 1848–
1856 pp. із зменшенням їх політичної активності і поверненням епохи абсолютизму, з
наслідками певної розгубленості у демократичному таборі, яка наступила після поразки
Весни народів. Однак, цей період, в оцінці самого З. Фраса таїв і великі надії, а одночасно
перший етап діяльності галицьких демократів виявляв і певну слабкість їх руху, брак
політичного досвіду. Автор стверджував, що економічно слабо розвинута Галичина не могла
витворити справжньої еліти, яка б стала елітою третього стану. Такі сили з’явилися лише у
наступному поколінні, тобто у 80-х pp. XIX ст.
Свого часу рецензенти праці З. Фраса, яка одночасно захищалася як докторська
(габілітаційна) робота, висловлювали подив колосальною працею автора по зібранню
джерельних матеріалів: фондів бібліотеки Оссолінських, бібліотеки Ягеллонської,
Національної бібліотеки у Варшаві, Бібліотеки Чорторийських і Польської Академії наук у
Кракові, Головного архіву давніх актів у Варшаві, а також джерельних матеріалів із
львівських інституцій. До речі, З. Фрас, належав до тих польських авторів, які розпочали
розлоге вивчення архівних матеріалів Львова, опора на які, стала доброю ознакою сучасної
польської історіографії. У заслугу З. Фрасу можна поставити і те, що він виявився піонером і
у використанні матеріалів Польської бібліотеки в Парижі.
Монографічне дослідження З. Фраса створило цілісну панораму утворення та
початкового етапу діяльності демократично-ліберальних політичних угрупувань, збагатило
історичний процес новою інформацією про особливості діяльності окремих політичних
діячів.
Висновки автора містять не лише загальні оцінки суспільно-політичних процесів у
Галичині, але й його особисті оцінки та ставлення до окремих галицьких політичних діячів,
їхніх програм та змісту діяльності.
У рецензіях на твори З. Фраса час від часу зустрічаємо висновок рецензентів про
високий науковий та літературний стиль мови автора.
Монографія Збігнєва Фраса була високо оцінена у середовищі істориків, передовсім
тих, які вивчають галицьку проблематику – і в Польщі, і в Україні. Вона стала добрим
зразком фахової праці представника Вроцлавської історичної школи.
Хочемо звернути увагу ще на одну особливість видання: З. Фрас, можливо, вперше
серед зарубіжних вчених, подав до книги розлогу анотацію українською мовою (переклад
анотації здійснив Ярослав Даріуш Сирник).
Українське видання монографії нашого колеги Збігнєва Фраса стане не лише науковим
здобутком, який збагатить історіографію Галичини XIX ст., а й доброю пам’яттю про її
автора.
Задум здійснити переклад книги “Демократи у політичному житті Галичини 1848–1873
років” виник у нас весною 2009 р. в період Днів Львівського університету у Вроцлавському
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університеті, а презентацію видання плануємо провести весною 2010 р. – у Дні
Вроцлавського університету у Львівському університеті.
Наші колеги історики зі Львова – Мар’ян Мудрий, а із Вроцлава – Єжи Маронь та
Влодзімєж Сулєя в час підготовки українського видання монографії, подали свої спогади про
Збігнєва Фраса, які будуть опубліковані у цій книзі.
Висловлюємо вдячність за підтримку проекту ректоратам та працівникам відділу
міжнародної співпраці наших університетів, усім, хто спричинився до появи цього видання.
Олексій Сухий,
доктор історичних наук,
професор кафедри
новітньої історії України
Львівського університету
Ростислав Жирелік,
доктор габілітований,
професор, директор Інституту історії
Вроцлавського університету
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УКРАЇНА–ЄВРОПА–СВІТ:
історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку.
Міжнародний науково-дослідницький проект

З

апропонований науковій громадськості та широкому загалу читачів України і
зарубіжних країн 5-й випуск (у двох частинах) Міжнародного збірника наукових
праць «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти
розвитку» репрезентує науково-дослідницький проект колективу кафедри нової і новітньої
історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка за участю відомих зарубіжних учених, що є
продовженням часопису «Україна–Європа–Світ», якого 4 випуски було видано у 2008–
2010 рр. у руслі кафедральної колективної теми «Україна в європейській (світовій) історії».
Нинішній випуск має інтердисциплінарний характер, метою якого є: дослідження на
основі фактичного матеріалу, значною частиною вперше введеного у науковий обіг в
контексті нових методологічних підходів, основних тенденцій й закономірностей, специфіки
історичного буття українського народу як органічної складової європейської і світової
спільноти народів, які попри всю складність загальноісторичного процесу розвивали
міждержавні відносини в різних сферах суспільно-політичного життя та облаштування
світового устрою від найдавніших часів до наших днів.
Зауважимо, що тривалий час українська історична наука була позбавлена можливостей
вивчення історії України в контексті загальносвітового історичного процесу. Натомість,
загальновідомо, що історія людської цивілізації позначена всесвітністю розвитку на всіх
попередніх етапах. Людство завжди було єдиним. Навіть тоді, коли взаємини між націями і
народами за своїми зовнішніми ознаками не лише не мали чіткого вияву, а й були
антагоністично суперечливими. Такий методологічний підхід уможливлює розглядати
людство в його спільності, як соціальний організм, живими членами якого є різні народи й
нації. З цього погляду очевидно, що жоден з народів не може жити в собі, через себе й для
себе. Життя кожного народу є лише певною частиною в загальному житті людства.
Цивілізаційна еволюція на теренах сучасної України проходила в різні історичні епохи
відповідно до їх викликів й вимог. Визначаючи шляхи соціально-суспільного розвитку,
Україна завжди враховувала цивілізаційні європейські, відтак і світові процеси. Відзначимо,
що завдяки постійним контактам в культурно-політичній та просвітницькій сферах
національна спільнота українців у найскладніших умовах XVII–XX ст. продовжувала
існувати в ім’я майбутньої єдності й незалежності. Прилучення України до світових надбань
цивілізаційного розвитку простежується від античних часів до виникнення давньоруської
цивілізації Київської Русі, її трансформації у складі Литовсько-Польської держави та Речі
Посполитої, створення козацької державності за Богдана Хмельницького, функціонування
української цивілізації у складі Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини, Радянського
Союзу та виникнення й розвитку сучасної української цивілізації доби Незалежності.
Сучасний процес унезалежнення й суверенізації Української держави невіддільний від
світового розвитку. Його об’єктивні передумови пов’язані з особливостями утвердження
інноваційних технологій виробництва, поглиблення інтеграційних і глобалізаційних
процесів, перетворенням знань та інформації, інтернаціональних за суттю, в основний
виробничий ресурс суспільства, а також соціалізацією економічного життя, демократизацією
політичних інституцій, зближенням духовних цінностей, відстоюваних народами. Україна
силою свого географічного і геополітичного становища уможливлює своє інтегрування в
Європейську цивілізацію.
Тож дослідження історії України саме як важливого компонента загальноєвропейського
історичного процесу, а відтак і в світовому концепті, у її розмаїтих зв’язках із західним
світом сприятиме об’єктивному і органічному сприйняттю сучасниками історичного
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минулого українського народу. На нашу думку, такий методологічний підхід є особливо
актуальним сьогодні, в континуумі намагань України відійти від однобічної орієнтації у
політичному, економічному і культурному розвитку й відновити штучно перерваний зв’язок
із зарубіжними країнами.
Створення міжнародного науково-дослідницького проекту є тим життєдайним джерелом
здобуття й поглиблення знань про Україну в контексті європейської і світової історії, яке
допомагатиме народам краще розуміти один одного, наші відмінності, знаходити шляхи
спільної співпраці й співробітництва, сприятиме осмисленню джерел вікових конфліктів між
українським і зарубіжними народами, допомагати їм позбутися різноманітних міфів та
упереджень, припиненню багатовікового розбрату між народами, їх порозумінню.
Запропонований проект утверджуватиме погляди на становлення і розвиток незалежної
України як світової держави, допоможе краще сприйняти сучасний і подальший її шлях,
відкриє можливості до взаєморозуміння та толерантності й поваги у взаємних відносинах.
Розробка міжнародного науково-дослідницького проекту «Україна–Європа–Світ: історикополітичні та гуманітарні аспекти розвитку» слугуватиме міжнародному утвердженню України,
зміцненню миру, дружби між народами, розвитку інтеграційних зв’язків із зарубіжними
країнами шляхом висвітлення історії України в загальноісторичному контексті.
Зазначений науковий проект сприяє сучасним поколінням українців проникнутися
духом патріотизму, дасть зрозуміти, що ми не самі, що народи усього світу з нами, а історія
України є невід’ємною складовою всесвітньої.
Наукові результати оригінальних досліджень як українських, так і зарубіжних
науковців, що охоплюють маловивчені проблеми історії зарубіжних країн, світової політики
і міжнародних відносин, місця й ролі України у світовому співтоваристві, методології й
джерелознавства, історичної української і зарубіжної біографістики, а також історії
української і зарубіжної культури, освіти і науки, рецензій та оглядів найновішої літератури
відкривають Україну світу та світ Україні.
Реалізація запропонованого проекту дасть вітчизняному й зарубіжному читачеві
багатоплановий портрет та образ України в європейській пам’яті і водночас піднесе на новий
рівень місце й роль українського народу у світовій цивілізації, тим самим покаже, що історія
України, як й інших народів, є органічною частиною загальнолюдського розвитку і в той же
час являє собою унікальну та неповторну його складову, своєрідну цивілізацію, становлення
якої проходило і проходить під впливом і загальносвітових, і реґіональних закономірностей.
Видання виходить змішаними мовами – українською, російською, англійською та
польською, накладом 300 примірників та надсилається до бібліотек України і зарубіжних країн.
Для науковців, викладачів, вчителів, студентів й учнів, дипломатів і політиків, усіх, хто
цікавиться історією зарубіжних країн та України у всесвітньому контексті.
Наукові керівники проекту
«Україна–Європа–Світ: історико-політичні
та гуманітарні аспекти розвитку»
доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри нової і новітньої історії
та методики викладання історії
Тернопільського національного
педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
М. М. Алексієвець,
доктор історичних наук, професор
кафедри нової і новітньої історії
та методики викладання історії
Тернопільського національного
педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Л. М. Алексієвець.
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