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Микола ІВАНИК 

 

РОЛЬ ПОВІТОВИХ РАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ГАЛИЧИНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. 

 
У статті охарактеризовано місце й роль повітових рад, 

їх виконавчих органів – повітових відділів – у системі органів 
місцевого самоврядування Галичини другої половини XIX – 
початку XX ст. Аналіз низки джерел дав змогу дослідити 
національний склад, професійний рівень особового складу 
повітових рад і відділів. 

Ключові слова: Галичина, громада, місцеве самоврядування, 
повітові ради, повітові відділи. 

 

Постановка проблеми. Необхідність реформування 

системи місцевого самоврядування в Україні набуває все більшої 

актуальності та підтримується українським політикумом. Досвід 

світовий та сусідів, зокрема Польщі, доводить, що створення 

ефективної системи місцевого самоврядування сприяє модернізації 

країни, робить її більш ефективною та конкурентоспроможною. 

Звільнення місцевих громад від надмірної опіки з боку центру, 

надання їм більшої фінансової незалежності сприяє розвитку 

регіонів і територіальних громад. Це відповідає як світовим трендам, 

так і глибоким самоврядним традиціям українців.  

Значний науковий інтерес становить досвід створення органів 

самоврядування в Галичині у другій половині XIX ст. Повітові 

ради і відділи були найважливішою ланкою в цій системі.  

Аналіз останніх досліджень засвідчує, що історіографія 

проблеми малодосліджена. Низка публікацій загальнотеоретичного  
 

© Іваник Микола, 2013 
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характеру обмежується оглядом відповідних положень закону 

про громади, панські маєтки, повітове представництво від 12 

серпня 1866 р. [6].  

У праці “Samorząd gminny w Galicji i dzieje jego reform” 

В. Левицький дослідив процес розробки та прийняття 

Галицьким сеймом закону про громади, панські маєтки, повітове 

представництво [7]. 

Науковці П. Гурський [5] та В. Водіцький [14] у дослідженнях 

звернули увагу на певні негативні моменти організації повітового 

самоврядування, а саме: на бюрократизацію їх діяльності та 

відсутність належного фінансового забезпечення. Певні позитивні 

підсумки діяльності повітових рад відображено у праці 

Т. Меруновича [8]. Найбільш цінними з цієї проблеми є 

дослідження Т. Пілата [10; 11], який першим здійснив аналіз 

діяльності повітових відділів і їх податкової політики. Ставлення 

українського політикуму до проблеми запровадження повітових 

органів самоврядування досліджував український історик 

М. Мудрий [1]. 

Мета статті – дослідити структуру, повноваження, 

національний склад членів повітових рад і відділів, рівень 

фахової підготовки допоміжного персоналу, з’ясувати ставлення 

української громади до їхньої діяльності. 

Друга половина XIX ст. є знаковою для Галичини, 

оскільки тоді було проведено низку фундаментальних реформ, 

які докорінно змінили адміністративний устрій провінції й 

управління на місцях. Ідея децентралізації влади отримала 

конкретне втілення у наданні автономії Галичині, символом якої 

став сейм. У 1865 р. було проведено адміністративну реформу 

завдяки ліквідації циркулів і створенню 74 повітів на чолі зі 

старостами. Було також запроваджено систему місцевого 

самоврядування, яка передбачала створення рад різних рівнів: 

громадських, міських, повітових. Змінився статус панських 

маєтків (двірських обшарів), які відокремили від громад та 

надали статус окремої адміністративної одиниці.  

Ініціатива запровадження системи самоврядування 

належала Галицькому сейму, який у квітні 1861 р. доручив 

Крайовому відділу підготувати проект закону про устрій громад. 

Натомість цей відділ у 1863 р. запропонував створити окружні 
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органи самоврядування, мотивуючи тим, що громади без 

урядової опіки потребують підтримки. Активність Крайового 

сейму щодо цього питання була додатковим стимулом для 

офіційного Відня. 

У 1865 р. австрійським урядом було подано на розгляд 

крайового парламенту проекти законів про громади, панські 

маєтки, повітове представництво. Спеціальна комісія у складі 24 осіб 

на чолі з А. Ґолуховським після тримісячного детального вивчення 

питання у поданні запропонувала Сейму три внески, які відображали 

відмінні позиції членів комісії [2, Al. 66]. 

Перший проект рішення, підтриманий більшістю 

польських членів комісії, передбачав відокремлення двору від 

громади та надання їм окремого адміністративного статусу, 

утворення повітових рад. Побоювання меншості польської 

комісії, інтереси якої представляли представники західногалицької 

шляхти, що таке відокремлення може призвести до втрати 

контролю над громадами, посилить соціальні та національні 

суперечки, не знайшли підтримки у середовищі більшості 

комісії, яка була виразником інтересів східногалицької шляхти. 

Її представники не безпідставно вважали, що своєрідним 

інструментом такого впливу стануть повітові ради. У питанні 

відокремлення панського маєтку від громади позиція українських 

членів комісії, що становили третю групу, полягала у підтримці 

урядових проектів. 

Під час обговорення всіх трьох внесків у Сеймі, головна 

дискусія розгорнулась довкола необхідності утворення 

повітових рад. Українські посли виступили проти утворення 

повітових органів самоврядування. Аргументація такої позиції, 

що прозвучала у виступах українських послів (Ю. Лаврівського, 

М. Старуха, М. Ковбасюка, О. Королика, С. Дволинського, 

І. Загоруйка, С. Трохановського) полягала у побоюванні 

запровадження додаткових податків на утримання повітових 

чиновників, посиленні напруженості у майнових відносинах між 

селянством і шляхтою,  посиленні впливу на громади внаслідок 

їх підпорядкованості повітовим радам. Вичерпну мотиваційну 

позицію українських послів з цього питання озвучив у своєму 

виступі І. Наумович. Не заперечуючи створення повітових рад у 

майбутньому, він констатував: “…ми маємо різноманітні 
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інтереси – народні, громадські, церковні, шкільні, – відмінні від 

тенденцій вищих клас. Отож, змішуватися з представниками 

вищих клас нашим сільським громадам якось не годиться” [13, 

1080]. Позиція польських послів щодо питання необхідності 

утворення повітових рад була одностайною. На їх думку, вони 

мали стати “наріжним каменем” крайового самоврядування та 

визначати напрям діяльності громад. Пропозиція українських 

послів була відхилена, бо більшість підтримала пропозицію 

створення повітового самоврядування. 

Галицький сейм протягом 19 – 22 березня 1866 р. ухвалив 

урядові проекти законів про громади, панські маєтки, повітове 

представництво та відповідні виборчі ординації. Після затвердження 

їх у Відні 12 серпня 1866 р. вони набули чинності [4, 106 – 127]. 

Згідно з нормами закону про повітове представництво, у 

кожному повіті створювалася повітова рада й її виконавчий 

орган – повітовий відділ. Повітова рада була ухвалюючим і 

контролюючим органом. Її чисельність була сталою та 

становила 26 осіб. Під час виборів до них, подібно як і до 

сільських чи міських рад, діяла куріальна система, в основі якої 

були цензові обмеження. Структура повітової ради базувалася 

на засаді так званого “представництва інтересів”. Закон 

виокремлював чотири групи інтересів: велика земельна 

власність; велика промисловість, торгівля та гірництво; міські 

громади; сільські громади. Розмір сплачуваного податку 

визначався на основі кількості членів повітової ради, які 

представляли у ній інтереси тієї чи тієї групи. Закон забороняв 

мати такій групі більше, ніж 12 представників у раді. 

Вибори до повітової ради у перших двох групах відбувалися 

безпосередньо й індивідуально, у третій і четвертій – 

опосередковано. Тобто лише члени сільських і міських рад мали 

право брати участь у виборах повітових радних. Повітова рада 

обирала серед своїх членів голову ради та заступника. Важливість 

цих посад підкреслювалася необхідністю затвердженням такого 

вибору імператором. Обирався також серед членів ради повітовий 

відділ – виконавчий орган ради. Вибори проводилися так: кожна 

група інтересів обирала по одному члену повітового відділу, пізніше 

радні спільно обирали ще двох членів відділу. Чисельність 

відділу, який очолював голова повітової ради становила шість 
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осіб. Повітові ради обиралися на трирічний термін. Згодом 

термін повноважень було подовжено до шести років. Їх 

повноваження поширювалися на територію всього повіту, 

включаючи не лише сільські та міські громади, але й панські 

маєтки. Лише Львів і Краків були виділені з повітового 

комунального зв’язку. 

Обсяг повноважень перетворив повітові ради на другу за 

впливовістю після староств інституцію в повіті. До компетенції 

ради належали справи управління спільним майном повіту: 

закладами культури, охорони здоров’я, доброчинними закладами та 

місцевими дорогами. Повітова рада щорічно складала бюджет і 

мала право встановлювати місцеві додатки до податків, брати 

позики для фінансового забезпечення своєї діяльності. Іноді ці 

додатки становили від 20% до 40% основних податків. 

На повітову раду та відділ були покладені також 

контрольні функції щодо рад нижчого рівня, тобто сільських і 

міських, які стосувалися кола доручень від громадських рад. Дія 

будь-якої ухвали місцевої ради могла бути призупинена, якщо, 

на думку повітового відділу, вона суперечила чинному 

законодавству чи виходила за межі сфери повноважень. Повітові 

ради мали й дисциплінарну владу над керівництвом місцевих 

громад. Закон передбачав накладання штрафів, а в разі тяжчих 

провин – усунення з посади, після узгодження з повітовими 

старостами.  

Контролюючи ради нижчих рівнів, повітові ради 

перебували під подвійним контролем. У першій інстанції 

контрольні функції належали Галицькому сейму, який за 

посередництвом Крайового відділу стежив за станом повітового 

майна. Значно більше контрольних повноважень над повітовим 

представництвом мали старости. Якщо ухвала повітової ради, на 

думку старости, не відповідала чинному законодавству чи 

виходила за межі сфери повноважень, її дія призупинялася. 

Право розпуску повітової ради належало наміснику Галичини.  

Повітові ради та відділи були ключовою ланкою в системі 

органів місцевого самоврядування. Особливості виборчої ординації 

забезпечували абсолютну домінацію поляків. Про це свідчать дані 

галицьких шематизмів, які регулярно подавали перелік членів 

усіх 74 повітових рад і відділів Галичини. За свідченням 
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В. Найдус, 90% голів повітових рад належали до шляхетського 

стану [9, 29].  

Положення куріальної виборчої системи наперед визначали 

національний склад повітових рад, забезпечуючи більшість 

полякам. Українці могли розраховувати лише на курію сільських 

громад. У тих повітах, де їм удавалось досягти певного успіху 

завдяки підтримці з боку курії сільських громад, вони 

наштовхувалися на протидію з боку адміністрації повіту та 

краю. Показовими з цього приводу є події довкола виборів 

повітових рад у Дрогобицькому та Турківському повітах. Вони 

набули значного суспільного резонансу. 

У результаті виборів до Дрогобицької повітової ради у 

1867 р. українці здобули чверть усіх мандатів. Проте польська 

більшість скасувала мандат одного з новообраних радних – 

М. Антоневича, а Крайовий відділ підтвердив це рішення. У 

1868 р. намісник скасував мандати ще десяти депутатів 

українців. На позачергових виборах усі вони були повторно 

обрані до складу повітової ради. Проте вибір М. Антоневича 

знову було скасовано. Лише у травні 1868 р. на чергових 

довиборах, на яких М. Антоневич знову переміг, повітова рада 

змушена була визнати легітимність його мандату. 

Не менш резонансними були події довкола ради Турківського 

повіту. За підсумками виборів 1877 р. більшість у Турківській 

повітовій раді отримали українці. Проте через протидію 

попереднього складу ради та повітового старости, новообрана рада 

так і не змогла розпочати роботу. Апеляції до крайових 

автономічних і адміністративних властей не дали жодного 

результату [1, 89]. У 1880 р. українці знову здобули більшість у 

повітовій раді, проте і на цей раз ситуація повторилась. Повітова 

рада, обрана ще у 1874 р., продовжувала урядувати надалі. 

Головною причиною такого стану було небажання старости 

допустити перевагу українців у раді [II]. 

Польська адміністрація краю не бажала допустити 

значного представництва українців у повітових радах. Зростання 

впливу української громади на внутрішні процеси у провінції 

змушували поляків шукати нові способи забезпечення 

панування в органах повітового самоврядування. Одним із таких 

способів було подовження повноважень повітових (як і 
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громадських) рад із трьох до шести років. Відповідна ухвала 

Сейму була затверджена у Відні [I, 197 – 209]. Збільшення терміну 

повноважень повітового представництва вдвічі фактично “закон-

сервувало” домінацію поляків у цих органах. 

Повітові ради збирались на засідання щоквартально, єдиним 

органом, що діяв постійно, був повітовий відділ. Обсяг повноважень, 

який значно зріс після передачі повітовому представництву функції 

догляду за місцевими дорогами, вимагав наявності фахового 

допоміжного персоналу. 

Закон про повітове представництво передбачав, що 

повітова рада, для забезпечення діяльності повітового відділу, 

своєю ухвалою визначає чисельність допоміжного персоналу, 

рівень їхньої оплати та вимоги до фахової  підготовки.  

Ключовою фігурою був секретар повітового відділу. За 

відсутності голови повітової ради він виконував його функції, 

приймав усі офіційні звернення й листи, які надходили на адресу 

ради чи відділу, займався підготовкою до проведення засідань 

ради, вів протоколи ухвал, відповідав за бюджет повіту та 

контролював витрати. 

У 1873 р. Т. Пілат опублікував статистичні дані про 

чисельність допоміжного персоналу при 53 повітових відділах 

станом на 1872 р. Ця кількість у середньому становила три особи. 

Проте питання фахового рівня залишилося поза увагою дослідника 

[10]. Друга спроба отримати більш повну інформацію щодо цього 

питання була ініційована Крайовим відділом у 1887 р. Причиною 

стало збільшення чисельності повітових чиновників унаслідок 

передачі повітовим радам управління місцевими дорогами та 

зростання видатків на їх утримання. Загалом чисельність повітових 

чиновників зросла та коливалася від 2 – 3 до 7 – 8 осіб [12]. 

У 1984 р. Крайовий відділ за дорученням Сейму зобов’язав 

повітові відділи надати інформацію про фаховий рівень їх 

основних категорій чиновників. Оскільки у Сеймі готувалися 

зміни до закону про повітове представництво в частині фахової 

підготовки чиновників повітових відділів. Така інформація була 

потрібна для оцінки фактичного стану речей і якнайшвидшого 

запровадження змін, які торкалися трьох основних категорій 

чиновників: секретарів, інженерів, інспекторів. Передбачалось, що 
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кандидат на посаду секретаря повітової ради повинен мати закінчену 

правову освіту, інженер – технічну, а інспектор – фінансову.  

Крайовий відділ отримав дані з 72 повітів (Львівський і 

Колбушівський не надали інформації). Згідно з ними, лише 15 

секретарів повітових рад мали закінчені правничі студії, а більше 

половини – середню освіту. З 59 інженерів тільки 12 відповідали 

критеріям проекту закону. Не краща ситуація була й з інспекторами: 

лише 7 із 44 повністю відповідали новим вимогам [3]. Високі вимоги 

до кандидатів на ці ключові посади повітових інституцій ще більше 

ускладнювали можливість українцям обійняти їх.  

Висновки. Характеристика законів, які регламентували 

формування та діяльність повітових рад і відділів, дає підстави 

зробити висновок, що на цьому рівні створювалися умови для 

переваги у цих органах поляків. Такі фактори, як куріальна 

системи виборів, опосередкованість виборів у третій і четвертій 

групах, підпорядкованість старостам, наміснику, унеможливлювали 

українську більшість. Коли українцям вдавалось домогтися значного 

представництва у повітових радах, старости і намісництво робили 

все можливе для блокування роботи ради, її розпуску та призначали 

перевибори. Високі вимоги до фахового рівня чиновників повітових 

відділів ще більше ускладнювали українцям доступ до цих посад.  

Водночас запровадження повітового самоврядування мало 

позитивні наслідки. Вибори до повітових рад і їхня діяльність 

були помітною подією в суспільно-політичному житті повітів, 

іноді викликаючи резонанс у всьому краї. Для зростаючого 

українського національного руху та його представників відкривалося 

нове поле для діяльності. Самоврядна проблематика привернула 

увагу українського політикуму. Мінімальне представництво 

українців у повітових радах, фактична їх відсутність у повітових 

відділах і серед повітових чиновників спричинили закономірне 

невдоволення українського населення. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення 

проблеми є дослідження перебігу виборчих акцій до повітових 

рад і їх діяльності, з урахуванням національної структури населення 

повітів.  



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 12 

Джерела та література 
I. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 146. – 

Оп. 4. – Спр. 4120. – Арк. 197 – 209. 

II. Діло. – 1889. – 11 (23) січня. 

 

1. Мудрий М. Місцеве самоврядування у Галичині в контексті 

українсько-польських взаємин (друга половина XIX століття) / 

М. Мудрий // Україна в минулому. – К., Львів : Інститут української 

археографії, 1996. – Вип. 9. – С. 77 – 102. 

2. Allegaty do Stenograficznego Sprawozdania Sejmu krajowego 

Krόlestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. – 

Lwów, 1865/1866. – 1336 s. 

3. Czołowski B. Urzędnicy galicyjskich wydziałów powiatowych w 

r. 1894 / B. Czołowski // Wiadomości Statystychne o stosunkach krajowych. – 

T. XV. – Z. I. – Lwów, 1895. – S. 1 – 40.  

4. Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicji i 

Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. – Lwów : Drukarnia 

rządowa, 1866. – Cz. XI. – Nr. 19. – 127 s. 

5. Górski P. Samorząd gminny / P. Górski. – Kraków. – T. II., 1907. – 

356 s. 

6. Grzybowski K. Galicja 1848 – 1914. Historia ustroju politycznego 

na tle historii ustroju Austrii / K. Grzybowski. – Kraków – Wrocław – 

Warszawa : PAN, 1959. – 322 s. 

7. Lewicki W. Samorząd  gminny w Galicji i dzieje jego reform / 

W. Lewicki. – Lwów, 1888. – 200 s. 

8. Merunowich T. Wyniki samorządu w Galicji. Z powodu 50-lecia 

istnienia urządzień automistycznych w Galicji / T. Merunowich. – Lwów, 

1916. – 65 s. 

9. Najdus W. Szkice z historii Galicji / W. Najdus. – Warszawa : K.; 

W., – T. I. – 1958. – 409 s. 

10. Pilat T. Czynności reprezentacji powiatowych w r. 1872. / 

T. Pilat // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 

1873. – S. 1 – 66.  

11. Pilat T. Powiatowe dodatki do podatków rządowych / T. Pilat // 

Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1873. – S. 67 – 86.  

12. Starzecki A. Urzędnicy galicyjskich wydziałów powiatowych w 

r. 1887 / A. Starzecki // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – 

T. X. – Z. II. – Lwów, 1888. – S. 111 – 146.  

13. Stenograficzne Sprawozdania Sejmu krajowego Królestwa 

Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. (SSSK). – 

Lwów, 1865/1866. – 1172 s. 



РОЛЬ ПОВІТОВИХ РАД… 13 

14. Wodzicki L. O radach powiatowych / L. Wodzicki // Przegląd 

Polski. – 1868. – N. 3. – Z. 7. – S. 475 – 489.  

 

Иванык Николай. Роль уездных советов в системе 

местного самоуправления Галичины второй половины XIX – 

начала XX века. В статье дана оценка роли уездных советов и их 

исполнительных органов – уездных отделов в системe органов 

местного самоуправления Галичины второй половины XIX – начала 

XX века. Анализ источников позволил определить национальный 

состав и профессиональный уровень персонального состава уездных 

советов и отделов. 
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самоуправление, уездные советы, уездные отделы. 

 

Ivanyk Mykola. The role of district councils in the local 

self-government system of Galicia in the second half of the 19
th 

century – the early 20
th

 century. The article describes the place and 

the role of district councils and their executive bodies – district 

department in the local self-government system of Galicia in the 

second half of the 19
th 

century – the early 20
th
 century. The analysis 

of a number of sources has enabled exploring the ethnic composition 

and professional level of the personnel employed by the district 

councils and departments. 

Key words: Galicia, community, local self-government, 
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Оксана ТИМОШЕНКО 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ  

ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  

В ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 рр. 

 
У статті розглядається діяльність українських 

національних ліберально-демократичних партії Наддніпрянської 
України – УДП, УРП, а згодом і УДРП у період російської 
революції 1905 – 1907 рр. Доведено, що формування цих партій 
стало свідченням не тільки зрілості українського політичного 
руху початку XX ст., а й показано принципи, на яких українські 
ліберали ставили собі за мету демократично-федеративну 
перебудову Росії, вважаючи федерацію справою недалекого 
майбутнього. 

Ключові слова: С. Єфремов, Є. Чикаленко, національні права, 
українські ліберали, революція, Державна дума, парламентаризм. 

 

Постановка проблеми. Свідченням зрілості українського 

політичного руху початку ХХ ст. стало формування партій 

національно-ліберального напряму – Українська Демократична 

Партія, Українська Радикальна Партія, а згодом і Українська 

Демократично-Радикальна Партія. Здобуття Україною національно-

державної автономії українські ліберали пов’язували з російським 

визвольним рухом, тобто з поваленням самодержавства і 

проголошенням демократичних свобод, встановленням 

парламентського ладу. Нові можливості для боротьби українців за 

національні права з’явилися після прийняття царським урядом 

17 жовтня 1905 р. під тиском масових революційних дій 

маніфесту, в якому було обіцяно запровадити політичні свободи, 

а також свободу слова. 

 
© Тимошенко Оксана, 2013 
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Аналіз останніх досліджень засвідчує, що дореволюційна 

доба породила живий відгук науковців і публіцистів на 

національні потуги українства в 1905 – 1907 рр., ознаменувалася 

виходом публікацій безпосередніх учасників подій, діячів 

українських партій і громадського руху, українських депутатів у 

Державних думах. Це праці М. Грушевського, С. Петлюри, 

П. Феденка, Є. Чикаленка [3 – 5; 22; 27; 28; 29]. То були перші 

спроби оцінок розвитку українського національно-політичного 

руху на початку XX ст., місця в ньому партій ліберального 

спрямування або окремих партійних діячів. Автори аналізують 

діяльність лібералів у І та ІІ Державних думах.  

У вітчизняній історіографії одними з перших до проблеми 

висвітлення історії діяльності партій ліберально-демократичного 

спрямування звернулися лідери українського руху першої чверті 

ХХ ст. – І. Стешенко, С. Єфремов, В. Дорошенко, Д. Дорошенко 

[7 – 10; 11; 25;]. У своїх працях очевидці подій доводять, що 

утворення політичних структур національно-ліберальної 

орієнтації було закономірним наслідком розвитку українського 

політичного руху на початку ХХ ст., вирішальна роль у якому 

належала українській інтелігенції. 

Важливими історичними джерелами щодо ролі ліберально-

демократичних партій у національно-державному відродженні 

Наддніпрянської України 1904 – 1905 рр. є тогочасні періодичні та 

партійні видання [І], мемуарна література. У радянській історіографії 

безпосередньо проблема українського національного руху, а також 

діяльність політичних партій ліберально-демократичного напряму, з 

класово-ідеологічних причин була серед “закритих” тем.  

До оцінки діяльності УРП, УДП і УДРП на початку ХХ ст. 

зверталися сучасні історики Т. Гунчак [6], Я. Грицак [2], 

О. Голубицький і В. Кулик [1], які науково переосмислили 

розвиток української ідеї та державності, український 

національний і політичний рухи, роль української інтелігенції, 

парламентську діяльність українців у І та ІІ Державних думах. 

Мета статті – аналіз діяльності ліберально-

демократичних партій у роки першої російської революції, яка 

відображає прагнення українців Наддніпрянщини використати 

для задоволення своїх національних, культурних і політичних 

інтересів Державну думу. 
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На хвилі загального суспільно-політичного піднесення 

революції 1905 – 1907 рр. значну роботу з пропаганди та 

відстоювання програмних вимог із національного питання 

здійснювали ліберально-демократичні партії. З цією метою УДП 

використовувала звернення та заяви. У квітні 1905 р. вона 

прийняла заяву до з’їзду земців у Москві – “Заявление УДП 

сьезду земских и городских депутатов в Москве 6-го июля  

1905 года и Учредительному собранию”. Передусім привертає 

увагу те, що автори заяви обґрунтували домагання автономії як 

природне право кожного народу на самовизначення на таких 

засадах: 1) історично-юридичній, 2) економічній і 3) національно-

побутовій. Було наголошено, що історичною основою автономії 

діячі УДП уважали Переяславську угоду 1654 р. Підтверджувалася 

необхідність знищення централізму як у сфері законодавства, так і в 

управлінні та наданні окремим народностям й областям автономії, 

включно до права місцевого законодавства. Аргументувалося це 

тим, що таке велике, багатонаціональне утворення, як Російська 

імперія і її законодавство навряд чи можуть “задовольнити 

побутові, культурні та економічні вимоги народів, які її 

населяють, особливо недержавних” [І].  

Представники УДП були активними не лише на земських 

зборах, а й у робітничих організаціях, серед селян, де пропагували 

свої соціально-економічні, політичні вимоги, а також пояснювали 

свої домагання у сфері національних відносин. Спеціально для селян 

УДП видала брошуру “Чого нам треба домагатися? (Листи до 

селян)”, яка містила відповіді на запитання, “які нові порядки треба 

завести в Російській державі, щоб людям було краще жити?” [30, 1]. 

Агітатори партії рекомендували селянам вимагати автономії 

Малоросії. Голова Мачехського сільськогосподарського товариства 

на Полтавщині піп Геращенко на засіданні товариства, на якому 

були присутні 300 селян, “рекомендував вимагати автономії 

Малоросії і приєднуватися до партії, до якої належить сам”. “При 

цьому почав читати надруковану на малоросійській мові програму 

дій Української демократичної партії явно протиурядового напряму” 

[23, 165].  

Рада УДП умовила професора В. Антоновича написати 

записку до Київського університету, професора Д. Багалія – до 

Харківського, а коли той відмовився, то на прохання Ради її 
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склав професор М. Сумцов. У цих записках ішлося про 

необхідність відміни царських указів про скасування обмежень 

українського слова.  

Намовила Рада і Н. Молчаловського, правителя канцелярії 

генерала Західного краю, написати від свого імені записку про 

потребу скасування Емського указу 1876 р. в інтересах боротьби 

“местного русского населення с польскими элементами” [29, 24]. 

Заходами Пітерської Громади УДП було складено столичній 

Академії записку про українську мову. Крім цього, було вислано 

до прем’єра Вітте делегацію: О. Косач (О. Пчілка) та 

М. Дмитрієва. Делегація просила дозволу для українського слова 

та письма. Вітте обіцяв допомогти. І дійсно, за наказом прем’єра 

була створена комісія з цього питання [1, 62 – 63].  

Коли в листопаді 1905 р. у Петербурзі відбувся з’їзд 

представників політичних партій неросійських народів царської 

імперії, за участю більш як 100 делегатів (близько третини 

членів з’їзду становили українці), із доповіддю від українських 

демократів виступив Л. Жебунів. З’їзд прийняв важливу 

резолюцію, що містила домагання перебудови російської 

держави на федеративних засадах [28, 51]. Державну владу та 

“організацію народоправства на місцях” передбачалося 

децентралізувати. У загальнодержавній конструкції хотіли 

встановити норми, що забезпечували б кожній меншості 

недоторканість її національних прав та інтересів. Тому з’їзд 

запровадив систему пропорційного представництва як у 

загальнодержавному парламенті, так і у крайових сеймах [18, 28 – 

29]. Ідеться про з’їзд Всеросійського товариства автономістів-

федералістів, яке об’єднувало прихильників автономії та 

федералізму. На цьому загальноросійському політичному з’їзді 

були представлені українські демократи, які виголосили свої 

національні домагання. Вони брали участь і в інших загально-

російських політичних заходах: у з’їздах лікарів, журналістів, 

учителів. Поряд із соціально-політичними програмними вимогами 

партії чітко простежувалась у них і національна платформа. 

Отже, УДП хоч існувала за інерцією, але проводила 

політичну роботу серед громадян, не обминаючи і деякі 

загальноросійські зібрання. Короткочасне існування не дало 
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змогу партії продовжити роботу з пропаганди вимог національно-

державного будівництва. 

Певну пропаганду з обстоювання національних інтересів 

українців здійснювала УРП. Вона вирізнялася енергійною 

публіцистичною діяльністю. У 1905 р. партія видавала у Львові 

та Петербурзі велику кількість політичної літератури. Кошти для 

цього надходили з різноманітних джерел, але вагомий внесок 

робили українські меценати Євген Чикаленко та Василь 

Симиренко. Як згадував Д. Дорошенко, зібрані на Україні гроші 

вивозилися до Львова. На ці кошти виходили “Народ”, 

“Хлібороб” та інші радикальні видання Галичини [9, 68]. 

Маніфест 17 жовтня 1905 р., що вийшов у Росії під натиском 

революційних сил, проголошував разом з іншими свободами і 

свободу думки. Усе це українські ліберали зустріли з 

ентузіазмом і великими надіями на поліпшення політичної 

ситуації в Україні. Відмінялася також заборона видавати книжки 

та періодику українською мовою. У бурхливих хвилях революції 

“потонув” указ 1876 р. “Кажемо потонув, бо формально ніхто 

його не відміняв; обидві сторони – українське громадянство й 

російський уряд – з вибухом революції признали його мовчки 

неіснуючим; опісля ж, хоч настала реакція, яка приносила все 

нові й нові постанови супроти українського слова, уряд доси не 

наважився пробувати воскресити обов’язкову силу указу 

1876 р.”, – так аналізував М. Михайленко перші завоювання 

революції [20, 15]. Українські радикали крок за кроком 

здобували право на існування. Лубенська Українська Громада 

Полтавщини на чолі з братами Шеметами 25 грудня 1905 р. 

випустила першу газету українською мовою під назвою 

“Хлібороб”. Але з п’ятого номера московська влада заборонила 

це видання [26, 28]. Поява на вулицях міста лубенського 

часопису стимулювала партійних діячів приступити до 

організації української преси Києва. Вони вирішили випускати 

щоденну газету для широкого кола читачів і журнал-місячник 

для інтелігенції. Д. Дорошенко згадував про це так: “Вже було 

здобуто концесію на видання щоденної газети “Громадське Слово” й 

місячника “Нова Громада”. Обидва видання зорганізував Євген 

Чикаленко при матеріяльній співучасти Василя Симиренка і 

Володимира Леонтовича. Редактором газети мав бути Федір 
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Матушевський, місячника – Борис Грінченко. І газета, і місячник 

видрукували вже докладні плакати в дусі програми Української 

Радикальної Партії: автономія України й земельна реформа” [9, 

75]. Єфремов і Грінченко склали оголошення, яке мало всі 

ознаки політичної прокламації, у котрому пропагуючи газету 

“Громадське слово” повідомляли, що вона “буде стояти за рівне 

усім право і справжню волю особи, слова, думки, віри, зборів і 

спілок; права ці повинен забезпечити закон, що видадуть 

народні посли, вибрані всенародним, рівним, безпосереднім і 

таємним голосуванням. “Громадське Слово” оборонятиме право 

українського народу на своє національно-політичне життя і через 

це вимагатиме автономії України, щоб народ український сам 

порядкував своїми справами і мав свою крайову народну раду, а 

іншим народам на українській землі щоб забезпечені були також 

їхні національні права...” [ІІІ, 2]. Газета проголошувала, що буде 

боротися за справедливий суспільний та економічний лад і 

вимагатиме широкої й безплатної освіти рідною мовою для всього 

народу, національних шкіл, впровадження української мови у 

державні установи. Звісно, такі вимоги з боку газети та партійців, які 

її видавали, насторожили царську владу. Напередодні виходу газети 

адміністрація заборонила її видання. Поліція заарештувала 

майбутніх співробітників “Громадського Слова”. Було 

заарештовано також С. Єфремова, якого тримали під вартою аж 

до літа. Тому випуск газети довелося організовувати по-новому 

під назвою “Громадська Думка”. Спочатку вона виходила  

10-тисячним накладом, але постійні репресивні заходи уряду, 

штрафи на видавців, заборони на передплату (духовна влада 

забороняла передплату духовенству, шкільна влада – вчителям) 

зменшили тираж до кількох тисяч. Уряд одразу зарахував 

“Громадську Думку” не лише до опозиційних, а й до ворожих собі 

органів, адже, крім соціально-політичних проблем, вона активно 

піднімала й національне питання. Тому проти неї виступали місцеві 

російські чи зросійщені реакційні елементи [9, 77].  

Російське самодержавство швидко перейшло від обіцяних 

демократичних свобод до їх обмежень. Це передусім 

стосувалося українства. “Виконуючи” тимчасові постанови про 

пресу”, ... російський уряд зачислив українську пресу до 

“инородческой”, себто чужеплемінної преси...”, – так характеризував 
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М. Михайленко стан розвитку української справи в “конституційній” 

Росії [20, 15]. Тенденція російського уряду була зрозуміла: 

“припинити розвиток українського друкованого слова і відвернути 

від нього інтелігентні верстви українського громадянства, 

особливо молодь, яка не знаходячи в українській літературі 

заспокоєння своїх духовних потреб, мусить звертатися до 

літератури російської” [20, 16]. Проте ці заходи російського 

уряду не змогли стримати пориву до вільного українського 

слова: Київська Громада, маючи фінансову підтримку Чикаленка 

та Симиренка, почала видавати щоденну газету “Раду”. Штрафи 

в 300 – 500 крб. й арешти стали нормою для редакції газети [ІІ].  

Програмні вимоги українських радикалів, як й інших 

партій, друкувалися у популярних брошурах. Так, були видані 

книжки Л. Яворенка “Чого у нас досі нема доброго ладу” та 

“Якого ладу нам треба?”, С. Ярошенка “Як визволитися з 

бідності робочим людям?” і “Як люде прав собі добувають” [21, 

119 – 120]. Окрім цього, агітатори партії знайомили селян із 

програмними вимогами як соціально-економічного, так і 

національного характеру. Добре поінформованими по всіх 

пунктах програми УРП були жителі містечка Турійськ 

Ковельського повіту на Волині, де відповідну пропаганду 

здійснювали студент В.О. Столярський, учитель С.С. Остапенко, 

селянин Г.А. Тарасюк [21, 120].  

Спільність завдань, які висувала УРП з програмними 

вимогами інших партій, також і в національному питанні, 

змушувала УРП під час революції 1905 – 1907 рр. іти на певне 

співробітництво. Так, у червні 1905 р. Українські радикали взяли 

участь у зборах представників НУП, УДП, УРП. На них була 

визнана необхідність добиватися політичної автономії України в 

межах російської держави. У програмному документі зустрічі 

зазначалося, що досягти поставленої мети українці можуть 

тільки шляхом: а) боротьби за конституцію в Росії, яка дасть 

рівне та загальне право голосування; б) надання Україні 

політичної автономії зі своїм сеймом, щоб до центрального 

парламенту належали тільки справи війни й миру, торгових 

відносин, війська, спільних фінансів і мита [28, 21].  

Не залишився поза увагою діячів УРП і з’їзд Всеросійського 

товариства автономістів-федералів (листопад 1905 р.), за участю 
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більш як 100 делегатів від поляків, латвійців, грузинів, вірменів 

та інших націй. З’їзд прийняв важливу резолюцію, яка містила 

домагання перебудови Російської держави на федеративній 

основі. З доповіддю від УРП на ньому виступив Б. Грінченко 

[28, 51].  

Отже, УРП шукала порозуміння з партіями інших 

поневолених народів Росії, аби спільними зусиллями 

відстоювати інтереси своїх націй. Але варто зауважити, що 

тісної та постійної співпраці з іншими партійцями, реалізації 

своїх домагань у національному питанні УРП не налагодила. 

Суперечності між УРП і УДП гальмували діяльність обох 

партій. Більшість молоді йшла до українських соціал-демократів 

(УСДРП). На жаль, ці партії не стали масовими. На відміну від 

Революційної української партії чи її спадкоємиці – Української 

соціал-демократичної робітничої партії, які мали прихильників у 

всіх прошарках населення, Українська демократична партія й 

Українська радикальна партія були організаціями суто 

інтелігентськими. Оскільки обидві партії були подібними, то 

наприкінці 1905 р. вони об’єдналися в Українську 

демократично-радикальну партію. На об’єднаному з’їзді УДРП 

було розроблено детальний план дій під час виборів до І Думи та 

вимогу до уряду про українську мову. Крім цього, збори визнали 

за потрібне скликати Всеукраїнський з’їзд (усіх партій) для 

обговорення спільних дій щодо заснування культурних 

товариств та вимоги про негайне заснування кафедр української 

мови, літератури та історії в Київському, Одеському та 

Харківському університетах. Ліберали багато зусиль докладали 

для розвитку національної культури і в інтересах освіти 

українського народу заснували безпартійні культурні товариства 

“Просвіта”. Прийнявши рішення про участь у виборах до 

І Державної думи, УДРП єдина з українських партій висунула 

кандидатів. Але загалом вибори до І Думи проводилися в Україні під 

прапором загальноросійських партій.  

Оскільки ліві партії ухилилися від участі у виборах, то 

УДРП змушена була поступитися політичним впливом 

російським кадетам, балотуючись за списками російської 

кадетської партії. До того ж українські революційні партії, усі 

ліві сили піддалися заклику більшовиків бойкотувати вибори 
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[13, 64]. Цим фактом можна пояснити ті суперечки, що виникли 

під час підготовки до виборів серед українських політичних 

партій. Суперечки ще раз підтвердили, що в українському 

політичному русі не було єдності та вироблено єдиної 

політичної лінії для розв’язання національного питання. 

Є. Чикаленко, згадуючи цей період боротьби УДРП за 

об’єднання всіх українських політичних сил, писав: “Коли 

наблизилися вибори до Думи, то у нас знову почалися 

суперечки, бо Грінченко, слідом за РУП та за російськими 

соціалістичними партіями, рішуче стояв за бойкот Думи і насилу 

ми його збили з тої позиції. Не маючи надії провести від Києва 

свого посла до Думи, ми увійшли в блок з кадетами та 

жидівським “Об’єднанням” [29, 65]. Характерно, що для 

об’єднання у виборчих округах з поступовими російськими 

партіями УДР було висунуто дві умови: 1) введення української 

мови у школах; 2) перебудова Російської імперії на автономно-

федеративних засадах. УДРП увійшла до виборчого блоку із 

кадетами в Києві, Полтаві, Одесі. Виняток становили лише 

Лубни, де партія висунула своїх кандидатів. В інших містах, 

окрім названих, де українці вступали до блоків з кадетами, під 

час виборів не висувалося національної української програми 

[10, 13].  

На тлі бойкоту українськими партіями виборів до І Думи 

передвиборча агітація УДРП у союзі з російськими кадетами, як 

вважали С. Єфремов і В. Дорошенко, була енергійною та порівняно 

успішною [11, 35], [7, 61]. 

Український політичний клуб у Петербурзі, який мав 

зв’язки з УДРП, розсилав по Україні відозви із закликом 

голосувати “найперше за членів конституційно-демократичної 

партії” [19, 322]. Активна участь членів клубу в парламентській 

виборчій агітації здійснювалася відповідно до § 1 його статуту, 

де підкреслювалося, що клуб має за мету об’єднати українців у 

межах Росії на ґрунті широкої демократичної програми для 

поширення й забезпечення національно-політичних прав 

українського народу та розкріпачення його духовних та економічних 

сил. Зазначимо, політичний український рух за етнографічними 

межами України ще мало досліджений, хоча його роль у 
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збагаченні палітри українського відродження початку XX ст. 

безперечна. 

Як уважали С. Єфремов і Д. Дорошенко, найширше та 

найенергійніше було розгорнуто українську передвиборчу 

агітацію на Полтавщині, що забезпечило її успіх [11, 35; 9, 80]. 

Їх погляди підтримував Є. Чикаленко, котрий згадував, що 

“тільки в Полтаві, де була міцна українська стихія, Громада 

Демократично-Радикальної Партії, енергійно маніфестуючи 

партію, провела в Думу єдиного посла на всю Україну від 

Української Партії, Лубенського землевласника В. Шемета, а 

решта українські посли, що складали Українську Думську 

Фракцію, пройшли не під Українським прапором. Ілля Шраг, 

Павло Чижевський (дідич з Полтавщини, доктор університету в 

Цюріху), Микола Біляшевський (директор історичного музею в 

Києві), барон Федір Штейнгель (посол від міста Києва), Андрій 

В’язлов (суддя з Волині), селянин Грабовецький пройшли як 

кандидати кадетської партії, а М. Онацький, П. Зубченко від 

селянських курій” [29, 66]. Результати виборів були такими: з 

497 членів І Думи 8 українських губерній вислали 95 осіб, із них – 

63 українців, 22 росіян або зросійщених, 5 поляків, 4 євреїв,  

1 німця-колоніста [10, 13]. 

Коли виявилося, що серед українських послів, окрім 

інтелігентів, є національно свідомі селяни, то лідери УДРП уже 

перед самим відкриттям Думи скликали з’їзд делегатів 

партійних організацій за участю обраних послів для того, щоб 

обговорити політичний момент і виробити наказ або інструкцію 

членам Думи – українцям. З’їзд відбувся 17 – 18 квітня 1906 р. 

На ньому було ухвалено звернення до пітерських українців, які 

утворили український політичний клуб, аби вони допомогли 

українським послам зорієнтуватися у політичних течіях, 

представлених у Думі, та налагодити контакти з представниками 

інших бездержавних народів. Був вироблений наказ, до якого 

увійшла скорочена програма УДРП і пропозиція: “Члени Думи – 

українці мають скласти свій парламентський клуб і в ньому 

обмірковувати різні справи. Також, у свою чергу, українське 

громадянство надасть будь-яку допомогу з свого боку 

українському думському клубу в розробці проекту автономії 

України” [10, 13].  
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Члени УДРП В. Шемет, І. Шраг і П. Чижевський, а згодом 

А. В’язлов взялися за організацію української думської фракції 

на ґрунті програми цієї партії. За допомогою такої надзвичайно 

діяльної й енергійної людини як проф. М. Грушевський, котрий, 

оселившись у Петербурзі, організував видання місячника 

“Украинский Вестник”, вдалося сформувати українську фракцію, 

до якої увійшли 44 послів [29, 66]. Серед її керівного складу 

були М. Онацький, В. Шемет, П. Чижевський, А. В’язлов, 

І. Шраг, Г. Зубченко. [13, 64]. Очолив депутатів-українців 

адвокат із Чернігова Ілля Шраг. 

Створення Української громади або парламентського 

клубу, як його називає М. Залізняк [13, 64], визнається 

дослідниками важливим політичним успіхом. В. Дорошенко 

оцінює його як “проголошення існування нації” [7, 64]. 

Є. Чикаленко зазначав, що український парламентський клуб 

“показав світові, що “русскій народ” не моноліт, як запевняли 

москалі, а існує. І український народ домагається своїх прав на 

існування, на самостійне культурне життя. А для нас цей факт 

мав величезне агітаційне значення як серед обмосковленої 

інтелігенції, так і серед несвідомого селянства, бо всім показав, 

що українці вважають себе окремою нацією” [29, 67]. 

УДРП зробила у пресі заяву, що буде боротися в Думі не 

за “які-небудь класові інтереси, а за інтереси більшості 

українців” [14, 133]. Д. Дорошенко, О. Терлецький і низка інших 

дослідників наголошували, що питання про автономію України 

Українська думська громада розглядала як першочергове [8, 233; 

8, 76]. Український парламентський клуб у І Думі на чолі з 

І. Шрагом налагодив контакт із представниками “української 

колонії в Петербурзі”, а також з іншими національними групами 

парламенту [18, 11 – 12].  

Велику допомогу українцям у Думі надавав 

М.С. Грушевський. Д. Дорошенко у спогадах про його приїзд до 

Петербурга пише: “Приїзд Грушевського мав велике значіння. На 

той час проф. Грушевський уважався всіми нами за провідника 

українського національного руху в Росії. Його великі наукові й 

громадські заслуги, його надзвичайний організаторський талант, 

створили йому великий авторитет і глибоку пошану. Він був у 

наших очах символом всеукраїнського єднання, його слово було 
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для нас за тих часів законом. Він був саме в розцвіті своїх сил, 

повний енергії й широких плянів. З прибуттям Грушевського до 

Петербургу, всі підпорядковувалися йому без застережень, і він 

став ідейним провідником як редакції “Украинского Вестника”, 

так і Української Парляментарної Громади” [9, 83].  

Поряд із впливом на діяльність української громади у 

І Думі УДРП широко пропагувала свою національну програму 

на шпальтах газет й інших видань. Зокрема, газета “Рада” 

вміщувала листи, у яких “віталося” студентство, що вимагало 

відкриття українських кафедр. Так, з с. Гуляй-Поле Катерино-

славської губернії писали: “Гурток українців щиро вітає 

українське студентство в справі домагання українських кафедр в 

університеті й українізації школи на Україні. Тільки вкраїнська 

школа здолає ту темряву, в якій перебуває український велетень – 

народ” [VІ]. Схожі листи отримала “Рада” з містечка Березки 

Переяславського повіту на Полтавщині [VІІ], від гуртка молоді й 

селян с. Микошина на Чернігівщині [ІV], з с. Писарівки 

Вінницького повіту Подільської губернії [V], з містечка 

Волковинці (Поділля) [VІІІ] і т.д. І це підтримувало передову 

громадськість України у справі національного відродження. 

З розпуском І Державної думи ставку було зроблено на 

II Думу. На відміну від І Думи, вибори до другої ніхто не 

бойкотував. Велася жвава політична агітація та виборча 

боротьба. На останньому з’їзді УДРП було ухвалено платформу 

партії, якої вона дотримувалася під час виборів. Політичні й 

економічні вимоги залишалися тими самими, що ж до виборів, 

то Рада партії визнала за потрібне блокуватися з політичними 

партіями не правіше кадетів [ІХ, 2]. Було внесено деякі зміни до 

статуту УДРП: 

“а) Позаводити у містах України партійні виборчі 

комітети, які допомагали б під час виборів; 

б) поширити зв’язки з народом і з’ясувати йому завдання і 

тактику партії. Крім цього, вимагати, щоб члени УДРП не 

входили одночасно до інших партій” [Х, 3]. Під час виборів 

УДРП увійшла до блоку з іншими поступовими російськими та 

єврейськими партіями у Полтаві, Одесі, Лубнах, Кобеляках. Але 

активну, відверту агітацію вести було важко, оскільки часто 

зібрання опозиційних партій не допускалося. До II Думи не було 
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обрано жодного представника від УДРП. За допомогою партії в 

Петербурзі оселився член першої Думи П. Чижевський. 

Позбавлений виборчих прав, у зв’язку з підписанням 

Виборзького протесту, він приступив до організації української 

фракції. Допоміг йому в цій важливій справі член II Думи 

М. Рубіс. 4 березня відбулися установчі збори, на яких 

сформувалася українська громада депутатів II Думи [18, 22].  

Українська думська громада збільшилася і, як повідомляє 

Є. Чикаленко, сягнула з 47 членів 200 [29, 67]. Її керівний склад 

цілком змінився. М. Залізняк називає такі імена послів: Є. Сайко, 

В. Хвіст, М. Довгополов, М. Рубіс, А. Гриневич, С. Нечитайло 

[13, 64]. Посли з України створювали національну фракцію в І і 

II Думах тільки після виходу з тих партій, від імені яких вони 

виступали на виборах [24, 36; 42]. Українська думська громада на 

основі програми УДРП виробила декларацію, яка передбачала 

передачу поміщицьких земель у розпорядження місцевих виборчих 

комітетів, включення до чинного законодавства права України на 

національно-територіальну автономію, рівноправність української 

мови у громадських і державних установах, викладання української 

мови, літератури й історії у середніх та вищих навчальних закладах 

тощо. Створивши газету “Рідна Справа – Вісті з Думи”, українські 

депутати детально розповідали на її сторінках про діяльність 

Української парламентської громади, друкували свої промови в 

Думі. “Газета ся обстоювала інтереси робочого українського люду, 

була писана незвичайно просто і зрозуміло, і через се здобула собі 

широку славу між українськими селянами”, – писав Микола Залізняк 

[13, 66]. Усього вийшло 12 номерів. Газета ознайомила читачів із 

декларацією II Думської Громади, що базувалася на основі вимог 

партійної програми УДРП. 

Сподіваючись на підтримку селянства, українські 

депутати увійшли до складу групи трудовиків. Але подібна унія 

заважала думській громаді в реалізації власних завдань. 

М. Залізняк писав  “Зразу посли з України, що заклали 

“Українську Громаду” входили в склад т.зв. “партії трудовиків”. 

Се дуже перешкоджало їм в їх власній роботі. Як члени “партії 

трудовиків”, вони повинні були ходити на збори, брати на себе 

працю, яку там їм накидали, і тому мали менше часу на свої 

власні справи” [13, 66]. Виборці уважно стежили за працею їхніх 
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представників у Думі та надсилали їм багато листів з 

побажаннями виступати в Думі, передусім від української 

громади, тому що трудовики відстоювали лише свої інтереси. 

Деякі з таких побажань мали характер програмних декларацій. 

Наприклад, інструкція від Центрального Комітету Української 

демократично-радикальної партії, в якій депутатам нагадувалося, що 

на них лежить обов’язок насамперед і понад усе піклуватися про 

визволення українського народу з політичної, економічної та 

національної неволі. Це переконало послів у необхідності 

розриву з трудовиками. Українською думською громадою була 

оголошена заява про вихід із їхнього об’єднання та мету – 

добитися автономного ладу в усій Росії та визволення України з 

неволі. Причиною прийняття такого рішення було те, що 

основою політичного курсу громади стала програма радикально-

демократичної партії, точніше, її лівого крила [7, 64]. 

Громадою були внесені поправки до законопроекту про 

народну освіту. “А щоб було кому учити дітей українською 

мовою, то Громада домагалася: 1) щоб сей час завершено курси 

української мови, літератури та історії для вчителів; 2) щоб 

почали викладати українську мову по вчительських семінаріях 

на Україні; 3) щоб в університетах: київському, харківському й 

одеському заведено кафедри української мови, історії та 

літератури” [13, 68]. 

Загалом українська громада II Думи підготувала серію 

законопроектів: з аграрного питання, автономії, місцевого 

управління, освіти, мови та ін. Але плани української думської 

фракції не здійснилися, оскільки Дума була розпущена, а новий 

виборчий закон, який відкривав дорогу до парламенту 

аристократії, позбавляв українство серйозної перспективи. 

С. Петлюра, перебуваючи у Петербурзі, брав активну участь у 

редагуванні місячника “Вільна Україна”, присвятив низку статей 

роботі громади. У них він не тільки проаналізував її діяльність, а 

й зробив певні підсумки. “Ми не можемо сказати, – писав він, – 

щоб діяльність ця виявлялася в якихось конкретних здобутках. 

Ні одного закону, корисного для України, фракція не провела, 

перше через те, що й організувалась вона, як самостійна 

парламентська організація за декілька днів до розпуску Думи, а 

по друге, й через те, що на заваді стояла загальна політична 
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ситуація в країні, мало сприяюча для розв’язання національного 

питання взагалі й українського зокрема. Більше значення мало 

існування Громади з агітаційного боку” [22, 87]. Завдяки своєму 

органові та маніфестуванню в Думі національних потреб і 

претензій українського народу, парламентська українська 

фракція зробила певні кроки, аби налагодити контакт із 

“українськім громадянством” і понести у маси українського 

народу “ясні гасла національної емансипації” [22, 87]. С. Петлюра 

вважав, що “тут заслуга української фракції безперечна і матиме 

позитивні наслідки” [22, 87]. 

Висновки. Утворення українських фракцій у І та II Думах і 

їх робота були спрямовані на визволення українського народу з 

політичної, економічної, національної неволі. І хоча революція 

1905 – 1907 рр. для України не принесла великих змін чи 

реальних завоювань у питанні національної незалежності, але 

мінімальними демократичними здобутками українське громадянство 

могло користуватися. Видавалися твори, журнали, газети 

українською мовою, котрі відіграли важливу роль у відродженні 

української національної ідеї, відкривалися культурно-просвітницькі 

товариства, в яких на легальному ґрунті могли об’єднатися всі 

свідомі українці. 
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Тимошенко Оксана. Деятельность либерально-

демократических партий Надднепрянской Украины в 

период русской революции 1905 – 1907 гг. В статье 

рассматривается деятельность украинских национальных 

либерально-демократических партии Надднепрянской Украины – 

УДП, УРП, а впоследствии и УДРП в период русской революции 

1905 – 1907 гг. Доказано, что формирование этих партий стало 

свидетельством не только зрелости украинского политического 

движения начала XX века. Показаны принципы на которых 

украинские либералы ставили своей целью демократическое 
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федеративное переустройство России, считая федерацию делом 

недалекого будущего. 

Ключевые слова: С. Ефремов, Е. Чикаленко, национальные 

права, украинские либералы, революция, Государственная дума, 

парламентаризм. 

 

Tymoshenko Oksana. Activity of liberal-democratic parties 

of Dnieper Ukraine during the Russian revolution of 1905 – 

1907.The article deals with the activity of Ukrainian national liberal-

democratic parties of Dnieper Ukraine – the Ukrainian Democratic 

Party (UDP), the Ukrainian Republican Party (URP) and later the 

Ukrainian Democratic-Radical Party (UDRP) during the Russian 

revolution of 1905 – 1907. It is well-proven that the formation of 

these parties became an evidence of the maturity of the Ukrainian 

political movement of the early 20
th
century. The principles are shown 

on which the Ukrainian liberals put an aim for themselves to achieve 

democratic federal restructuring of Russia, considering federation the 

matter of the near future.  

Key words: S. Yefremov, J. Tschykalenko, national rights, 

Ukrainian liberals, revolution, State Duma, parlamentarism.  
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Оксана ПАСІЦЬКА 

 

УМОВИ ПРАЦІ ЛЬВІВСЬКИХ РОБІТНИКІВ 

ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ у 1920 – 1930-х рр. 

 
У статті на основі архівних документів, матеріалів преси 

та нормативно-правових актів охарактеризовано соціальне 
забезпечення, рівень заробітної плати, тривалість робочого дня, 
термін й оплату відпусток робітників, санітарно-гігієнічний і 
технічний стан львівських підприємств. Доведено, що 
роботодавці порушували або взагалі не виконували приписів 
законодавства. У міжвоєнний період погіршилося правове 
становище та умови праці робітників: недотримання умов 
трудового договору, зниження заробітної плати, зростання 
безробіття. 

Ключові слова: робітники, Львів, умови праці, заробітна 
плата, відпустка, правове регулювання. 

 

Постановка проблеми. Робітництво є важливим рушієм 

розвитку міст. Назріла необхідність дослідження повсякденного 

життя робітників Львова – важливого політичного, культурного, 

індустріального центру Західної України. Комплексний аналіз 

робітництва як окремої соціальної групи дає змогу з’ясувати 

особливості та динаміку соціальної, галузевої, професійної 

структури населення міста. Це сприяє всебічному вивченню історії 

міжвоєнного Львова. Науковий інтерес викликає стан трудового 

законодавства тогочасного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що історіографія 

питання досліджена мало. Здебільшого ця проблема розглядалася у 

контексті суспільно-політичних і соціально-економічних процесів на 

сторінках тогочасних українських, польських, єврейських часописів.  
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У 1950 – 1960-х рр. зріс науковий інтерес до соціально-економічних 

аспектів робітничого руху міжвоєнного Львова та Західної України 

загалом. Однак радянська історіографія, в якій комуністична 

ідеологія домінувала над науковою об’єктивністю, зосереджувала 

увагу на класовій боротьбі, вважаючи її головним рушієм 

історичного розвитку. Дослідники аналізували важке соціально-

економічне, політичне становище “трудящих класів” (робітників, 

селян), які боролися за соціальне визволення під керівництвом 

комуністів, оминаючи повсякденні та національні інтереси робітників. 

Матеріальне становище робітництва Західної України міжвоєнного 

періоду проаналізував Ю. Гошко [1]. Автор простежив процес 

формування та діяльності громадських і робітничих організацій, 

появу й утвердження в робітничому середовищі традиції 

святкування 1 травня тощо. 

Перебіг страйкової боротьби робітників упродовж 1921 – 

1939 рр. у Західній Україні з’ясував М. Кравець, надаючи проблемі не 

економічного, а політичного підтексту [4]. Роль організатора 

загальнодемократичного руху автор відводив комуністичній партії, не 

приділяючи належної уваги іншим політичним і громадським 

організаціям. Особливості побутової сфери робітництва Львова кінця 

ХIХ – початку ХХ ст. висвітлив Д. Фіголь, зосереджуючи увагу на 

впливі матеріальної культури та звичаїв приміських сіл на робітників 

урбанізованого міста. Дослідник наголошує: “велика частина робітників 

міста походила з-під львівських сіл” [6, 15]. Тоді вийшли друком 

узагальнювальні праці з історії Львова, в яких акцентовано увагу на 

колоніальному становищі українських земель у складі Другої Речі 

Посполитої. У двотомній “Історії робітничого класу Української 

РСР” висвітлено процес формування робітничого класу на українських 

землях [2], [3]. Поза увагою дослідників залишилось об’єктивне 

вивчення умов праці робітників Львова та їх правове регулювання.  

У зарубіжній історіографії етнодемографічні та соціальні 

процеси на українських землях у складі Польщі досліджували 

Е. Ромер [13], Є. Томашевський [15]. Останній на підставі 

матеріалів перепису 1931 р. з’ясував кількість осіб, які 

народилися у Львові або прибули з навколишніх територій. Він 

твердив, що Львів є торговельно-робітничим містом, однак 

промисловість тут розвивається повільно. Автор також подав 
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короткий коментар про зайнятість населення Львова на початку 

1930-х рр. 

Важливі відомості з історії робітництва Польщі містять 

такі дослідження: А. Ждановського – про побутові умови 

робітників у період кризи та безробіття 1921 – 1933 рр. [16]; 

Г. Крагельської – про матеріальне становище, умови праці 

робітників, дітей і молоді [10]; І. Медзінської – про стан 

робітничої молоді у 1930 – 1933 рр. [12]; С. Рихлінського, який 

проаналізував прибутки промислових робітників Польщі, 

з’ясував рівень заробітної плати робітників у 1920-х р. і порівняв 

його із довоєнним 1914 р. [14]. Заслуговує на увагу також 

дослідження Л. Ландау про становище найманих працівників 

Польщі у 1920-х рр. [11]. Дослідник уклав класифікацію 

робітництва за рівнем доходів, простежив вплив економічних 

чинників на їхнє матеріальне становище. Він зауважив, що у 

1920-х рр. зменшилася кількість осіб, котрі працювали на власних 

верстатах, а збільшилася кількість найманих. 

У післявоєнній польській історичній науці домінувала 

поширена у Східній Європі марксистська методологія. У 

монографіях [9] та колективних працях [8] зосереджено увагу на 

становищі робітничого класу, страйковій боротьбі під 

керівництвом комуністів. Робітництво Західної України 

представлене як складова загальнопольського робітничого руху. 

Дослідники акцентували увагу на громадсько-політичних аспектах, 

не аналізуючи структури, ролі, місця, функцій українського 

робітництва. У такому ж контексті проблему безробіття у Польщі 

висвітлила М. Цехоцінська [7]. 

Після краху комуністичного режиму та відновлення 

української державності у 1991 р. виникли сприятливі умови для 

переосмислення історичного минулого. Формується нове бачення 

соціально-економічної, політичної ситуації на західноукраїнських 

землях міжвоєнного періоду ХХ ст. Утім немає ґрунтовних 

об’єктивних наукових досліджень присвячених історії робітництва 

Львова, зокрема правовому регулюванню трудових відносин, 

повсякденному життю робітників міста у 20 – 30-х рр. ХХ ст. 

Мета статті – дослідити умови праці, заробітну плату, 

тривалість робочого дня та відпусток, санітарно-технічне 
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забезпечення підприємств, з’ясувати правове становище львівських 

робітників. 

Умови праці робітників хоча й регулювалися тогочасним 

трудовим законодавством, проте зазвичай були не найкращими та 

здебільшого залежали від соціальної, міжетнічної, економічної 

політики Польщі. Згідно з польським законодавством, охороною 

праці на підприємствах займалася Інспекція праці. Інспектори 

контролювали, перевіряли стан, умови праці, ознайомлювалися з 

документацією; видавали приписи (розпорядження) обов’язкові 

до виконання про виявлені порушення та недоліки щодо охорони 

праці, контролювали їх виконання та ін. Польське законодавство 

регулювало укладення колективних договорів між роботодавцями й 

робітниками, їхні права та обов’язки. Згідно з трудовим договором, 

робітник зобов’язувався виконувати певну роботу, з дотриманням 

внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець – виплачувати 

заробітну плату та забезпечувати умови праці, потрібні для 

виконання конкретних завдань, передбачених законодавством і 

угодою сторін [ХХХIХ, 691 – 698]. 

Часто підприємці Львова порушували умови трудового 

договору. Робітникам зазвичай доводилося працювати у 

нелегких умовах: малі приватні промислові підприємства не 

мали змоги придбати відповідне приміщення, тому робітники 

працювали в антисанітарних умовах. Найчастіше умови праці 

робітників погіршувалися через такі причини: неналежний стан 

машин, верстатів, механізмів; невчасне забезпечення матеріалами й 

інструментами, потрібними для виконання роботи; неналежний 

гігієнічний і санітарний стан підприємства. Адміністрація не 

дотримувалася своїх зобов’язань, зокрема щодо вчасного 

забезпечення робітників спецодягом та спецвзуттям. У більшості 

тогочасних львівських підприємств не вистачало питної води, 

природного освітлення, приміщення не опалювалися, не було 

душових кабін і кваліфікованої першої медичної допомоги.  

В одному з листів Львівського магістрату зазначалося: “У 

переважній більшості пекарських підприємств панує безприкладний 

бруд, нехлюйство. Стіни і стелі окремих приміщень брудні, 

обдряпані (часто зі штукатуркою, яка відпадає цілими пластами). 

Дерев’яна чи цементна підлога не миється як слід, на ній повно 

болота та відпадків з тіста, які гниють” [1, 18]. Унаслідок ревізій 
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інспекторів праці у 1927 р. було зачинено кілька приватних 

польських фабрик морозива та покарано власників. В одній із 

львівських пекарень сирників під час перевірки інспектора 

“лежав на ліжку її [власниці пекарні] хворий чоловік, а біля 

ліжка викладені були сирники, приготовані до випікання”. Після 

ревізії пекарню закрили [ХIV, 3]. Умови праці робітників 

порушувалися також у м’ясному магазині “Маслосоюзу” [III, 1, 

5], на шоколадній фабриці “Бранка”. Зокрема, у 1936 р. на 

підприємстві не видавали спецодягу, жінки виконували важку 

фізичну роботу, морально зневажали працівників тощо [VI, 3]. 

Неналежна охорона праці та відсутність елементарних 

санітарних правил були встановлені інспектором праці не тільки 

в закладах харчової промисловості, але й у пральнях, на 

фабриках паперових виробів та інших малих підприємствах: 

ткальні “Комета”, фабриці паперових і картонних виробів 

“Декоро”, шкіряній фабриці промислово-торговельної спілки 

“Хром” [V, 23 – 25]. У недотриманні умов праці, зокрема запиленні 

повітря у фірмі та на навколишній території, звинувачено 

власника української фірми батарей “Еко” [I, 5]. У приміщені 

львівської фабрики, яка спеціалізувалася на виготовленні 

гребінців та ґудзиків, інспектор праці зауважив відсутність 

вентиляції, умивальників, душових кабін, плити для підігріву 

їжі, робочих стільців тощо [VIII, 1 – 4]. Не дотримувалися 

санітарних норм і на тютюновій фабриці у Винниках. У її 

приміщеннях було забруднене повітря та бракувало денного 

світла [XХХ, 135 – 147]. Дещо краще слідкувала за умовами 

праці дирекція фабрики паперових виробів та друкарні книг 

“Бібльос”, яка закликала робітників до порядку на виробництві 

[XХХI, 8, 73]. 

Львівські робітники не завжди мали відведене місце для 

відпочинку й обіду. Наприклад, у 1937 р. інспектор праці на 

фабриці “Ультрамарин” у Львові не виявив ні роздягальні, ні 

умивальника. Їдальня була тісна, брудна, лави поламані. 

Робітники їли на підлозі [IX, 8]. Подібна ситуація була й на 

інших підприємствах Львова. Під час перевірки консервної 

фабрики Рукера, інспектор праці наголосив на відсутності 

їдальні, використанні праці жінок на важких роботах [IX, 2]. 
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Серед недотримання правил гігієни й охорони праці на 

підприємствах серед робітників траплялися професійні 

захворювання та виробничі травми. Інспектор праці VIII 

інспекторського округу, до якого входили Станиславівське, 

Тернопільське, Львівське воєводства, повідомляв, що у 1935 р. 

кількість нещасних випадків зросла до 4 300 (на 38% більше, ніж 

у минулому році, 104 – із смертельними наслідками). Внаслідок 

травматизму 1 296 осіб не працювали понад 4 тижні. Наприклад, 

у 1936 р., згідно зі звітом окружного інспектора праці, на 

території міста Львова та навколишніх повітів зафіксовано 984 

нещасні випадки, зокрема 27 – зі смертельними наслідками  

[1, 19 – 20]. 

Без належних заходів безпеки та страхування працювали 

сезонні робітники, залізничники, будівельники, а тому травматизм, 

професійні захворювання серед них траплялися значно частіше. 

Тільки у серпні – вересні 1930 р. на залізничній колії Стрий – Львів 

загинули 4 залізничники [XХVIII, 23]. Непоодинокими були випадки 

смертності, травматизму робітників на фабриках під час пожеж, які 

виникали або через недотримання власниками підприємств 

правил техніки безпеки, або через безвідповідальність 

робітників [Х, 5; ХI, 5; ХV, 5; ХVII, 4; ХХI, 2; ХIХ, 9]. 

Фактори соціального порядку (негігієнічні, антисанітарні 

умови проживання, погане харчування, перенавантаження, втома 

як на виробництві, так і вдома, низький рівень санітарної 

культури) свідчили про соціальне неблагополуччя та були 

характерними для міжвоєнного Львова, незважаючи на 

проведення певних заходів у галузі охорони здоров’я. Поряд із 

виробничим травматизмом, характерними для львівських 

робітників були також професійні захворювання. Швидкими 

темпами поширювався туберкульоз. У 1930 р. у 26 населених 

пунктах Польщі, зокрема у Львові, організовано медичний огляд 

молодих робітників. Перевірено 22 127 осіб, 8% із яких були хворі на 

онкохвороби, 4,9% – на туберкульоз, 2,5% – на алкоголізм, 0,8% – 

нервові хвороби, 0,3% – розумово відсталі [1, 21]. 

Згідно з Декретом “Про обов’язкове страхування у випадку 

хвороби”, виданим 11 січня 1919 р., відшкодування в разі 

ушкодження здоров’я мали забезпечити Каси хворих [ХХХII, 68 – 

88]. Проте у 1930 р. уряд зменшив їх кількість утричі. У 1932 р. 
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уряд підготував проект закону “Про суспільне забезпечення”, 

згідно з яким ліквідовувалися Каси хворих (створювалися Каси 

забезпечення), а також обмежувалося безплатне лікування, 

забезпечення на старість тощо. Допомога під час хвороби 

встановлювалась на рівні 50% від основної, а не фактичної 

заробітної плати. У випадку смерті виплачувалася 13-денна 

допомога. Під час втрати працездатності забезпечений мав право 

на ⅔ (66,6%) основної зарплати. Рента для вдів становила 30%, 

для сиріт до 17 років – 25% [XХVIII, 26 – 28]. 

У другій половині 1920 – на початку 1930-х рр. помічаємо 

яскраво виражену стійку тенденцію до звуження правового поля 

робітників. Згідно зі законом “Про збори” від 1928 р., молодим 

робітникам заборонено утворювати організації, належати до 

профспілки та брати участь у вічах. На багатьох підприємствах 

уводилися локальні нормативно-правові акти, видані адміністрацією, 

які регламентували будь-які порушення зі сторони робітників. Так 

звані “Регуляміни (правила) праці” та “Табелі кар” мали на меті 

применшити роль робітника у суспільстві й за найменшу його 

провину знизити заробітну плату [XII, 26 – 28]. 

Становище ускладнювалось також тим, що у міжвоєнній 

Польщі, на відміну від розвинутих європейських країн, не був 

регламентований робочий день у промисловості. Закон 

польського сейму (1918) “Про 8-годинний робочий день”, який 

регулював у промисловості, торгівлі й інших сферах 8-годинний 

робочий день (субота – 6 год) і 46-годиннний робочий тиждень 

[ХХХII, 104 – 105], доповнювався різноманітними розпорядженнями 

(зазначали випадки та сфери, в яких робочий день міг перевищувати 

8 годин). У 1919 р. Міністерство праці та соціального забезпечення 

видало розпорядження, що регламентувало на підприємствах 

цукрової промисловості 8-годинний робочий день і додаткову 

оплату за понаднормові години [ХХХV, 15]. Проте наступне 

розпорядження від 10 жовтня 1919 р., у час “цукрової кампанії”, 

передбачило працю робітників, безпосередньо пов’язаних із 

виробництвом цукру, не в три зміни, а у дві, тобто не  

8-годинний, а 12-годинний робочий день [ХХХVI, 99].  

Польське законодавство дозволяло працю в нічний час, 

вихідні дні, зокрема у друкарнях, графічних підприємствах, 

пекарнях. Робочий час найманих фізичних працівників таких 
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професій, як сторож, двірник, портьєр не повинен був 

перевищувати 12 годин на добу. Упродовж 1923 – 1924 рр. час 

праці у промисловості продовжено до 10 і більше годин на добу 

[ХХХVIII, 277]. Багато розпоряджень Міністерства праці та 

соціального забезпечення не виконували власники підприємств. 

Львівські пекарі працювали 14 – 16 годин на добу (у пекарні 

“Якір” [V, 1 – 2]), шевці – 10 – 12, кравці – 10 годин (у фірмах 

“Дермата”, “Новосць” [VII, 15 – 16]) без додаткової оплати. 

Домашня прислуга, яка в західноєвропейських країнах мала 

встановлений 8 – 10-годинний робочий день, у Львові працювала 

14 – 15 і більше годин на добу [ХХV, 5]. 

У 1933 – 1934 рр. внесено зміни до закону про час праці у 

промисловості та торгівлі, а згодом було оприлюднено текст 

закону “Про час праці у промисловості та торгівлі”. 46-годинний 

робочий тиждень (8 годин вдень, за винятком суботи, коли 

працювали 6 годин) був замінений 48-годинним. За новим 

законом можна було скорочувати час праці в суботу, але ці 

години підлягали відпрацюванню упродовж тижня [ХLII, 544 – 

575; ХХХIII, 1784 – 1787; ХVIII, 2]. 1 січня 1934 р. вступило у 

дію розпорядження Міністерства соціального забезпечення, 

згідно з яким було дозволено не використовувати або 

скорочувати перерви під час праці, якщо цього вимагали умови 

праці [ХLI, 2054 – 2055].  

Численні скарги робітників, дані перевірок інспекторів 

праці свідчили про невиконання закону про 8-годинний робочий 

день. Головний інспектор праці наводив факти про систематичне 

порушення 8-годинного робочого дня у Львові: “Я можу навести 

багато прикладів: велика фабрика, на якій працює кілька тисяч 

чоловік, систематично, протягом тривалого часу, порушує закон 

про робочий день. Інспектор, який подав матеріал у суд, отримав 

такий вирок: фабрику покарано на один злотий, а в рішенні суду 

йшлося, що завданням кожного громадянина є дати якнайбільшу 

продуктивність праці, а не обмежувати її” [1, 23]. 

16 травня 1922 р. видано закон “Про відпустки для 

працівників, зайнятих у промисловості і торгівлі” [ХLIII, 627 – 

6284; ХХХVII, 702 – 708]. У 1920 – 1 930-х рр. вносили зміни до 

цього закону [ХL, 915 – 916] та тільки з 1 січня 1934 р. він 

вступив у дію. Згідно з приписами закону, працівники, зайняті на 
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основі колективного договору у промисловості, торгівлі, діловодстві, 

сфері транспорту, зв’язку, комунальному господарстві та ін. мали 

право на оплачувану щорічну відпустку. Таке ж право мали 

робітники сезонних підприємств, якщо відпрацювали не менше 

10 місяців на рік. Промислові заклади, в яких працювали менше 

чотирьох осіб, не регулювалися цим законом. Значна кількість 

українського робітництва Львова, котра працювала на малих 

підприємствах чи так званих ремісничих майстернях, не мали 

права на відпустку. Тривалість оплачуваних відпусток становила 

8 днів (у разі безперервної річної праці) і 14 днів (не менше 

трьох років безперервної праці). Робітники у віці до 18 років 

могли користуватися 14-денною оплачуваною відпусткою, якщо 

працювали не менше року. Порівняно з фізичними робітниками, 

трудівникам розумової праці надавали оплачувану відпустку 

після 6 місяців праці, а після року – місяць відпустки [ХХХIV, 

1787 – 1788]. У СРСР фізичні працівники мали право на 

відпустку після попередньо відпрацьованих 5,5 місяця, 

Чехословаччині й Австрії – 1 рік, а у Швейцарії – 7 років. У 

багатьох інших індустріальних країнах відпустки не були 

обов’язковими і надавали їх за згодою працедавця та робітника, 

закріпленою у колективному договорі [5, 16 – 17]. 

Право робітників на оплачувану відпустку часто 

порушували, про що свідчать вимоги страйкарів у Львові. “Часто 

буває, що промисловець змушує робітника відмовитися від 

відпустки, – писав головний інспектор праці, – і взагалі не платить 

компенсації або виплачує якусь частину, іноді примушує робітника 

працювати під час так званого відпочинку” [1, 29]. 

Згодом до закону “Про умови праці” були внесені 

нововведення. Двотижневі відпустки було замінено 4- та 8-денними 

для робітників, які працювали три роки, а безробітні могли 

отримати допомогу тільки тоді, коли відпрацювали не менше  

30-ти тижнів [XII, 26 – 28]. 

Після збільшення робочого дня далеко не завжди 

збільшувалася заробітна плата, яка у Польщі, у порівнянні з 

іншими європейськими країнами, була невисокою. Станом на  

1 січня 1926 р. заробітна плата в Америці була у 4, в Англії та 

Норвегії – в 2,5 раза більшою, ніж у Польщі [ХХIХ, 3; XХVI, 10; 

XХVII, 15]. Дослідженням рівня заробітної плати столичних міст 
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Європи у 1920 – 1930-х рр. займалося Міжнародне бюро праці у 

Женеві. За їхніми підрахунками, якщо заробітна плата 

еквівалентна ста одиницям, то у Копенгагені робітник отримував – 

108, Стокгольмі – 88, Амстердамі – 85, Берліні – 71, Парижі – 56, 

Мадриді – 54, Брюсселі – 49, Празі – 47, Відні – 45, Римі – 43, Лодзі – 

41, Варшаві – 40. Варшавський робітник заробляв третину того, що 

робітник копенгагенський, а львівський робітник заробляв менше від 

варшавського [ХХХIII, 4].  

У Львові найзаможнішими вважали кваліфікованих 

робітників, майстрів військової, важкої і поліграфічної 

промисловості та працівників залізниці, серед яких українці 

становили незначний відсоток. Порівняно меншу заробітну 

плату отримували промислові робітники, а найменше цінилася 

праця робітника ткацької (текстильної) промисловості, покоївок, 

двірників тощо [ХХIII, 2]. Кваліфікований львівський робітник у 

середині 1920-х рр. заробляв у межах 120 – 150 зл. і більше, а 

робітники всіх інших категорій – менше. У 1936 – 1937 рр. муляр 

I категорії Львова отримував на день 7,20 зл. Зауважимо, що у 

1924 – 1925 рр. мулярі, теслі заробляли за годину 0,70 – 0,90 зл., 

а їхні помічники на половину менше – 0,35 – 0,45 зл. Впродовж 

1924 – 1937 рр. заробітна плата робітників-будівельників 

підвищувалася, але незначними темпами. Для порівняння 

зазначимо, що у 1926 р. державний урядовець I категорії в 

місяць заробляв 1,075,17 зл., а найнижчої 16-ої категорії – 81,70 зл.; 

судді, прокурори – місячно від 307,19 до 711,39 зл. [XХVII, 15]. 

Малооплачуваною була праця домашньої прислуги 

(куховарки, покоївки, прачки тощо) та двірників, яких часто 

трактували не як робітників, а щось менш вартісне. Служницям, 

які здебільшого походили з сільських місцевостей, доводилося 

працювати від 6 ранку до 23 – 24 години. За свою працю вони 

отримували мізерну зарплату 8 – 15 зл. на місяць. Зауважимо, що 

в більшості з них не було ні свята, ні неділі для відпочинку. Крім 

цього, часто за пошкоджене майно під час прибирання 

помешкання їм відраховували з зарплати [ХХII, 4].  

У 1920 – 1930-х рр. на деяких львівських підприємствах 

заробітна плата зменшувалася через скорочення робочого дня. 

Зважаючи на зменшення замовлень, у львівських фабриках “Бранка”, 

“Арма” Брайчевського робітників примусово відправляли у 
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безоплатні відпустки [ХХIV, 3]. Зокрема дирекція “Бібльосу” 

неодноразово оголошувала 4-годинний робочий день, упродовж 

1933 р., 1935 – 1936 рр. [XХХI, 7, 18, 25]. Непоодинокими були 

випадки, коли зарплата вчасно не виплачувалася. Наприклад, 

інспектори праці у 1933 р. встановили, що 15,3% усіх перевірених 

промислових підприємств заборгували робітникам заробітну плату 

[4, 26]. Робітники львівської фабрики “Ультрамарин” скаржилися, що 

їм 5 – 8 тижнів не виплачували зарплати і від кінця грудня 1935 р. 

платили тільки 3 – 5 зл. на тиждень [II, 53 – 54].  

Майже в усіх галузях промисловості у період економічної 

кризи спостерігалося збільшення інтенсивності праці при 

зменшенні кількості зайнятих робітників, продовження часу 

праці, заміна старих і кваліфікованих працівників новими 

некваліфікованими. В окремих галузях промисловості 

продуктивність праці зросла на 80 – 100%. Зокрема у львівській 

броварні у 1931 р. працювало 300, у 1927 р. – 700 осіб. 

Продуктивність праці робітника за цей період зросла удвічі, а 

кількість виробленої продукції не зменшилася [XХVIII, 23]. У 

роки економічної кризи подібна ситуація спостерігалася і на 

тютюновій фабриці у Винниках та інших підприємствах [XХХ, 

66, 78, 134, 145, 161].  

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що, незважаючи 

на правові норми трудового законодавства, гасла про захист прав 

робітників, умови праці найманих працівників порушувалися та 

були важкими. Для міжвоєнного Львова були характерними 

низькі заробітні плати, підвищення цін на продукти харчування і 

товари першої необхідності, несприятливі санітарно-технічні 

умови праці, недотримання 8-годинного робочого дня, що 

безпосередньо впливало на матеріальне становище робітника, 

його сім’ї. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 

дослідження умов праці та побуту, повсякденного життя робітників 

Галичини.  
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Пасицкая Оксана. Условия труда львовских робочих и 

их правовое регулирование в 1920 – 1930-х гг. В статье на 

основе архивных документов, материалов прессы и нормативно 

правовых актов охарактеризовано социальное обеспечение, 

уровень заработной платы, длительность рабочего дня, срок и 

оплата отпусков рабочих, санитарно-гигиеническое и 

техническое состояние львовских предприятий. Доказано, что 

работодатели нарушали или вообще не выполняли предписаний 

законодательства. В меж военный период ухудшалось правовое 

состояние и условия труда рабочих: несоблюдение условий 

трудового договора, снижение заработной платы, рост 

безработицы. 

Ключевые слова: рабочие, Львов, условия труда, 

заработная плата, отпуск, правовая регуляция. 

 

Pasitska Oksana. Work conditions of L’viv employees and 

legal regulation in 1920 – 1930. Based on archival documents, press 

materials and law regulations, work conditions of employees and 

regulation by labour legislation have been presented in the article. 

Social service, salary level, working hours, term of vacations and pay 

for them, hygiene, sanitary and technical conditions of L’viv plants 

have been characterized. It has been proved the local employers 

broke or did not keep the rules of labour legislation of that time. 

Tendency to constriction of employees’ law status, deterioration of 

working conditions, violating of labour contract, reduction in 

salaries, growing of unemployment was observed. 

Key words: employees, L'viv, work conditions, salary, 8-hour 

working day, vacation, legal regulation, labour legislation. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

КОЛГОСПНОГО СЕЛЯНСТВА  

ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

(кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) 

 
У статті показано, що колгоспний лад створив 

розгалужену систему експлуатації селянства. Позбавлені 
власності селяни закріплювалися за колгоспами. Проаналізовано 
основні форми і методи зиску  колгоспного селянства: цінова та 
податкова політика, адміністративні важелі, символічна 
платня за трудодень, підсобне господарство, соціалістичне 
змагання тощо. 

Ключові слова: колгоспне селянство, податкова політика, 
підсобне господарство, експлуатація. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена 

необхідністю вивчення механізму функціонування тоталітарної 

системи в аграрному секторі та її демонтажу в умовах 

утвердження ринкової економіки. Досліджена проблема пов’язана з 

кафедральною темою “Соціально-політичні процеси на західно-

українських землях у ХХ ст.”.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Події, що 

відбувалися на теренах західноукраїнських земель у досліджуваний 

період висвітленні у працях В. Барана [1], І. Біласа [2], А. Кентія [8], 

Ю. Киричука [9], О. Ленартовича [15], А. Русначенка [22], 

Б. Яроша [27], колективній монографії “Історія українського 

селянства” [7] та ін., які висвітлюють соціально-політичні процеси 

др. пол. 40 – на поч. 50-х рр. ХХ ст. у західному регіоні України.  
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У монографії “Селянство Західної України у національно-

визвольній боротьбі 1944 – 1950 рр.” О. Ленартович зобразив 

складний процес упровадження нової системи господарювання 

на селі. В. Баран звертає увагу на те, що “Дуже мало вихідців з 

місцевого населення працювало на керівних посадах у 

радянських господарських, земельних і заготівельних органах” 

[1, 38]. Автор зазначає, “процес колективізації сільського 

господарства проходив з великими труднощами, зустрічав опір з 

боку Української Повстанської Армії” [1, 61]. Ю. Киричук у 

“Нарисах історії українського національно-визвольного руху 40 – 

50-х рр. ХХ ст.” аналізує боротьбу ОУН-УПА проти комунізації 

краю. Б. Ярош у розвідці “Сторінки політичної історії 

західноукраїнських земель 30 – 50-х років ХХ ст.” досліджує 

перебіг утвердження антигуманних засад влади. А. Русначенко у 

книзі “Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й 

національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 

50-х роках” розкриває боротьбу українського, білоруського та 

прибалтійських народів проти тоталітарного режиму. Автор 

стверджує, що влада прагнула перетворити колгоспи на “свою 

опору, зокрема й проти збройного підпілля… У колгоспи 

найбільше подавалися переселенці з Польщі, які, прибуваючи 

часто з дітьми на руках, дуже залежали від милості держави” 

[22, 362]. Ю. Шаповал наголошує: “Штучно колективізоване 

селянство зіткнулось із значними проблемами” [26, 349]. 

Мета статті – з’ясувати специфіку функціонування 

колгоспного ладу і його антигуманну спрямованість на теренах 

західного регіону України зазначеного періоду. 

У др. пол. 40 – на поч. 50-х років XX ст. у західноукраїнському 

селі тоталітарний режим здійснив насильницьку колективізацію, яка 

супроводжувалася жорстокістю, страхіттям і депортаціями 

населення у віддалені регіони СРСР. Сотні тисяч селян були 

відчужені від приватної власності. У жертву сталінській 

доктрині соціалізму було принесено долі багатьох невинних 

людей, знищено одвічний селянський уклад, побут, традиції, 

культуру, християнську мораль.  

Колгоспний лад був централізованою системою експлуатації 

селянства, а його складовим сегментом – цінова політика. 

Обов’язкові поставки державі здійснювалися за твердими, 
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багатократно нижчими від собівартості цінами, встановленими 

державою. Примусова колективізація супроводжувалася 

збільшенням хлібозаготівель, незважаючи на те, що довоєнний 

рівень виробництва сільського господарства не був відновлений. 

У 1940 р. у Волинській області валовий збір зерна та державні 

закупки складали відповідно 543,9 тис і 53 тис тонн, то у 1950 р. – 

487 і 147 тис тонн, у Львівській – 684,6 і 56,2; у 1950 р. – 609,7 і 

155,2 тис тонн [21, 14]. 

Селяни змушені були віддавати останні запаси, аби план 

хлібозаготівлі був виконаний. У вересні 1948 р. Волинський 

обком КП(б)У та облвиконком рапортували ЦК КП(б)У та Раді 

Міністрів УРСР про виконання плану хлібозаготівлі. Йшлося 

про те, що колгоспи і селянські господарства Волинської області 

достроково, до 20 вересня 1948 р., виконали річний план 

хлібозаготівлі на 100,5%. Це було на 3 524 тис пудів більше, ніж 

у довоєнний період 1940 р. [25, 477]. 

Основною формою оплати праці в колгоспі був трудодень. 

Розміри виплат за трудодні визначалися у кінці господарського 

року та залежали від тієї частини продукції, яка залишалася 

після всіх обов’язкових відрахувань для державних поставок. 

Тому нараховували мізер. Середня виплата за трудодень 1947 р. 

декларувалася 2,9 крб. грошима (без Закарпатської області),  

3,1 кг зерном, 0,7 кг картоплею, 0,5 кг овочами (без Станіславської й 

Тернопільської областей) [ІІ, арк.19]. Колгосп “Ленінський шлях” 

Яблунівського району Станіславської області мав видати за 

трудодень 1,1 кг зерна, ім. Шевченка Гвоздецького району – 1,6,  

ім. Шевченка Обертинського району – 1,7 [18, 220].  

Насправді селяни не одержували навiть цієї мізерної 

плати, оскільки колгоспи після розрахунків з державою 

неспроможні були виплатити їм зароблене. У 1949 р. в західних 

областях у 87 колгоспах (4%) не видали зовсім зерна на трудодні, а 

грошей – 504 (21%) господарств. На початку 50-х років ХХ ст. 

справа не поліпшилася. У 1952 р. 30% колгоспів видали за трудодень 

менше ніж 1 кг зерна, у 18% – селяни зовсім не одержали, а четверта 

частина грошей узагалі їм не нараховувалася [26, 349]. 

Часто виплата за трудодні була фіктивною. Колгоспників 

примушували розписуватися у платіжних відомостях за нібито 

одержану платню, якої або не давали зовсім, або у значно 
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менших (від зазначених у документах) розмірах. У колгоспі 

“Шлях Леніна” Горохівського району Волинської області 1951 р. 

селянам не виплатили за вироблені трудодні 11 723 крб., а 

наступного року – 125 ц зерна [27, 118].  

Поодинокі колгоспи нараховували за трудодень 4 – 6 кг хліба. 

Наприклад, у колгоспі “Червона зірка” Велико-Глибоцького району 

Тернопільської області у 1950 р. селянам виплатили 6 кг хліба за 

трудодень, а в колгоспі ім. Леніна Маневицького району Волинської 

області – 5,5, у колгоспі “Перше травня” Снятинського району 

Станіславської області – 6,0 [І, арк. 6; 19, 6 жов.]. 

Такі факти сталінська пропагандистська машина широко 

рекламувала. З ідеологічних міркувань свідомо завищувалася 

платня передовикам виробництва, формувався їх культ, який мав 

стати прикладом для інших колгоспникiв. Проте цей 

пропагандистський трюк не міг дати якихось вагомих результатів. 

Оскільки платня селянина мала символічний характер, вони 

були змушені жити, загалом, за рахунок підсобних господарств. 

Зразковий “Статут колгоспів”, ухвалений ще 1935 р., дозволяв 

кожному селянинові мати невелику ділянку землі для власного 

користування, обсягом від чверті до половини гектара, а також 

невелику кількість домашньої худоби: одну корову, до двох голів 

молодняка, одну свиню тощо [23, 31 – 32].  

В особистому підсобному господарстві проходило 

відтворення робочої сили для колгоспів і вироблялася значна частка 

сільськогосподарської продукції. Наприклад, м’яса й картоплі 

підсобні господарства продукували 70%, молока – майже 80, яєць – 

90, фруктів – 60, овочів – 30 [17, 59]. До порівняння: робота в 

колгоспі давала селянину близько 5% грошових доходів, 35% – 

зернових, 1% – м’яса та сала, 0,5% – молочної продукції [5, 12]. 

Комуністична влада розглядала підсобні господарства як 

тимчасове явище. Вважалося, що у процесі розвитку колгоспного 

виробництва підсобні господарства – носії приватновласницької 

психології – поступово зникнуть. Тому провадилася жорстка 

політика щодо особистих господарств. 19 вересня 1946 р. Рада 

Міністрів СРСР, ЦК ВКП(б) ухвалила постанову “Про заходи по 

ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі в 

колгоспах”, яка зобов’язувала місцеві органи влади вилучити у 
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селян надлишкові ділянки землі, що перевищували встановлені 

державою норми землекористування [14, 465]. 

Правляча верхівка хотіла в такий спосіб послабити ці 

господарства та змусити селян інтенсивніше працювати у 

колгоспах. На березневому пленумі ЦК КП(б)У у 1947 р. 

М. Хрущов рапортував, що за півроку після постанови колгоспам 

повернуто 581 тис га землі. У Дрогобицькій області, наприклад, 

колгоспам було передано 1 549 га землі, 118 коней, 221 голову 

великої рогатої худоби, понад 30 тис крб. [13, 127]. Значну частину 

цієї площі становили землі, відрізані від присадибних ділянок селян, 

як такі, що перевищували встановлені норми.  

Підсобні господарства виступали сегментом розгалуженої 

системи зиску й експлуатації селянства. Їхня самостійність була 

ілюзорною. Держава проводила щодо них грабіжницьку 

податкову політику. Кожний селянський двір мав платити 

податок за землю, худобу, а також постачати державі за 

символічними цінами встановлену кількість м’яса, молока, яєць, 

шерсті та інших продуктів. У багатьох районах був 

встановлений податок і на кожне фруктове дерево, незалежно 

від того, давало воно урожай чи ні [3, 407]. Щоб якось зменшити 

податки, селяни змушені були вирізати худобу, вирубувати 

плодові дерева, а часом і зовсім згортати особисте господарство, 

яке ставало збитковим [5, 13]. 

Однією з основних форм гноблення селянства було 

соціалістичне змагання. Матеріально-технічна база колгоспів була 

слабкою, тому нарощення сільськогосподарського виробництва 

тоталітарна влада прагнула компенсувати за допомогою трудового 

ентузіазму селянина. 

Компартія намагалася охопити соцзмаганням якнайбільше 

сільських трудівників. Змагалися між собою області, райони, МТС, 

колгоспи, бригади, ланки, ферми, окремі трудівники. Так, у 

Дрогобицькій області 1947 р. були охоплені соцзмаганням 20 

колгоспів, 21 МТС, 16 рільничих бригад, 53 ланки, 38 

тракторних бригад, у Станіславській – відповідно: 29, 25, 32, 77, 

32. У Чернівецькій області в соцзмаганні у 1948 р. брали участь 

16 тис колгоспників, 1949 р. – 55 тис, 1950 р. – 102 тис [12, 63]. 

Владні органи з метою активізації участі колгоспників у 

соцзмаганні залучали і моральні стимули – нагородження 
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передовиків орденами й медалями СРСР, занесення на дошку 

пошани, оголошення подяк тощо. За 1946 – 1950 рр. у західних 

областях України 82 колгоспникам було присвоєно звання Героя 

Соціалістичної Праці і 5 тис трудівників села були нагороджені 

орденами та медалями СРСР [28, 121]. 

Колгоспні передовики, в основному, були сумлінними та 

вправними працівниками, майстрами своєї справи. Серед них – 

Пенчо Пенчів та Анна Ладані з Закарпаття, Петро Бабій і 

Стефанія Кошель із Тернопільщини, Олександра Хорбут й Ірина 

Бабич із Буковини, Федора Безугла та Уляна Баштик із 

Львівщини та багато інших. 

Трудове суперництво приносило деякi результати. Окремі 

господарства, бригади, ланки і колгоспники досягали непоганих 

показникiв. Так, у колгоспі ім. І. Франка Козівського району 

Тернопільської області у 1947 р. зібрали зернових із кожного гектара 

по 15 ц, а озимої пшениці (на площі 58 га) – по 21 ц. Наступного 

року виростили урожай понад 300 ц картоплі з га ланки О. Халявко 

та П. Чурая з Червоноармійського і Березівського районів 

Рівненської області. Марія Микитей із колгоспу ім. Кірова 

Заставнівського району Чернівецької області у 1949 р. одержала по 

629 ц цукрових буряків з га на площі 3 га, а у 1950 р. – по 646 ц з 

га на площі 3,5 га. Ланка Анни Ладані з колгоспу ім. Леніна 

Мукачівського району Закарпатської області зібрала по 231 ц 

зерна кукурудзи з 1 га, а на площі 8 га – по 140 ц [10, 162; 19, 18 

лют.; 6, 55]. 

Однак це були, по-перше, поодинокі результати. 

Сталінська пропагандистська машина видавала одиничне за 

загальне. По-друге, у цей час характерною рисою була гонитва 

за рекордами урожайності на невеликих ділянках, які загалом не 

визначали рівень колгоспного виробництва. Окремі ланки, бригади 

вирощували високі врожаї, а колгоспи залишалися відсталими. По-

третє, на місцях намагалися будь-що мати в колгоспі чи районі своїх 

рекордсменів, героїв. Тому їм створювали “тепличні умови”, 

вдавалися до приписок. По-четверте, значна частина цих 

“передовиків” була штучним витвором пропагандистської машини.  

Усе це вело до профанації праці селян. Переможців 

визначали заздалегідь. Їх виробничі показники “підкручували”, 

“напомповували”. Змагання “підмінялося” галасливістю, намаганням 
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виступити у пресі з найвищими зобов’язаннями [24, 230 – 231]. 

Багато керівників усіх рангів з кар’єристських міркувань брали 

для своїх адміністративно-територіальних одиниць чи виробничих 

підрозділів рекордні, але економічно необґрунтовані зобов’язання. 

І хоча все це не виконувалося, верхівка отримувала фіктивні 

рапорти про дострокове виконання взятих соцзобов’язань.  

Міфи про виконання та перевиконання соцзобов’язань 

були потрібні тодішньому режимові, щоб створити ілюзію 

динамічного розвитку аграрного сектора, експлуатувати особисті 

почуття й прагнення, трудову ініціативу колгоспників. Річ у тім, 

що при варварському ставленні до людини авторитарна система 

мала у своєму арсеналі ідеологію, яка акумулювала вікові мрії 

людства про щастя та добробут. Ця ідеологія породжувала ентузіазм, 

нагромаджувала потенціал народної енергії [16, 85]. 

Отже, соціалістичні зобов’язання перетворилися на 

ідеологічне гасло, показовий елемент звіту перед вищими 

структурами та засіб морально-адміністративного примусу до 

праці. Під прикриттям фіктивних показників, яких нібито 

досягли окремі колгоспники, завищувались норми виробітку для 

решти сільських трудівників, діяв тотальний контроль, 

взаємоконтроль і звітність, “підштовхувались” або каралися 

відстаючі. Радянська система на прикладі передовиків прагнула 

узаконити вищий ступінь експлуатації колгоспників. 

У новостворених колгоспах панувала низька трудова 

дисципліна: люди не хотіли задаром працювати. 32% колгоспників 

Львівської області не виконали встановленого мінімуму трудоднів за 

перший квартал 1950 р., а в межах західного регіону України – 45 

[26, 349]. У колгоспі ім. Молотова (село Височне Волинської 

області) у 1951 р. із 320 працездатних жінок обов’язковий мінімум 

виробила всього одна [27, 124]. Крім того, через відсутність 

матеріальної зацікавленості в розвитку громадського господарства 

багато колгоспників, відбуваючи повинність, імітували видимість 

праці, трудилися як-небудь, без “душі”. 

Проти “ледарів” був спрямований указ Президії Верховної 

Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. “Про виселення з Української 

РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в 

сільському господарстві і ведуть антинародний паразитичний 

спосіб життя”. Він був ухвалений на прохання уряду УРСР і ЦК 
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КП(б)У та мав закритий характер, не пропагувався у пресі. Указ 

надавав колгоспникам право порушувати на зборах питання про 

виселення за межі Української РСР осіб, котрі “підривають” 

колгоспне виробництво. Зовні він нібито стимулював 

“демократію”, а насправді переслідував тих, хто протестував 

проти рабської праці або не міг трудитися у колгоспі через 

віковий, сімейний чи фізичний стан і зосереджувався на 

індивідуальному господарстві [11, 123]. 

У селі Довжки Турківського району Дрогобицької області, 

наприклад, удова Параска Романчук, захворівши через злидні, не 

могла виробити норму трудоднів у колгоспі. Урядники звинуватили 

її в саботажі. На подвір’ї з’явилася комісія. Можновладці обміряли 

присадибну ділянку та вирішили, що 15 арів землі одинокій 

жінці з чотирма дітьми забагато. Відібрали частину ріллі, 

переорали картопляне поле, а на ньому посіяли кок-сагиз, про 

який краяни навіть не чули [24, 233]. Зрештою, для його 

культивування в західних областях України були несприятливі 

кліматичні умови. Однак центр бездумно зобов’язував розширювати 

його посiви. 

Упродовж 1948 – 1950 рр. в Україні було винесено майже 

12 тис “громадських вироків”. Серед них були люди похилого 

віку, інваліди, учасники війни і їм загрожувала депортація до 

Сибіру [26, 334]. Як з’ясувалося під час перевірки рішень, іноді 

представники влади використовували виселення для зведення 

особистих рахунків. 

Окремим колгоспникам оголошувалися “попередження”, 

від них вимагали письмових зобов’язань брати активну участь у 

колгоспному виробництві, берегти техніку тощо. У 1948 – 

1950 рр. в Україні, у т.ч. в західних областях, було ухвалено 20 тис 

таких попереджень. Щоправда, у наступні роки цей указ 

застосовувався все рідше, оскільки не давав бажаного результату: 

продуктивність праці в колгоспах не зросла так, як того прагнув 

режим [26, 334]. 

На селян за наказом голів колгоспів накладалися штрафи, 

які в 50-і роки ХХ ст. набрали масового характеру. Так, лише на 

одному із засідань правління колгоспу ім. Будьонного Торчинського 

району Волинської області оштрафовано 16 осіб. Колгоспницю  

І. Кондратюк оштрафували за те, що вступила у суперечку з 
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бригадиром. На засіданні правління колгоспу ім. Молотова 

цього ж району постановили: за крадіжку кількох пучків розсади 

у колгоспниці Г. Ярощук відрізати 0,20 га присадибної ділянки 

[27, 119].  

Висновки. Колгоспний лад був розгалуженою системою 

зиску й експлуатації селянства. Цінова та податкова політика, 

адміністративні важелі, символічна платня за трудодень, 

підсобне господарство, соціалістичне змагання тощо були 

сегментами гноблення селянства. Кошти, одержані в аграрному 

секторі, перерозподілялися на користь передусім важкої 

промисловості та військово-промислового комплексу. Селяни 

жили у важких матеріально-побутових умовах. 
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Сенькив Михаил. Формы и методы эксплуатации 

колхозного крестьянства западного региона Украины (конец 

40 – начало 50-х гг. ХХ в.). В статье показано, что колхозный 

строй создал разветвленную систему эксплуатации крестьянства. 

Лишенные собственности крестьяне закреплялись за колхозами. 

Проанализированы основные формы и методы эксплуатации  

колхозного крестьянства: ценовая и налоговая политика, 

административные рычаги, символическая оплата за трудодень, 

подсобные хозяйства, социалистическое соревнование и т. п. 

Ключевые слова: колхозное крестьянство, налоговая 

политика, подсобное хозяйство, эксплуатация. 

 

Senkiv Mykhailo. Forms and methods of exploitation of 

the collective farms peasantry in the western Ukrainian region 

(the end of 40s – the beginning of 50s of the 20
th

 century). In this 

article it has been shown that the collective farm order formed a wide 

system of exploitation of peasants. Without property, the peasants 

were attached to the collective farm. The main forms and methods of 

oppressing the peasants: price and tax policy, administration levers, 

symbolic payment for a working day, farms and socialistic 

competition, etc. have been analyzed. 

Key words: collective farm, peasantry, grain purchases, 

working day, socialist emulation, exploitation. 
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Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954 рр.) 

 
У статті на основі невідомих та маловідомих документів 

розкривається процес ідентифікації тіл загиблих підпільників. 
Автор доводить, що достовірна ідентифікація особи загиблого 
була складною та залежала від багатьох чинників. Із часом 
якість і точність упізнання загиблих удосконалюється. Цьому 
сприяв спад активності підпілля, чіткий облік націоналістів, 
жорсткий контроль вищого керівництва. 

Ключові слова: ідентифікація, Карпатський край, ОУН, 
УПА, підпілля, спецоргани. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на щорічну появу 

значного історіографічного доробку, актуальність дослідження 

протистояння українського визвольного руху 1940 – 1950-х рр. із 

репресивно-каральними органами продовжує зростати. Це 

зумовлено не тільки гострими політичними дискусіями щодо 

діяльності ОУН та УПА, які не вщухають, а інколи розгоряються 

із новою силою, а й неоднозначним ставленням суспільства до 

оцінки самостійницького руху диктує необхідність висвітлення 

його мовою документів і неспростовних фактів, що сприятиме 

справжній консолідації української нації. Важливість дослідження 

цієї проблеми полягає також у тому, щоб об’єктивно дослідити один 

із аспектів боротьби репресивно-каральної системи проти 

визвольного руху. Оскільки завданням органів державної безпеки 

було не лише фізично знищити повстанців, але й достовірно їх 

ідентифікувати. Для налагодження цієї діяльності радянська 

влада доклала колосальних зусиль. 
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Аналіз останніх досліджень. Немає спеціальних досліджень 

щодо ідентифікації тіл загиблих повстанців у Карпатському краї 

ОУН (1945 – 1954 рр.). Окремі аспекти цієї проблеми, у тім 

числі виставляння тіл загиблих на загальний огляд, розкриті у 

працях Ю. Киричука. Він наголошує, що “тіла убитих партизанів 

систематично привозили до міст і сіл, скидали у людних місцях і 

заставляли жителів їх опізнавати” [3, 274]. Використання 

різноманітних засобів для ідентифікації полеглих зустрічаються й у 

студіях А. Кентія. Автор пише, що для ідентифікації “тіла 

загиблих були привезені до Рівного, де Ю. Стельмащук та інші 

захоплені в полон члени ОУН-УПА ідентифікували труп 

Д. Клячківського-“Клим Савур” [2, 15]. Водночас тіло керівника 

Головного військового штабу УПА “начебто було привезене до 

Львова, де його впізнав М. Степаняк (колишній член проводу ОУН)” 

[2, 150]. Застосування відкритих форм боротьби, а саме 

демонстрацію тіл загиблих з метою ідентифікації та залякування, 

досліджено у монографії А. Русначенка [4]. Автор проводить 

паралелі між українським визвольним рухом упродовж 1940 –

1950-х рр. і національними рухами опору Білорусії, Литви, 

Латвії, Естонії. Важливе значення мають збірники нових 

документів, опубліковані В. Сергійчуком [5], [6]. Їхня поява дала 

змогу проаналізувати окреслену проблематику у контексті 

окремого краю. 

Введення до наукового обігу раніше засекречених 

документів потребує вироблення нових підходів до розв’язання 

проблеми ідентифікації загиблих у збройному конфлікті 

репресивно-каральної системи з націоналістами.  

Мета статті – розкрити основні проблеми процесу 

ідентифікації тіл загиблих і простежити зміни, які відбувалися у 

процесі боротьби. 

Перед репресивно-каральними органами стояли складні 

завдання не лише виявити й знищити групу підпільників і 

повстанців, але й зняти відповідних осіб із обліку, здійснити 

їхню ідентифікацію. Після 1945 р. усі націоналісти беруться на 

суворий облік, створюється картотека. Уже наприкінці 1940 – 

початку 1950-х рр. (часто навіть у 1939 – 1941 рр.) справа, 

заведена на націоналіста, не вважалася закритою доти, доки не 

було достовірно встановлено факт його загибелі та додано фото 



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 60 

вбитого підпільника. Ідентифікація тіл ліквідованих була складною 

процедурою. Постійні морально-психологічні переживання, погане 

харчування, відсутність належного медичного забезпечення 

призводили до того, що за роки перебування у підпіллі людина 

зовнішньо дуже змінювалася та виглядала значно старшого від 

реального віку. Тому ідентифікувати його за наявним фото 

кількарічної давності було практично неможливим. Ще одним 

чинником, який ускладнював ідентифікацію вбитих підпільників, 

було те, що чекістам доводилося це робити уже після бою, який 

часто завершувався їхньою загибеллю й призводив до понівечення 

обличчя полеглих. Полегшували цю справу наявні описи та 

характеристики, якими рясніли усі кримінальні, оперативно-

розшукові справи, записані від заарештованих, агентури, 

орієнтування за зброєю, одягом, особливими прикметами, а також 

фотоальбоми міськрайвідділів і обласних управлінь МДБ, МВС 

(захоплені під час військових операцій, у близьких і рідних, 

вилучених із матеріалів польської поліції тощо). 

Архіви колишніх обласних, центральних репресивно-

каральних органів (теперішніх галузевих архівів СБУ та МВС) і 

досі містять фотоальбоми підпільників і повстанців, які діяли на 

відповідних територіях. Вони створені чекістами. До них увійшли 

фото полеглих і живих націоналістів, які перебували у розшуку. 

Усе це відбувалося після завершення чекістсько-військової 

операції. Ці фотоальбоми використовували як один із допоміжних 

засобів у боротьбі з підпіллям. Усвідомлюючи особливе значення 

фотоальбомів для ідентифікації загиблих, вище керівництво 

спецслужб не шкодувало для цього коштів. Так, у стенограмі наради 

заступників начальників управлінь, начальників відділів 2-Н УМДБ 

і командирів дивізій військ МДБ західних областей УРСР, яка 

відбулася 25 – 26 листопада 1947 р., заступник міністра МДБ 

УРСР генерал-майор Дроздов звернувся з вимогою здійснювати 

фотографування загиблих підпільників. Для підтвердження 

важливості цього аргументу він навів слова начальника відділу 

2-Н, заступника начальника УМДБ Станіславської області 

підполковника Арсенія Костенка, який зазначав, що після 

ліквідації “Богдана” не було змоги його сфотографувати. Такий 

підхід А. Костенко назвав некваліфікованою роботою та вимагав, 

щоб такі факти більше не повторювалися у розвідувальних органах: 



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ НАЦІОНАЛІСТІВ… 61 

“…не до лиця Вам – людині, яка кожний квартал витрачає 180 

тисяч рублів і не має 5 тисяч, щоб сфотографувати “Богдана” 

[ХІІ, 91]. При цьому наказувалося завести у кожному управлінні 

альбоми всіх убитих і заарештованих членів ОУН і УПА 

незалежно від характеру злочину та того, впізнаний він чи ні. Для 

створення таких альбомів дозволялося використовувати будь-яку 

кількість засобів із метою забезпечення якості фото. Кожна 

фотографія друкувалася у двох примірниках; одна – для МДБ. У 

альбомі не мало бути жодних надписів. До нього долучалися 

довідки, в яких вказувалися всі сфотографовані особи [ХІІ, 91]. 

Заступник міністра Дроздов наголошував: “Заведіть собі 

альбоми, без цього ми не можемо жити. За таких умов, коли 

підпільники мають псевдо і часто ці псевдо міняють, альбом має 

велике значення для впізнавання підпільників. Саме головне і 

саме страшне, коли під час операції із ліквідації підпільників, 

націоналіст виходить із криївки, стане у стороні, положить руки 

у кишені і Ви його не впізнаєте, а якщо у Вас є фотокарточка, Ви 

її покажете командиру, при можливості солдатам, перед тим, як 

ідете на операцію і тоді таких випадків не буде. … Бувають 

випадки ми заходимо у хату, підпільник, який там перебуває 

ховає зброю і заявляє, що він господар цього будинку, а була би 

фотокарточка, ми би цю особу могли встановити, потрібно 

завести альбоми” [ХІІ, 92]. 

Інколи полеглих націоналістів, особливо керівного складу, які 

мали вагоме значення, ретельно готували до посмертного фото. 

Більшості мили обличчя, голили, атропіном закапували очі, після 

чого вони розплющувалися і ставали чистими, змінювали одяг. 

Приміром, тіло провідника Карпатського крайового проводу ОУН 

Василя Сидора-“Шелеста” після ліквідації відправили до 

м. Станіслав, де піддали обробці та впізнанню [ХІV, 294 – 296]. 

25 грудня о 12.00 відділ 91 стрілецького полку ВВ МДБ 

під керівництвом старшого сержанта Грузина, реалізуючи 

агентурні дані Стрілківського РВ МДБ на північний-захід від 

с. Бусовисько – Стрілківського р-ну (нині Старосамбірський район 

Львівської області), виявили криївку, в якій переховувалися два 

підпільники. Пропозицію вийти з криївки і здатися повстанці 

відхилили та відкрили автоматний вогонь, після чого бійці РВ 

закидали їх гранатами. Тіла вбитих підпільників доставили у 
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райцентр Стрілки для впізнання, фотографування і вкладення 

знімку у фотоальбоми [ХІ, 401]. 

Слід наголосити, що мали місце й непорозуміння щодо 

виконання розпоряджень. Так, начальник УМДБ Станіславської 

області полковник Роман Крутов у 1947 р. у доповідній Дроздову 

звернувся з проханням пояснити, завдяки яким засобам потрібно 

проводити фотографування вбитих оунівців і повстанців [ІІ, 123]. У 

пояснювальній записці від 14 липня 1947 р. заступник міністра 

державної безпеки УРСР, генерал-майор Дроздов у відповідь 

Р. Крутову писав  фотографування тіл убитих націоналістів 

потрібно проводити згідно зі статтею 9 і на звороті рахунку 

вказати, по якій агентурній справі проходить убитий націоналіст 

[ІІ, 122]. 

Зроблені фото використовували під час допитів 

заарештованих. Так, під час отримання зізнань від Дарії Малярчин 

15 червня 1949 р. їй пред’являли фото вбитих підпільників (на 

фотокарточці вона впізнала працівницю референтури пропаганди 

Проводу ОУН Б. Світлик-“Світлану”, “Доля”) [ХV, 214]. 

Аналізовану проблему переконливо ілюструють численні 

документи репресивно-каральних органів, де зафіксовано значну 

кількість звітної інформації щодо ліквідації того чи того 

націоналіста, а через кілька місяців чи років його нову появу 

(“воскресіння”) на обліку або реальну (остаточну) загибель. 

Такий приклад мав місце 3 жовтня 1946 р., коли на засідку біля 

будинку зв’язкового вийшли 4 підпільники й на запит відкрили 

вогонь. Розпочавши стрілянину у відповідь, емдебісти знищили 

повстанців. Тіла загиблих для впізнання були пред’явлені 

колишньому начальнику штабу куреня “Журавлі” Володимиру 

Макаровському-“Малині”, учаснику групи “Грізного” І. Дяківу, 

учасникам лоївок Я. Кочергану, І. Сеньківу й легалізованому 

підпільнику В. Іванову. Останні з-поміж чотирьох загиблих 

ідентифікували двох: Ярослава Косарчина-“Байрака” (командир ТВ 

23 “Магура”) і Депутата-“Довбуша” (командира куреня “Журавлі”). 

Хоча реально у цей час Я. Косарчин не загинув, а через деякий 

час почав знову фігурувати в агентурно-оперативних розробках 

[VІ, 109]. Насправді він загинув під час проведеної (за 

агентурними даними) чекістсько-військової операції 13 грудня 

1951 р. у селі Сваричів Рожнятівського району, де було виявлено 
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2 криївки із 7 підпільниками. Пропозицію здатися вони 

відхилили. У результаті 5 підпільників загинули, а 2 захопили 

живими. Серед убитих емгебісти впізнали Ярослава Косарчина-

“Байрака” і Володимира Фрайта-“Жара” (до речі, про його 

ліквідацію звітували 28 листопада 1951 р. у лісі біля с. Тура 

Велика Долинського району) [V, 112]. Через це начальник 

УМДБ Станіславської області А. Костенко у спеціальному 

донесенні МДБ УРСР змушений був визнати, що серед чотирьох 

повстанців, ліквідованих 28 листопада 1951 р. у лісовому масиві 

біля села Велика Тур’я Долинського району Івано-Франківської 

області, вдалося достовірно встановити загибель бойовика кущового 

проводу ОУН “Михайла”. Його обгоріле тіло агентурою було 

помилково ідентифіковане як В. Фрайт-“Жар” [V, 113]. Суворий 

контроль за обліком підпільників змусив оперуповноваженого 

Управління 2-Н МДБ УРСР молодшого лейтенанта Дяченка 14 

грудня 1951 р. терміново поінформувати про цю ситуацію 

заступника міністра державної безпеки УРСР Попереку та 

заступника начальника Управління 2-Н МДБ УРСР Шорубалку. 

Наведені приклади щодо хибно ідентифікованих 

націоналістів стосуються вищих керівників (у Карпатському краї 

ОУН це явище мало масовий характер). На низовому рівні, де 

інформації, характеристик-описів і фото було ще менше, 

ситуація була гіршою. Часті помилкові спеціальні повідомлення 

про загибель того чи того керівника від місцевих чекістів 

зумовлювалися бажанням якомога швидше прозвітувати. За це вони 

отримували матеріальні заохочення, нагороди, звання. Звісно, 

такий стан справ дратував вище керівництво, що змушувало 

низові структури більш ретельно ідентифікувати загиблих. Для 

перевірки агентурної інформації щодо встановлення достовірності 

факту загибелі підпільника чекістам часто доводилося проводити 

ексгумацію. Після цього дозволялося звітувати у центр і просити 

зняти повстанця з обліку. Наприклад, було отримано агентурні 

дані, що під час нападу 5 серпня 1946 р. на бійців винищувального 

батальйону (далі – ВБ) у с. Кущаківка серед інших був поранений 

комендант боївки СБ Солотвинського районного проводу ОУН 

Василь Грибович-“Богданко”. 6 серпня 1946 р. він помер і був 

похований під виглядом жінки на цвинтарі с. Манява 

Богородчанського району Івано-Франківської області. Для того, 
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щоб зняти з обліку відповідну особу, 7 серпня чекісти розкопали 

могилу, провели впізнання тіла, ідентифікацію та встановили, 

що це дійсно був “Богданко” [І, 77 зв. – 78]. Подібні випадки 

мали місце упродовж усього періоду національно-визвольної 

боротьби у Карпатському краї ОУН, а також і в наступні роки 

[ІV, 230]. 

З’ясування долі поранених часто займало тривалий час 

[VІІ, 95], [Х, 26 – 29]. На початку 1950-х р. облік усіх 

націоналістів вівся з особливою ретельністю. Пошук кожного, 

навіть рядового націоналіста, тривав до отримання достовірних і 

перевірених відомостей та лишень після цього місцеві 

репресивно-каральні органи просили дозволу центрального 

апарату на зняття повстанця з обліку. Наприклад, від квітня 

1951 р. апаратом УКДБ по Дрогобицькій області розшукувався 

учасник оунівського підпілля Степан Мурак-“Сорока” (1919 р. 

ур. смт. Східниця Бориславської міської ради Львівської 

області), який спочатку працював провідником кущового 

проводу ОУН у районі смт. Східниця (1944 – 1945), охоронцем 

Дрогобицького районного проводу ОУН. Агентурно-оперативні 

заходи щодо розшуку “Сороки”, які проводилися у 1951 – 

1952 рр., позитивних результатів не дали: місце його схованки 

встановити не вдалося. На початку 1953 р. на розшук був 

скерований агент “Турчак”, який на одній із явок повідомив: 

“Сорока” після поранення прийшов у смт. Східниця 

Бориславської міської ради Львівської області та протягом 

кількох днів переховувався на горищі будинку свого батька 

Миколи Мурака. Проте від отриманих ран помер і був 

похований недалеко від хати. Для перевірки даних агента 

“Турчак” про смерть і локалізацію місця поховання підпільника була 

проведена відповідна робота з його родичами. Реалізовуючи 

завдання чекістів, спеціальний агент встановив і показав їм місце 

захоронення, а ті провели ексгумацію та ретельну судово-медичну 

експертизу й з’ясували, що це був чоловічий скелет 2 – 3 річної 

давності) [ІХ, 128 – 129]. 

Керівників, особливо вищого рангу, чекісти намагалися 

ідентифіковувати якомога точніше, залучаючи до цього не лише 

всіх заарештованих, свідків та агентів, а й описи з кримінальних 

і розшукових справ. Приміром, для впізнання тіла загиблого 
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Юрія Янишина-“Шаха” залучили трьох його колишніх 

підлеглих – заарештованих референта СБ Надвірнянського 

надрайонного проводу ОУН “Віктора”, провідника Коломийського 

надрайонного проводу ОУН “Олеся”, охоронця “Арсена” [VІІІ, 

295]. Кожна ідентифікація супроводжувалася складанням 

відповідного акту із зазначенням дати, місця, осіб, кого вдалося 

ідентифікувати і відповідно завірення підписами працівників, які 

проводили впізнання. Треба наголосити, що збереглося лише 

декілька таких документів. Так, в акті від 18 квітня 1949 р., 

складеному у м. Станіславі (нині Івано-Франківськ) заступником 

начальника УМДБ по Станіславській області підполковником 

А. Костенком, у присутності начальника 2 відділення відділу 2-Н 

УМДБ майора Сиромятникова, заступника начальника 

відділення відділу 2-Н УМДБ лейтенанта Шаманка йшлося про 

те, що для ідентифікації Івану Белейовичу були пред’явлені тіла 

6 убитих підпільників. Серед них він упізнав провідника 

Карпатського крайового проводу ОУН Василя Сидора-

“Шелеста”, а також двох його охоронців “Бука” і “Куна”-

“Богдана”. Для ідентифікації решти довелося залучати ще 

кількох колишніх підпільників [VІІІ, 387]. 

Агентурним шляхом, слідчими даними і свідченнями 

затриманих – станичного Михайла Чувика-“Строгого” і провідника 

Чернівецького районного ОУН Назарія Чернівчанина-“Карпа” – 

чекісти встановили, що “Крим”, провідник Сторожинецького 

районного проводу ОУН – “Чумак”, на ґрунті особистої помсти був 

вбитий Клапеном-“Віктором” (німець). Для з’ясування та зняття з 

обліку чекісти змушені були розшукати і провести впізнання тіла 

[ХІІ, 87]. 

30 квітня 1954 р. у результаті переслідування однією із груп 

(лісовий масив південніше села Мігово Старосамбірського району 

Львівської області) у перестрілці загинув один підпільник, а другий 

утік. Пізніше за агентурними і слідчими даними з’ясувалося, що 

втікачем був Дмитро Ходай-“Антон”. Натомість загиблого 

ідентифікувати не вдалося. Для встановлення його особи спробували 

використати можливості УКДБ по Львівській області. Тіло 

підпільника відправили до оперативної групи КДБ при Раді міністрів 

у Львові. Проте результату це не дало [ХVІ, 137 – 138]. 
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У випадку, коли підпільник або агент становив особливу 

важливість, чекісти проводили серйозні медичні експертизи, 

встановлюючи не лише факт, але й обставини і причини 

загибелі. Наприклад, спецорганам вдалося 28 січня 1950 р. біля 

с. Майдан Лукавецької сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області таємно захопити та схилити до співпраці 

провідника Чернівецького надрайонного проводу ОУН Дмитра 

Козьменка-“Григора” під псевдо “30”. Перед ним було 

поставлено завдання знайти або фізично ліквідувати керівників 

Буковинської округи. Тривалий час Д. Козьменко не виходив на 

зв’язок, що змусило чекістів розпочати його пошук. Вдалося 

встановити практично погодинне і поденне перебування агента у 

різних місцевостях, однак упродовж двох місяців його слідів 

віднайти не вдавалося [ІІІ, 187]. 13 квітня оперативна група 

перевіряючи агентурні донесення, віднайшла тіло, в якому 

впізнала агента “30”. Вона провела огляд одягу агента, місця 

перебування тіла. 14 квітня тіло доставили до Вашківської районної 

лікарні, де при ретельній судово-медичній експертизі встановили 

причини і час (10 квітня) смерті [ІІІ, 191 – 192]. 

У контексті ідентифікації тіл загиблих підпільників 

доцільно акцентувати і на практиці виставлення на загальний 

огляд тіл вбитих під час військово-чекістських операцій. Однак 

у переважній більшості це робилося не стільки з метою 

ідентифікації, скільки задля залякування місцевих мешканців, 

родичів націоналістів [ХVІІ, 278]. 

Висновки. Боротьба з українським визвольним рухом не 

обмежувалася ліквідацією того чи того підпільника. До 

функціональних обов’язків відповідних органів належали достовірна 

ідентифікація тіла, зняття з усіх реєстрів і розшукових справ 

підпільника. При виконанні цього завдання спецоргани стикалися з 

багатьма проблемами, які по-різному вдавалося розв’язувати. 

Жорстка підпорядкованість указівкам і наказам тиснула на 

місцевих чекістів, змушуючи з кожним роком боротьби 

ретельніше ставитися до питання впізнання загиблих. Цьому 

сприяли укладені ними фотоальбоми, а також детально 

сформовані описи. 
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Перспективним напрямом дослідження є вивчення і 

порівняння особливостей ідентифікації загиблих на території 

діяльності інших структурних ланок підпілля. 
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Ильницкий Василий. Идентификация тел погибших 

националистов в Карпатском крае ОУН (1945 – 1954). В 

статье на основе неизвестных и малоизвестных документов 

раскрывается процесс идентификации тел погибших подпольщиков. 

Автор доказывает, что достоверная идентификация личности 

погибшего была сложной и зависела от многих факторов. Со 

временем качество и точность опознания погибших 

усавершенствуетса: чему способствовал спад активности самого 

подполья, четкий учет националистов, жесткий контроль 

высшего руководства. 

Ключевые слова: идентификация, Карпатский край, 

ОУН, УПА, подполье, спецорганы. 

 

Ilnytskyi Vasyl’. Identification of dead bodies in the 

nationalist OUN Carpathian province (1945 – 1954). On the basis 

of unknown and obscure documents the process of identification of 

dead bodies underground has been revealed. Using numerous 

examples, the author proves accurate identification of the deceased 

was a complex phenomenon dependent on many factors. It has been 

found that over the years the quality and accuracy of identification of 

the victims improved, contributed to this, in the first place, reducing 

the activity of the underground, a clear account of the nationalists, 

tight control of top management. 

Key words: identification, highlands, OUN, UPA, 

underground, special administration. 
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Лідія ТИМІШ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСІЇ 

ХРИСТИЯНСТВА ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

У МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ 

 
Місія християнства й української Церкви – питання, які 

розробляла греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова, 
прагнучи піднести авторитет української Церкви, обґрунтувати її 
пріоритетну роль у східноєвропейській християнській акції. Праці 
істориків, попри політико-релігійну ангажованість, демонструють 
оригінальне бачення проблеми, прагнуть довести незалежність і 
універсальність християнства та Церкви в Україні. 

Ключові слова: християнство, українська Церква, греко-
католицька історіографія, унія. 

 

Постановка проблеми. Християнство як релігія Божого 

Об’явлення і шляху спасіння має значний вплив на суспільство. 

В Україні християнство є основною релігією і становить 

цілісність різних конфесій та напрямів. Протягом історії кожна 

конфесія прагнула домінувати, гостро стикалися релігійне й 

національно-етнічне. Але у різноманітних духовних і матеріальних 

зіткненнях визрівала спільна ідея християнського єднання, для чого 

конче потрібно було прагнути єдиного українсько-християнського 

консенсусу.  

Відзначаючи 1025-літній ювілей прийняття християнства в 

Україні, не можна оминути наукових трактувань ролі новозавітної 

традиції й Церкви у державному та суспільно-національному житті. 

Розгляд цих проблем, що перебувають у полі зору різних 

історіографічних шкіл, напрямів, конфесійних досліджень, 

не  позбавлений суб’єктивізму, часто виявляє  однобокість їх  
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розв’язання. Зокрема представники радянської історичної школи 

О. Головко, М. Котляр та інші акцентували на ролі християнської 

Церкви у політичному й економічному житті країни, її місці у 

структурі державної влади, на взаємовідносинах держави та 

Церкви, на її функціях у правовому регулюванні суспільних 

відносин тощо [4]. Сучасні науковці шукають політичний, 

соціальний, етнокультурний зміст глобального процесу, 

започаткованого ще у перших століттях нової ери на наших 

теренах. У 1997 р. В. Ричка видав працю “Церква Київської Русі: 

Соціальний та етнокультурний аспект” [14], у 2000 році вийшла 

колективна монографія під редакцією Р. Іванченка-Іванова “На 

межі тисячоліть: християнство як феномен культури” [12], у 

дослідженні А. Опрі “Християнська церква і сучасні політичні 

процеси” простежується політичний вплив християнства в 

Україні [13]. Незважаючи на тривалість досліджень, досі немає 

комплексної праці з аналізом альтернативних варіантів 

походження новозавітної віри в Україні [2], утвердження і 

розвитку тут християнської Церкви, показом її сакрального, 

національного змісту, значення у загальнодержавному та 

світовому масштабах. Необхідно усвідомлювати, що ця робота 

потребує тривалого часу, чіткого розмежування завдань і 

функцій дослідницького процесу. Важливим є вивчення 

історіографії питання, етапним розвитком якої були дослідження 

українських істориків у міжвоєнному Львові. Їхні праці, попри 

політико-релігійну ангажованість, демонструють оригінальне 

бачення проблеми, намагання виявити незалежні витоки, 

універсальність християнства та Церкви в Україні.  

Аналіз останніх досліджень свідчить, що праці істориків 

міжвоєнного Львова, присвячені формулюванню й опрацюванню 

концепції місії християнства й української Церкви, не були 

предметом розгляду сучасної історіографії. Частково ми це 

розглядали у контексті вивчення інституційного розвитку, у 

статті “Церковно-історичні дослідження у Львові у міжвоєнний 

період”, уміщеній у матеріалах Х міжнародної наукової 

конференції 2000 року у Львові [17]. У 2006 р. Дрогобицький 

краєзнавчий збірник ДДПУ імені Івана Франка надрукував 

статтю “Концепції церковної унії у працях істориків міжвоєнного 

Львова” [18]. Нарешті, у 2013 р. науковий щорічник “Історія релігій 



ДОСЛІДЖЕННЯ МІСІЇ ХРИСТИЯНСТВА… 71 

в Україні” опублікував дослідження “Проблеми християнства та 

Церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-

католицьких історико-церковних видань” [19]. Проте у згаданих 

роботах не були розкриті причини актуальності розробки цієї 

концепції, першорядності її вивчення науковцями міжвоєнного 

Львова, не проаналізовано комплексно коло тих питань, які 

доводили винятковість української Церкви у вселенському 

християнстві, її роль у національно-державному житті, перевагу 

участі у східноєвропейській християнській акції, передусім у 

межах України. Доцільно згадати працю Наталії Яковенко 

“Україна між Сходом і Заходом” [27], де показано проекцію східно-

західної ідеї унікальності України у вітчизняній і зарубіжній 

історіографії ХХ ст. Утім автор залишила осторонь схожі висновки 

істориків Церкви щодо вітчизняної Христової організації.  

Мета статті – з’ясування міжвоєнного внеску львівських 

істориків у розробку проблеми християнської місії, національної та 

світової ролі української Церкви.  

Концепція місії християнства та української Церкви була 

сформульована у колах греко-католицького духовенства та 

мирян у міжвоєнний час і віддзеркалювала їхню національно-

духовну позицію. Несприятливі політичні обставини, невдачі у 

державному будівництві спонукали багатьох українських 

патріотів звернути увагу на авторитетну організацію – 

Українську Греко-католицьку церкву (УГКЦ), вплив якої на 

суспільство був очевидним.  

Поштовхом до розробки цієї концепції були політичні й 

релігійні події на початку 20-х рр. минулого століття. Саме тоді 

Ватикан започаткував так звану “неоунійну” акцію, яка 

здійснювалася передусім на територіях проживання православного 

населення Другої Речі Посполитої та мала на меті об’єднання 

зусиль Східної та Західної церков задля поширення ідеї 

вселенського християнства і боротьби з атеїзмом. Від справи 

було відсторонено УГКЦ, а натомість залучено орден єзуїтів і 

представників зі східних чернечих католицьких об’єднань [16]. 

На думку греко-католиків, тільки українська Церква може бути 

посередником у діалозі християнського Сходу і Заходу та 

засобом проти прозелітизму.  
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Складність становища пояснив митрополит Андрей 

(Шептицький) у зверненні до духовенства, закликаючи вивчати 

минуле української Церкви “мудро і без упередження” [18, 448]. 

У той час завдяки зусиллям УГКЦ організовуються наукові осередки 

дослідження історії української Церкви: Українське богословське 

наукове товариство, Львівська Богословська Академія, Василіан-

ський науковий центр, який діяв на базі монастиря отців 

Василіан у Львові, Архів унії та ін. [17]. 

Фундаментальні засади УГКЦ як універсальної церковної 

організації східно-західних християнських традицій та її ідея 

церковної місії були підтримані українською історіографією 

державницького спрямування і стали суголосними з висновками 

учених щодо важливості культурно-духовного єднання нації й 

винятковості України для світу як країни на перетині Сходу і 

Заходу [27, 333 – 345]. Ідеолог державництва В. Липинський 

(який перебував за кордоном, але не поривав зв’язків зі 

Львовом), наголошував: “маючи у своїй нації Схід і Захід, і одну 

і другу церкви <…> ми мусимо, коли хочемо бути нацією, ці 

напрями під гаслом єдности та індивідуальности нашої 

національної в собі весь час гармонізувати. <…> Гинемо 

покарані за невиконання того завдання, яке дано тільки нам, бо 

ці дві наші загарбуючі нас у часах слабости душі нашої сусідки – 

одна по своїй східно-православній, а друга по своїй західно-

католицькій ексклюзивности – його виконати не в силі” [11, 61]. 

Не маючи іншого авторитетного органу, який здійснив б цю місію, 

Липинський покладав її на УГКЦ, очолену А. Шептицьким. 

Синхронні думки висловлював М. Чубатий, указуючи на 

користь здійснення церковної місії для світового визнання 

української державності; головну роль відводив А. Шептицькому: 

“Він (митрополит – Л.Т.) поставив собі ціль вивести українство зі 

стану провінціального животіння на широкі, всесвітнього 

значення шляхи, вказати рацію існування українства як окремої 

нації на Сході Європи, словом, відкрити післанництво, 

визначене Україні Божим Провидінням на тій частині земного 

гльобу. Тим призначенням України є нести західну, католицьку 

цивілізацію на Схід Європи. Україна по думці митрополита 

Андрея – ту місію все сповняла, починаючи від світлих київських 

часів упродовж цілої нашої історії” [10, 149]. 
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Концепція християнської місії передбачала дослідження 

ролі особи в українській Церкві. У листі до А. Шептицького 

В. Липинський писав: “І в нашій історії бачимо, що рішаючу 

ролю в справах релігійного і церковного життя відігравали 

завжди Митрополити як найвищі в очах народу авторитети в цих 

справах. Всякі сепаратні виступи одного чи кількох єпископів, 

бажаних наслідків для репрезентованої ними ідеї, як каже наша 

історія, не давали. У нинішніх часах таким авторитетним 

Головою Греко-католицької Церкви і разом з тим єдиним 

авторитетним представником уніоністичних змагань на цілій 

українській землі єсть його Ексцеленція Митрополит Андрей, 

граф Шептицький” [І, 110]. 

Серед досліджень львівських істориків натрапляємо 

зацікавлення їх такими церковними діячами, як Петро Акерович, 

Іпатій Потій, Йосип Рутський, Йосафат Кунцевич, Йосип 

Шумлянський та ін. [17, 376 – 377]. 

Значну увагу науковці приділили періоду становлення 

християнства в Україні. У 1938 р. з нагоди святкування його 

офіційного впровадження М. Чубатий твердив, що писати про 

950-ліття християнства в Україні – значить “заторкнути 

найосновніше питання історії українського народу – питання 

його національної культури в найширшому розумінні. Тобто 

заторкнути питання окремішньої індивідуальности українського 

народу… Християнство, у тій культурно-національній формі, що 

її витворили наші предки, стало навіть міцнішим цементом 

українського народу, ніж його держава” [23, 9]. На думку 

вченого, українське християнство мало незалежні витоки, які 

стали ядром національної культури. 

Української Церква набула світового значення, особливо 

через висунену гіпотезу Божого післанництва на українські 

терени. Згідно з нею, таким посланцем був апостол Андрій, який 

проповідував Христову науку у Києві. Більшість львівських 

істориків Церкви брали на озброєння андріївську легенду. Так, 

М. Чубатий стверджував, що вона є майже історичною правдою 

[ІІ, 3 – 4]. Представник православної церковної історіографії 

І. Огієнко на підтвердження правдивості легенди зазначав, що 

християнство на українських землях могло бути прийняте ще у 

перші століття нашої ери завдяки інтенсивним господарсько-
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торговельним взаєминам між греками й Україною. На думку 

В. Заїкина, християнство поширювалося не тільки греками, але й 

єврейськими громадами. Християнство мало тут сприятливий 

ґрунт, як загалом тодішні монотеїстичні течії [19, 132]. 

Андріївська легенда знадобилася львівським дослідникам для 

подолання історіографічного стереотипу візантійського походження 

українського християнства. З цього приводу С. Томашівський 

твердив, що християнство на Русь прийшло не з Візантії, а від 

святого Андрія [21]. 

Акцент на незалежності української Церкви став наріжним 

каменем тогочасної наукової концепції про вітчизняну церковну 

місію. Водночас закономірно поставало питання про визначальний 

характер впливів Візантії та Риму на розвиток українського 

християнства. Розглядалися як зовнішні, так і внутрішні 

особливості цього процесу.  

Зовнішній бік залежав від політико-церковної активності 

Візантії та Риму й становища Русі у системі внутрішньополітичних і 

міжнародних відносин. Актуальною була проблема походження 

церковної ієрархії на українські землі, яка відображала вплив 

науково-історичних дискусій того часу. Започаткувала їх праця 

російського історика М. Присьолкова, де він пропонував інший, 

невізантійський шлях церковної організації й ієрархії на наші 

терени – з Болгарії, яка у 926 – 927 рр. здобула патріархат з 

осідком у Охриді. Припущення М. Присьолкова підтримали 

міжвоєнні львівські історики о. Андрій Іщак, С. Томашівський, 

М. Чубатий. На їхню думку, витоки української церковної 

організації треба шукати в незалежній церкві, якою була 

Охридська патріархія у Болгарії [19, 133 – 134]. Деякі вчені, 

праці яких широко обговорювалися у Львові – професор 

празького університету Ф. Дворнік, православні історики 

І. Огієнко та О. Лотоцький – дотримувалися візантійської теорії. Їх 

підтримував дослідник староруського мистецтва В. Залозецький, 

який простежував візантійські архітектурні тенденції на Русі. 

М. Голубець, рецензуючи працю В. Січинського, акцентував 

висновки мистецтвознавця, що сакральні споруди Русі, особливо 

храм св. Софії Київської, побудовані у самобутньому архітек-

турному стилі [19, 134].  
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Питання впливів Риму та Візантії на українську Церкву 

князівських часів  досліджувалося і крізь призму канонічних 

джерел того часу. Заперечуючи твердження польського вченого 

о. Й. Умінського, що “Русь стояла здекларовано на стороні 

Риму” [5], о. А. Іщак переконував, що церковні устави часів 

князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого містять 

лише десятинне право, яке, на думку історика, має західне 

походження, а решта – випливають зі східних номоканонів. У 

відгуку на дослідження О. Лотоцького щодо автентичності 

церковного уставу князя Володимира, В. Заїкин стверджував, що 

наявність в уставі західних елементів церковного права свідчить 

про наміри князя втримати рівновагу християнських впливів.  

Коливання давньоруської церкви між Сходом і Заходом 

посилилося у ХІ ст., особливо в період церковного розколу 

1054 р. М. Чубатий з’ясував, що саме тоді церковні та політичні 

обставини на київському ґрунті були більше пригожі для Риму, 

ніж для Візантії [23, 9]. На думку С. Томашівського, на початку 

ХІІ ст. Русь зблизилася з католицьким Заходом, який суттєво 

вплинув на її культуру [22, 186]. 

Вільний вибір церковної орієнтації, на думку львівських 

істориків, був передумовою незалежності української Церкви та 

сприяв збагаченню українського християнства, утвердженню тут 

самобутньої християнської культури, що поєднувала у собі 

західно-латинські та східно-візантійські риси. Таке поєднання, 

як уважали вчені, доводить її універсальний, унійний характер і 

підтверджує перевагу української Церкви у здійсненні світової 

християнської місії [18, 450]. 

На думку науковців, місія української Церкви полягала у 

пропагуванні та втіленні унії, зміст якої як завершальний акт був 

глибшим, ніж просто церковне об’єднання. Зокрема М. Чубатий 

у лекційному курсі студентам Львівської Богословської Академії 

наголошував: предметом його викладів є історія тієї великої ідеї, 

що зветься “Унією церковною на Україні, яка ся ідея то раз 

ставала дійсністю, то знов ставала стремлінням поколінь, аж 

доки вона не зреалізувалася у тій формі, в якій нині находиться 

наша українська католицька Церква” [ІІ, 3 – 4].  

Учені сформулювали завдання унії. На думку В. Липин-

ського, вони повинні реалізуватися у двох напрямах. Перший – 
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об’єднання церков як довершений акт, утілення якого залежить 

тільки від Бога. Другий – це прагнення та намагання реалізувати 

церковну єдність [11, 60]. 

Отець Г. Костельник теж бачив дві мети церковної унії – 

мінімальну і максимальну. Зміст першої полягав у знайденні 

засобів підтримати авторитет унії й УГКЦ, другої – відшуканні 

шляху поширення унії “на весь Схід, щоб колись зреставрувалася 

давня католицька Церква” [8, 89]. 

Попри зовнішню (світову) спрямованість унії, першочерговою 

все-таки була внутрішня (загальноукраїнська) місія, спрямована на 

зміцнення української Церкви. Церковне поєднання було 

необхідним, бо православ’я, на думку вчених, вичерпало свої 

духовно-конструктивні можливості та стоїть на щабель нижче 

від католицизму. Однак негативною рисою католицького впливу 

на українську Церкву (який матеріалізувався в унію у ХVІ ст.), 

було, на думку Липинського, те, що він занадто радикальний 

(революційний), такий, як спочатку – вплив православ’я на 

язичництво у Київській Русі. Лише згодом (ХІХ – ХХ ст.) унія, 

набувши консервативних рис, стала для українського народу тим, 

чим було до неї православ’я [11, 67]. 

Вивчаючи вплив християнських культур на українську 

ментальність, М. Чубатий стверджував, що візантійське 

християнство ще з часів Володимира Великого не стало для 

України організуючим чинником і тому не дивно, що взірців для 

церковної організації шукає він на Заході [25, 101]. Учений був 

переконаний, що Православна Церква неспроможна конструктивно 

впливати на державотворчі процеси, зокрема на визнання авторитету 

влади. Схожі думки висловлював і С. Томашівський. 

Однак українська церковна історіографія не була 

монолітною у цьому питанні. На зламі 1920 – 30-х рр. виникла 

суперечка між прихильниками західної та поборниками східної 

орієнтації української Церкви, протистояння між якими 

підігрівалися політикою Польщі та Ватикану щодо УГКЦ. До 

дискусії додалася суперечка між світським і духовним 

трактуваннями церковної історії. Вчене духовенство засуджувало 

спроби світських учених оцінювати історію Церкви крізь призму 

політичних процесів. Зокрема о. Й. Сліпий наголошував, що 

Церква несе у собі духовний зміст, значно ширший від 
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державного трактування. Особливо небезпечним було таврування 

візантійської християнської традиції. Усе це загрожувало втратою 

українською Церквою (УГКЦ) власної самостійності та злиттю з 

латинською [15].  

У висновках наголосимо, що зміст концепції місії 

християнства й української Церкви, яку висували греко-

католицькі вчені, полягав у розкритті національно-державної та 

культурно-духовної ролі новозавітної віри і церковної 

організації в Україні. Львів’яни доводили незалежність, 

універсальність, унійний характер української Церкви, що 

синтезувала західну і східну християнські культури. Доцільність 

і невідкладність їх досліджень були зумовлені тогочасними 

політичними і релігійними обставинами існування Української 

Греко-католицької Церкви, прагненням захистити її авторитет у 

здійсненні східноєвропейської християнської місії, передусім у 

всеукраїнських масштабах, конфесійними переконаннями про 

переваги УГКЦ у цьому процесі, а також спробі національно-

патріотичних сил знайти шляхи реалізації державних завдань. 

На наш погляд, тодішня позиція науковців щодо ролі 

Української Греко-католицької церкви як єдиної національно-

релігійної організації, що могла більш-менш вільно існувати й 

опікуватися паствою, була виправданою. 

Сьогодні, коли християнські церкви в Україні закликають 

до релігійного діалогу, порозуміння, братерського єднання у 

Христі, місія християнства залежить від зусиль і спроможності 

кожного християнина відкрити своє серце ближньому. 

Перспективним напрямом досліджень є вивчення питання 

ролі християнства й української Церкви у повоєнний час. 

 

Джерела та література 
І. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 309. – 

Оп. 1. – Спр. 2372. Лист В. Липинського до А. Шептицького [дата і 

місце невідомі]. – Арк. 108 – 112. 

ІІ. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 

відділ рукописів. – Ф. 9. (Окремі надходження). – Спр. 240/1. М. Чубатий 

Історія української католицької Церкви. – 592 арк. 



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 78 

1. Бавмґартен Н. Св. Володимир і хрещення Руси // Богословія. – 

Львів, 1930. – Т. VІІІ. – Кн. 3 – 4. – С. 238 – 250; 1931. – Т. ІХ. – Кн. 1 – 2. – 

С. 107 – 140. 

2. Дашкевич Я. Початки християнства на західноукраїнських 

землях. Реінтерпретація проблеми // Історія релігій в Україні. Праці 

ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 24 травня 2002 р.). – 

Книга І. – Львів, 2002. – С. 141. 

3. Заїкин В. З сучасної української богословської літератури // 

Діло. – 1925. – 3 – 4 вересня. – Ч. 199. – С. 4. 

4. Запровадження християнства на Русі [Текст] : історичні 

нариси / Ред. М.Ф. Котляр, О.Б. Головко, К.Ю. Гломозда, Ю.Ю. Конду-

фор. – К. : Наукова думка, 1988. – 254 с. 

5. Іщак А., о. Рец. на : Ks. Dr. Józef Umiński, Historja koścoła. 

Podręcznik dla szkół akademickich. – T. I : Lwów 1933 (Wyd. Zakł. 

Narodowego im. Ossolińskich) // Богословія. – 1934. – Т. ХІ. – С. 74. 

6. Іщак А., о. Становище унії до автокефалії // В. Кучабський. 

Унійний з’їзд у Львові. – Львів, 1937. – С. 111 – 120. 

7. Іщак А., о. Уніонні та автокефальні змагання на українських 

землях від Данила до Ісидора // Богословія. – Львів, 1923. – Т. І. – Кн. 1 – 

4. – С. 17 – 41; 1924. – Т. ІІ. – Кн. 1 – 4. – С. 297 – 309; 1927. – Т. V. – С. 30 – 

38, 151 – 160. 

8. Костельник Г., о. Ідеологія Унії // Унійний з’їзд у Львові 

1936 р. / Матеріали зібрав і упорядкував о. В. Кучабський / Праці БНТ. – 

Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1937. – С. 88 – 98. 

9. Коструба Т. Католицька правовірність Володимира Великого // 

Нариси з церковної історії України Х – ХІІІ ст. – Львів, 1939. – С. 3 – 15. 

10. Ленцик В. Проф. д-р. Микола Чубатий як історик Церкви // 

Збірник на пошану Миколи Чубатого “У пошуках історичної правди”/ 

Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Т. 205. – Ч. 2. – Нью-Йорк – 

Париж – Сідней – Торонто, 1987 р. – С. 123 – 150.  

11. Липинський В. Релігія і Церква в історії України / 

В. Липинський. – Львів : Дружина, 1933. – 112 с. 

12. На межі тисячоліть: християнство як феномен культури / 

С. Безклубенко, О.А. Блінов, М.М. Бровко, О.М. Волощенко, Л.П. Га-

ращенко, В.І. Головко, О.Г. Доценко, Т.В. Євдокимова, А.Л. Зінченко; 

ред. : Р.П. Іванченко-Іванова; Укр. Православ. Церква. Київ. Патріархат. – 

К., 2000. – 606 с. 

13. Опря А.В. Християнська церква і сучасні політичні процеси 

[Текст] : навч.-метод. посіб. / А.В. Опря. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 77 с. 



ДОСЛІДЖЕННЯ МІСІЇ ХРИСТИЯНСТВА… 79 

14. Ричка В.М. Церква Київської Русі: Соціальний та 

етнокультурний аспект / В.М. Ричка. – К. : Ін-т історії України НАН 

України, 1997. – 206 с. 

15. Сліпий Й., о. Погляд на з’єдинені та нез’єдинені Церкви 

Сходу // о. В. Кучабський. Унійний з’їзд у Львові / Праці 

богословського наукового товариства у Львові виходять під проводом 

о. проф. др. Й. Сліпого. – Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1938. – С. 45 – 78. 

16. Стоколос Н. Неоунія як експеримент східної політики 

Ватикану в Польщі (1923 – 1939 рр.) // Український історичний 

журнал. – К., 1999. – № 4 (427). – С. 74 – 89. 

17.  Тиміш Л.І. Церковно-історичні дослідження у Львові у 

міжвоєнний період // Історія релігій в Україні : Матеріали 

Х Міжнародної наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня 2000 року). – 

Львів : Логос, 2000. – Кн. І. – С. 375 – 378. 

18.  Тиміш Л.І. Концепції церковної унії у працях істориків 

міжвоєнного Львова // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ДДПУ  

ім. І. Франка. – Вип. Х. – Дрогобич, 2006. – С. 448 – 457.  

19. Тиміш Л.І. Проблеми християнства та церкви Київської Русі 

на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-

церковних видань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – 

Львів : Логос, 2013. – Кн. І. – С. 130 – 141. 

20. Томашівський С. Вступ до Історії Церкви на Україні // 

ЗЧСВВ. – Жовква, 1932. – Т. ІV. – Вип. 1 – 2. – С. 1 – 160. 

21. Томашівський С. Звідки Україна приймала Християнство? 

Восточно-западним полемістам в альбом // Нова Зоря. – 1928. – 15 квітня. – 

С. 3 – 5. 

22. Томашівський С. Рец. на : Bernard Leib. Rome, Kiev et 

Byzance a la fn du ХI-e siecle… Paris 1924 // ЗЧСВВ. – Жовква, 1926. – 

Т. 2. – Вип. 1 – 2. – С. 184 – 186. 

23. Чубатий М. 950 літ християнства в Україні / М. Чубатий. – 

Львів : Бібліотека “Дзвонів”, 1938. – 16 с. 

24. Чубатий М. Суспільно-національна роль унії в житті 

українського народу / М. Чубатий. – Львів : Мета, 1934. – 50 с. 

25. Чубатий М. Тристаліття церковної унії на Україні // 

о. В. Кучабський. Унійний з’їзд у Львові / Праці Богословського Наукового 

Товариства у Львові. – Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1938. – С. 98 – 112. 

26. Чубатий М. Українська церква в пол. ХІ ст. на роздоріжжі. 

(Інавгураційний виклад на відкритті акад. Р. 1931/32 в Греко-

католицькій богословській Академії у Львові) / М. Чубатий. – Львів : 

Мета, 1931. – 17 с. 



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 80 

27. Яковенко Н. “Україна між Сходом і Заходом” : проекція 

однієї ідеї // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в 

Україні ХVІ – ХVІІ ст. – К. : Критика, 2002. – С. 333 – 365. 

 

Тымиш Лидия. Исследование миссии христианства и 

украинской Церкви в межвоенном Львове. Миссия 

христианства и украинской Церкви – вопросы, которые 

разрабатывала греко-католическая историография во Львове 

между мировыми войнами, побуждаемая стремлением укрепить 

авторитет украинской Церкви и обосновать ее приоритетную 

роль в восточноевропейской христианской акции. Труды 

историков, невзирая на политико-религиозную подоплеку, 

демонстрируют оригинальное виденье проблемы, стремятся 

доказать независимость и универсальность христианства и 

Церкви в Украине. 

Ключевые слова: христианство, украинская Церковь, 

греко-католическая историография, уния. 

 

Tymish Lidiya. Research of Christianity mission and 

Ukrainian Church in L’viv in period between two wars. A 

mission of Christianity and Ukrainian Church were the issues which 

Greco-catholic historiography studied in L’viv in the period between 

wars, trying to increase Ukrainian Church popularity and prove its 

priority role in the east European Christian campaign. Works of 

historians, without regard of being politically and religiously 

engaged, demonstrate original vision of the issue; they try to prove 

independence and universal character of Christianity and Church in 

Ukraine. 

Key words: Christianity, Ukrainian Church, Greco-catholic 

historiography, union. 
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УНІЙНІ ПРОЦЕСИ  

У ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ  

(1991 – 2001 рр.) 

 
У статті проаналізовано науковий доробок української 

історіографії 1991 – 2001 рр. з проблеми унійних процесів і 
становища православної церкви у Львівській, Перемишльській, 
Луцькій єпархіях Київської митрополії. Показано основні 
здобутки та тенденцій в аналізі теми, з’ясовано ступінь 
дослідженості окремих аспектів проблеми і виявлено інноваційні 
концепції.  

Ключові слова: історіографія, унієзнавство, унійні 
процеси, західні єпархії, Київська митрополія. 

 

Постановка проблеми. Релігійний ренесанс кінця ХХ ст., 

зміна державної релігійної політики, реабілітація релігії у 

громадській свідомості пробудили в наукових колах зацікавлення 

історією церкви України. Провідним напрямом церковної 

історіографії є унієзнавчі дослідження. За перше десятиліття 

незалежної України (1991 – 2001 рр.) був нагромаджений якісно 

новий фактографічний і джерельний матеріал із проблеми 

поширення унії в західних єпархіях Київської митрополії, 

сформульовані інноваційні концепції й інтерпретації цих процесів. 

Але аналіз праць із  теми не проводився. Тому актуальним є 

переосмислення та вивчення унієзнавчих досліджень кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.  

Аналіз основних досліджень. Характерні риси та недоліки  
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сучасної української, польської, білоруської та російської 

історіографій із проблем поширення унії в західних єпархіях  

Київської митрополії висвітлено у монографії С. Морозової [15].  

Дослідниця подала короткий аналіз актуальних проблем сучасного 

унієзнавства. 

На незадовільний стан досліджень історії греко-

католицької церкви та перспективні завдання української 

церковної історіографії наголошував Я. Дашкевич. На думку 

науковця, основними цілями новітніх досліджень із історії унії є 

“детальне вивчення, аналіз, видання нових джерел, синтетичне 

історичне осмислення унійних процесів у західних єпархіях 

Київської митрополії” [7, 82]. 

Доробок історіографії з проблеми поширення унії у 

Львівській єпархії коротко оглянув І. Скочиляс. Науковець 

підкреслює, що “для досліджень означеного періоду характерне 

переосмислення концепцій про методи поширення унії у регіоні, 

у працях акцентується на національному характері історії 

уніатської церкви, вирішальній ролі уніатського духовенства у 

національно-культурному житті місцевого населення”. З іншого 

боку, І. Скочиляс наголошує на “певній вузькості контексту 

унієзнавчих досліджень” і вказує, що “в них приділено мало 

уваги питанням конфесійної приналежності пересічних мирян 

єпархії” [21, 66 – 68], [25, 404 – 405].  

Цей історіографічний огляд дає підставу ствердити, що 

спеціальних розвідок про доробок українських істориків із 

проблематики унійних процесів у західних єпархіях Київської 

митрополії наприкінці XVII – на початку XVIII ст. немає. 

Мета статті – по-перше, проаналізувати внесок 

української історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. у вивченні 

проблеми становища православної церкви та поширення унії в 

західних єпархіях Київської митрополії; по-друге, охарактеризувати 

процес нагромадження історичних знань, основні концепції, 

здобутки й недоліки досліджень.  

Національно-духовне відродження, вихід із підпілля 

української греко-католицької церкви та загострення міжконфе-

сійних конфліктів, дестабілізуюче протистояння між українським 

православ’ям, уніатством і автокефальністю, претензії на виняткову 

національну роль церков наприкінці 80 – на початку 90-х рр. 
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перетворили “занедбану” історію конфесій на одну з пріоритетних 

тем вітчизняної історіографії. Здійснюються екскурси у минуле, 

відшуковуються причини сучасних незгод і непорозумінь, 

лунають голоси про необхідність злиття цих конфесій воєдино. 

Проте з’ясувалося, що історія уніатської церкви є найменше 

дослідженою. Отже, історія Берестейської унії за останнє 

десятиліття ХХ ст. є одним із найбільш опрацьовуваних як в 

історіографії України, так і в європейському релігієзнавстві 

сюжетів. На початку 90-х рр. уніатська проблематика зайняла 

важливе місце у республіканській періодиці, на конференціях і 

наукових збірниках. Потужним імпульсом для її дослідження 

було святкування 400-річного ювілею Берестейської унії. 

Потреба написання наукових праць на окреслену тему була 

зумовлена релігійно-духовним відродженням і необхідністю 

перегляду усталених історіографічних стереотипів минулого, 

переоцінкою ролі та значення уніатської церкви і греко-

католицького духовенства в українському національно-культурному 

житті. Дослідники спробували по-новому оцінити роль церковно-

релігійного фактора в житті громадськості, формуванні суспільно-

політичної свідомості, у міжетнічних відносинах. Із подоланням 

ідеологічних нашарувань переосмислені праці попередніх 

авторитетів унієзнавства. Перед науковцями постали завдання 

засвоєння доробку західної історіографії з проблем поширення унії 

в західних єпархіях Київської митрополії, едиції та впровадження 

до наукового обігу величезного корпусу писемних пам’яток, які з 

різних причин залишилися поза увагою попередніх унієзнавців, 

формування досліджень на нових методологічних засадах. 

Дослідники також відмовилися від крайнощів “православної” і 

“католицької” концепцій, піддали сумнівам попередні аксіоми.  

У 1994 – 1996 рр. Інститут історії Церкви Львівської 

Богословської Академії проводив програму “Берестейських 

читань”, які були присвячені різнобічному аналізові унієзнавчої 

проблематики і мали сприяти виробленню й утвердженню у 

суспільстві об’єктивного наукового підходу до оцінки цієї 

важливої складної події [1], [2], [9]. Цікавими були дослідження 

науковців про вплив унійних процесів на розвиток українського 

культурно-релігійного життя. Так, о. Петро Галадза простежив 
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закономірність латинізаційних впливів на літургічну практику 

православних церков у другій половині ХVІІ ст. [6] 

Після виступу Т. Хинчевської-Геннель на тему “Берестейська 

унія в ХVІІ ст. з польської точки зору” розгорнулася гостра 

дискусія [29]. Так, Н. Яковенко наголосила, що очевидною є 

різниця у політичних задумах Риму щодо унії та польського 

уряду. Польський король Ян Собеський не був проти створення 

уніатського патріархату у Києві, а Римська курія не підтримувала 

цієї ідеї [29, 119]. 

На непослідовності політики Риму в унійному питанні 

акцентував також Я. Дашкевич [29, 110]. Він твердив, що Рим не 

був зацікавлений у рівноправності уніатської ієрархії з 

католицькою. У XVI – XVIII ст. уніатських єпископів не було у 

сенаті, а численній уніатській церкві не створили окремий 

патріархат. Уніатська церква цього періоду не виправдала  

українських національних сподівань, а навпаки, сприяла 

денаціоналізації громадськості. Така помилкова політика Риму 

(який займався українською унією неохоче, несистематично та 

віддав справу у польські руки) перекреслила можливість 

українського уніатства стати українською національною 

релігією. Вона розглядалася як меншовартісна та перехідна 

релігійно й національно. Тому українські шляхетські роди 

переходили у віросповіданні на католицизм, а не на уніатство. 

Значну роль у такому ставленні до уніатської церкви, на думку 

науковця, відіграв специфічний характер польського 

католицизму, підпорядкованого у XVII – XVIII ст. ідеалам 

фундаменталістської контрреформації, а також переконанням 

про релігійну та національну вищість [8].  

Одними з перших намагалися переосмислити становище 

православної церкви й унійні процеси О. Крижанівський і 

С. Плохій [14]. Історики вважають, що банальна корисливість 

спонукала ієрархів зректися православ’я [14, 111 – 112]. Учені не 

заперечують того факту, що новітня українська історіографія 

робить спроби пояснити відступництво єпископів наміром за 

допомогою унії зупинити наступ католицизму. Слушною є 

думка науковців, що Андрусівський мир 1667 р. поклав початок 

новим відносинам у церковній сфері [14, 94]. Після Андрусова 

уніатська церква отримала нові привілеї. Особливо активно 
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польський уряд і католицьке духовенство розпочали на 

Правобережжі насаджувати унію після 1686 р., коли 

переконалися, що уряд Росії намагається використати 

православну церкву для політичного тиску на Польщу. Проте 

через складні зовнішньополітичні обставини, зокрема  війни, до 

кінця XVII ст. польський уряд так і не зміг зреалізувати свої 

плани. Не сприяло поширенню унії й значне знелюднення 

Правобережжя. Автори підкреслюють, що лише на початку 

нового століття у регіоні склалися сприятливі обставини для 

поширення унії. Зокрема інтенсивне заселення регіону, 

припинення війн із Туреччиною сприяло зосередженню уваги 

шляхти на церковному питанні [14, 113]. На думку вчених, 

шляхті здавалося, що у складні часи саме католицька церква, 

використовуючи вплив на парафіян, здатна забезпечити 

соціальну стабільність країни і гарантувати збереження її 

привілеїв [14, 113]. 

Становище православної церкви у другій половині 

ХVІІ ст. висвітлено у працях М. Мордвінцева та М. Харишина 

[27], [28]. Дослідники висловили думку, що однією з причин 

підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату 

було занепокоєння церковної ієрархії  діяльністю правобережного 

адміністратора Йосифа Шумлянського [27, 130], [28, 166 – 167]. 

Історики акцентували, що послаблення позицій Київської митрополії 

зумовило перехід західноукраїнських єпархій до унії. Справедливою 

є заувага авторів, що найдовше у православ’ї залишалась Луцька 

єпархія [28, 190]. Дослідники підкреслюють, перехід єпархії до 

нової конфесії відбувся після втечі до Києва Кирила 

Шумлянського протягом 1711 – 1712 рр. [28, 190]. Але вчені 

обминули факт, що єпархія стала уніатською за владицтва 

Діонізія Жабокрицького у 1708 р.  

Неординарним дослідженням про роль православної церкви 

Правобережної України у процесі формування політичного курсу 

Росії щодо Речі Посполитої наприкінці ХVІІ – ХVІІ ст. є 

кандидатська дисертація В. Шеретюк [30]. Історик акцентує, що 

роль і значення українського питання у московсько-польських 

відносинах визначалися не стільки ускладненням становища 

православної церкви в Речі Посполитій та необхідністю для 

царського уряду вживати заходи щодо її захисту, як доцільністю 
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збереження дружніх, а з 1704 р. союзних відносин. Московський 

уряд намагався у конфесійному питанні не загострювати 

відносин із католицькою державою. Така позиція призвела, на 

думку дослідниці, до руйнування православної церковної 

організації [30, 16]. Принагідно зауважимо, що Ю. Шустова 

підтвердила цю концепцію та на основі аналізу документів 

Московського посольського наказу акцентувала на тому, що 

політика Росії щодо православних у Речі Посполитій була одним 

із факторів переходу регіону до унії [31].  

Низку цікавих думок із приводу унійних процесів у 

Львівській, Перемишльській та Луцькій єпархіях висловила 

С. Сеник [18]. Автор наголошувала на важливій ролі політичних 

обставин, зокрема поділу України, проунійної політики 

польського короля Яна Собеського, втручання Московської 

держави у справи церкви, відірваності західних єпархій від  

Київської митрополії [18, 47 – 48]. Історик також акцентувала, 

що люди зміну конфесії сприйняли без спротиву. Цьому сприяла 

підготовча політика перемишльського та львівського єпископів. 

Обидва ієрархи мали авторитет серед священиків, бо значно 

поліпшити їхнє становище [18, 50]. Деякі факти, наведені 

істориком у статті, не знайшли підтвердження у документах. 

Наприклад, про проведення Луцьким єпископом унійних нарад 

із перемишльським єпископом Інокентієм Винницьким, 

складення Жабокрицьким католицького віросповідання у 1701 р. 

[18, 51]. Об’єктивними є зауваження науковця щодо 

недослідженості питання про ставлення населення до унії. На 

думку історика, більшість не вбачала жодної різниці між двома 

конфесіями та підтримувала без заперечень місцевих священиків [18, 

53]. С. Сеник твердила, що однією з невдач унії було те, що освічені 

верстви і надалі переходили у католицизм [18, 62]. 

На національно захисних мотивах діяльності руської 

ієрархії, яка здійснювала конверсію, акцентувалося автором цієї 

статті у публікаціях при аналізі унійної програми галицької 

ієрархії 1681 р. та дослідженні переходу Перемишльської і 

Львівської єпархій до унії наприкінці XVII – на початку XVIII ст. У 

цих розвідках наголошується  перехід Галичини до унії був 

складним і довготривалим, зумовлювався низкою об’єктивних 

причин. Галицька ієрархія висунула перед польським урядом 
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доволі широку унійну програму, в якій чітко простежується 

національно-захисна спрямованість, прагнення піднести статус 

руської церкви, зміцнити моральну дисципліну, культурно-

освітній рівень духівництва, обмежити право патронату і 

симонії, а найголовніше – зрівняти у правах із католиками не 

тільки українське духівництво, але й міщанство та шляхту. 

Перемишльський єпископ І. Винницький і львівський єпископ 

Й. Шумлянський домагались реалізації цієї унійної програми, 

перебуваючи між двома різними таборами: католицьким, що 

погоджувався на залишення руській церкві її національного 

обряду, деяких церковно-адміністративних відмінностей, однак 

не бажав зрівняти у правах з латинською церквою й намагався 

інкорпорувати у структуру римського католицизму; та 

православним, який трактував унію як зраду історичних традицій, 

а Московський патріархат, підпорядкувавши православну Київську 

митрополію, поступово зліквідовував національну самобутність 

української церкви [3], [4].  

Розширення джерельної бази дослідження завдяки 

залученню візитаційних матеріалів, розробленню нових 

методологічних принципів, виокремленню нових напрямів 

вивчення проблеми характерні для численних розвідок 

І. Скочиляса. В одному з досліджень історик констатує, що унія 

з Римом дала змогу зберегти в умовах латинізації та полонізації 

східну обрядовість, українську культуру, мову, звичаї [26, 10]. 

Підкреслюючи об’єктивну зумовленість унійних процесів у 

регіоні, автор стверджує, що у другій половині ХVІІ ст. у 

Подільській частині Львівської єпархії вони гальмувалися 

політичними обставинами, зокрема постійними війнами Речі 

Посполитої з Туреччиною [26, 25 – 27]. Лише після 1700 р. 

уніатські церкви виникли на Борщівщині у Бабинцях, Білівцях, 

Заваллі, Кудринцях, Мельниці, Трубчині, Шимківцях та ін. У 

1701 р. уніатськими стали церкви у Звенигороді, Кривчому, 

Олексинцях, Шукарці, Вільхівці. Водночас дослідник не 

заперечує того факту, що після переходу до унії Борщівського 

краю Поділля буденним явищем стали утиски уніатських 

церковних інституцій з боку польської шляхти і влади [26, 27]. 

У іншій праці І. Скочиляс розвинув цікаву концепцію, що 

саме канонічні візитації мали сприяти поширенню унії в 
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західних єпархіях Київської митрополії. Так, за допомогою 

візитацій у Володимирськіій єпархії, які охоплювали також 

частково Луцько-Острожську єпархію, робилися спроби 

поширити унію на цей регіон [22, 57, 88]. Науковець навів 

приклад, що візитації проводилися у православних храмах 

Збаражської протопопії. Про це звітував володимирський 

офіціал Даниїл Коритинський. Згідно зі звітами, він не зміг 

провести візитації всіх храмів через опір православної 

громадськості [22, 60]. Візитації мали сприяти поширенню унії й 

у Перемишльській єпархії. Тому єпископ Інокентій Винницький, 

розуміючи їх важливість, провів візитаційні реформи [22, 71 – 74]. 

Характерно, що І. Скочиляс акцентує на важливості візитаційних 

матеріалів для аналізу становища церковних інституцій і після 

переходу регіону до унії [24]. 

На підставі вивчення актів виїзних засідань єпископсько-

консисторського суду Львівської єпархії історику вдалося 

з’ясувати низку нових фактів про процес поширення унії у краї. 

У 1700 р. проведення візитацій, соборчиків духовенства і 

виїзних засідань духовного суду сприяло поширенню унії в 

єпархії. Львівський єпископ Йосиф Шумлянський запровадив 

регулярне ведення єпископських консисторських книг. Науковець 

зауважив, що акти духовного суду відображають релігійну 

свідомість тогочасного українського суспільства, дають змогу 

простежити характер міжконфесійних і міжетнічних відносин. Їх 

зміст відображає також, на думку історика, і проблеми, з якими 

зіткнулася уніатська церква в Галичині та Поділлі у перші 

десятиліття після офіційного проголошення унії в регіоні [20]. 

Принагідно зауважимо, що зміни в адміністративно-

територіальних межах Львівської єпархії, пов’язані так чи так з 

унійними процесами, І. Скочиляс проаналізував у іншій розвідці 

[19]. Слушними є твердження історика, що саме протистояння 

між православними й уніатами привело до кореляції меж 

Львівської єпархії на її користь. Межі єпархії значно 

розширилися завдяки сусіднім районам православних єпархій, 

де проходила міжконфесійна боротьба. Отже, львівському 

єпископу приблизно між 1695 і 1700 р. вдалося взяти під 

контроль більшу частину Збаражського й Олеського деканатів 

православної Луцько-Острожської єпархії [19, 151]. Іншою була 
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ситуація у південній частині Львівської єпархії. Тут територія 

Кам’янецького офіціалату зростала відповідно до того, як 

поширювалася народна колонізація Правобережної України. 

Історик зауважив факт, що запровадження унії супроводжувалося 

частковою латинізацією організаційної структури уніатської 

церкви на Поділлі.  

Великою заслугою науковця є аналіз і публікація реєстру 

духовенства церков, монастирів Львівської єпархії за владицтва 

Йосифа Шумлянського. І. Скочиляс з’ясував, що він запровадив 

реєстри духовенства з метою збору податків з єпархіального 

кліру [23, 533 – 534]. У зв’язку з поширенням унії в єпархії 

виникла нова потреба у створенні реєстру духовенства, який 

згодом надіслали до Римської курії як декларацію визнання 

зверхності Риму. Отже, у 1708 р. реєстр духовенства мав 

сприяти контролю за виконанням єпархіальним кліром 

канонічного обов’язку – сплати грошового податку – катедрика 

та вияву послуху та вірності єпископу у справах унії [23, 534]. 

Автентичність документа, на думку історика, підтверджується 

фіксованістю у джерелі змін, що сталися в адміністративному 

устрої єпархії на межі ХVII – ХVIII ст. До документу був 

доданий перелік подільських намісництв, яких з об’єктивних 

причин у попередньому реєстрі (1680) не було. Автор зауважив, 

що офіційно унія на Поділлі була запроваджена у 1703 р. під час 

єпархіального собору у Кам’янці. Однак документального 

підтвердження того, що Шумлянський активно впроваджував 

унію в подільському краї, немає. Присутність єпископських 

комісарів на Поділлі фіксується джерелами лише з 1709 р. 

(Зіньків, Кам’янець, Меджибіж, Сатанів). Це джерело має 

важливе значення для дослідження релігійної ментальності під 

час переходу регіону до унії [23, 539 – 541]. 

Історико-географічні особливості поширення уніатства про-

аналізував А. Ковальчук [12], [13]. Науковець достеменно ствердив, 

що лише у ХVІІІ ст. територія уніатської церкви сягла апогею.  

По-новому на основі аналізу архівних матеріалів 

розглянула історію переходу Львівського братства до унії 

О. Киричук [10], [11]. Дослідниця справедливо констатувала, що 

ця подія знаменувала тріумф унії в регіоні. Заслуговують на 

увагу візії автора, що довготривале обстоювання Львівською 
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Ставропігією православної віри відповідало тогочасним 

консервативно-патріотичним інтересам українських міщан 

Львова. Антиунійна позиція Львівського братства знаходила 

підтримку і поза межами Львова, зокрема серед монахів Києво-

Печерської Лаври [10, 92]. Також дослідниця акцентує, що 

братчики не хотіли змінювати конфесію та через острах 

потрапити у залежність від львівського єпископа Йосифа 

Шумлянського і втратити право Ставропігії, звівши нанівець 

результати багаторічної боротьби з владикою. О. Киричук віддає 

належне єпископу, що він готовий був зректися юрисдикції на 

братство задля справи унії. Протягом річного листування з 

папським нунцієм Ніколо Спінолі Йосиф Шумлянський 

переконував Св. Конгрегацію гарантувати братству право 

Ставропігії. Отже, з переходом до унії, Львівське братство не 

втратило своїх привілеїв і продовжувало відігравати вагому роль 

у суспільному житті регіону [10, 93]. Слушною є думка автора, 

що приймаючи протекторат Риму братчики сподівалися на те, 

що в їхньому житті нічого не зміниться, і зміна юрисдикції не 

зачепить їх традицій. Тому після офіційного переходу братства 

до унії частина братчиків дотримувалися православних обрядів 

[10, 93]. Загалом, як відзначає О. Киричук, над організацією 

тяжіла інерція попередньої сторічної  антиунійної боротьби і 

потрібен був тривалий період, щоб братчики осмислили свою 

організацію як структуру уніатської церкви. Історик навела цікавий 

факт, що у 1712 р. папський нунцій надіслав до братства листа з 

вимогою усунути від виконання пастирських обов’язків 

священика Віталія Яндзинського, оскільки він проводив 

богослужіння за православним обрядом. Ставропігія продовжувала 

друкувати православні за містом книги [10, 93 – 94]. 

На позитивній ролі Львівського Успенського братства 

щодо захисту православної віри протягом ХVІІ ст. акцентували 

І. Пилипів і Л. Стояновська [17]. Однак, слід підкреслити, автори 

помилково вважали, що після 1676 р. братство втратило право 

Ставропігії, потрапивши у повну залежність від львівського 

єпископа Йосифа Шумлянського. Отже, діяльність інституції 

занепадає. 

Дослідники також внесли деякі цікаві факти до історії 

переходу монастирів західних єпархій Київської митрополії до 
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унії. Так, І. Мицько на основі опрацьованих актових документів 

акцентує: ігумен Унівського монастиря одним із перших таємно 

склав уніатське віросповідання у 1677 і 1681 рр., у 1700 р. 

відкрито перейшов до унії [16, 33, 120]. Цікавим є зауваження  

автора, що на початку ХVIII ст. унівські монахи прагнули 

зберегти давні православні звичаї та не хотіли підпорядковуватися 

Чину Святого Василя Великого [16, 34 – 35]. 

Ретельно вивчив питання про дату зміни конфесії 

Почаївським монастирем Луцько-Острожської єпархії О. Булига 

[5]. На підставі проаналізованого фактографічного матеріалу 

дослідник акцентує, що монастир перейшов до унії у 1712 р. 

Автор спростовує твердження попередньої історіографії про 

більш пізній перехід обителі до унії. Історик аргументовано 

визначив такі причини цієї події: ізоляція та віддаленість від 

православного центру, брак підтримки світської влади, 

послаблення російського впливу у регіоні внаслідок невдалого 

Прутського походу військ Петра І. Обґрунтованими є висновки 

дослідника про те, що цей процес був тривалим і зумовленим 

розвитком усієї церковної ситуації на Волині. О. Булига поділяє 

твердження попередньої історіографії, що почаївські монахи не 

помітили тих трансформаційних явищ, які відбувалися у 

монастирі після переходу до унії. Почаївський монастир 

продовжував залишатися магнітом для прочан візантійського 

обряду [5, 109]. Прикметно, що автор своїм баченням цих подій 

спростовує твердження православної історіографії про насильницьке 

впровадження унії в обителі. Неправильна дата зміни конфесії 

утвердилася в наукових колах, на думку О. Булиги, у зв’язку з 

бажанням розглядати Почаївський монастир як зберігача 

православної традиції. 

Висновки. Підсумовуючи доробок української історіографії 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., треба підкреслити розширення 

джерельної бази досліджень, нові методологічні засади студій. 

Дослідники зробили спробу відмовитися від усталених штампів 

попередньої історіографії, переосмислити традиції церковно-

історичних шкіл минулого. Багато концепцій науковців є 

інноваційними. Історики дослідили унійні процеси у контексті 

тогочасних міжнародних відносин. Науковці обґрунтували 

об’єктивну зумовленість проунійної діяльності руської ієрархії 
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наприкінці ХVІІ ст. Особливої уваги заслуговує така концепція: 

єпископські візитації й єпархіальні соборчики були важливим 

фактором у поширенні унії в регіоні.  

Перспективним напрямом дослідження є порівняльний 

аналіз історіографії 1991 – 2001 рр. із сучасним українським та 

європейським унієзнавством, що дасть змогу виправити помилки 

попередньої історіографії та з’ясувати нові напрями досліджень, 

публікації архівних документів із історії унійних процесів у західних 

єпархіях Київської митрополії. 
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Била Светлана. Унийные процессы в западных епархиях 

Киевской митрополии в украинской историографии (1991 – 

2001 гг.). В статье проанализирован научный вклад украинской 

историографии 1991 – 2001 гг. в проблему унийных процессов и 

состояния православной церкви во Львовской, Перемышльской 

и Луцкой епархиях Киевской митрополии. Показаны основные 

достижения и тенденции в анализе темы, выяснена степень 

изученности отдельных аспектов проблемы и выявлены иннова-

ционные концепции.  

Ключевые слова: историография, униеведение, унийные 

процессы, западные епархии, Киевская митрополия. 

 

Bila Svitlana. The Union processes in the western dioceses 

of Kyiv metropoly in the Ukrainian historiography (1991 – 2001). 
Scientific heritage of Ukrainian historiography of 1991 – 2001 on 

issue of union processes and the position of the Orthodox Church in 

the L’viv, Przemyśl and Lutsk dioceses of Kyiv metropoly has been 

analyzed in the article. The main achievements and tendencies in the 

analysis of this theme have been shown, the degree, to which some 

aspects of problem were studied, has been cleared up and innovation 

conceptions have been revealed.  

Key words: historiography, Union-science, union processes, 

western dioceses, Kyiv metropoly. 
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ДМИТРА БАГАЛІЯ 

У НАУКОВОМУ Й ІДЕНТИФІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ 
 

У статті розглядається проблема самоідентифікації 
видатного українського історика академіка Д. Багалія в 
контексті становлення комплексу українознавчих студій. 
Наголошується, що усвідомлення його української приналежності 
та розуміння своєрідності українського історичного процесу 
відбувалося у протиборстві з двома гальмівними чинниками: 
інерційною дією старої імперської спільноруської історичної 
концепції та заідеологізованою радянською вимогою підпорядку-
вання історичної науки партійно-бюрократичним інтересам. 
Акцентовано на позитивному ставленні Д. Багалія до використання 
української мови у наукових дослідженнях і викладанні у вишах. 

Ключові слова: Дмитро Багалій, українознавство, 
національна історична парадигма, самоідентифікація. 

 

Постановка проблеми. Процес становлення української 

історичної науки як національної був складним. На початковому 

етапі самобутню українську історичну думку підтримували лише 

нечисленні діячі українського визвольного руху і частина соціуму, 

яка симпатизувала національно-визвольним ідеалам. З часом 

ситуація зазнала суттєвих змін  зросла національна свідомість мас, 

українська модерна нація набула соціального та державного досвіду. 

Українська наука вийшла зі стану суспільної заґуменковості, 

зміцнила позиції в науковому світі. Свідченням цих позитивних 

змін був розвиток цілого комплексу українознавчих дисциплін 

(етнології, правознавства, фольклористики, культурології тощо).  
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Межовою віхою у становленні української національної історіо-

графії є доба української революції та національно-державного 

будівництва. Українська історична думка вперше почала 

домінувати в межах УСРР пореволюційного часу. Зростання 

соціального й наукового престижу українських досліджень 

позначилося не тільки на розвиткові всієї науки, її інституцій, 

видань, але й на долі дослідників. Звернення до особистої наукової 

долі окремих українських істориків дає змогу адекватніше 

відтворити непростий процес конституювання українознавства, 

передовсім національної історичної науки. 

Показовим прикладом для студіювання національної 

самоідентифікації істориків у контексті українознавчих студій є 

постать Дмитра Івановича Багалія. 

Аналіз останніх досліджень. Сьогодні маємо усталену 

історіографічну традицію стосовно постаті й наукової спадщини 

академіка Багалія. Різні аспекти проблеми досліджували 

науковці української еміграції та діаспори (В. Андрусяк, 

Д. Дорошенко, Б. Крупницький, О. Оглоблин, Н. Полонська-

Василенко, А. Процик). Н. Полонська-Василенко наголошує, що 

під проводом Д. Багалія, дослідника Сіверської землі, у Харкові 

“велося інтенсивне вивчення історії Слобожанщини” [16, 74]. 

О. Оглоблин уважає слушним твердження Д. Дорошенка, що 

Д. Багалій “утворив наукову історію Слобожанщини” [14, 95]. 

Історики радянського часу також не оминули увагою цю 

проблему (В. Барвінський, І. Бойко, М. Горбань, М. Кравець, 

В. Сарбей). Сучасні українські дослідники також зверталися до 

постаті Д. Багалія (О. Богдашина, В. Заруба, В. Кравченко, 

С. Куделко, М. Маркевич, Т. Павлова). В. Кравченко наголошує: 

“Як історика, Д. Багалія відзначає, в першу чергу, інтерес до 

історії окремих областей – регіонів країни і в цьому зв’язку – 

питань археології, історичної географії та демографії, 

етнографії. Позитивістська методологія, якої дотримувався 

вчений, а також відсутність справжньої свободи наукового 

пошуку в загальній політичній атмосфері тогочасної Росії 

зумовили нехіть Д. Багалія до методологічних студій і 

теоретичних узагальнень, прагнення сховати думку за нагро-

мадженням документального, в першу чергу архівного матеріалу” 

[11, 7]. Цікавий історіографічний огляд опублікував Г. Стариков 
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[17]. Роль Д. Багалія у становленні українознавства в Наддніпрян-

щині розглянув О. Нагірняк [13, 174 – 190]. Водночас органічний 

зв’язок формування національної історичної парадигми з процесом 

самовизначення Багалія потребує окремої уваги. 

Мета статті – з’ясувати процес самоідентифікації 

Д. Багалія як дослідника українознавчих студій. Зосередимося 

також на особливостях його участі в українському націо-

нальному русі, ідейно-політичних уподобаннях, зв’язках із 

провідними українськими діячами того часу. Основний шлях 

самовизначення вченого, на нашу думку, пролягав через його 

українознавчий доробок, передусім дослідження історії Слобо-

жанщини, історіографічні студії, зацікавленість знаковими для 

українства постатями. 

Дмитро Іванович Багалій походив із дрібного незаможного 

міщанського середовища Києва. Здобув освіту в Київському 

університеті, був учнем В.Б. Антоновича. Повсякчас дотримуючись 

поміркованої ліберальної позиції, все ж чітко ідентифікував себе з 

українською справою і по праву вважається одним із найяскравіших 

репрезентантів української національної історичної парадигми. 

Уже зі студентських років Д. Багалій приєднався до 

українського руху. Після закінчення університету, готуючись до 

професорського звання, став членом старої громади, до якої 

входили В. Антонович, П. Житецький, О. Кістяківський, І. Лучи-

цький тощо [1, 35 – 38]. Молодий Багалій був активним 

співробітником журналу “Киевская старина” – десятки статей, 

заміток, рецензій із української історії побачили світ на його 

сторінках. Українське інтелектуальне середовище радо вітало 

Багалія з тим, що він очолив кафедру історії в Харківському 

університеті. Як згадувала Н. Полонська-Василенко: “Київська 

громада, як мєтрополія, виряджала до Харкова на катедру історії 

Д. Багалія для заснування там української громади” [15, 370]. 

Ще більші надії покладалися на вченого, коли він посів посаду 

ректора цього ж університету. І ці сподівання в більшості були 

виправдані. Д. Дорошенко в “Огляді української історіографії” 

неодноразово наголошував на ролі дослідника у створенні 

харківського осередку наукової праці з української історії – і у 

межах університетської кафедри, і у “Историко-филологическом 

обществе при Харьковском университете” [10, 153], [10, 167 – 
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168]. Щодо громадської діяльності, то мають рацію ті сучасні 

дослідники його біографії, які твердять, що в українському русі 

Д. Багалій був набагато ближчий до позицій М. Костомарова, ніж до 

В. Антоновича і тим більше – М. Драгоманова. Він намагався 

досягнути визвольної мети культурно-просвітницькою, а не суто 

політичною працею [12, 5 – 6]. Д. Багалій узяв активну участь у 

створені Товариства “Просвіта” у Харкові, де був його головою 

та викладав по-українськи історію Слобідської України на 

безплатних курсах українознавства для населення [1, 136]. У 

листі від 19 червня 1921 р. до А. Кримського він характеризував 

себе як діяча української науки, культури і громадської 

національної праці з чималим стажем, що понад сорок років 

працював на цій ниві [III, 3 зв.]. 

Розпад Російської імперії та процес українського 

державотворення Д. Багалій зустрів позитивно. На важливому 

значенні цього періоду у визначенні національного “обличчя” 

дослідника наголошував О. Оглоблин: “Синтеза Багалія, як 

українського історика, прийшла тоді, коли цілим українським 

життям струснула Революція – час найменш придатний для 

будь-якої синтези. Історикові доводилося не писати історію, а 

творити її, себто робити те, до чого історик і взагалі вчений 

найменш придатний. Але українська революція 1917 р., була 

передовсім національно-визвольною революцією – і український 

історик, навіть, такої вдачі, як Багалій – не міг залишитися 

осторонь подій” [14, 103]. Він активно долучається до українського 

національного життя як культурно-просвітницького, так і 

політичного. Як зазначає В. Кравченко, тоді історик уперше за довгу 

громадсько-політичну й наукову кар’єру виступив під прапорами 

українських ліберальних політичних партій. Ідеться про висунення 

його кандидатури до органів міського самоврядування Українським 

демократичним блоком під егідою Української партії соціалістів-

федералістів [11, 9]. Але для вченого більш природною була 

культурно-освітня робота: лекції на курсах українознавства, 

видання масової української історичної літератури для народу, 

викладання історії України в університеті тощо. Своєрідним 

громадським подвигом Багалія була участь у становленні 

історично-філологічного факультету в Полтаві, який повстав із 

ініціативи української громадськості. Він разом з іншими 
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представниками харківської професури у важких умовах їздив до 

Полтави і викладав там по-українськи лекції з історії України  

[1, 136 – 137]. 

Спектр наукових зацікавлень ученого у царині україно-

знавства був надзвичайно широким. За його особистими 

підрахунками, лише за 1917 – 1927 рр. було надруковано 34 праці: з 

археології України – 1, з архівознавства – 2, з української 

історіографії – 8, з історії Слобідської України – 1, з історії Південної 

України – 1, з історії громадської думки та революційних рухів в 

Україні – 8, з історії української культури, освіти і письменства – 8.  

Основним його внеском у становлення української 

національної історіографії було створення наукової історії 

Слобожанщини і Південної (степової) України. Найважливіші 

його праці у цій царині: “Очерки из истории колонизации 

степной окраины Московского государства” (1886 – 1887) – 

доопрацьований україномовний варіант під назвою “Історія 

колонізації Слобідської України” був підготовлений до друку та 

мав вийти у світ незабаром після смерті дослідника як перший том 

зібрання його наукових праць; “Колонизация Новороссийского 

края и его первые шаги по пути культуры” (1889) – 

україномовний, розширений варіант “Заселення південної 

України (Запорожжя й Новоросійського Краю) і перші початки її 

культурного розвитку” (1920); “Материалы для истории 

колонизации и быта харьковской и отчасти курской и 

воронежской губерний” у збірнику Харківського історико-

філологічного товариства, “Заметки и материалы по истории 

Слободской Украины” (1893); другий том “Очерков из русской 

истории” – “Монографии и статьи по истории Слободской 

Украины” (1913); “Історія Слобідської України” (1918). До цієї 

ж групи варто зарахувати численні розвідки щодо історії  

Харкова та його університету. В. Барвінський у розвідці, 

включеній до ювілейного збірника з нагоди 70-річчя Багалія, 

зазначав: “Історію Слобожанщини ХVІІ – ХVІІІ в., а так само 

почасти і ХІХ не можна вивчити не звертаючись постійно до праць 

Дм. Йв., чи то буде питання з історії залюднення, економіки, 

культури, чи якесь инше, бо-ж він склав систематичний огляд 

історичного процесу Слобожанщини” [9, 192]. 
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Отже, в історіографічному процесі Багалій постає саме як 

історик Слобожанщини (відповідно О. Лазаревський – історик 

Гетьманщини, А. Скальковський – Південної України). У 

популярній версії образ Багалія трактується як “літописець” 

цього краю, такий собі – “Нестор Слобожанщини”. 

Важливе значення мали дослідження Д. Багалія у галузі 

української історіографії, особливо його “Нарис української 

історіографії” (Т. І, Вип. 1 – 2.), “Історіографічний вступ і доба 

натурального господарства” із “Нарису історії України на 

соціально-економічному ґрунті”, Т. І. (1928), нариси та статті про 

українознавчі дослідження М. Грушевського [10], В. Антоновича, 

О. Лазаревського, О. Єфименко [7], М. Біляшівського, М. Сумцова, 

І. Франка, О. Потебні [6] та ін. 

Наприкінці життя Д. Багалій в автобіографії (1927) виділяє 

ще один дослідний напрям, до якого схилялися його наукові 

інтереси, – громадські рухи ХІХ ст. Справді, ним особисто та за 

його редагуванням видано низку праць із історії Кирило-

Мефодіївського братства, декабристського руху, польського 

повстання 1863 р. Чимало зусиль доклав дослідник до розбудови 

шевченкознавства, зокрема у межах Науково-дослідного інституту 

Т. Шевченка [8]. 

Але найкращою зі своїх наукових праць Дмитро Іванович 

уважав монографію “Український мандрівний філософ Гр. Сав. 

Сковорода” (1926) [IV, 2]. В “Автобіографії” він так оцінив цю 

книжку: “Вона підсумовує всі попередні й нові розвідки про 

цього найвидатнішого українського культурного діяча ХVІІІ в.” 

[1, 133]. 

У пореволюційний час Багалій прислужився становленню 

українознавчих студій і своєю організаційною діяльністю. Так, 

основний науковий осередок, який він тоді очолював, науково-

дослідна кафедра історії України у Харкові, за словами ученого, 

організовувалась “з самого початку в широких рамцях не самої 

історії України, а, так мовити, українознавства взагалі, і в ній 

було 4 секції – української історії, української етнографії, 

українського мистецтва й історії українського письменства” [9, 

140]. До роботи на кафедрі було залучено широке коло 

українських науковців. Н. Полонська-Василенко у курсі лекцій 

із української історіографії пише  “Другим осередком Академії 
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Наук, у якому об’єднувалися вчені Києва та Харкова, була 

кафедра Д.І. Багалія” [16, 75]. 

Вагомим внеском у національну розбудову того часу була 

згадана праця Д. Багалія “Історія Слобідської України”. У її 

передмові дослідник чітко демонструє власне розуміння 

значення історичних дослідів для становлення національної 

свідомості. Окресливши авторський методологічний підхід до 

студіювання внутрішньої історії України, тобто розроблення 

минувшини народу, коли він не мав власної держави, Багалій 

наголошував: “Історія Слободської України є частина загальної 

історії України. І через те її захоче знати і увесь відроджений у 

своїй національній свідомості український нарід. А у населення 

Слобожанщини нехай його національна свідомість починається з 

тою, що найближче до нього – з свідомості про те, що творили 

його діди та прадіди – з історії Слобожанщини” [3, 14]. 

Як зауважує О. Оглоблин, тоді Багалій не тільки писав 

Історію України, але як науковий експерт обстоював інтереси 

України під час переговорів з Російською федерацією влітку 

1918 р. Так, його наукова праця щодо процесу української 

колонізації була потужним аргументом “в боротьбі відродженої 

Української Держави за соборність своїх земель супроти 

північного сусіда”. Тому в межах з’ясування процесу особистої 

національної ідентифікації необхідно враховувати факт, що 

“саме Багалій, історик Лівобережної України – старої Сіверської 

землі й нових Слобожанщини й Полудневої України – був 

найбільшим і безперечно вирішальним науковим авторитетом у 

складному й дражливому, але як-же актуальному питанні про 

українсько-московський кордон” [14, 95]. 

Для вченого важливе значення мало його затвердження 

дійсним членом Української Академії Наук із часу заснування й 

обрання головою її історико-філологічного відділу. З одного 

боку, це було суспільним і державним визнаннями його заслуг у 

справі розвитку української історичної науки, а з іншого – 

підсилювало та закріплювало національну ідентифікацію вченого. 

Втім це був, напевно, взаємопов’язаний процес – Академія набула 

українського характеру (до більшовицького погрому), її члени 

стали послідовніше виявляти національне “обличчя”. 
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Процес національної ідентифікація Д. Багалія не був 

безконфліктним процесом. Насправді його усвідомлення 

української належності та розуміння сутності українського 

історичного процесу відбувалося у своєрідному внутрішньому 

протиборстві з двома гальмівними чинниками. З одного боку, 

інерційна дія старої імперської спільноруської історичної 

концепції, а з іншого – заідеологізовані радянські вимоги 

підпорядкування історичної науки класовим (точніше партійно-

бюрократичним) інтересам. Між цими двома іманентно 

неукраїнськими парадигмами простежувалося українство Д. Багалія 

та значної кількості його сучасників. І якщо з першою можна було 

звести особисті порахунки, базовані на тих чи тих наукових 

засадах і розумінні потреб національного відродження, то з другою – 

необхідно було хоча б формально погоджуватися, йти на певні 

компроміси, навіть жертвуючи науковою істиною. 

Зв’язок із попередньою історіографічною традицією 

вченого пояснюється його тривалою професійною діяльністю як 

професора російської історії. Він є автором кількох обов’язкових для 

дореволюційних університетів навчальних курсів (“Лекции по 

русской истории: Общий курс. Ч. 1 – 2. Русь допетровская от 

ХІV до ХVІІ в.” 1890 р., “Русская историческая география: 

Литогр. Курс лекций” 1892 р., “Русская история. Ч. І. До 

половины ХІІІ ст.” 1909 р., “Русская историография: Курс лекций в 

2 ч.” 1911 р., “Русская история: Курс проф. Д.И. Багалея, сост. по 

его лекциям. Ч. 2. Вып. 1. (Удельный и московский период)” 

1911 р. і нарешті – “Русская история. С картами, планами и 

снимками с памятников древности и искусства: Пособие к 

лекциям для высш. шк. и руководство для учителей и 

самообразования. Т. 1. Княжеская Русь (до Иоанна ІІІ)” 1914 р.). 

Тому в історика виникала потреба якось узгодити цю частину 

спадщини з основним напрямом дослідної діяльності – історією 

України. Але це зробити було не так просто. Спочатку таке 

узгодження уявлялося досліднику у вигляді певного синтезу, 

щось на зразок “История русской этнографии” О. Пипіна. Так, у 

листі до В. Вернадського від 8 листопада 1919 р. Багалій 

повідомляє про те, що історія українського народу, над якою він 

уже тривалий час працює, має скласти третій том його “Русской 

истории”. Перший уже вийшов у Москві 1914 р., а другий 
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“История Московского государства” є у рукопису та ще не 

виданий. (Згадаймо, у Пипіна третій том також був присвячений 

“малоруській” етнографії). Такий план пояснювався розумінням 

наявності певного зв’язку між історіями цих народів, принаймні від 

початку їхнього існування. “Ці три томи…, – пише дослідник, – 

являють синтез моїх наукових робіт у галузі російської та 

української історії, що складають дві галузі, які вийшли з одного 

спільного кореня (київського періоду)” [I, 2 зв.]. 

Згодом Д. Багалій прийшов до думки про неефективність 

попередніх спроб механістично пов’язати український і 

російський історичний процеси. Тому за взірець бере історичну 

концепцію Грушевського. Він твердив: “Я власне визнаю схему 

М. Грушевського правильною щодо української історії, вона 

правильна і з теоретичного і з практично боку” [V, 51]. 

Д. Багалій суть схеми М. Грушевського розумів так: “Його 

новаторство і величезна заслуга полягає у тому, що він перший 

виділив український історичний процес од російського на 

користь того і другого, коли раніше перший тільки частинно 

вкроплювали в другий (що раніше намагався зробити і сам 

Багалій – В.М.). І завдяки цьому ми маємо нині систематично 

викладену історію українського народу, цеб-то історію України 

на національній основі (розрядка – авт.)” [2, 208]. На його думку, 

конкретні параметри нового бачення полягали у такому  

“М. Грушевський виставив гасло української національності з її 

правом на свою історію на рідній мові. В основу ідеї української 

історії ним покладена тріяда, що нагадує Гегельянську: теза, 

антитеза і синтез – утворення української національності, її 

занепад (денаціоналізація) і відродження. І коли ідеї утворення 

нації й її занепаду мали для нього виключно історичний інтерес, 

ідея відродження була й є його провідною думкою і в його 

громадській і політичній діяльності” [2, 209]. Напевне, він писав 

цілком щиро, оскільки ці ідеї були співзвучні авторським і також 

повністю ним поділялися.  

Багалій висловлював також розуміння того, чому 

М. Грушевський посів домінуюче місце в українській історичній 

науці. Він слушно зауважив, що створення ним власної 

української історичної концепції дало змогу посісти центральне 

місце в українській історіографії, яке у 1860 – 70-х рр. займав 
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його вчитель В. Антонович. Подібне явище, окрім констатації 

наукової ваги, мало важливе значення у справі національної 

ідентифікації українських істориків. Фактично йшлося про 

певний ідеальний психологічний тип, який міг слугувати взірцем 

для безпримусового наслідування. Цікаво, що у цьому разі відбувся 

певний збіг суто науково-методологічних й ідентифікаційних 

взірців. Історична концепція М. Грушевського була продуктивним 

методологічним механізмом для дослідження української 

минувшини (актуальність якого, вочевидь, лишається і донині), 

крім того, не міг не приваблювати і його національний вибір. До 

суто ідентифікаційних моментів додавалися важливі соціально-

престижні та кар’єрні міркування. З огляду на можливу 

соціальну мобілізацію, певний час сповідувати українську 

історичну парадигму, справді, було вигідно (на підрадянській 

Україні майже до кінця 20-х рр.). Особисто для Д. Багалія 

кар’єрні мотиви відігравали меншу роль, адже він посідав 

досить високе соціальне становище і вагоме місце у 

професійному середовищі. На цьому останньому етапі його 

наукового життя, на нашу думку, для нього більше важили 

внутрішні переконання, щире бажання прислужитися інтересам 

українського народу. 

Важливою рисою, яку можна виявити в історіографічній схемі 

Багалія, є його увага до репрезентантів нового державницького 

напряму (хоча сам напрям як певна цілість ним і не виділяється). 

Так, він відзначив появу знакової для української науки праці 

С. Томашівського “Українська історія. Старинні і середні віки”. 

Дослідник наголосив на оригінальності історіософської концепції 

автора, яка ґрунтувалася на державницькій позиції. Водночас 

підкреслював популярний, а не дослідницький характер праці. 

Діяльність ще одного історика-державника – В. Липинського 

Д. Багалій зарахував до державницько-самостійницької української 

течії. Підкреслюючи наукову вартість праць історика, в яких уперше 

на підставі солідного джерельного матеріалу було представлено 

“роль державної думки в історії України”, Багалій водночас уважав 

значно гіперболізованими державницькі мотиви у середовищі 

козацької верхівки [5, 47]. Не оминув увагою харківський професор 

наукову діяльність Д. Дорошенка. Він часом дискутує зі своїм 

колегою з приводу вагомості наукової спадщини окремих істориків. 
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Так, зокрема він відзначив перебільшення Д. Дорошенком 

важливості праць В. Липинського та закладеного в їхню основу 

державницького начала [5, 46]. Багалій “розпорошив” істориків 

державницького напряму по таких наукових школах  Липинського 

зарахував до “школи польсько-українських істориків”, а Томашів-

ського – до “галицької школи істориків України”. 

Особливо близькою для Дмитра Івановича була думка про 

конечну необхідність використання у дослідній практиці 

української мови. На його переконання: “Рідна мова – 

найкращий провідник освіти, науки та культури” [VII, 2]. 

Відправивши до УАН працю “Українська історіографія” (так у 

оригіналі), у листі до Вернадського Багалій спеціально 

наголосив на її друку українською мовою [II, 1]. В 

“Автобіографії” 1927 р. академік декілька разів акцентував на цій 

важливій для нього проблемі. Він наголошував на своїх викладах 

лекцій українською мовою в Харківському інституті народної 

освіти й у Полтавському історико-філологічному факультеті як 

важливому позитивному факторі пореволюційного життя [1, 

129], [1, 137]. Підводячи підсумок викладацької діяльності, він з 

відчуттям виконаного обов’язку констатував, що із 44 років 

викладання останні 10 років “провадив виключно українською 

мовою” [1, 132]. Важливою перевагою порівняно з імперськими 

часами, на думку вченого, була й та обставина, що писано і 

друковано його наукові праці виключно українською мовою 

(розрядка – авт.) [1, 132]. У вступі до україномовного варіанта 

“Історії колонізації Слобідської України” він обґрунтував наукову та 

громадську потребу перевидання таких російськомовних праць: 

“…Ті, що були надруковані в свій час за обставинами того часу 

російською мовою, повинні тепер вийти українською й тим 

збільшити українську наукову історичну літературу” [VIII, 1]. 

Отже, на переконання Багалія, рідна мова була неодмінною 

ознакою наукових і науково-популярних праць, які з повним 

правом могли належати до національної історичної думки. 

Окремої розмови у контексті особистої національної 

ідентифікації Д. Багалія заслуговує його наукова та громадська 

позиція в останні роки життя. Як уже зазначалося, відповідно до 

вимог часу він змушений був робити певні “ритуальні” заяви 

щодо ідеологічної відданості панівному комуністичному режиму 
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та намагався у наукових дослідах демонструвати нове 

матеріалістичне розуміння історичного процесу. Питання зміни 

методології історичних досліджень пізнього Багалія виходить за 

межі нашої розвідки. Тому лише принагідно зазначимо, що 

суттєвої трансформації тут не відбулося. А зосередимо увагу на 

тому, чи не позначився тиск влади на прихильності дослідника до 

національної історичної парадигми. 

Упадає у вічі постійне зростання напруги загальної 

суспільно-політичної ситуації й відповідного реагування Багалія 

на неї. Ще в “Автобіографії” ювілейного 1927 р. він розмірковує 

над новаціями своєї наукової та викладацької методології. На 

загал визнає наукову продуктивність нового матеріалістичного 

підходу: “Тут передо мною – старим українським істориком, що 

засвоював собі новий підхід, відкривалися цікаві перспективи 

спробувати викладати загальний український процес у новому 

матерялістичному освітленні, що ще мало одбилося в науковій 

літературі” [1, 129]. Як приклад вдалої новації він наводить 

застосування соціально-класового й економічного критерію для 

періодизації історії України. Вийшов такий поділ: доба натурального 

господарства, торговельного та промислового капіталізму, 

імперіалізму, соціальної революції. На думку Д. Багалія, цей 

підхід уможливлював більш адекватно відображати український 

історичний процес, ніж було це за старої періодизації у межах 

національно-народницького висвітлення історичних явищ, основу 

якого становив політичний принцип. 

Надалі тональність оцінки себе та інших українських 

істориків у Багалія стає жорсткішою. Особливі нагінки з боку 

партійних функціонерів на вченого виникли у зв’язку з його 

позитивним ставленням до концепції М. Грушевського. Він був 

змушений відмежуватися від уже тоді опального М. Грушевського, 

але зробив це у досить своєрідний спосіб. Уважно вчитаємося у 

відповідь Багалія на критику Т.Т. Скубицького (журнал 

“Историк-марксист”, 1930 р.): “Я визнаю правильною схему 

М.С. Грушевського щодо початку української історії ще з Київської 

доби, відкидаючи ідею Руського государства… Історіософічної 

концепції М.С. Грушевського, збудованої не на матеріалістичних, а 

на ідеологічних засадах, я рішуче не поділяю. Критикуючи 

історичну концепцію М.С. Грушевського, я одверто кажу, що 
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його розуміння історичного процесу не є матеріалістичне, бо за 

єдине моністичне начало М.С. Грушевський визнає ідею 

національності, а не клясову, соціально-економічну базу” [4, 

148]. Тобто Багалій фактично не відмовляється від ідей 

незалежного українського історичного процесу, особливо щодо 

ранньої історії. Заперечується лише специфічно потрактований 

“ідеалізм” Грушевського, крім того, останній охарактеризований 

як історичний моніст, що національне начало вважає осново-

положним. 

У деяких працях Багалій удавався до значно гострішої 

критики М. Грушевського. Наприклад, у ненадрукованих 

підготовчих нарисах до т.зв. “Самокритичного огляду наукової 

продукції” йдеться про його оцінку видатних представників 

української історіографії як спробу реставрації їхніх застарілих 

поглядів. При цьому Грушевський і його попередники 

визнавалися буржуазними істориками [VI, 1зв – 2]. Цілком 

зрозуміло, що подібні далекі від наукового аналізу сентенції 

були необхідною даниною жорсткому часу посилення тоталітарного 

режиму. Попри суттєві відмінності у дослідних підходах, наукових 

здобутках, суспільно-політичній позиції, у той чи той період їхнього 

життя, М.С. Грушевський і Д.І. Багалій були представниками 

української національної історичної думки, обстоювали само-

бутність українського історичного процесу. Тому немає суттєвих 

причин, як це робить у деяких публікаціях В. Кравченко, 

протиставляти Багалія Грушевському саме у національній площині. 

Незважаючи на потужний тиск, Багалій до кінця життя так 

і не завершив процесу “методологічного переозброєння”. 

Прикметно, що в одній з останніх оцінок, у вступі до “Історії 

колонізації Слобідської України”, веде мову про свої максимальні 

зусилля, які докладав, аби пристосувати діалектичний метод до 

власних історичних досліджень. Але цей шлях, зізнається 

академік, був нелегким, оскільки він “майже 40 років не стояв не 

єдиному моністичному матеріалістичному началі в своєму 

світогляді і своїх історичних працях, а виходив з дуалізму – 

національної ідеї й економіки” [VIII, 6 – 7]. І тут автор 

наголошує на приналежності до попередньої української 

народницької школи, з якої він вийшов як учень В. Антоновича, що 

поділяла такі ж засади. Багалій також декларував прихильність до 
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федеративно-демократичної ідеї, яка принципово відрізнялася від 

засад російської юридичної школи, котра була апологетом 

московського самодержавства. 

Висновки. Констатуємо, що до кінця життя, незважаючи на 

вимушені зовнішні, “ритуальні” видозміни свого дослідницького 

підходу, Д.І. Багалій залишився відданим українській національній 

історичній парадигмі. Він не відійшов від визнання самобутності 

історичної долі українського народу, хоча був змушений 

кваліфікувати себе плюралістом, що явно розходилося з офіційною 

ідеологічною установкою для історичних наук. 

Творчий доробок цього дослідника свідчить, що шлях 

українських істориків старшої генерації до сприйняття нової 

національної форми інтерпретації історичного минулого 

власного народу був непростим. Попри всі складнощі політико-

державного підпорядкування залишалася можливість для того 

чи того особистого вибору. Важливо зважати на те, чи цей вибір 

відповідав загальному напряму суспільного розвитку. В умовах 

активного поширення української національної свідомості й 

модерного націотворення таким провідним напрямом було 

конституювання українознавчих студій, оформлення національної 

історичної думки. Особистий ідентифікаційний вибір тих 

дослідників, які прийшли до розуміння самобутності українського 

історичного процесу, збігався з загальною тенденцією розвитку 

української спільноти. 

До перспективних напрямів подальшого дослідження 

теми належать: співвідношення суспільно-політичного та власне 

наукового чинника в ідентифікаційному виборі вчених, особливості 

самовизначення дослідників різних поколінь, відмінності між 

самоідентифікацією та самопрезентацією істориків залежно від 

наукової й політичної кон’юктури. 
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Масненко Виталий. Самоопределение Дмитрия Багалея 

в научном и идентификационном пространстве украино-

ведческих исследований. В статье рассматривается проблема 

самоидентификации выдающегося украинского историка академика 

Д. Багалея в контексте становления комплекса украиноведческих 

исследований. Отмечается, что осознание его собственной 

украинской принадлежности и понимание своеобразия украинского 

исторического процесса происходило в противоборстве с двумя 

факторами: инерционное действие старой имперской общерусской 

исторической концепции заидеологизированные советские требова-

ния подчинения исторической науки партийно-бюрократическим 

интересам. Подчеркнуто позитивное отношение Д. Багалея к 

использованию украинского языка в научных исследованиях и 

преподавании в выше. 

Ключевые слова: Дмитрий Багалей, украиноведение, 

национальная историческая парадигма, самоидентификация. 

 

Masnenko Vitaliy. Self-identification of Dmytro Bahaliy 

in scientific and identification areas of Ukrainian studies. The 

article deals with the problem of self-identification of the prominent 

Ukrainian historian, academician D. Bahaliy in the context of a 

complex formation of Ukrainian Studies. It has been noted that the 
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realization of his understanding of Ukrainian origin and identity of 

Ukrainian historical process was in confrontation with two inhibitory 

factors: on the one hand, this is the inertial effect of the common old 

imperial conception of history, and on the other, the Soviet 

ideological demands to subordinate historic science to party and 

bureaucratic interests. D. Bahaliy’s positive attitude to the use of the 

Ukrainian language in scientific research and in the process of 

teaching in higher educational establishments has been stressed. 

Key words: Dmitry Bahaliy, Ukrainian Studies, national 

historical paradigm, self-identification. 
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ВІЙСЬКОВО-МЕМУАРНІ СТУДІЇ  

ТА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДМИТРА ПАЛІЄВА 

 
У статті проаналізовано наукові студії Д. Палієва з 

воєнної історії України ХХ ст., а саме  історії легіону 
Українських січових стрільців, Листопадової революції 1918 р. 
на західноукраїнських землях, участі Галицької армії в 
українсько-польській війні 1918 – 1919 рр., українського 
національно-визвольного руху у Польщі 1921 – 1939 рр. Показано 
цінність творчого доробку Д. Палієва для розвитку вітчизняної 
військової історичної науки. 

Ключові слова: Дмитро Паліїв, легіон УСС, Галицька 
армія, національно-визвольний рух. 

 

Постановка проблеми. Українська військова історична 

наука виникла після визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. Саме 

тоді український політикум сформував перші національні (не 

лише за призовом, але й за духом) військові формування, які у 

1918 – 1920 рр. стали зародком армії ЗУНР і УНР. Власне це 

військово-політичне середовище дало Україні сотні старшин, 

десятки комбатантських організацій і пресових органів, довкола 

яких гуртувалися ті, хто любить історію, а отже, розвивалася 

українська військово-історична думка. У когорті військових 

істориків України першої половини ХХ ст., услід за М. Какуріним, 

М. Капустянським, Д. Микитюком, М. Омеляновичем-Павленком, 

В. Петрівим, О. Удовиченком, Л. Шанковським, можна сміливо 

назвати Дмитра Палієва, творчий доробок якого ще не був 

предметом спеціального розгляду. 

Аналіз останніх досліджень  показує, що науково-мемуарні  
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публікації Д. Палієва лише впорядковуються бібліографами. 

Львів’янин М. Мороз і Х. Паліїв-Турченюк, донька Дмитра Палієва, 

готують до друку в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича 

науковий доробок цієї видатної людини. Частина матеріалів 

зберігається в архіві та відділі наукових й інформативних видань 

цього інституту. 

Мета статті – проаналізувати науково-історичні праці 

Дмитра Палієва, визначити його внесок у історіографію 

визвольних змагань України першої половини ХХ ст. 

Науково-мемуарну та публіцистичну спадщину Д. Палієва 

можна згрупувати у такі проблемно-тематичні блоки:  

1) історія легіону Українських січових стрільців (1914 – 

1918);  

2) Листопадова національно-демократична революція 

1918 р.;  

3) Галицька армія, її участь в українсько-польській війні 

1918 – 19191 рр.;  

4) український національно-визвольний рух у Польщі 

міжвоєнного періоду (1921 – 1939);  

5) українська проблема у роки Другої світової війни. 

Важливі військово-політичні висновки Д. Паліїв будує на 

основі дослідження Визвольних змагань 1914 – 1921 рр. 

Історичні події, що відбувалися в Україні зазначеного періоду, 

простежуються вченим у низці публікацій. 

У нарисі “Двадцять п’ять літ”, який був надрукований у 

“Календарі “Батьківщина” на 1939 рік”, Д. Паліїв аналізує 

геополітичне становище Європи напередодні Першої світової 

війни і робить спробу дати соціополітичний аналіз громадської 

думки краю щодо можливої війни і її перебігу [4, 86]. Там же 

стверджується, що галицьке суспільство сподівалося на зміну 

унаслідок війни європейських кордонів, і на відродження 

українцями національної держави [4, 86]. Описує він і реакцію 

добровольців на дозвіл цісаря прийняти до легіону УСС лише дві 

тисячі стрільців. “І оце перший раз у житті перед нами молодими 

станула на весь ріст незрозуміла правда: навіть право віддавати своє 

життя – треба виборювати...” – писав Д. Паліїв [4, 87]. 

На його думку, восени 1917 р. російська армія не була 

здатна вести повноцінну боротьбу, бо чимало полків на 
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Південно-Західному фронті українізувалися. У нарисі “У.С.С. на 

розстайній дорозі. Спомин з-перед 20 літ” Паліїв докладно 

аналізує бойовий шлях легіону УСС у Карпатах і на Поділлі, а 

також реакцію стрілецтва на Російську, а згодом Українську 

національну революції. “За Збручем – кипучий котел. Отце з 

хаосу всеросійської революції поволи виколюються зариси, – о 

Боже! – Української держави! У Києві вже своя влада, своє 

військо! Мрія, яку леліяли стрільці в 1914 р. ще так несміло – 

здійснюється. А разом з тим простіші стають хребти, зухваліше 

дивляться очі, ясніші стають стрілецькі обличчя” [12, 40]. 

У листопаді 1916 р. цісар проголосив незалежність Польщі. На 

початку 1917 р. стало очевидним, що Галичина, можливо, буде 

належати до Польської держави. Серед українського населення 

запанувало обурення. “Серед стрілецтва кипіло. І в наших умах 

зарисовувався вже зовсім виразно другий фронт. Не на Схід проти 

своїх, але на Захід”, – згадує Д. Паліїв [12, 41]. 

Змістовним за конкретно-історичним матеріалом та 

оригінальним висновком є історико-мемуарний нарис “Листопадова 

революція”, що вийшов 1929 р. у львівському видавництві “Червона 

Калина”. У ньому показано діяльність Центрального військового 

комітету щодо підготовки Першолистопадового збройного 

повстання у Львові та регіоні, роль ЦВК у створенні Начальної 

команди Галицької армії (керівництво, на думку автора, було 

створено запізно) [10, 13]. 

У публіцистичному нарисі “Перший листопад” у 

“Ілюстрованому Українському Національному Календарі на 

1928 рік”, що вийшов у Перемишлі 1927 р., цю тему порушено 

знову. Нове видання вийшло під егідою тижневика “Український 

голос”. У згаданих публікаціях недавній військовик докладно 

характеризує політичну й мілітарну ситуацію напередодні розпаду 

Австро-Угорської монархії. “Жовтень 1918 року. Ніхто не знав, 

що принесуть наступні дні і тижні... На основі цісарського 

маніфесту мали повстати чотири національні держави: німецько-

австрійська, чеська, південно-слов’янська та українська. А тому, 

що справа Галичини була досі не вияснена, то й справа 

української національної держави стояла під знаком запиту”  

[12, 41]. 
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Дмитро Паліїв уважав Листопадовий чин великим, але 

тимчасовим політичним успіхом галичан. Він визначив причини 

політичної невдачі (21 – 22 листопада) українців у Львові. На 

його думку, революція відбулася запізно. У другій половині 

жовтня з Польського королівства перекинуто до Львова тисячі 

польських легіонерів і членів різних явних і підпільних 

військових організацій, які створили кадри для польського 

повстанського війська, що почало битву за місто. Водночас 

політичний провід галицьких українців зволікав з повстанням, 

бо надіявся, що австрійський уряд у Відні добровільно передасть 

владу українцям згідно з маніфестом цісаря Карла від 16 жовтня 

1918 р. 20 жовтня на площі св. Юра у Львові представники 

Національної ради оголосили своє рішення творити Українську 

державу. Однак чимало українських політиків бачили її 

майбутнє у складі австрійської федерації. У зв’язку з цим він 

робить невтішний висновок: “Офіційна політика нації спочивала 

в руках людей австрійської орієнтації” [10, 22]. Цих галицьких 

послів “австрійської орієнтації” Д. Паліїв критикує у згаданих 

споминах. 

Другу причину поразки Дмитро Паліїв убачав у тому, що 

через великі втрати у минулому легіон УСС був “заслабий” для 

створення військового центру української революції в Австрії. 

“Можна сміливо твердити, – зазначає автор, – що на горі Лисоні й 

під Потуторами У.С.С. втратили майже весь свій актив, зовсім 

осиротіли... Листопадовий переворот відбувся без стрілецтва, як 

організації” [12, 42]. І справді, ешелон УСС прибув із Чернівців до 

Львова аж 3 – 4 листопада, коли польські бойовики відбили в 

українців основні стратегічні об’єкти – залізничний вокзал, пошту, 

летовище. Дмитро Паліїв уважав, що катастрофічного запізнення 

легіону до Львова можна було уникнути, якщо стрілецтво діяло б 

самочинно, без наказу або й проти наказу (отже, революційним 

шляхом) [3, 140]. 

Враховуючи сказане, Д. Паліїв робить такий висновок: 

Західноукраїнська народна республіка була короткочасним 

державним об’єднанням, оскільки місцевий політичний провід, який 

складався головно з інтелігенції, проявив невпевненість і нездатність 

до соборного державотворення в екстремальних умовах війни [12, 

42]. Він наголошує, що Листопадова національно-демократична 
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революція не мала провідника, який повів би за собою народ до 

завершення того, що було почато так блискуче Першого 

листопада  Президент Євген Петрушевич і частина Національної 

ради у переломні листопадові дні були фактично поза 

революцією, у Відні; не пішов із відступаючим урядом ЗУНР 

наприкінці листопада й прем’єр Кость Левицький; кілька разів 

мінялися у ці дні й командири молодих збройних сил. У зв’язку 

з цим він зазначав: “За 21 день боїв у Львові було аж трьох 

командантів армії. Що це означає? Що за мужем, що став би на 

чолі революції, щойно шукали...” Наведені факти стверджують 

одну трагічну дійсність: “не було на Західній Україні мужа, не 

було уособлення революції” [6, 43]. Напевно, важко погодитися 

із такою категоричністю Д. Палієва, але досвідчені тогочасні 

галицькі політики-посли і справді не завжди були здатні на 

кардинальні політичні кроки. 

Як уже зазначалося, Д. Паліїв рішуче відстоював соборний 

шлях державотворення ЗУНР, виступав за її злуку з УНР. Тому, 

зрозуміло, що його обрали членом делегації Державного 

секретаріату, яка у грудні 1918 р. їздила до Фастова на попередні 

переговори про злуку, а також домовилася із Директорією УНР, 

щоб вона призначила на командантом Галицької армії 

досвідченого генерала та начальника штабу. Делегація тоді 

повернулася з генералом Михайлом Омеляновичем-Павленком і 

полковником штабу Євгеном Мишковським, котрі обійняли 

важливі посади у Галицькій армії 10 грудня 1918 р. Про поїздку 

на Наддніпрянщину він пише “Жмут споминів. За генералами” у 

“Календарі Червоної Калини на 1935 рік” [6, 40]. 

Торкаючись питання про державотворчі можливості 

Галицької армії, він дійшов висновку, що її тимчасові перемоги 

(Вовчухівська операція, Чортківський наступ) пояснювалися 

ініціативністю кількох вищих старшин та енергійністю 

стрілецтва за відсутності теоретичних здібностей і практичного 

досвіду Начальної команди [6, 40]. 

Аналізує Д. Паліїв не лише героїчний (осінь 1918 – літо 

1919 рр.), але й трагічний етап бойового шляху Галицької армії, 

коли під тиском переважальних сил армії польського генерала 

Ю. Галера (фактично сил Антанти) вона відступила за Збруч, а 

невдовзі, охоплена епідемією тифу, підписала договір зі 
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Збройними силами “білої” Росії. У статті “На чисту воду”, що 

була опублікована у львівському “Літописі Червоної Калини” за 

1930 р., четар Д. Паліїв, колишній ад’ютант Начального вождя 

Української галицької армії ген. Мирона Тарнавського, робить 

спробу проаналізувати суперечливі заходи старшин, щоб 

вивести УГА “на чисту воду”. Цей “вихід” потрібний був УГА 

після договору з армією ген. Денікіна, який укладено 17 

листопада 1919 р. в Одесі. Автор називає цей договір 

“дивоглядним”, бо ж уклала його Начальна команда армії, що 

боролася за самостійність України зі стороною, яка цю 

самостійність повністю заперечувала [9, 17]. 

Після поразки визвольних змагань Д. Паліїв фактично 

змінив наган на перо. Тож воїн-старшина став одночасно 

політиком і журналістом. Ці грані його особистості часто 

перепліталися, а тому розмежувати їх важко. Як відомо, 

військово-політична журналістика – це вибагливе поле 

діяльності: не можна бути добрим публіцистом, не будучи 

обізнаним у деталях політичної гри суспільства, зокрема 

суспільства підневільної нації, яка шукає щораз нові ходи, щоб 

прямувати до найвищої мети – досягнення свободи своєї нації. 

Політична публіцистика, якою так завзято займався Дмитро 

Паліїв, була широким полем діяльності. Але чесний 

професійний журналіст жив із цієї професії дуже бідно і скупо, 

бо українська преса на рідних землях під Польщею між двома 

світовими війнами була засобом заробітку на одному з 

найнижчих ступенів. Публіцистика не була для Дмитра Палієва 

тільки заробітковою професією: його темперамент, уся його 

національно-патріотична постава, безпосередність, нетерпеливість й 

імпульсивність диктували йому потребу ділитися зі земляками усім 

тим, що у ньому кипіло. Отже, газета потрібна була Палієву не 

тільки як джерело мізерного заробітку, але як доповнення його “Я”. 

Журналістської практики Дмитро Паліїв набув у громадсько-

політичному часописі “Заграва”, який був друкованим органом 

Української партії національної роботи. Цей орган проіснував як 

місячник трохи більше року. Відкрив його 1 квітня 1923 р. 

передовицею “Наші цілі” Д. Паліїв. До кожного числа “Заграви” 

він додавав ідеологічні та тематично актуальні статті, де 

порушував світоглядні, фінансово-економічні питання, справу 
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фізичного виховання молоді, проблеми українського університету, 

питання журналістської етики у професійній діяльності. Деяких 

статей не підписував, а окремі підписані псевдонімом “Д. Вес-

нянський”. 

Наступний блок його праць присвячений формуванню 

праворадикального табору національно-визвольного руху, зокрема 

політичним передумовам створення й ідеологічним засадам 

діяльності Фронту національної єдності (ФНЄ). Ініціаторами 

створення нової політичної партії були Дмитро Паліїв і 

Володимир Кохан. Для поширення серед населення Галичини та 

Волині суспільно-політичних ідеалів нової організації заснували 

видавничу кооперативу “Батьківщина”. У 15-ту річницю 

Листопадового Зриву, 1-го листопада 1933 р., вийшло перше 

число журналу “Перемога”, що і вважається датою заснування 

ФНЄ [13, 117]. У редакційній передовій було написано: “Куємо 

новий світогляд! Доля нації залежить від нас самих!” [11, 1]. 

Д. Паліїв прагнув, щоб новий журнал, насамперед, читала 

нечисленна українська інтелігенція – вчителі, священики, 

кооператори. Спочатку це був двотижневик, потім місячник, 

згодом – квартальник. Виходив журнал з 1933 р. по 1936 р. 

включно. 

Дмитро Паліїв уважно спостерігав за політичним 

процесом над членами “Спілки визволення України”, 

критикуючи сталінський режим за переслідування національно-

патріотичної інтелігенції. Він уважав, що “інтелігент не повинен 

заломлюватися під тиском рафінованих дій ворога” [11, 1]. 

Він прагнув також узагальнити західноєвропейську 

філософську думку ідеалістичного спрямування другої половини 

ХІХ ст., до чого заохочував редакцію [2, 113]. 

15 листопада 1935 р. Д. Паліїв засновує щоденник ФНЄ 

“Українські Вісті” та стає його редактором. З ним співпрацювали 

М. Іванейко, д-р Іван Гладилович, Володимир Дзісь, Роман 

Антонович, Зенон Тарнавський. Щоденник мав інформативний і 

політично-полемічний характер. Так, після арешту польською 

владою Степана Бандери закликав адвокатів боронити його, 

друкував полемічні статті з критикою деяких методів діяльності 

УНДО, засуджував прорадянські настрої на Галичині та Волині 

[14, 405]. Інформував про громадські організації, зокрема про 
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діяльність Союзу українок у Галичині. Дмитро Паліїв ініціював 

також низку публікацій про наукові археологічні відкриття доби 

Галицько-Волинської держави, зокрема Я. Пастернака в Крилосі 

[8, 2]. Напередодні вибуху Другої світової війни (31 серпня 

1939 р.) з’явився останній випуск “Українських Вістей”. 

Окремо треба сказати про погляди Дмитра Палієва щодо 

початку Другої світової війни. Коли розпочалась радянсько-

німецька війна, він стояв на тому, що українці повинні взяти у 

ній участь, але не як партизани, розбиті на різні групи, а як 

вишколена військова одиниця [7, 107]. Зрозуміло, що на 

громадських засадах було важко сформувати таку мілітарну 

структуру. Тому Паліїв підтримав ту частину мельниківського 

проводу ОУН, яка наполягала на створенні регулярної частини у 

складі німецького війська. Він узяв активну участь у організації 

Дивізії та встановленні складу Військової управи. Д. Паліїв не 

тільки закликав здатних до військової служби українців 

зголошуватися до Дивізії, але й сам вступив до неї. Своє 

розуміння ролі Дивізії він виклав у рефераті “Історичні досвіди”, 

який виголосив перед старшинами-українцями у червні 1944 р. 

[7, 108]. Він уважав боротьбу розрізнених партизанських 

відділів УПА проти добре зорганізованої й озброєної 

більшовицької армії безрезультатною. Однак ця теза Паліїва є 

дискусійною, бо створену у 1942 р. на Волині УПА масово 

підтримувало українське населення. 

Висновки. Військово-політичний досвід й історичні 

традиції української державності 1917 – 1920 рр. залишилися, на 

думку Д. Палієва, недооціненими та недослідженими, хоча їх 

вистачило б, щоб виховати цілі покоління державно мислячих, 

творчих особистостей. Цей досвід так і не ввійшов до скарбниці 

політичної культури народу, а без нього неможливо сформувати 

громадянське суспільство. Власне ідеї національно-політичної 

культури, твердження щодо необхідності підготовки фахових 

військових діячів на традиціях княжої та козацької доби лягли в 

основу військово-політичної концепції Д. Палієва. Основною 

умовою відродження української державності він уважав 

соборно-територіальну та політичну єдність суспільства. 

Спираючись на історичний досвід 20 – 30-х рр. ХХ ст., Д. Паліїв 

робить висновок: здійснення стратегічної мети – відродження 
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незалежної соборної України – залежатиме передусім від 

геополітичної ситуації в Європі, а також стосунків із сусідами та 

великими державами [5, 2]. Це слушний висновок військовика-

політика. Отже, політичний досвід і творчий доробок Дмитра 

Палієва мають велике значення для становлення багатопартійності й 

громадянського суспільства у незалежній державі, вдосконалення 

військово-патріотичного вишколу в сучасних Збройних силах 

України. 

Перспективним напрямом дослідження теми є вивчення 

й аналіз посольських виступів Дмитра Палієва у сеймі Польщі 

міжвоєнного періоду. 
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Медвидь Оксана. Военно-мемуарные студии и 

редакционно-издательская деятельность Дмитрия Палиева. 
В статье анализируются научные исследования Д. Палиева по 

военной истории Украины ХХ в.  истории легиона Украинских 

сечевых стрельцов, Ноябрьского восстания 1918 г. на западно-

украинских землях, участия Галичской армии в украинско-

польской войне 1918 – 1919 гг., украинского национально-

освободительного движения в Польше 1921 – 1939 гг. Показана 

ценность творческого наследия Д. Палиева для развития 

отечественной военной исторической науки. 

Ключевые слова: Дмитрий Палиев, легион УСС, 

Галичская армия, национально-освободительное движение. 
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publishing activity of Dmytro Paliyev. In the article D. Paliyev’s 

scientific research on military history of Ukraine, i.e. the history of 

Legion of Ukrainian Sich Riflemen, November revolution of 1918 on 

the Western Ukraine territory, participation of Galician army in the 

Ukrainian-Polish war 1918 – 1919, national liberation movement 

during 1921 – 1939 is analyzed. The author shows D. Paliyev’s value 

of creative heritage for the development of modern military historic 
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Riflemen, Galician army, national liberation movement. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

АДМІНІСТРАЦІЇ Ф.Ф. ТРЕПОВА У ГАЛИЧИНІ 

 
У статті на основі архівних матеріалів висвітлено 

утворення та діяльність у Галичині влітку 1916 року 
російського воєнного генерал-губернаторства. Досліджено 
питання організації управління Галичиною, охарактеризовано 
основні напрями економічної діяльності російської адміністрації  

Ключові слова: Перша світова війна, воєнне генерал-
губернаторство, Галичина, Росія, Австро-Угорщина, окупація. 

 

Постановка проблеми. На передодні 100-ї річниці 

початку Першої світової війни зросла увага науковців до 

дослідження проблематики історії України цього періоду. 

Необхідність усебічного наукового опрацювання різновекторних 

напрямів діяльності російських окупаційних органів влади 

Східної Галичини у 1914 – 1917 рр. зумовлена тим, що в сучасній 

українській і зарубіжній історіографії підхід до її висвітлення 

неоднозначний, а інколи – й діаметрально протилежний. Упродовж 

тривалого часу це питання з ідеологічних міркувань 

замовчувалося, часто – фальсифікувалося, що призвело до появи в 

історичній літературі значної кількості помилок і необґрунтованих 

припущень, а наявні вітчизняні дослідження певною мірою не 

врахували специфіку діяльності інститутів окупаційної влади 

Східної Галичини упродовж усього періоду війни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні науковці 

приділяли значну увагу історії російського окупаційного режиму 

Східної Галичини. Суттєвим внеском у сучасній історіографії 

проблеми є такі дисертаційні праці: І. Кучери [4], яка присвячена  

 
© Лозинська Ірина, 2013 
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політиці російської окупаційної адміністрації Східної Галичини у 

1914 – 1917 рр., В. Кривошини [2], котрий дослідив вітчизняну 

історіографію Першої світової війни, І. Береста [1], що висвітлив 

соціальне становище населення Східної Галичини та Західної Волині 

у роки Першої світової війни. 

Названі сучасні українські історики загалом об’єктивно 

відтворили картину суспільно-політичних процесів зазначеного 

регіону у 1914 – 1917 рр. Але найбільшого резонансу набуло 

дослідження першої російської присутності у Східній Галичині у 

1914 – 1915 рр. Так, О. Реєнт висвітлив військові та національно-

революційні процеси [8]. Історик зазначає, що “революційні 

події 1917 – 1921 рр. стали органічним продовженням тих 

процесів, які зародилися і з особливою силою виявилися в роки 

Першої світової війни, а тому фактично представляють з нею 

одне ціле” [8, 28]. Праці М. Литвина охоплюють загальну 

проблематику історії Першої світової війни [5]; дослідження 

І. Патера присвячені винятково військово-історичній проблематиці 

[7]; М. Кугутяк досліджує діяльність політичних партій [3]. 

О. Мазур у дослідженнях використовував нові маловідомі 

джерела, що дало змогу розкрити структуру адміністративного 

поділу Галичини періоду російської окупації, а також 

представити свою концепцію змісту та характеру імперської 

політики краю [6]. Частково фінансову політику окупаційної 

адміністрації й грошовий обіг регіону у 1914 – 1917 рр. 

проаналізував Р. Шуст [9]. Дослідник стверджує, що 

“впровадження у грошовий обіг Східної Галичини “бон” мало 

сприяти зменшенню дефіциту бюджету і зняти недовіру 

населення до російських грошових знаків” [9, 340]. Однак 

економічна політика адміністрації Ф. Трепова не була предметом 

спеціального дослідження в українській історіографії. 

Мета статті. Враховуючи матеріал опублікованих 

праць і спираючись на широку джерельну базу, з’ясувати 

характер, зміст економічної діяльності російської окупаційної 

влади, показати діяльність воєнного генерал-губернаторства у 

час повторного зайняття Галичини російською армією, висвітлити 

зміст і специфіку його роботи. 

Події на Південно-Західному фронті влітку 1916 р. 

призвели до того, що Східну Галичину знову зайняли російські 
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війська. Їх повернення на цю територію у 1916 р. не був таким 

“ефективним” як улітку-восени 1914 р.: уже ніхто не говорив 

про довгоочікуване возз’єднання єдиного народу та Русі. Усе 

було набагато прозаїчнішим і серйознішим. Дипломатичний 

чиновник російського МЗС при Ставці Верховного головно-

командувача писав із Бердичева 9 липня 1916 р. так: “Сумну 

картину являє зайнята нами частина Галичини, сліди боїв..., 

мало населення, ... хто говорить, що австрійців відвели, а хто 

переконує, що просто поховалися, але особисто я думаю, що 

населення само втікало і в той, і в інший бік. Настрій населення 

мені не сподобався. Від попереднього раболіпства і, нібито, 

симпатій, ніякого сліду, скоріше проглядається щось близьке до 

озлоблення і співчуття австрійцям. Дуже допомагають цьому 

співчуттю наші ж інженери, особливо шляхів сполучень, 

обманюючи і озлоблюючи населення при розрахунках за позиційні 

роботи”. І підсумував: “Побувавши тепер на ділянках, близьких до 

позицій, я переконався, що від попередньої Галичини (в першу 

окупацію) і сліду не залишилось” [І]. 

Навесні 1916 р. було вирішено повернутися до питання 

про способи управління Галичиною. Якщо у 1915 р. діяльність 

комісії з вироблення нового положення управління Галичиною 

мала доволі абстрактний характер і була розрахована на 

перспективу, то до весни 1916 р. становище стало більш 

визначеним. 

Улітку 1916 р. військовою владою були розв’язані питання 

організації управління Східною Галичиною. Основні рішення 

належали О.О. Брусилову. Незалежно від роботи комісії щодо 

вироблення нового положення про управління Галичиною, ним 

були сформульовані основні підходи до діяльності російської 

влади у Галичині. О. Брусилов уважав, що завдання управління 

тимчасово окупованими територіями Австро-Угорщини під час 

війни повинно вичерпуватися заходами з організації сприяння 

військам і підтримкою порядку в тилу та повністю контролюватися 

військовою владою. 

Інститутами окупаційної влади стали “Генерал-губер-

наторства областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни”. 

Новий генерал-губернатор, генерал-ад’ютант Ф.Ф. Трепов, присту-

пивши до виконання обов’язків, керувався саме цими принципами. 
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Проблеми, які стояли перед ним як перед генерал-губернатором, 

були такими ж, як і в попередній період: організація життя 

цивільного населення – освіта, суд, постачання продуктами (так як 

врожай 1915 р., в основному, загинув), попередження епідемій. 

У період другої окупації Галичини росіяни займалися 

питаннями місцевої промисловості. Восени 1916 р. Управління 

Воєнного округу, контролер Воєнного генерал-губернаторства 

областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни, від  

8 вересня 1916 р. розпочали реєстрацію підприємців на зайнятій 

території за такою схемою: 

1) які заводи і фабрики є на території повіту (міста), з 

детальною інформацією про їх місцеперебування; 

2) повна інформація про їх устаткування; 

3) які підприємства діють; 

4) які з них належать: а) колишньому австрійському уряду; 

б) компаніям союзних держав; в) приватним особам, які відійшли з 

ворожими військами; г) приватним особам, що залишилися при 

своєму майні; 

5) які з них реквізовані та для яких цілей; 

6) чи є на реквізованих підприємствах запаси продукції, 

якщо є, то в якій кількості [II, арк. 1]. 

Також росіяни почали налагоджувати роботу Косівського 

державного соляного заводу. Російські спеціалісти розробили 

для заводу проект із очистки шахтного каналу від води й піску та 

виробництва солі. Тут створювалися запаси солі, ремонтувалося 

устаткування: сушильні апарати, водопровід для відкачування та 

закачування води, паровий котел [III, арк. 1].  

Згодом Косівський солеварний завод почав працювати. Його 

директор Калачов отримав такий наказ: начальник інтендантської 

частини етапно-господарського відділу Штабу VIII армії вимагав 

надати із наявних запасів солі в розмірі від двох до трьох тисяч 

пудів корпусному інтенданту 23 армійського корпусу, полковнику 

Здравомислову у Вижниці. Також директору наказували залишати 

зі щоденно добутої солі близько 500 пудів для інтендантства 

VIII армії, яка мала відпускатися за нарядами керівника 

Інтендантської частини VIII армії. Сіль повинні були перевозити із 

заводу самі отримувачі. Видачу слід було проводити лише у 

присутності військового приймальника, котрий мав скласти 
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відповідний акт. Установлювалася ціна на сіль – 1 руб. 20 коп. за 

пуд [112, арк. 21]. Акт приймання солі складався у кількох 

екземплярах: один залишався на заводі, другий – забирав 

військовий приймальник, а третій – подавали в управління 

фінансових справ при Генерал-губернаторстві. Розрахунок 

проводило управління на основі означених актів [III, арк. 21]. 

Об’єм солі не задовольняв російську адміністрацію, тому 

воєнне відомство наказало зменшити видачу солі магістратам 

Косова і Городенки: у Косів – половину призначеної норми, 

Городенку – не більше 100 пудів щотижня. Що ж до видачі солі 

начальникам повітів, то вона мала проводитися згідно з наперед 

визначеною нормою [III, арк. 21 зв.]. 

Інформація директора Косівського соляного заводу щодо 

заготівлі необхідних для підприємства дров дає підстави 

ствердити, що на заводі діяли три парові котли. Дровами для 

опалення були забезпечені житлові та службові приміщення 

підприємства. У грудні 1916 р. було вироблено план із 

забезпечення підприємства паливом терміном на шість місяців 

[III, арк. 21].  

Дії дирекції заводу інколи викликали нарікання з боку 

військових інтендантських служб. Так, завідувач інтендантської 

частини Етапно-господарського відділу при VIII армії 

повідомляв директора, що 1 грудня 1916 р. ним було відмовлено 

коменданту 17-го етапу Сторожинці у видачі солі за гроші, бо її 

надали магістрату. У записці зазначалося, що в майбутньому 

потрібно передусім надавати сіль військовим частинам, не 

надаючи перевагу магістратам [III, арк. 23]. 

Управління фінансових справ Воєнного генерал-

губернаторства областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву 

війни, регулярно проводило перевірку фінансово-господарської 

діяльності Косівського соляного заводу. Ревізори констатували 

різні порушення та зловживання, а саме: відсутність розписки 

сторожа Йосифа Красовського, що за період з 20 жовтня до 

1 листопада йому виплатили 5 руб. зарплати; відсутність 

документів, які підтверджували отримання зарплати робітниками, 

які здійснювали ремонт з 22 до 27 жовтня 1916 р.; численні 

порушення виявили на заводі щодо продажі солі (магістрату 

Косова за службовими документами надано 2000 “топок” солі, а 
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фактично – 1920; завідувачу Джурівськими буровугільними 

копальнями за документами – 300 “топок”, а фактично – 288; 

неправильно проведену безоплатну видачу (більше, ніж 20 

“топок”) солі працівником заводу [III, арк. 134]. (Ревізії 

складалися з жовтня 1916 – до квітня 1917 р.). 

У листопаді 1916 р. фінансове управління знову здійснило 

перевірку на соляному заводі, яка виявила аналогічні до 

попередньої перевірки зловживання. У звіті в. о. помічник 

Начальника управління пише: у відомості про видачу заробітної 

плати майстрам і сторожам за першу половину листопада 1916 р. 

немає підпису сторожа Стефана Джуранюка про отримання  

12 руб. 50 коп. зарплати; про недоотримання зарплати 

Пантелеймоном Ткачуком, який перевозив дрова з Уторопського 

лісу, а також аналогічний непідтверджений документ про отримання 

грошей Софрона Дутки та Дмитра Бондарука; у розписці Василя 

Янчика від 10 листопада 1916 р. також немає підпису про отримання 

ним 5 руб. зарплати; відсутність відповідних документів про сплату 

250 руб. за доставку дров; не оформлені належним чином 

документи про використання палива на парових котлах та ін. [III, 

арк. 135 – 136 зв.]. 

Ще одним підприємством, роботу якого частково вдалося 

налагодити росіянам, був Печеніжинський нафтопереробний 

завод. У листопаді 1916 р. для постачання заводу битківської нафти 

були облаштовані три цистерни на залізничних платформах [IV, 

арк. 1]. Окрім залізничних платформ, нафту також перевозили 

підводами [IV, арк. 1]. 

Росіяни у 1916 р. також відновили роботу Джурівських 

буровугільних копалень. Фінансове управління областей Австро-

Угорщини, зайнятих по праву війни, пропонувало завідувачеві 

цими копальнями п. Калачеву з 1липня 1917 р. підняти ціну за 

вугілля до 50 коп. за пуд, а крім того, брати додаткову плату за 

доставку вугілля на станцію “Відіново” як особливу шляхову 

плату в розмірі 3 коп. за пуд [V, арк. 219]. Загальна сума 

прибутку за продане вугілля у червні 1917 р. складала лише 

1 500 руб. [V, арк. 249]. 

У період другої окупації Галичини особливого значення 

надавалося і роботі залізничного транспорту. На усій території 

генерал-губернаторства були призначені коменданти залізничних 
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станцій. До їх функцій, окрім питань, пов’язаних із залізничним 

рухом, входило також розвантаження вантажів, гужових валок. 

Наприклад, комендант станції Городенка безпосередньо спів-

працював зі штабом 44-го армійського корпусу [VI, арк. 45]. 

Ще одним напрямом господарської діяльності став збір 

металу. До Городенківського повітового управління у жовтні 

1916 р. було скеровано циркуляр про збір металу на території 

повіту. Згідно з ним, до головного начальника постачання армій 

Південно-Західного фронту надходять повідомлення про те, що 

організація, яка займається збором металу в Галичині, не 

обмежується збором покинутих на полях боїв предметів 

військового спорядження, зброї й лому металів, а збирає також 

по маєтках плуги, борони, розбирає майже цілі заводи та 

вивозить сільськогосподарські машини [VII, арк. 13]. 

Керівництво генерал-губернаторства пояснювало місцевій владі, 

що такі дії потрібно припинити й сільськогосподарське 

устаткування, машини, обладнання заводів і самі будинки мають 

бути збережені. Метал слід збирати, обмежуючись лише 

покинутими військовими предметами, бойовими залишками, 

ломом металів від снарядів й укріплень [VII, арк. 13 зв.]. 

На початку грудня 1916 р. генерал-губернаторство видало 

спеціальний циркуляр начальникам повітів і поліцмейстерам у 

зв’язку з тим, що окремі організації, не маючи на те жодного 

права та відповідних доручень від влади, розбирають машини на 

заводах, що збереглися, вивозять їх; це стосується й залишених 

сільськогосподарських машин. У деяких випадках вивозять і 

меблі, інші речі – під приводом того, що вони будуть використані 

для облаштування інших приміщень на нових місцях. 

Окремі начальники повітів не тільки не перешкоджали 

таким діям, а, навпаки, навіть цьому сприяли, надаючи для 

перевезень підводи [VIII, арк. 1]. 

У циркулярі зазначалося, що начальники повітів та інші 

чиновники повинні розуміти необхідність збереження майна. Ним 

можна користуватися лише з відома влади [VIII, арк. 1 зв.]. 

У листопаді 1916 р. російське командування здійснило 

певні заходи із відшкодування збитків, завданих воєнними 

діями. Йшлося про створення відповідних комісій. Згідно з 

наказом, арміям Південно-Західного фронту від 10 листопада 
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1916 р., були створені Волинська військова комісія з центром у 

Житомирі на район Волинської губернії, Подільська військова 

комісія в м. Кам’янець-Подільський на район Подільської та 

Київської губерній (включала фактично усе Правобережжя); 

Бессарабська комісія; Тернопільська військова комісія, що 

включала район, зайнятий по праву війни в Австро-Угорщині, за 

винятком Чернівецької губернії; Чернівецька військова комісія в 

м. Чернівці, котра включала Чернівецьку губернію (а також 

Городенківський, Снятинський, Косівський, Печеніжинський 

повіти Галичини); території в Румунії, де були російські війська 

[VII, арк. 22]. 

Тернопільська військова комісія формувалася за 

розпорядженням командувача VII армією, за згодою генерал-

губернатора Австро-Угорщини [VII, арк. 22]. 

У заявах і скаргах жителів Городенківського повіту (12 квітня 

1917 р. – 18 липня 1918 р.) ішлося про завдані їм російськими 

військами збитки. Тернопільський і Чернівецький генерал-

губернатори створили спеціальну комісію, яка мала розглядати такі 

скарги [VII, арк. 1]. Ця інформація була зосереджена в начальника 

Городенківського повіту. Членами комісії мали бути також 

представники від місцевого самоуправління (по одному від 

бурмістрів і війтів); місцевого населення (по одному від поміщиків і 

селян), які призначалися Тернопільським воєнним генерал-

губернатором. Водночас до комісії входили представники від 

воєнного відомства (бажано юрист) і польового командування, які 

призначалися командуванням армій [VII, арк. 3]. 

На комісію покладалося зобов’язання оцінити збитки і 

втрати, нанесені діями військових частин, установ, окремих 

військових чинів, які діяли незаконно чи з власної ініціативи, чи 

за вказівкою військових чинів. Комісія повинна була проводити 

засідання в міру надходження справ, при цьому обов’язково 

мала повідомляти про засідання начальника Штабу армії. 

Йшлося про обов’язкову присутність на засіданні представника 

військового відомства та польового командування. Фактично 

комісія діяла в такому широкому представництві, як заявлялося 

спочатку: засідання комісії вважалися правочинними, коли в ній 

брали участь голова і три члени (обов’язковим було лише 

представництво двох сторін – військового відомства та польового 
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командування [IX, арк. 3 зв.]. Неявка інших членів комісії та 

потерпілого не були обов’язковою умовою, але у справі слід 

було вказати, що всі члени були повідомлені про засідання. 

Російська влада виробила схему подачі скарг повітовому 

начальнику або Тернопільському генерал-губернатору (при 

цьому оплата гербового збору не проводилася). Коли комісія 

розглядала економічні, господарські, юридичні питання, де 

необхідними були спеціальні знання, то їй дозволялося 

запросити спеціаліста-консультанта. Це мала бути особа, яка 

перебувала на державній службі [IX, арк. 3 зв.].  

В інструкції з діяльності комісії досить детально 

вказувалося на необхідність точної інформації про час і місце 

злочину, суть його характеру, військову частину, установу, осіб, 

які спричинили шкоду. Комісія також подавала розмір шкоди за 

місцевими цінами та ін. [IX, арк. 3 зв.] 

Діяльність комісії мала водночас таємний характер, а 

інформація про заподіяні шкоди та інші злочини надходила до 

канцелярії начальника Штабу армії, де й створювалися узагальнені 

документи по всьому Південно-Західному фронту [IX, арк. 4]. 

Установлювалися правила, за якими мало здійснюватися 

відшкодування за рахунок російської казни: реквізиції предметів 

у воєнних цілях військовими або цивільними чиновниками; 

відшкодування населенню за “наряди” на виробничу працю та 

працю, викликану військовими обставинами; знищення хлібних 

посівів і трав; знищення усіх видів майна тощо. [VII, арк. 23]. 

Для проведення відшкодування створювався Головний 

комітет у справах розрахунків за реквізоване чи знищене за 

розпорядженням властей майно та Ліквідаційна комісія. 

Ліквідаційна комісія мала входити у відносини з місцевими 

особами для отримання відповідних матеріалів; викликати 

свідків і спеціалістів з окремих питань, які підлягали розгляду; 

проводити місцеві розслідування; доручати поліції проводити 

допити свідків і потерпілих осіб. 

Окремим положенням створювалася оцінна комісія. За 

розпорядженням генерал-губернатора діяла виїзна оцінна комісія, 

яка повинна була проводити аналіз на місці [VII, арк. 27]. До її 

складу входили як місцеві керівники, так і, передусім, спеціалісти з 

питань, що розглядалися. 
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Спеціальним положенням створювалися також Реквізиційні 

комісії. Чисельність представників визначалася начальником 

воєнного округу за поданням губернатора [VII, арк. 28]. 

Найбільше скарг надходило у зв’язку зі збитками, 

нанесеними військовими посівам і сільськогосподарським 

угіддям, пограбуванням окремих маєтків, наприклад, маєтку 

Станіслава Червінського. Йому належало 313 моргів землі, з 

яких посіви складали 170 моргів – та урожай взагалі не збирався, 

тому що тут проходили бойові дії – село Семаківці Городенківського 

повіту розташоване поблизу Дністра [X, арк. 1]. Лист-просьбу про 

відшкодування підписав місцевий війт. 

Священик Теофіль Глібовицький звернувся до Коломийської 

повітової оцінної комісії зі заявою про завдання йому збитків 

солдатами 186 полку (відділ саперів). Протягом листопада 1916 – 

січня 1917 р. солдати були розквартировані в селі Павдики 

Коломийського повіту у місцевій двокласній школі. Шкоду, 

заподіяну солдатами, священик описав у деталях, а саме – 

знищено: паркан – 250 метрів; пліт – 102 метри; виходок; стайня 

(цілком розібрана), криниця, замки, веранда, вікна і шпон до 

вікон, 3 дверей, замки від дверей, ринви, 20 лавок тощо [XI, арк. 

1]. Скаргу подання складено досить професійно, бо з кожного 

пункту визначено суму втрат у рублях (загальна сума становить 

4 433 руб.) [XI, арк. 1]. Ще однією особливістю цього документа 

була наявність свідків – місцевих мешканців Андрія Червінського, 

Якима Чорненького, Михайла Димида, Онуфрія Полюка [XI, 

арк. 1зв.]. 

Крім того Т. Глібовицький зазначав, що комісаріат тимча-

сового уряду може провести розслідування на місці, аби 

переконатися у здійснених солдатами збитках. Скаргу було 

подано 26 червня 1917 р. [XI, арк. 1 зв.]. 

Свідченням низької військової дисципліни російської армії 

стало вбивство 2 січня 1917 р. у Коломиї сторожа цегельного 

заводу Костянтина Струмецького та його дружини Анастасії. З 

інформації судового виконавця, поданої начальнику Печеніжин-

ського повіту, видно, що злочин здійснили військові з метою 

пограбування [XII, арк. 7]. 

У липні 1916 р. відділення контррозвідки штабу ІХ армії 

дало вказівки про затримання австрійських “ландитурмістів” 



ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Ф.Ф. ТРЕПОВА… 133 

(військовозобов’язаних) і обов’язкове виселення їх углиб Росії 

[XIII, арк. 1]. 

Окремі військовополонені австрійської армії, напевне, не 

відправлялися вглиб Росії, а використовувалися на армійських 

роботах. Скажімо, військовополонений Роман Бойчинюк (у 

документі зазначено – русин) працював санітаром у 162 польовому 

запасному шпиталі (розташованому в районі військ Волочиського 

та Підволочиського гарнізонів), але зі шпиталю втік. Його пошуки 

велися у Коломийському повіті, де він, ймовірно, мав би з’явитися 

[XIV, арк. 2] (листопад – грудень 1916 р.). 

У січні 1917 р. російська влада дала вказівки щодо роботи 

Комісії про перегляд стану військовозобов’язаних на зайнятій 

території. Усі юнаки, які досягли призовного віку, ділилися на 

дві категорії: особи, які при досягненні відповідного віку 

підпадали під висилку вглиб Росії, та ті, які добровільно з’явилися 

до повітових комісаріатів й не малу зв’язку з австрійською владою. 

Вони могли бути залишені на місцях і використовуватися на 

роботах, які проводили росіяни на місцях [XV, арк. 20]. 

4 січня 1917 р. Воєнний генерал-губернатор областей 

Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни, видав наказ, згідно 

з яким урядників та війтів зобов’язували інформувати полкове 

керівництво, воєнні шпиталі чи просто громадські організації 

про появу хворіб із метою запобігти епідеміям і поширюваності 

захворюваності [VIII, арк. 10]. 

Початок 1917 року викликав зміни в Російській державі та 

на фронті. Вони стали відчутними і на захоплених російськими 

військами територіях. 

Тимчасовий комітет членів Державної Думи, зазначалося у 

наказі Воєнного генерал-губернатора, який узяв владу у свої 

руки, буде працювати для створення нормальних умов життя й 

управління в столиці, запрошує Діючу армію та Флот зберігати 

повний спокій і жити з упевненістю, що загальна справа 

боротьби проти зовнішнього ворога ні на хвилину не буде 

припинена або послаблена [XVI, арк. 9]. З таким наказом 

звернувся начальник штабу Воєнного генерал-губернатора 

областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни, Палібін.  

У серпні 1916 р. начальники повітів отримали вказівки, що 

австрійські військові ще минулого року створили воєнний фонд 
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для закупівлі різних продуктів і матеріалів. Зібрані засоби дали 

змогу провести ці закупівлі у широких масштабах, і невдовзі 

утворилася ціла мережа складів, із яких продукти видавалися у 

відділення, створені для продажу продукції цивільному 

населенню. З приходом російських військ австрійці намагалися 

ці продукти вивезти, однак це не завжди їм удавалося. Таким 

чином, частина продуктів була знищена, а частина прихована. 

До приховування продуктів були причетні магістрати або просто 

довірені особи. Перші могли стверджувати, що продукти придбані за 

міські засоби, другі – віддали їх узагалі у вільну продажу. 

Начальників повітів зобов’язали провести відповідне 

розслідування для того, щоб виявити продуктові склади, 

конфіскувати їх і передати у фонд Російської держави 
 
[XIII, арк. 

8 – 8 зв.].  

Російська влада намагалася на окупованій території взяти 

під свій контроль залишені на складах продукти. Для цього 

навіть було вироблено “Порядок проведення оцінки товарів і 

продуктів, які знаходяться у залишених магазинах”. Для 

проведення оцінки створювалася комісія, до якої входили: 

1) чиновник місцевої поліції; 2) один або кілька представників 

магістрату за призначенням; 3) призначені за вибором від 

магістрату спеціалісти – від одного до трьох; представники 

торгівців, запрошені магістратом. Оцінка товарів повинна була 

здійснюватися на основі відповідних оцінних документів, якщо 

такі взагалі будуть. У разі відсутності таких документів, комісія 

повинна була провести власну оцінку
 
[VII, арк. 23]. 

У січні 1917 р. урядникам дільниць було надіслано 

розпорядження про збір інформації в кожному селі зокрема, про 

кількість наявної в населення великої рогатої худоби, інших 

тварин у господарстві, а також запасів сіна і соломи 
 
[XII, арк. 8].  

У наказі уряднику першої дільниці Печеніжинсього повіту 

Савельєву зазначалося, що ці дані для більшої успішності 

потрібно збирати за допомогою війтів, однак необхідно 

слідкувати за тим, щоб місцеві жителі не приховали дійсної 

інформації про господарський стан села
 
 [XII, арк. 110].  

На початку 1917 р. забезпечення російської армії продуктами 

харчування погіршилося, а тому вирішено було з ініціативи 

генерал-губернаторства проводити їх закупівлю у населення. 
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Начальникам повітів і поліцмейстерам уповноважений міністерства 

землеробства із закупівель для армії в областях Австро-Угорщини, 

зайнятих за правом війни, повідомив, що такі закупівлі будуть 

здійснюватися на базарах. Ішлося передусім про велику рогату 

худобу і свиней. Для цієї мети навіть був відряджений агроном 

Н.В. Штепан, який був уповноважений Головнокомандувачем 

арміями Південно-Західного фронту. Ці закупівлі мали здійснюва-

тися згідно з положенням про реквізиції від 24 жовтня 1916 р. з 

пониженням ціни на 15% від установлених. На місцях начальники 

повітів повинні були сприяти діяльності закупівельникам
 
 [XVII, 

арк. 1]. 

Здійснювалися й іншого характеру роботи. Наприклад, 

урядником Печеніжинського повіту була дана вказівка провести 

інвентаризацію квартир (січень 1917) із тим, щоби там розміщувати 

поліцейських чиновників й інших урядників. Квартири мали 

використовуватися для проживання офіцерів та інших військових
 
 

[XII, арк. 16]. 

Висновки. Упродовж липня 1916 – лютого 1917 рр. 

інститути окупаційної влади Галичини діяли під назвою 

“Генерал-губернаторства областей Австро-Угорщини, зайнятих 

по праву війни” на чолі з Ф.Ф. Треповим, політика якого 

цілковито була спрямована на забезпечення потреб російської 

армії та фронту. Доведено, що в умовах військового часу російська 

окупаційна влада в галузі соціально-економічної політики 

намагалася стабілізувати ситуацію в сільському господарстві, 

промисловості, транспортній, продовольчій, фінансовій та інших 

сферах. Проте внаслідок поразок російської армії у 1915 р. 

регіон зазнав численних реквізицій матеріальних цінностей, 

руйнувань важливих промислових об’єктів, масовим явищем 

стало біженство та виселення.  

Перспективним напрямом дослідження цієї проблеми є 

вивчення діяльності російської влади у містах Галичини зазначеного 

періоду. 
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НАУКОВІ ЧИТАННЯ ДОКТОРА ІВАНА ФРАНКА 

З ПРОБЛЕМ АНТИЧНОСТІ ТА МЕДІЄВІСТИКИ 

(САМБІР, 1903 р.) 

 
У статті проаналізовано три повідомлення про наукові 

виступи Івана Франка у жовтні – листопаді 1903 р. у місті 
Самбір перед місцевою інтелігенцією. Розкрито зміст кожної 
доповіді, які тематично стосувалися дискусійних питань, 
пов’язаних із кризою античної культури та процесом 
варваризації Римської імперії. Зосереджено увагу на рефлексії 
І. Франка щодо періодизації історії середніх віків, а також 
значення творчості італійського письменника Данте Аліг’єрі 
для пізнання ментальності середньовічного суспільства.  

Ключові слова:  античність, середні віки, Іван Франко, 
Данте Аліг’єрі, Самбір. 

 

Постановка проблеми. Вивчення української історіографії 

ХІХ – початку ХХ ст., присвяченої проблемам античності та 

медієвістики в Західній Європі, щойно розпочався, адже навіть 

рефлексії таких відомих дослідників, як М. Драгоманов (антико-

знавство) [10], і М. Грушевський (богемістики, литуаністика) [6, 7] 

лише нещодавно почали переосмислюватись у науковому дискурсі. 

Практично невідомими залишаються питання мотиваційної 

складової наукових студій дослідників тієї доби, їх методології та 

концептуального значення в історіографії загалом. Не є винятком і 

науковий доробок Івана Франка, який у своїх працях неодноразово 

звертав увагу на проблеми становлення середньовічної культури, 

особливості її розвитку в період раннього Відродження тощо [7; 9]. 

З іншого боку, сучасне франкознавство має бібліографію та  
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джерелознавчий матеріал, котрі дають змогу реконструювати творчу 

спадщину Івана Франка та його біографію. Щоправда, у напрямі 

узагальнення рефлексій сучасної І. Франкові громадськості, 

теперішні дослідження розвиваються поволі й мають розлогий 

характер. Основним завданням цього напряму є зіставлення 

фактів про публічні виступи І. Франка із відомостями, які тоді 

фіксувала різноманітна періодика (українська, польська, 

німецька, єврейська), а також тими даними, що збереглися в 

епістолярній спадщині Каменяра. Франкознавчий індекс періодич-

них видань поки що неможливо укласти, адже на відміну від творів 

Івана Франка, яких збереглося понад 4 000, його усних виступів, 

також і описів цих виступів було, зрозуміло, значно більше. Цим 

зумовлена актуальність сучасного франкознавчого пошуку та 

публікацій відомостей про публічні виступи Каменяра й 

рефлексій громадськості на їх зміст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслюючи 

історіографію цієї проблеми, відзначимо, що окремі проблемні 

складові теми студіювали виключно українські дослідники. 

Найповніше перший виступ І. Франка розглянув у спогадах 

відомий галицький педагог і письменник Іван Филипчак, який 

уперше опублікував інформацію про його урочистий прийом у 

самбірській філії Товариства “Руська бесіда”
 
[13, 526 – 527]. На його 

думку, виступ І. Франка був настільки актуальним для самбірчан, 

що навіть “…прийшла шкільна молодь вищих гімназійних 

класів і курсів учительського семінару” [13, 527]. Значну 

цінність для нас становлять дослідження Ярослава Грицака, 

який аналізує творчу діяльність І. Франка крізь призму його 

взаємин із малими громадами, зокрема й Самбора. Дослідник 

уважає, що Самбір вирізнявся власним “локальним менталітетом”, а 

тому з особливим зацікавленням і “по-своєму” сприймав І. Франка 

[5, 57,], [5, 489]. За старанням Я. Грицака, вперше у вільному 

доступі опинилася епістолярна спадщина вченого, зокрема і 

листування, яке стосується організації його виступів у Самборі у 

жовтні – листопаді 1903 р. Нещодавно ці листи опублікував і у двох 

виданнях проаналізував дрогобицький франкознавець Володимир 

Галик [1, 10 – 12; 2, 115 – 118]. Дослідник уважає, що “одним із 

ініціаторів відчитів був кореспондент І. Франка з кола самбірських 

адвокатів Данило Стахура” [2, 115]. Проте жоден із дослідників, 
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знаючи про виступи Івана Франка у Самборі у 1903 р., не знав про 

їхній зміст і тематику, оскільки документальні свідчення досі не 

були відомі. Спеціальних розвідок, присвячених описам його 

публічних виступів із проблем античності та медієвістики, 

наразі немає. 

У цій розвідці аналізуються маловідомі журналістські 

описи публічних виступів Івана Франка (Самбір, 1903), які були 

присвячені проблемам культурного занепаду періоду античності 

та появі середньовіччя у Зх. Європі, на культурному дискурсі 

яких, як прийнято вважати, і ґрунтувалася творча позиція 

італійського письменника Данте Аліг’єрі.  

Мета статті – виявлення наукового потенціалу 

рефлексій доктора Івана Франка, присвячених питанням культур 

античності та середньовіччя, а саме: їхній спільній хронологічній 

межі, цивілізаційним схожостям і відмінностям, загальним рисам 

їхньої формації. 

У літературі мало відомостей про те, за яких обставин 

самбірська філія Товариства “Руська Бесіда” з ініціативи 

відомого суспільно-політичного діяча й адвоката Галичини 

Данила Стахури (1860 – †1938) організовувала виступи доктора 

Івана Франка у Самборі. Двадцятого вересня 1903 р. керівництво 

філії у складі секретаря І. Чайковського та заступника голови 

Д. Стахури надіслало І. Франкові запрошення, в якому 

зазначило: “Виділ Руської Бесіди в Самборі має честь попросити 

Вас в кілька відчитів, якщо це можливо за кожним разом в 

суботу” [ІІІ]. На думку організаторів, наукові виступи 

“…спричинилися б до оживлення цілої нашої громади в Самборі…” 

[ІІІ]. Товариство гарантувало забезпечення необхідних умов для 

відчитів, а Д. Стахура пообіцяв, що зустріне І. Франка на пероні 

самбірського залізничного вокзалу, а всі необхідні кошти будуть 

відшкодовані [ІІІ]. У листі від 22 вересня 1903 р. Д. Стахура 

зауважив, що у зв’язку з політичною напругою між українською та 

польською національними громадами Самбора, а також через 

посилення позицій пропольських політичних сил серед інтелігенції, 

“живе слово” Івана Яковича було б особливо актуальним і “додало 

би нам [самбірчанам] духа і витривалости” [V]. Українську 

інтелігенцію, котра працювала у державних установах міста, 

Д. Стахура позиціонував як “трусливих державних урядників, 
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які піднепали моцно у дусі” [V]. В іншому листі від 14 жовтня 

Д. Стахура радився із І. Франком про формат відчитів, оскільки, 

попередньо ознайомившись із тематикою доповідей, самбірська 

філія Товариства “Руська Бесіда” запропонувала запросити на 

зустрічі з Каменярем ширше коло громадськості. Було заплановано 

роздрукувати афіші та закласти кошторис на організацію прийому 

[І]. У наступному листі від 21 жовтня 1903 р. організатори просили 

надіслати текст доповідей для пред’явлення в комісію з питань 

цензури, яка діяла при самбірському старостві [ІV]. 

Виступи І. Франка у Самборі логічно продовжили його 

просвітницьку місію й у Перемишлі, звідки нещодавно повернувся 

до Львова. Приміщення Товариства, де мав відбутися перший 

виступ, мало три кімнати, винайняті у будинку пана Гендзінського, 

на партері, навпроти костьолу оо. Бернардинів. Щоправда, у зв’язку 

з можливими провокаціями з боку опозиції до І. Франка, молодь 

Товариства “Руська Бесіда” винайняла найкращу у Самборі залу в 

готелі пана Букетинського, в якому згодом, у міжвоєнний період, 

діяв магазин польської торгівельної спілки [13, 526 – 527]. Серед 

присутніх були і члени самбірської “Бесіди”, до якої входило 

близько 50 осіб з числа інтелігенції Самбора та околиць 

(урядники, священики, студенти шкіл та ін.). На перші два 

читання було запрошено шкільну молодь вищих гімназійних 

класів і курсів учительської семінарії, яка прибула у шкільних 

одностроях. Також “потай” прийшли запеклі критики діяльності 

І. Франка, навіть деякі священики [13, 526 – 527]. 

Зі спогадів І. Филипчака довідуємося, що “тоді 

запрошувати Франка на “Бесіду” було таки трохи небезпечним і 

ризикованим ділом”, адже його часто називали “соціалістом, 

поступовцем та безбожником” [13, 526 – 527]. Відвідини виступів 

І. Франка могли закінчитися серйозними неприємностями з 

поліцією, зрештою серед еліти “Бесіди” були переважно “цісарсько-

королівські урядовці з золотими ковнірами та священики”, які 

абсолютно не сприймали франкову критику церковної політики та 

діяльності духовенства. Для того, щоб хоч якось зменшити 

реакцію консервативних кіл, Товариство спочатку організувало 

виступи для директора української гімназії в Перемишлі Григорія 

Цеглинського [13, 526 – 527].  



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 142 

Перший виступ І. Франка І. Филипович описав так: 

“І. Франко вийшов на катедру в чорнім, довгім по коліна 

“шлюсроку” і в вишиваній сорочці. Відчит читав ні тихо, ні 

голосно. Заголовка відчиту я не чув. Зі змісту дійшов я 

переконання, що це мова про епоху Відродження; давав при 

цім деякі вказівки нашій молоді і взивав її до праці над 

культурним розвитком народу. Дісталося тоді дещо середньовічному 

панству, та за це деякі наші катехити, як педагоги, дали пізнати своє 

невдоволення з присутності учеників на відчиті” [13, 527 – 528].  

Зауважимо, що публічні доповіді І. Франка, як виявилося, 

значно передували часу виходу його культової книги “Данте 

Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із 

його поезії” (Львів, 1913) [19]. Першого листопада 1903 р. 

редакція газети “Самбірсько-Дрогобицький Тиждень” повідомила 

громадськість краю про перший публічний виступ Івана Яковича у 

Самборі [19]. Наукові читання, присвячені творчості Д. Аліг’єрі,  

д-р І. Франко розпочав у Самборі в суботу, 24 жовтня 1903 р. [19, 2].  

Під час першого виступу дослідник намагався розтлумачити 

громадськості історичне значення “старожитнього світу” та причини 

занепаду Римської імперії. Особливу увагу І. Франко зосередив 

на характеристиці середніх віків, їх хронології, головним 

особливостям суспільного розвитку, світогляду, опираючись 

при цьому на серйозні джерела. У півторагодинному відчиті 

він докладно представив слухачам характерні ознаки 

історичного та культурного розвитку Зх. Європи, починаючи від 

IV ст. і закінчуючи часом, в якому жив Великий Данте. 

Концепція виступу полягала у тому, щоб підвести слухачів до 

кращого розуміння історичної ролі творів Д. Аліг’єрі для його 

доби, особливо щодо зміни світогляду не тільки рядової людини, 

але й тогочасного “світу” загалом. Він одним із перших в 

українській історіографії доби “позитивізму” намагався дати 

оцінку перехідному хронологічному періоду в культурному 

розвитку Зх. Європи, тобто часу занепаду Римської імперії й 

утворення варварських держав, а тому лектор невипадково 

звернув увагу слухачів на те, що “Занепад старожитнього світу 

[римського] і перехід до середніх віків, це була одна з 

найтрагічніших і найстрашніших епох в історії людства. 

Найбуйніша фантазія при найбільшому смисловому напруженні 
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не в змозі собі уявити величину та глибину цього упадку”. А з 

іншого боку, треба звернути увагу на намагання І. Франка 

розтлумачити термін “середні віки”. Ця інформація є особливо 

важливою, адже, як відомо, дискусії з цього приводу є 

актуальними і сьогодні. Для того, щоб хоч якось наблизити 

слухачів до розуміння цієї складної епохи, він намагався 

окреслити дрібні характерні тези своїх попередніх досліджень, 

отриманих не тільки під час перекладів творів середньовічних 

поетів, але й з огляду на власні знання про попередню 

елліністичну епоху. Лектор зазначив: “Ще в IV столітті після 

народження Христа Італія, Греція, Мала Азія, Сирія, Єгипет, і 

насамкінець Північна Африка являли собою єдиний великий 

музей: густо залюднений, вкритий квітучими і чисельно 

залюдненими містами, в яких на сонці виблискують мармурові 

будівлі святинь, театрів, міських будівель і приватних палаців”. 

Далі, послуговуючись даними археологічних розкопок станом на 

1903 р., автор переконував, що “навіть у маленьких містечках 

поряд з театрами діяли школи, ринки, портики, лазні та ін.” [19, 

2]. Особливу увагу І. Франко звернув на унікальний архів 

рукописів античних авторів, який був віднайдений у смітнику 

Оксиринха (місто папірусу) у Північному Єгипті. Оригінали 

таких творів, як “Атенська політика Аристотеля”, “поезії 

Бакхіліда” та “міміамби Геронда” на початку ХХ ст. дали змогу 

людству безпосередньо зануритися у світ Античності, більш 

докладно пізнати його світоглядну традицію й відмінні від 

середньовіччя риси. 

Далі І. Франко акцентував увагу громадськості на творі 

“Опис Еллади” давньогрецького письменника та мандрівника 

Павсанія, який, подорожуючи Грецією, докладно описав 

незліченні скарби різьбярства, архітектури і малярського 

мистецтва, котрі були характерні для усіх міст і містечок Греції 

та пізнішої Римської імперії. Підкреслюючи величність античної 

культури, він ставив у приклад так звані культурні “чуда” 

античності – Атен, Александрію, Пергам, факти існування 

потужних бібліотек й академій, розвинутих промислів і торгівлі, 

появу наукових диспутів, а також “жвавий” розвиток 

письменності. Щоправда, на думку І. Франка, порівняно з Римом 

усі інші міста видавалися провінційними, бо їх справжня 
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столиця затьмарювала своїм блиском і багатством. За його 

підрахунками, у час правління імператора Траяна у Римі 

проживало 1 500 000 мешканців, діяло 423 святині, було 254 

золотих та виготовлених зі слонової кістки погрудь богів,  

2 колоси, 22 великі статуї на конях, 3 785 статуй цезаря та інших 

видатних римлян, 1 353 криниць та басейнів, 28 бібліотек і 

театрів (найбільший міг умістити 22 888 глядачів), а також 

великий цирк на 375 000 місць. Порівнюючи останню пам’ятку 

архітектури, І. Франко зауважив, що цей цирк міг помістити всіх 

мешканців Львова, Кракова й 33 великих міст Галичини, які 

діяли станом на 1903 р. Такі урбаністичні порівняння зазвичай 

полегшували розуміння античної епохи серед слухачів. 

Повертаючись до теми Риму, доповідач зауважив, що у місті 

було 2 000 палаців і 867 публічних міських бань так 

зв. “римських”, що були невід’ємним елементом культури 

римлян. І. Франко зі сарказмом наголосив на тому, що 

“сучасний” Відень як столиця Австро-Угорщини мав на початку 

ХХ ст. лише 57 лазень. У Римі було зосереджено кілька тисяч 

найрізноманітніших творів мистецтва, яких на початку ХХ ст., на 

думку вченого, не налічували деякі столиці, взяті разом. Усе це, як 

уважав дослідник, виглядало як культурне “złudzenie”, адже у перші 

200 – 300 років після спалення Риму ці культурні надбання 

практично зникають [19, 3]. 

Чи не вперше в українській історіографії І. Франко 

намагався пояснити причини культурного занепаду Зх. Європи. 

На думку дослідника, головну роль відіграла “внутрішня 

моральна зігнилість християнства, яке було новим ворогом 

поганського світу, а також напади диких орд варварів”. Як 

відомо, він завжди з недовірою ставився до ієрархії 

християнської церкви, а тому, за словами самбірських і 

дрогобицьких журналістів, лектор намагався охарактеризувати 

раннє християнство з усіма його “ідеальними та темними 

сторонами, опираючись виключно на правдивих свідченнях”. 

Журналісти зауважили, що лише невелика частина присутніх 

бачила у цій рефлексії І. Франка ознаки атеїзму, оскільки мали 

“невеликий рівень наукового мислення й не оперували 

джерельним матеріалом у цілому”. В описі виступу Каменяра 

журналісти писали: “Цей виступ видався безбожним тільки тим, 
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хто ніколи не читав листів Св. Фоми, Св. Ліґурія, а також тим, 

хто ніколи не прислухався до викладів відомих учених 

теологів!” [19, 3]. Загалом журналісти позиціонували “суботній 

виступ” як такий, що “не містив жодних ознак блюзнірства і 

зневаги щодо християнської релігії”, і навіть більше того – “ті, хто 

знав мало, могли на цьому читанні багато чого нового пізнати” [19, 

3]. Наступні публічні читання І. Франка у Самборі було заплановано 

провести 7 листопада 1903 р.  

Після доповіді керівництво “Руської бесіди” запросило 

доктора І. Франка на чай до приміщення Товариства, де відбувся 

теплий прийом: “…молодь звела танці, а пані – гутірку”. Згодом 

І. Франко поцікавився у студента Мацюрака чи є в Товаристві 

бібліотека, екскурсію в якій проводив безпосередньо І. Филипчак. 

Під час огляду каталогів він замовив книги “Wie ich die Seele 

erfunden habe” доктора І. Фішера та “Християнское чтеніє”. 

Щодо останньої книги він домовився з І. Филипчаком про обмін 

на одне із видань, присвячених белетристиці [13, 526 – 527]. 

Другі читання І. Франка супроводжувалися виразним 

політичним колапсом, бо дирекції самбірської учительської 

семінарії та державної гімназії заборонили йому виступати у 

приміщенні навчальних закладів, і, побоюючись реакції з боку 

своїх студентів, заборонили їм йти на цей виступ [18]. Скажімо, 

директором самбірської цісарсько-королівської гімназії працював  

д-р філософії, член самбірського магістрату Францішек 

Томашевський [20, 1]. Зовсім невипадково, журналісти зазначали, 

що “другі читання прелегента доктора Івана Франка присвячені 

Данте Аліг’єрі, відбулися в залі Музичного товариства” [18]. 

Відомий той факт, що виступи І. Франка відвідував відомий 

етнограф, учитель латинської й української мови цієї гімназії 

Філарет Колеса, який позиціонував його доброзичливою рефлексією: 

“Ходяча енциклопедія усякого знання” [15; 218].  

У вступі доповіді І. Франко охарактеризував середньовічну 

поезію Південної Франції, особливості творчості середньовічних 

трубадурів, звертаючи особливу увагу на тексти пісень про милість 

і милосердя. Окремий акцент стосувався символічного значення 

ролі нареченої в середньовічному суспільстві, яке підносило її 

статус до “неземних істот”. Згодом він розповів присутнім про 

розвиток італійської народної поезії, яка, на його думку, дуже 
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пізно з’явилася у Флоренції та Болонії, і котру розвинув Данте 

Аліг’єрі. Докладно розповів про життєдіяльність Данте та його 

становлення в політичному житті Італії. Уперше в українській 

історіографії І. Франко проаналізував політичні дебати Данте у 

процесі суперництва між партіями Ґвельфів та Ґібеллінів. 

Приналежність до партії Ґвельфів суттєво вплинула на його 

творчість, оскільки, будучи вигнаним флорентійськими міщанами, 

він змінив політичну орієнтацію на програму Ґвельфів. Цей крок 

І. Франко пояснював прагненням Данте повернутися до “коханої 

Флоренції” за допомогою протекції імператора. Але справа не 

була доведена до кінця, а “найбільший італійський геній”, як 

зазначив доповідач, “як звичайний простолюдин гине в 

найбільшій бідності” [18]. 

В основній частині доповіді І. Франко охарактеризував поезію 

Д. Аліг’єрі. На його думку, особливий вплив на становлення 

поетичної творчості генія відіграла зустріч 9-річного хлопця із  

8-річною Беатрисою. Невипадково, Каменяр цитував присутнім 

твори Данте “Vita nuora” і “De vulgari eloquio” [18]. На завершення 

доповіді повідомив громадськість про тему третього читання, 

котре запланував присвятити виключно “Божественній комедії”. 

У статті журналісти зазначили, що “це лише короткий опис того, що 

насправді виголосив І. Франко перед численною громадськістю” 

[18]. 

Третій виступ І. Франка відбувся у залі педагогічного 

товариства 28 листопада 1903 р. і був присвячений темі 

“дантового пекла” [18]. На виступ приїхала інтелігенція не 

тільки із Самбора, але й навколишніх сіл. Слухачі мали змогу 

ознайомитися з підходами І. Франка щодо його розуміння пекла 

в суспільстві доби Данте Аліг’єрі. Важливо, що він під час 

виступу “розшифровував” слухачам справжніх людей, яких 

зобразив у пеклі середньовічний поет. Журналісти писали, що в 

останньому виступі І. Франка “не прозвучало жодних небезпечних 

тенденцій, які б не опиралися на відомий раніше досвід, а тому не 

заперечували апріорі” [18]. 

Висновки. Виступи І. Франка, організовані Товариством 

“Руська бесіда”,  фактично на п’ять років випередили наукові 

читання, які, починаючи з 1907 р. у Самборі, систематично 

почало проводити “Товариство руської шляхти в Галичині”. Це 
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свідчить про намагання організаторів ознайомити якомога 

ширші верстви української громади Самбора та околиць із 

європейською середньовічною літературою та культурою.  

Виступи І. Франка також певною мірою ілюструють 

український науковий дискурс початку ХХ ст. щодо важливих 

питань розвитку західноєвропейської середньовічної культури, 

адже, як відомо, співпраця з науковою школою М. Грушевського 

у період 1895 – 1907 рр. суттєво вплинула на наукові студії 

І. Франка. Згодом співпраця з І. Калиновичем, у справі видання 

проектів “Міжнародної” та “Всесвітньої” бібліотек, мала за мету 

популяризувати в українському перекладі твори західноєвропейської 

середньовічної літератури.  

Публічні виступи І. Франка в Самборі у 1903 р. були, з 

одного боку, певним вступом до його спеціального, більш 

розлогого дослідження діяльності Данте (1913), а з іншого – 

одним із ключових епізодів у становленні української Дантіани у 

принципі. Він уже наступного року вирушає у подорож 

італійськими містами – Венеція, Рим, Флоренція, – щоб наочно 

ознайомитися із особливостями італійської культури. Показовим 

є той факт, що впродовж “довгого” дослідження культури 

середніх віків, яке тривало ще з гімназійних часів, І. Франко 

розробив власне трактування цивілізаційного підходу в контексті 

тлумачення середньовіччя.  

Проблема соціальної нерівності, а також дантова теза про 

рівність усіх соціальних верств у пеклі, були особливо актуальними 

для політичних поглядів українського інтелектуала, які він так чи так 

констатував у виступах, стаючи все більш подібним до Данте, 

“великим вигнанцем у рідній Флоренції” [12].  

 

Джерела та література 

І. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 14 жовтня 1903 р. із 

Самбора / Данило Стахура. – Відділ рукописних фондів і текстології 

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (далі – І. Л). – Ф. 3. – Од. зб. 

1624. – С. 251. 

ІІ. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 14 листопада 1903 р. із 

Самбора / Данило Стахура. – І. Л. – Ф. 3. – Од. зб. 1624. – С. 257. 
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Лазорак Богдан. Научные чтения доктора Ивана 

Франко по проблемам античности и медиевистики (Самбор, 

1903 г.). В статье проанализированы три сообщения о научных 

выступлениях Ивана Франко в октябре-ноябре 1903 г. в городе 

Самборе перед местной интеллигенцией. Раскрыто краткое 

содержание каждого доклада, которые тематически касались 

спорных вопросов связанных с кризисом античной культуры и 

процессом варваризации Римской империи. Сосредоточено 

внимание на рефлексии И. Франко относительно периодизации 



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 150 

истории средних веков, а также значение творчества итальянского 

писателя Данте Алигьери для познания ментальности средне-

векового общества. 

Ключевые слова: античность, средние века, Иван Франко, 

Данте Алигьери, Самбор. 

 

Lazorak Bohdan. Scientific readings of Dr. Ivan Franko 

on the issues of antiquity and medieval studies (Sambir, 1903). 
The paper analyzes three unidentified scientific presentations of Ivan 

Franko which took place in October-November 1903 in Sambir to 

local intelligentsia. The summary of each report is revealed, they are 

thematically related to the discussion of issues related to the crisis of 

ancient culture and the process of barbarization of the Roman 

Empire. Special attention is focused on an unknown reflection of 

Ivan Franko about the periodization of the medieval history and 

importance of creativity of Italian writer Dante Alighieri to the 

knowledge of the mentality of medieval society.  

Key words: antiquity, Middle Ages, Ivan Franko, Dante 

Alighieri, Sambir. 
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ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ 

ДІАСПОРНОГО ЧАСОПИСУ У США “СВОБОДА” – 

КОРЕСПОНДЕНТИ ІВАНА ФРАНКА 

 
У дослідженні на основі неопублікованих і досі маловідомих 

широкому загалу епістолярних джерел простежено процес 
становлення та розвитку співпраці Івана Франка з головними 
редакторами діаспорного часопису у США “Свобода”. Установ-
лено, що редактори цього часопису публікували перекладацькі 
праці та поетичні твори як за життя, так і після смерті 
українського вченого.  

Ключові слова: Іван Франко, Нестор Дмитрів, Іван Ардан, 
Стефан Макар, українська діаспора у США, газета “Свобода”, 
листи. 

 

Постановка проблеми. Відомим є той факт, що Іван Франко 

впродовж усієї наукової діяльності намагався підтримувати зв’язки з 

вітчизняними та зарубіжними редакціями часописів. Це не дивно, 

адже особистість українського генія кінця ХІХ – початку ХХ ст. була 

однією з найвідоміших, про яку добре знали як удома, так і у світі, 

намагалися налагодити з ним різного роду співпрацю. Такій 

авторитетності І. Франка сприяло те, що він вільно писав чотирма та 

перекладав чотирнадцятьма мовами, а це, зрозуміло, дало змогу 

налагодити знайомства та тісне співробітництво із визначними 

діячами європейської та світової літератури, культури, мистецтва, 

редакціями газет тощо. Його справедливо вважають великою 

людиною, а залишена творча й епістолярна спадщина, на наш 

погляд, ще довго буде сприяти доповненню автобіографічних 

даних І. Франка, його товаришів по науковій ниві та ін. 

Актуальним у цьому плані є вивчення його епістолярної спадщини  

 
© Галик Володимир, 2013 
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з головними редакторами зарубіжних часописів, зокрема діаспор-

ного часопису “Cвобода”, адже саме ці джерела, при ґрунтовному 

вивченні й аналізі, дадуть змогу заповнити прогалини 

співробітництва українського вченого з цією газетою та з її 

редакторами.  

Аналіз останніх досліджень засвідчує, що зв’язки та 

співробітництво І. Франка з головними редакторами діаспорного 

часопису у США “Cвобода” в сучасному українському 

франкознавстві фактично не досліджене. У франкознавчих 

працях було розглянуто на основі опублікованих і досі 

невідомих широкому загалу епістолярних джерел лише питання 

Франкового наміру емігрувати до Америки та визначено причини не 

реалізації цього задуму [1]. Побіжно тему Франкового 

співробітництва із діаспорними часописами торкався діаспорний 

дослідник-франкознавець Лука Луців. Зокрема у праці “Іван 

Франко – борець за національну і соціальну справедливість” він 

писав: “…Іван Франко таки безпосередньо співпрацював із 

“Свободою” і в десяті роковини її прислав для надрукування на її 

сторінках віршований переклад з німецького баляди Августа 

Бюргера “Цісар і ігумен”. Під цим перекладом, що займає 

повних дві шпальти “Свободи” (точніше одну шпальту – В. Г.), 

подано дату: Львів, дня 15-го листопада 1903…”. [3, 315].  

Зважаючи на відсутність окремого дослідження з 

проблеми співпраці Івана Франка з редакторами часопису 

“Свобода”, ставимо собі за мету на основі чималої 

маловідомої їх епістолярної спадщини простежити процес 

становлення та розвитку їх співробітництва. 

Перш ніж проаналізувати співробітництво Франка із 

часописом, наголосимо, що вчений позитивно ставився до 

редакцій україномовних газет у США. Так, аналізуючи стан 

української літератури за 1898 р., зачепивши проблему 

українських видань у США (часописи “Америка”, “Свобода”), 

І. Франко зазначив, що “крім інформаційних матеріалів, ця 

газета вміщує також белетристичні твори, передруковує все, що 

є визначного в українській пресі. З американського українського 

середовища досі ще ніхто не став настільки відомим, щоб міг 

бути включеним до літератури: лише Нестор Дмитрів виявився 

добрим спостерігачем життя”
 
[16, 13].  
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Нестор Дмитрів був його добрим приятелем та 

підтримував із ним тісні наукові зв’язки. Зокрема про це 

свідчать його два листи до І. Франка. 15 січня 1896 р., коли 

Н. Дмитрів став редактором “Свободи”, написав листа, у якому 

просив дозволу популяризувати його твори поміж українців 

Америки. З цього приводу він писав: “… почуваємось до 

обов’язку просити Вас о ласкаве зізволенє передруковувати 

Ваші оповідання в нашій “Cвободі”. Понєже нові видання Ваші 

недоступні для наших людей на разі, зі взгляду на дуже слабий 

імпорт книжок з Галичини, сподіємося, що не будете противні – 

якщо ми за помочю “Свободи”, будемо познакомляти людей з 

Вашими знаменитими оповіданями” [I, 299]. 

Відповідь І. Франка була позитивною, 

оскільки у липні 1896 р. Н. Дмитрів разом із 

листом до вченого надіслав гонорар за вірш, 

який призначався для “Cвободи” у розмірі 

трьох американських центів [II, 465].  

Ще будучи редактором часопису 

“Свобода”, Н. Дмитрів планує заснувати 

перший “Календар Українського Народного 

Союзу”. У 1896 р. він розпочинає підготовку 

видання. З цього приводу, 29 липня цього ж 

року священик пише І. Франку: “У нашім “Календарі” за 1897 р. 

хотіли би помістити Вашу фотографію і коротку житепись. Для 

того прошу о надісланє на мою адресу свої фотографії”. 

Водночас Н. Дмитрів просить ученого написати для 

майбутнього видання коротку статтю на тему еміграційного 

руху, яка прислужилася б українцям у Америці [II, 465].  

Подальша історія справи з видання Н. Дмитрієвим 

першого номера “Календаря Українського Народного 

Союзу” вимальовується із наступного листа до І. Франка (був 

тоді вже редактором журналу “Житє і слово”), в якому 

повідомляє, що на 1 липня 1897 р. заплановане видання першого 

числа “Календаря”, і тому просить ученого подати замітку про 

це у часописі “Житє і слово”. Розповідаючи про “Календар”, 

Н. Дмитрів підкреслює, що він має стати головним органом 

Українського Народного Союзу в Америці та сприяти 

організації місцевого українства та підтримувати їх зв’язки з 

Нестор Дмитрів 
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батьківщиною. На його думку, цей часопис поки що не матиме 

такої сили як польський “Przegląd Emigracyjny”, але його 

редакція буде докладати максимум зусиль, щоб подавати 

найцікавіші матеріали з історії української еміграції в Америці, 

оскільки ця проблема є “найважнішою економічно-суспільною 

справою в Галичині” [III, 31 – 32].  

 

Автографи листів Нестора Дмитріва до Івана Франка 

    

 

Хочемо зазначити, що Іван Франко безпосередньо 

співпрацював зі “Свободою” та підтримував зв’язки з її 

наступними редакторами. Про це свідчать три листи четвертого 

редактора “Свободи” – Івана Ардана. Його кореспонденції до 

Франка охоплюють період 1896 – 1898 рр. Перший лист 

датується 27 серпня 1896 р. Із його змісту дізнаємося, що він 

адресувався редакції часопису “Kurjer Lwowski”, де в цей час 

працював І. Франко.  

Автор листа розпитує вченого про журнал “Житє і Слово”, 

оскільки, як стверджує, не має ані примірників, ані інформації 

про видання. І. Ардан надсилає І. Франку два долари на 

передплату журналу за 1893 р. і просить надіслати всі його числа.  
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Якщо сума буде замалою, то він зобов’язується відправити після 

отримання часопису. Водночас І. Ардан просить ученого написати 

“короткий ескіз про Русинів ото хоч би заг[оловком] “Забутий 

народ” до котрого з американських 

місячників” [V, 607 – 608]. Далі автор 

розповідає про можливий зміст Франкової 

статті. За його словами, це має бути не 

дуже велика стаття, оскільки американці не 

“люблять довгих річей читати”, та 

складатися з таких актуальних історичних 

проблем: “князя котрого – Хмельницкого і 

теперішні типи галицькі і українські. Крім 

того можна б дати Шевченка, Драгоманова 

та ін… можна б перейти історію Русинів, 

вказуючи на роки, яку вони відіграли в загальнім поступі 

европейскім… Як Русини радят собі в своїй біді і які їх вигляди на 

будучність”. Далі він радить ученому розповісти, що майже 200 тис 

українців знайшли гостинний притулок на американській землі. 

Пропонує також згадати про віросповідання “русинів”, православ’я 

та як унія шкодить українцям у контексті національного занепаду 

[V, 608 – 609]. 

Підсумовуючи, І. Ардан зазначає: “Впрочім думаю, що Ви 

добродію самі се все дуже добре розумієте і певно не забудете 

звернути увагу на річи вказані”. Розмір статті мав становити 6 – 8 

сторінок звичайного формату. За словами кореспондента, ця праця 

стане дуже корисною для українських американців, які пам’ятають 

своє коріння та традиції, бо місцеві часописи популяризують лише 

грецьку, польську, російську та інші культури, оминаючи українську 

[V, 609].  

Завершуючи листа, І. Ардан просить І. Франка, у разі 

згоди, взятися до роботи одразу ж після отримання листа і 

вказати свої умови. Редактор “Свободи” обіцяє йому добру 

плату за статтю та просить також надіслати ілюстрації і 

портрети, які б доповнювали текст [V, 609 – 610]. 

Наступний лист отець І. Ардан написав 9 вересня 1897 р. 

Будучи членом Українського (Руського) Народного Союзу, він 

секретарював на четвертій Конвенції в Мейфілді [4]. З цього 

приводу він пише: “Дня 8 червня с[его] р[оду] на вечорку 

 
Іван Ардан 
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відбувшімся з нагоди конвенсії “Союза” в Mayfield, нам 

ухвалено заладити товариство, котрого цілею булоб спомагати 

матеріально рух людовий поміж рускими мужиками в 

Галичині”. Продовжуючи розповідь, акцентує, що того вечора 

було зібрано 61 долар 40 центів і організовано товариство, для 

якого поки що не вироблено назву через суперечності. Проте з 

метою запобігання розтрати цих коштів, було постановлено 

надіслати їх для української радикальної партії Галичини на 

таких умовах: “а) що гроші ті будуть триматись в свіданії нібито 

від других, під назвою: “Фонд Русинів американських на ціль 

руско-укр[аїнської] рад[икальної] пратії в Галичині”, b) що 

каждоразове отримання грошей буде поквитоване а 

“Гром[адському] Голосі” взглядно органі партії рад[икальної], 

с) що так само в “Гром[адському] Гол[осі]” взглядно органі 

партії рад[икальної] буде публіковано коли і на яку ціль і яку 

суму з тих грошей ужито” [VI, 155 – 158]. 

Побіжно, за словами І. Ардана, було прийняте рішення “задля 

недогідности переписування ся з кількома людьми іменувати Вас 

В[исоко]п[оважний] Добродію своїм мужем довірія, на котрого руки 

всі гроші будуть пересилатись і єсліж би однак Ви, задля яких 

причин клопоту того на себе приняти не хотіли – просити Вас 

вказати нам другого відповідального на се чоловіка”. Редактор також 

зазначав, що відповідно до тих ухвал, І. Франкові надіслано суму в 

розмірі 61 долар 90 центів (61 дол. 40 цент. – сума початкового 

збору; 50 центів – добір до початкової суми). Інформацію про 

жертводавців І. Ардан не подавав, вважаючи, що вона займе багато 

місця в газеті [VI, 158 – 159]. 

Далі кореспондент повідомив українського вченого, що 

отримав тільки 2 і 4 книжки часопису “Житє і Слово” за 1897 р. 

Аналогічною була ситуація і з часописом “Громадський Голос” – 

“дістаю дуже нерегулярно – богато чисел мені бракує”. Тому 

просить І. Франка повідомити його до кінця року, скільки 

потрібно ще грошей доплатити за ці часописи. Завершуючи листа, 

редактор ділиться із ученим своїми міркуваннями щодо 

“Громадського Голосу”, який, на його думку, повинен мати кілька 

своїх представників у Америці, щоб розповсюджувати та 

популяризувати газету серед українських американців. Тому 

потрібно встановити ціну на цей часопис для американців і 
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зробити для нього рекламу. Зі свого боку, часопис “Свобода” 

публікував би на своїх шпальтах адреси передплатників у 

Америці та подавав оголошення “Громадського 

Голосу”. До аналогічної роботи І. Ардан 

закликає редакцію “Громадського Голосу”. 

Ціна для передплатників “Свободи” становила 

б 1 долар на рік. Такий вид співпраці він хотів 

більш детальніше обговорити із своїм попе-

редником – редактором “Свободи” – Стефаном 

Макаром [VI, 159 – 160]. 

У останньому листі до І. Франка від 21 

[вересня] 1898 р., І. Ардан розповідає про те, 

що недавно надіслав йому від “американських 

Русинів” 50 доларів для потреб Русько-української радикальної 

партії. Водночас просить дозволу на переклад литовською його 

творів, оскільки американські литовці виявляли бажання 

ознайомитися з творчістю українського вченого. Далі редактор 

пише: “Єслі Ви не противні сему – повідомте мене о тім, а також 

вкажіть котрі річи Ви уважаєте найбільше до перекладу 

відповідними. Зазначити мушу, що Литовці хотячі перекладати 

Ваші твори – люди бідні і тому заплатити грішми Вам не 

можуть. Они моглиб що найбільше дати Вам 500 – 1000 

примірників з того, що видрукують”. Завершуючи листа, 

просить не баритися з відповіддю та подає контактні адреси в 

Оліфанті та Скрентоні [IV, 41 – 42].  

Від цього моменту, і аж до смерті І. Франка, жодних 

епістолярних джерел від наступних редакторів часопису 

“Свобода” до нас не дійшло. Але це не дає жодних підстав 

твердити, що він припинив співпрацю з редакцією часопису. 

Зокрема, відомим є той факт, що з нагоди десятиліття газети 

“Cвобода”, учений надіслав до її редакції віршований переклад 

балади німецького письменника А. Бюргера “Цісар і ігумен”,яка 

була розміщена на другій сторінці 21 числа “Свободи” за 1904 р. 

У преамбулі до Франкового перекладу редакція помістила такі 

слова: “Імя сего славного нашого письменника звісне майже 

кожному Русинови-Українцеви. Навіть селяне та малі дїти знають  

 

 
Стефан Макар 
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Фрагменти автографів листів Івана Ардана до Івана Франка 

    

 

єго і залюбки читають єго твори. Іван Франко, хлопський син. 

Родив ся 1856 року в дрогобицькім повітї, в Галичинї. Кінчив 

університет у Львові. Задля любови свого народу та люботи 

“меншого брата”, перетерпів богато на своїм віку від чужих і від 

своїх, але не подав ся духом. Своїми незвичайнми здібностями, 

непохитною, самостійною вдачею та своєю муравлиною працею 

виборов собі не лиш перше місце поміж своїми, але також 

зискав повагу у чужих так для свого імени як і для руского 

(українського – В. Г.) слова та всеї руско-українскої нації. Єго 

дуже численні та ріжнородного змісту твори перекладають на 

ріжні европейскі мови. Іван Франко є справді гордостию руско-

українскої нациї” [2, 2]. Ушанувала І. Франка “Свобода” й у 

1913 р. – її накладом було видано його повість “Перехресні 

стежки” [15, 585]. 

Найбільше Франкознавчої рубрики на шпальтах 

“Cвободи” було опубліковано після смерті Івана Франка, а саме 

у перші три місяці. Так, у числі 83 “Свободи” від 11-го липня 

1916 р., на другій сторінці часопису було опубліковано його 

некролог, гімн “Вічний революціонер”, спогади І. Свєнціцького 
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про вченого, які було передруковано із часопису “Киевская 

Мысль” (число 143 від 5 червня 1916 р.), вірш Д. Камінського “На 

спомин Іванови Франкови” та досить розлогу статтю “Національне 

нещастя”, де у контексті Першої світової війни стверджується, що 

смерть І. Франка стала ще одним нещастям для українського люду 

[5, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

У 84 числі “Cвободи”, у рубриці “По смерти Івана Франка”, 

редакція газети перелічила заходи, які будуть проведені 

“Українською Народною Громадою” та “Просвітою” в Нью-

 

 
Публікація з ілюстрацією вірша І. Франка “Мойому 

читачеви” (Свобода. – 1916.  – Ч. 90. – С. 3.) 
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Йорку впродовж червня-серпня 1916 р. На другій сторінці газети 

було опубліковано “Каменярі” Франка й розміщено таку рекламу: 

“Купуйте переписні картки (посткарти) Івана Франка” [12, 2]. 

У наступних номерах публікувалася інформація “У справі 

фонду ім. Івана Франка”, передруковувались матеріали про 

смерть ученого з інших діаспорних європейських газет [9, 2]. 

Згодом редакція “Свободи” по частинах друкувала поему 

Франка “Мойсей” [6, 4; 13, 4; 10, 4; 7, 4; 14, 4; 11, 4; 8, 4], а у  

90-му числі – вірш “Мойому читачеви” [14, 3].  

Висновки. Підсумовуючи, підкреслимо, що франкознавча 

рубрика була присутня у значній кількості чисел “Cвободи” й це 

у майбутньому може стати окремим предметом дослідження, а 

подані нами сюжети щодо співпраці І. Франка з головними 

редакторами часопису української діаспори у США “Свобода” 

дають змогу ствердити, що вчений активно співпрацював із 

ними та вів листування, у якому обговорював різні напрями 

двосторонньої співпраці.  
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Галык Владимир. Главные редакторы диаспорного 

журнала в США “Свобода” – корреспонденты Ивана 

Франко. В исследовании на основе неопубликованных и до сих 

пор малоизвестных широкой общественности эпистолярных 
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http://www/


ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 162 

публиковали переводческие труды и поэтические произведения 

как при жизни так и после смерти украинского ученого. 

Ключевые слова: Иван Франко, Нестор Дмитрив,  Иван 

Ардан, Стефан Макар, украинская диаспора в США, газета 

“Свобода”, письма. 

 

Halyk Volodymyr. Editors-in-chief of diaspora magazine 

Svoboda in the USA as correspondents of Ivan Franko. In the 

research, on the basis of unpublished and until now not popular to 

wide public epistolary sources, the process of formation and 

development of Ivan Franko’s collaboration with the editors-in-chief 

of diaspora magazine Svoboda in the USA has been traced. It has 

been proved that editors of magazine Svoboda published his 

translated and original poetic works both during the lifetime and after 

death of the Ukrainian scientist. 

Key words: Ivan Franko, Nestor Dmytriv, Ivan Ardan, 

Stefan Makar, Ukrainian diaspora in the USA, magazine Svoboda, 

letters. 

 



ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ  СУЛЛА ТА ДРУГИЙ ТРІУМВІРАТ 163 

 

 

 

УДК 94 (37) : 323.281 

      П 30 

 

Олег ПЕТРЕЧКО 

 

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ: 

СУЛЛА ТА ДРУГИЙ ТРІУМВІРАТ 

 
У статті доведено, що зміст і форма проскрипцій доби 

Другого тріумвірату залишилися тими ж, що й за Сулли, проте 
в їх проведенні були певні відмінності. Сулла міг приймати 
рішення стосовно репресованих на власний розсуд. Тріумвіри 
змушені були узгоджувати проскрипційні списки, йти на 
компроміси, жертвувати близькими та власною репутацією. 
Встановлено, що значна частина римського суспільства 
позитивно оцінювала проскрипції Сулли. Натомість проскрипції 
Другого тріумвірату були розцінені у Римі негативно. 

Ключові слова: Сулла, Другий тріумвірат, політичні 
репресії, проскрипції. 

 

Постановка проблеми. Короткочасне правління Сулли 

суттєво вплинуло на суспільно-політичний розвиток Римської 

Республіки. Його диктатура стала важливою віхою на шляху 

Риму до одноосібної влади. Уперше Рим був захоплений 

власними легіонами, а політичні опоненти Сулли зазнали 

репресій у формі проскрипцій. Ця форма політичних 

переслідувань була знову використана менш як за півстоліття 

членами Другого тріумвірату. Без розуміння механізму 

функціонування політичних репресій неможливе адекватне 

осмислення еволюції політичної системи Риму у І ст. до н.е. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що у 

сучасній історіографії немає єдиної позиції щодо диктатури 

Сулли, її значення для подальшого розвитку Римської держави. 

О. Єгоров уважає, що перемога оптиматів і сулланців спричинила 

економічну та політичну кризу Риму [1, 355]. Натомість А. Ківні  
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стверджує, що диктатура Сулли була інструментом реформ. “Як і 

попередні диктатори, Сулла був призначений покінчити з кризою і 

коли він це виконав, то склав свої повноваження” [15, 139]. 

Немає єдиної думки і щодо оцінки проскрипцій. Як 

наголошує М. Даулінг, “уже Саллюстій через проскрипції 

показав перетворення доброго полководця на розбещеного 

тирана. Пізніші автори на цьому прикладі ілюстрували 

небезпеку зосередження надміру влади у руках однієї людини, 

оскільки навіть найкращі та найбільш зразкові полководці 

Республіки можуть перетворитися на Суллу з його проскрипціями” 

[13, 306]. Сучасні дослідники висловлюють різні думки з цього 

приводу. Ф. Інар розглядає проскрипції як спробу провести 

контрольовану чистку, запобігши неконтрольованим репресіям і 

встановленню клімату терору [5, 258], [5, 299]. А. Єрьомін 

уважає, що ці проскрипції стали ефективним інструментом 

боротьби з політичними противниками, але не були санкціоновані 

сенатом, а базувалися на проконсульському едикті та 

диктаторському законі. Автор відкидає тезу про сулланський терор 

як засіб збагачення й заперечує його соціальну спрямованість. 

А. Єрьомін стверджує, що “проскрипції дозволили Суллі ефективно 

добитися поставленої цілі – “замирення” країни, щоб перейти до 

реформ” [4, 77]. А. Короленков й Є. Смиков говорять про 

екстремістський характер проскрипцій, що водночас із маршем на 

Рим і земельними конфіскаціями привели до загострення соціальних, 

політичних проблем [9, 219]. М. Даулінг уважає за можливе 

розглядати мотивацію проскрипцій Сулли – покарання ворогів – 

як частину базових чеснот і традиційної поведінки доброго 

римлянина [13, 340]. Д. Сумі наводить приклади того, як Сулла 

“проголошує себе рятівником, а не завойовником, тим, хто 

відновлює порядок, а не тим, хто його порушує” [21, 423]. 

Метою дослідження є аналіз політичних репресій Сулли 

та Другого тріумвірату, з’ясування ставлення римського суспільства 

до проведених ними проскрипцій. 

Сулла був першим, хто запровадив інститут проскрипцій 

(Primus ille… exemplum proscriptionis inveni) (Vell. Pat. 2. 28. 3). 

Підставою для внесення до проскрипційного списку, за словами 

Аппіана, була допомога преторів, квесторів, військових трибунів 

та інших ворогам Сулли, надана тоді, коли консул Сципіон 
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порушив укладену з Суллою угоду (App. BC 1. 11. 95). Внесені 

до цих списків підлягали негайній страті. На тих, хто наважився 

б їм допомогти, чекала смертна кара. Натомість для того, хто 

вб’є засудженого, була передбачена грошова винагорода, навіть, 

якщо раб уб’є свого пана (App. BC 1. 12. 103; Plut. Sull. 31). 

Десяти тисячам рабів, що належали проскрибованим, були 

даровані громадянські права (App. BC 1. 11. 100).  

Можна погодитися з А. Єрьоміним, що соратники Сулли 

підтримували ідею політичного терору, але вважали необхідним 

надати йому чіткої форми [3, 127]. На початку така політика не 

викликала спротив у римському суспільстві. Мабуть, населення 

сподівалося на те, що політичний терор сприятиме стабілізації 

суспільно-політичного життя. Саллюстій вказує, що спершу 

репресії Сулли були схвально сприйняті суспільством, бо 

торкалися тих, хто звеличився на нещастях держави (qui malo rei 

publicae creverant). Однак згодом, щойно хтось зажадав 

чийогось будинку чи маєтку, посуду або одягу, як він уже 

прагнув, щоб власник опинився у проскрипційному списку (nam 

uti quisque domum aut villam, postremo vas aut vestimentum 

aliquoius concupiverat, dabat operam, uti is in proscriptorum 

numero esset). Страти припинилися лише тоді, як Сулла щедро 

винагородив своїх прихильників (quam Sulla omnis suos divitiis 

explevit) (Sal. Cat. 51. 32 – 34). Саме під час проскрипцій  

82 р. до н.е. розбагатів Марк Емілій Лепід, батько майбутнього 

тріумвіра (Sal. Hist. Lep. 18). На нашу думку, А. Короленков 

слушно відзначає, що матеріальний фактор відіграв особливо 

важливу роль під час проведення проскрипцій. Розпродаж майна 

проскрибованих збагачував як нобілів, так і людей нижчого 

звання. Сулла, прагнучи помсти ворогам, не забував про 

нагороду друзям. Проскрипції призвели до помітних соціальних 

зрушень [8, 204 – 205]. Майєр Рейнгольд указує на зв’язок між 

проскрипціями, занепадом старих сенаторських родів і піднесенням 

багатьох нових до рівня сенаторських [17, 278 – 279].  

Термін “proscriptio”, який зазвичай вживався для оголошення 

про продаж майна боржників, породжував негативні асоціації 

стосовно внесених у списки. Імовірно, укладання проскрипційного 

списку, який Орозій називає “ганебним” (infamis) (Oros. 5. 21. 3), не 

було заздалегідь продуманою акцією. Мабуть, ініціатива виходила 



ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 32. ІСТОРІЯ 166 

від найближчого оточення Сулли. Плутарх свідчить, що Сулла 

склав перший список у відповідь на звернення одного зі своїх 

соратників, ні з ким не порадившись (Plut. Sull. 31). За Орозієм, 

поштовхом для складання проскрипційних списків стало 

питання Квінта Катулла: “З ким же ми будемо перемагати, якщо 

під час війни озброєних, а у мирний час беззбройних вбиваємо?” 

(cum quibus tandem victuri sumus, si in bello armatos, in pace inermes 

occidimus?) (Oros. 5. 21. 2). 

Юридичним підґрунтям політичних репресій Сулли став 

Lex Valeria (Cic. S. Rosc. 125). Проскрипції були обмежені у часі – 

червневими календами 81 р. до н.е. (opinor enim esse in lege quam ad 

diem proscriptiones venditionesque fiant, nimirum Kalendas Iunias) 

(Cic. S. Rosc. 128). Отже, масові політичні переслідування 

вперше мали юридичну основу. Проскрипційний список (tabula) 

у формі едикту, ймовірно, був оголошений на початку листопада 

82 р. до н.е. А. Єрьомін припускає, що це сталося 3 листопада [4, 71]. 

Флор називає цей едикт “безпрецедентним” (novi generis edictum) 

(Flor. 2. 9. 25). Згодом були опубліковані інші проскрипційні списки. 

За Плутархом, вони містили імена щонайменше 520 осіб (Plut. Sull. 

31). Ф. Інар, визнаючи, що просопографія дає неповну інформацію, 

наводить імена 75 сенаторів та вершників, проскрибованих у 82 р.  

до н.е. [16, 321 – 411]. 

Уже серед античних авторів не було одностайності щодо 

числа внесених до проскрипційних списків. Зокрема Аппіан 

говорить про 90 сенаторів і 2600 вершників (App. B. C. I. 103). 

Перший проскрипційний список, за Аппіаном, містив імена 

лише сорока сенаторів (App. B. C. I. 95). Е. Бадіан обґрунтовано 

вважає, що Сулла не мав наміру трактувати тих, хто не з ним, як 

противників, особливо, якщо вони належали до ordo senatorius. 

Тому, на думку Е. Бадіана, загальне число репресованих 

сенаторів не могло бути набагато більше за сорок [12, 49 – 50]. 

Валерій Максім повідомляє про 4700 внесених у проскрипційні 

списки (quattuor milia et dcc dirae proscriptionis edicto iugulatos in 

tabulas publicas retulit) (V. Max. 9. 2. 1). Розбіжності щодо числа 

проскрибованих, ймовірно, виникли через те, що проскрипційні 

списки складалися не тільки у Римі, “але і в кожному місті 

Італії” (ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ πόλει τῆς Ἰταλίας) (Plut. Sull. 31. 5). Тому 

назвати їх точне число було важко. Немає єдиної думки щодо 
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цього і серед сучасних істориків. А. Єрьомін уважає, що від 

сулланського терору постраждало приблизно 1640 – 2000 осіб [4, 

76]. На думку А. Короленкова, цілком можливою є цифра 4700 

осіб, наведена Валерієм Максімом [8, 207]. Складність питання 

ілюструє приклад проблеми переслідування Суллою Гая Юлія 

Цезаря. Одні дослідники не мають сумніву, що Цезар “став 

жертвою сулланських проскрипцій” [2, 171; 15, 129; 18, 222; 20, 

198], інші це аргументовано заперечують [7, 126 – 127]. Є й такі, 

що не висловлюють жодної думки з цього приводу.  

Мабуть, у Римі внесення до проскрипційних списків 

відбувалося за безпосередньої участі Сулли. Водночас він не мав 

змоги контролювати цей процес в італійських містах і змушений 

був покладатися на своїх соратників. За словами Цицерона, 

багато було зроблено без схвалення Сулли (partim improbante 

partim imprudente L. Sulla commisisse) (Cic. S. Rosc. 45. 130). Він 

також наголошує, що ці злочини та злодіяння здійснювалися 

навіть без відома Луція Сулли (mprudente L. Sulla scelera haec et 

flagitia fieri) (Cic. S. Rosc. 9. 25). Зловживання й зведення 

особистих рахунків були неминучими, як це відбулося у місті 

Ларін (Cic. Clu. 24). На місцях та чи та особа могла бути внесена 

до списку без відома Сулли, але так само могла бути з нього і 

вилучена (Cic. S. Rosc. 9. 26). Визначити масштаби такого роду 

зловживань складно. Проскрипції дали змогу виявити суспільство, в 

якому людей заохочували викривати проскрибованих, навіть коли 

вони були колегами, друзями чи рідними; за зраду виплачувалася 

винагорода, часто разом з маєтками їхніх жертв [19, 209]. 

Уже в античну добу домінувала думка, що основною 

причиною проскрипцій було збагачення (Plut. Sull. 31). У 

сучасній історіографії з цього приводу висловлено суттєві 

застереження. А. Єрьомін уважає, що яким би важливим не було 

фінансове підґрунтя проскрипцій, головним залишався політичний 

терор, а конфіскації та збагачення були його наслідком [4, 74]. 

Однак внесення до проскрипційних списків Квінта Аврелія, 

котрого Плутарх характеризує як людину, яка цурається 

суспільних справ (ἀνὴρ ἀπράγμων) (Plut. Sull. 31. 6), змушує 

сприймати таку точку зору із суттєвими застереженнями. Орозій 

розповідає про якогось Лоллія, котрий прочитав своє ім’я у 

проскрипційному списку, хоча до цього був абсолютно 
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безпечний, не визнаючи за собою жодної провини (quippe 

securus nihilque sibi conscius) (Oros. 5. 21. 4). Мабуть, Квінт 

Аврелій та Лоллій постраждали через своє багатство. 

Майно проскрибованих підлягало конфіскації й продажу, а 

їхні діти, втративши батьківський маєток, не могли претендувати на 

магістратури (ut bona proscriptorum venirent exclusique paternis 

opibus liberi etiam petendorum honorum iure prohiberentur 

simulque) (Vell. Pat. 2. 28. 4). Цицерон так передає зміст закону 

про проскрипції: повинно бути продане майно внесених до 

проскрипційних списків, а також тих, що були вбиті у ворожому 

таборі (ut eorum bona veneant, qui proscripti sunt… aut eorum, qui 

in adversariorum praesidiis occisi sunt) (Cic. S. Rosc. 126). 

М. Даулінг звертає увагу на те, що Цицерон у філософських 

працях наголошує не на вбивствах проскрипцій Сулли, але 

глибоко стурбований втратою власності [13, 312]. Саллюстій 

вкладає в уста Марка Емілія Лепіда твердження, що Сулла 

першим вигадав покарання (supplicium) для майбутніх поколінь, 

права яких було порушено ще до їхнього народження (quis prius 

iniuria quam vita certa esset) (Sal. Hist. Lep. 6). Діти, страчених 

під час проскрипцій Сулли, отримали можливість претендувати 

на державні посади за диктатури Гая Юлія Цезаря (Dio Cass. 41. 

18. 2; 44. 47. 4; Plut. Caes. 37. 1; Suet. Jul. 41. 2). 

Отже, застосовані Суллою проскрипції стали дієвим інстру-

ментом політичних репресій. Мабуть, у римському суспільстві не 

було однозначно негативного ставлення до такої форми розправи з 

політичними опонентами. У промові на захист Секста Росція, 

виголошеній у 80 р. до н.е., Цицерон говорить, що перемога 

Сулли сталася з волі богів (voluntas deorum) та за активної участі 

римського народу (studium populi Romani) (Cic. S. Rosc. 47. 136), при 

чому, більшої частини народу (pars maxima civitatis) (Cic. S. Rosc. 

149). У 47 р. до н.е. Цицерон, характеризуючи добу Сулли, твердить, 

що все тоді було величнішим (Sullana confers; in quibus omnia genere 

ipso praeclarissima fuerunt) (Cic. Att. 11. 21. 3). Члени Другого 

тріумвірату не проводили б політичних переслідувань супротивників 

у формі проскрипцій, коли б така форма сприймалася негативно 

більшістю римських громадян. Обґрунтовуючи необхідність 

проскрипцій, тріумвіри прямо посилалися на досвід Сулли, котрий 
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був змушений відновлювати державу в умовах громадянської 

війни і за це його прозвали “Щасливим” (εὐτυχής) (App. BC 4. 2. 10). 

Наступні проскрипції Рим пережив за Другого 

тріумвірату. Юридичним підґрунтям їх влади став Lex Titia, який 

надав їм необмежену владу на п’ять років. Н. Машкін уважає: 

термін “tres viri rei publicae constituendae” і підкреслював, що 

тріумвіри брали за взірець не Цезаря, а Суллу. Фактично 

відновлювалася диктатура у тій формі, в якій вона існувала за 

часів Сулли, але тепер влада належала не одному, а трьом 

військовим вождям [10, 178]. 

Основним джерелом для дослідження проскрипцій 

тріумвірів є праця Аппіана (App. BC 4. 2. 5 – 4. 5. 30). Історик 

указує, що у списки заносили тих, кого раніше помилково вбили 

(App. BC 4. 2. 7). Як і за Сулли, не вдалося уникнути 

зловживань. Наприклад, один із проскрибованих був внесений 

до списку через бажання своєї дружини позбутися його і 

пошлюбити коханка, приятеля Антонія, одного з тріумвірів 

(App. BC 4. 4. 23). Хоча дещо робилося і без відома тріумвірів 

(App. BC 4. 3. 15), значною мірою ці “помилки” могли бути 

санкціоновані членами тріумвірату, котрі, як передає Аппіан, 

“потребували великих коштів на продовження війни; доти 

податки з Азії надходили Бруту і Кассію, з якими співпрацювали 

царі та сатрапи” (ἐδέοντο γὰρ ἐς τὸν πόλεμον χρημάτων πολλῶν, 

Βρούτῳ μὲν καὶ Κασσίῳ τῶν ἀπὸ τῆς Ἀσίας φόρων δεδομένων τε καὶ 
προσοδευομένων ἔτι καὶ βασιλέων καὶ σατραπῶν συμφερόντων). 

Деякі проскрибовані були внесені до проскрипційних списків 

через те, що мали гарні заміські маєтки чи будинки (ἤδη δέ τις 

καὶ διὰ κάλλος ἐπαύλεως καὶ οἰκίας προεγράφη) (App. BC 4. 2. 5). 

Наприклад, Стацій, котрому було вже 80 років, потрапив до 

цього списку через багатство (ὀγδοηκοντούτης ὢν ἤδη καὶ διὰ 

πλοῦτον προγεγραμμένος) (App. BC 4. 4. 25). 

Проскрипції розпочалися наприкінці листопада 43 р. до 

н.е. і тривали протягом усього 42 р. до н.е. Як і за Сулли, після 

першого списку, що містив сімнадцять імен, було опубліковано 

ще 130, а згодом – ще 150 імен. За свідченням Аппіана, 

приречених до смерті та конфіскації майна сенаторів було 

майже 300, а так званих вершників – 2000 (καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ 
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θανάτου τε καὶ δημεύσεως κατεγνωσμένοι ἀπὸ μὲν τῆς βουλῆς ἀμφὶ 
τοὺς τριακοσίους, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων ἐς δισχιλίους) 

(App. BC 4. 2. 5). Ці цифри можуть бути завищені [11, 11]. 

Натомість Лівій говорить про велику кількість вершників і 130 

сенаторів (In qua proscriptione plurimi equites R., CXXX senatorum 

nomina fuerunt) (Liv. Per. 120), ймовірно, занижуючи число 

останніх [23, 191]. Ф. Інар наводить імена 160 сенаторів і 

вершників, проскрибованих тріумвірами [16, 415 – 552]. Отже, 

проскрибованих було достатньо, щоб Рим занурився в 

атмосферу жаху. За голову проскрибованого була визначена 

грошова винагорода, а для рабів – ще й свобода. За допомогу 

внесеним до проскрипційних списків була передбачена смертна 

кара (App. BC 4. 2. 7). Тріумвіри могли також вилучити те чи те 

ім’я зі списку, як це сталось із Мессалою. Після належного 

обґрунтування була використана така формула: “Мессала 

вилучається з проскрипційного списку” (ἐξῃρήσθω τῶν 

προγραφέντων ὁ Μεσσάλας) (App. BC 4. 6. 38). Можна погодитися 

з тим, що тріумвіри намагалися надати своїй діяльності видимості 

законності та подати як таку, що схвалена сенатом [14, 287 – 288]. 

Тому стандартні формулювання використовувалися як при внесенні 

у проскрипційні списки, так і при вилученні з них. 

Зміст і форма проскрипцій доби Другого тріумвірату 

залишилися тими ж, що й за часів Сулли, проте у їх проведенні 

були певні відмінності. Зокрема Сулла міг приймати рішення 

стосовно репресованих на власний розсуд. Тріумвіри ж змушені 

були узгоджувати імена, внесених до проскрипційних списків, 

іти на компроміси, жертвувати близькими та своєю репутацією. 

Наприклад, Октавіан захистив Цицерона, якого раніше називав 

батьком (Plut. Cic. 45. 1). Великого оратора мали б урятувати 

“pietas” та “clementia” Окатавіана, але не врятували [22, 60]. 

Майно проскрибованих за Сулли підлягало повній конфіскації. 

Натомість тріумвіри оголосили про те, що повернуть вдовам 

страчених їхній посаг, а частина майна батьків буде передана 

їхнім дітям: хлопчикам – 1/10, дівчаткам – 1/20 (Dio Cass. 47. 14. 1). 

Але свідчення Плутарха змушують сумніватися у тому, що 

тріумвіри дотримувалися цієї норми (Plut. Ant. 21. 3). 
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Особи, внесені до проскрипційних списків Сулли, не 

могли знайти порятунку в межах контрольованої Римом 

території. Натомість проскрибовані тріумвірами могли знайти 

притулок у Секста Помпея. За свідченням Веллея Патеркула, 

саме так врятувалося декілька видатних римлян, серед яких були 

майбутні консули (Vell. 2. 77). 

Проведення членами Другого тріумвірату політичних 

репресій у формі проскрипцій дає підстави припускати, що 

проскрипції Сулли оцінювалися значною частиною римського 

суспільства позитивно, а Другого тріумвірату – однозначно 

негативно.  

Після битви біля мису Акцій, роль “другого Сулли” як 

архітектора проскрипцій тріумвірів була відведена Антонію [24, 

238]. Політична пропаганда, яка за принципату набула рис 

державної політики, доклала чимало зусиль для спростування 

причетності до запровадження проскрипцій Октавіана. Стверджува-

лося, що він безуспішно намагався протидіяти колегам-

тріумвірам (repugnante Caesare, sed frustra adversus duos, 

instauratum Sullani exempli malum, proscriptio) (Vell. 2. 66), але 

все ж змирився з проскрипціями, щоб помститися за смерть 

Цезаря, погоджуючись багато у чому з Антонієм та Лепідом 

(Tac. Ann. 1. 9). Водночас пряма критика дій тріумвірів була 

неможливою через причетність до проскрипцій засновника 

системи принципату. Саллюстій лише натякав на кривавий 

терор тріумвірів, говорячи про проскрипції Сулли [6, 189]. 

Підбиваючи підсумки, наголошуємо: влада тріумвірів 

значною мірою була схожою з владою Сулли. Суттєвою 

відмінністю було те, що для прийняття рішення тріумвіри мали 

шукати консенсус, а Сулла діяв одноосібно. Схожими були зміст 

і форма політичних репресій. В обох випадках рабам було 

запропоновано взяти участь у переслідуваннях проскрибованих 

панів. Раби, які вб’ють внесеного до проскрипційних списків, 

отримували свободу. Ні Суллі, ні тріумвірам не вдалося 

дотриматись задекларованого принципу покарання винятково 

політичних противників й уникнути зловживань при складанні 

проскрипційних списків. Одні репресовані постраждали через 

конфлікти з наближеними диктатора чи тріумвірів, інші – через 

чиєсь бажання прибрати до рук їхні маєтки.  
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Використання тріумвірами започаткованої Суллою форми 

політичних репресій дає підстави припускати, що значна 

частина римлян сприймала проскрипції Сулли як вимушений 

захід. Натомість проскрипції тріумвірів не знайшли розуміння у 

римському суспільстві. Тому імперська пропаганда була спрямована 

не на виправдання політичних репресій 43 – 42 рр., а на покладання 

провини за них на колег Октавіана по тріумвірату. 

Перспективним напрямом у цьому контексті є дослідження 

проблем політичних репресій доби принципату. 
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Петречко Олег. Политические репрессии: Сулла и 

Второй триумвират. В статье доказано, что содержание и 

форма проскрипций периода Второго триумвирата остались 

теми же, что и при Сулле, однако в их проведении были 

определенные различия. Сулла по своему усмотрению мог 

принимать решение о репрессированных. Триумвиры же вынуж-

дены были согласовывать проскрипционные списки, идти на 

компромиссы, жертвовать близкими и своей репутацией. 

Установлено, что значительная часть римского общества 
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положительно оценивала проскрипции Суллы. Проскрипции 

Второго триумвирата были расценены в Риме негативно. 

Ключевые слова: Сулла, Второй триумвират, политические 

репрессии, проскрипции. 

 

Petrechko Oleh. Political persecution: Sulla and the 

Second Triumvirate. This article explores the political persecutions 

of Sulla and the Second Triumvirate. It is well-settled that the 

contents and form of proscriptions during the Second triumvirate 

remained the same as they were under Sulla, but there were certain 

differences in their implementation. Sulla could decide on repressed 

by himself. But triumviri had to coordinate the names of the 

proscribed, to compromise, to sacrifice relatives and their own 

reputation. It is also established that Sulla’s proscriptions were 

treated positively by the majority of Roman people. However, 

proscriptions of the Second Triumvirate were regarded in Rome as 

unambiguously unpopular. 

Key words: Sulla, the Second Triumvirate, political 

persecutions, proscriptions. 
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Андрій ЯНКО 

 

ПОШУКИ ПРАБАТЬКІВЩИНИ ЕТРУСКІВ 

У НІДЕРЛАНДСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

ПОЧАТКУ XXI ст. 

 
У статті піддано критичному аналізу праці нідерландських 

науковців Р.С.П. Бекеса, Л.Б. Ван дер Мера, Ф.К. Ваутхойзена, 
метою яких є спроба відшукати прабатьківщину етрусків на 
північно-західному узбережжі Малої Азії та прилеглих островах 
північної Егеїди. Автор не погоджується з їхніми висновками, що 
предки етрусків прийшли на Апеннінський півострів як цілком 
сформований на якійсь прабатьківщині етнос, і спростовує деякі 
аргументи дослідників. 

Ключові слова: етруски, етруська мова, хети, Лідія, 
Місія, історіографія. 

 

Постановка проблеми. Питання прабатьківщини етрусків 

дотичне до ширшої проблеми етногенезу цього стародавнього 

народу. Тривалий час щодо неї точаться дискусії. У поширеному 

трактуванні цієї проблеми зауважуємо залежність від античної 

літературної полеміки, яка ніколи не припускала беззастережного 

дослідження того, що відбувалося в реальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискусія з приводу 

походження етрусків сягає античної доби. Твердженню Геродота 

про міграцію їхніх предків із Лідії до Італії (Herod., I, 94) було 

протиставлено заперечення Діонісія Галікарнаського, який 

посилався на лідійського історика V ст. до н.е. Ксанфа, котрий нічого 

не згадував про переселення частини свого народу (Xanth. fr. 1. FHG 

I = Dion. Hal. Ant. Rom. I. 28. 2). Так постала теорія автохтонності 

етрусків (Dion. Hal. Ant. Rom. I. 30. 1), хоча більшість античних 

авторів підтримувала Геродота (Verg. Aen. VIII. 479; Strab. V. 2. 2;  
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Vell. I. 1. 4; Val. Max. II. 4. 4; Tac. Ann. IV. 55. 3; Iust. XX. 1. 7; Serv.  

II. 781; VIII. 479). Проте Діонісій Галікарнаський породив ще один 

варіант теорії переселення своїм посиланням на Гелланіка 

Лесбоського, що повідомляв про тірренів, раніше званих 

пелагами, мігрантів із Греції до Італії (Hell. fr. 1. FHG I = Dion. 

Hal. Ant. Rom. I. 28. 3). Немає сенсу наводити всю історіографію, 

аби зрозуміти, що науковці опинилися у певній залежності від 

цієї міфологізованої полеміки [2, 54; 6, 106; 8, 34; 12, 9, 29, 44 – 

45, 77; 13, 168 – 171; 23, 178 – 181; 31, 63; 45, 174; 48, 745; 52, 

821 – 823; 56, 65; 62, 16]. 

Цей хибний ланцюг намагалися розірвати деякі історики 

Нового часу. Так постала теорія північного походження етрусків і 

про їхній прихід із-за Альп. Однак вона почалася з помилки: 

неправильно зрозумілого пасажу Тита Лівія стосовно племені ретів, 

пращурами яких були етруски, котрі сховалися у горах від нашестя 

галлів (Liv. V. 33. 11). Натомість прихильники належності етрусків 

до “індогерманської раси” зачепилися за етнонім “Raeti”, який 

нагадував їм назву етрусків, похідну, за Діонісієм Галікарнаським, 

від імені такого собі ватажка етрусків “῾Ρασέννα” (Dion. Hal. Ant. 

Rom. I. 30. 3). Це призвело до непідтвердженої жодними джерелами 

твердження про перехід заальпійських племен “ретів-расенів” до 

середньої Італії в доісторичні часи [14, 131; пор.: 26, 19]. 

Сучасна історична наука дещо змінила акценти у 

розв’язанні цієї непростої проблеми. Сьогодні дослідники 

віддають перевагу не походженню, а формуванню етруського 

етносу на італійському ґрунті за участі декількох етнічних 

компонентів, у тому числі й східних [10, 26, 36; 11, 119; 17, 16 – 

61, втім, пор.: 15, 103 – 104; 16, 68; 18, 759; 19, 12; 20, 414; 22, 

673; 24, 24 – 27; 26, 18; 36, 26; 37, 47, 50; 38, 58 – 61, 65; 42, 39; 

57, 260; 58, 19; 59, 34; 61, 639; 64, 140]. Концепція формування 

фактично є поєднанням східної й автохтонної теорій. Елементи 

першої переважають у колишніх прихильників “версії Геродота” 

(Ж. Ергон, О.Й. Немировський), елементи другої – у колишніх 

автохтоністів (М. Паллоттіно, Д. Ріджвей). Але більшість дослід-

ників об’єднує розуміння того, що етруски не прийшли на 

Апеннінський півострів як цілком сформований на якійсь 

прабатьківщині етнос. 
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Однак у останні роки старі підходи отримали нове життя. 

Метою статті є критичний огляд наукових праць нідерландських 

дослідників, що були присвячені пошукам прабатьківщини етрусків 

у перше десятиліття нового тисячоліття. Треба з’ясувати, чи вдалося 

дослідникам віднайти прабатьківщину етрусків і, взагалі, чи 

можливо це. 

На початку XXI ст. з’явилися публікації Р.С.П. Бекеса, 

Л.Б. ван дер Мера, Ф.К. Ваутхойзена, що відроджували міграційну 

теорію в її східному варіанті.  

Відомий індоєвропеїст Р. Бекес спирався на літературні, 

історичні та лінгвістичні дані. Він повернувся до лідійської 

“адреси” предків етрусків. Дослідник уважав, що спочатку вони 

жили на північному заході Малої Азії (у цьому він не був 

першим [3, 200; 4, 165]) поряд із лідійцями. Під тиском фрігійців 

приблизно у 1200 р. до н.е. лідійці перемістилися на південь до 

місцевості, де вони побутували в часи Геродота, а етруски морем 

переправилися до Італії [30, 6, 9, 21 – 22]. Він звернувся до 

давньої назви країни лідійців – ἡ Μηονία (Μαιονία) і за 

допомогою лінгвістичних мудрувань пов’язав її з топонімом 

Maša хетських текстів, що локалізуються на півночі Анатолії 

[30, 6, 10 – 13]. Подібна думка також є не новою [27, 438]. Йому 

це знадобилося для погодження “лідійської” версії Геродота та 

відомостей інших античних авторів про пеласгів, що часто 

називалися тірсенами й розміщувалися ними у північно-

західному куті Малої Азії або на найближчих островах (Hom. Il. II. 

843; Herod. I. 57; VI. 137; Thuc. IV. 109, 4; Ap. Rhod. IV. 1760; Myrs. 

frg. 2-3. FHG IV = Dion. Hal. Ant. Rom. I. 28. 3; Strab., V, 2, 4).  

Рецензент Е. Махоні вважає, що Р. Бекес загалом упорався 

з цим завданням, відзначаючи незначні натяжки і дещо 

безапеляційний тон [51, 172 – 173]. Вона навіть солідаризується 

з автором у тому, що він не навів жодних беззаперечних 

матеріальних доказів на підтвердження своєї теорії [30, 33; 51, 

173]. Справді, єдине місце, та й то без аналізу артефактів, а з 

посиланням на загальні праці Д. Брікеля (не археолога) та 

М. Тореллі, де Р. Бекес звертається до археології, пов’язане з 

доведенням існування розриву “між Протовілланова і попередньою 

апеннінською культурою бронзового віку” [30, 34].  
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Слід зазначити, що перший термін не визначає етнічної 

належності носіїв вказаної археологічної культури, а введений 

для позначення деяких речових особливостей фінальної стадії 

бронзового віку Італії, щоб не лише підкреслити їхню 

відмінність від більш ранніх матеріалів, але й указати на те, що 

ці особливості були джерелом того, що мало з’явитися в 

майбутній культурі Вілланова залізного віку [18, 747 – 749; 61, 

628 – 630; 64, 81, 159]. Треба також додати  названа автором – 

можливою археологічною культурою егейських прибульців – 

культура Протовілланова, не має того яскравого орієнтального 

забарвлення, яке з’явилося в Етрурії лише після VIII ст. до н.е. 

Більш правдивим є твердження Дж. Магнесс про появу східних 

вірувань, звичаїв, одягу й зачісок, гастрономічних уподобань, 

технології будівництва, дизайну гробниць і поховальних обрядів 

у етрусків у VII ст. до н.е. завдяки появі нового етнічного 

елементу (близькосхідних іммігрантів) та запозиченню їхніх 

звичаїв місцевою елітою [50, 98]. 

Тепер розглянемо інші огріхи автора, які залишилися 

прихованими від рецензента. Думка про тотожність хетської 

Maša та класичної Меонії висловлювалася неодноразово, але 

наголошувалося, що таке ототожнення викликає труднощі, адже 

меонійці вдерлися до Лідії лише на початку залізного віку [28, 

360]. Але ще до цього Дж. Брестед виокремив у переможних 

реляціях Рамсеса II про битву під Кадешем серед інших 

хетських союзників “M’-s’” (Mesa), пов’язавши їх із пізнішими 

“Mysians” (місійцями) [34, 136, 138, 140 – 141]. Після знахідок 

хетських документів, наприклад “Договору Алаксанду” та 

“Листа Тавагалави”, було ідентифіковано країну Maša (CTH 76 = 

KUB 21. 2, § 4; CTH 181 = KUB 14. 3, § 11, 12) [29, 83], яку 

пов’язали з єгипетським M’-s’ [44, 253; 55, 362; 63, 216] та 

класичною Місією [1, 72], котру населяв народ балканського 

походження οἱ Μυσοί. Утім, Дж. Маккуїн уважав таке 

ототожнення некоректним [9, 37]. Також побутує думка, що 

хетська Maša – це пізніша Фрігія [49, 106], адже загальновідомо, 

що фрігійців в ассирійських документах названо Muški [4, 265; 

5, 123; 27, 420]. Мабуть, Мала Фрігія це – та, яка була 

розташована коло Геллеспонта (Strab. XII. 8. 1).  
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Проте наявність двох однакових приголосних у наведених 

термінах ще не означає повної тотожності. И. Дьяконов не 

пов’язував Muški та хетських сусідів Maša [5, 216 – 217]. 

Л. Гіндін і В. Цимбурський указували, що малоазійська Місія 

була відома хетам як “країна ріки Сеха (античного Каїку)” [4, 

206 – 207]. Справді, якщо розглянути згадки у хетських 

джерелах країни Маса, то з ними важко не погодитися. Уперше 

“земля Маса” поряд із Каркією та Лукку (класичні Карія та 

Лікія) згадується у договорі хетського царя Муватталі II (1293 – 

1271 рр. до н.е.) з вілуським (троянським) царевичем Алаксанду 

як завойована територія. Пізніше про неї згадується в 

єгипетських документах як про союзницю цього хетського 

володаря, у “Листі Тавагалави” Хаттусілі III (1274 – 1249 рр.  

до н.е.) пропонує хетському ренегатові Піяма-Раду відправитися 

на поселення з Аххійяви (Мікенська Греція або поселення 

ахейців у Малій Азії) до країни Маса. Нарешті, відомий текст 

релігійного змісту, де говориться, що хетський цар Тудхалія IV 

(1239 – 1209 рр. до н.е.) “регулярно полює у землі Маса” (CTH 

682=KBo 11.40, § 43, 17 – 18’) [53, 130 – 131]. Як бачимо, Маса – 

давня й осіла людність, захоплена хетами ще на початку XIII ст. 

до н.е., мало нагадує войовничих переселенців мушків. І точно 

невідомо, коли фрако-фрігійці почали переселятися до Анатолії. 

Згідно з “Іліадою”, в добу Троянської війни частина 

місійців мешкали вже поряд із Троадою, на території азійської 

Місії, а частина залишалася на Балканах (Hom. Il. XIII. 5). У 

поемі також говориться про подарунки місійців Пріаму ще до 

Троянської війни (XXIV. 278).  

Тому слова Гомера зумовили полеміку, яка відображена у 

Страбона: кого мав на увазі поет οἱ Μυσοί (азійських місів) чи οἱ 
Μοισοί (балканських мезів) (VII. 3. 2 – 3. 10). Далі доводиться 

фракійське походження місійців (Strab. XII. 3. 3; 4. 4). Геродот 

уважав, що фрігійці переселилися з Європи ще до Троянської 

війни (Herod. VII. 73), а Ксанф Лідійський був впевнений, що 

місійці – це насправді лідійці, адже їхня мова була мішаниною 

лідійської та фрігійської, а фрігійці після знищення Трої 

відтіснили місійців ближче до Лідії (Xanth. fr. 8. FHG I = Strab. 

XII, 8, 3). Сьогодні місійська мова вважається діалектом 

фрігійської [60, 122]. Знахідки написів класичних місійців 
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підтверджують, що їхня мова була подібна з фрігійською, 

наприклад: “likes : braterais patrizi isk” (Лікес для братів і батьків), 

де друге і третє слова фрігійські (MAMA. 9. List 189. P 332). 

Тут не зайвим буде згадати “Іліаду”, де говориться про 

битву фрігійців на чолі з Отреєм із амазонками (Hom., Il. III. 184 – 

189). Під амазонками греки в ті часи розуміли хетів [1, 89; 4, 273]. 

Окремо потрібно виділити грецьку традицію про напад ще до 

Троянської війни Агамемнона на Місію (Apollod. Ep. III. 17; 

Strab. I. 1. 17; Philostr. Heroic. 690). На чолі місійців був цар 

Телеф (пор. хетське ім’я Телепіну), а Філострат пише про 

місійських жінок, що билися на колісницях наче амазонки.  

Потрібно також згадати “Одіссею”, у ній єдиний раз прямо 

названі хети (οἱ Κήτειοι) на чолі з сином Телефа, Евріпілом 

(Hom. Od. XI. 521) і схолій до цього місця, де пояснюється, що 

кетейці – це місійці (Schol. Hom. Od. XI. 521). І, звісно, Лікофрон 

із його згадкою про Тірсена й Тархона з Тірсенії (Етрурії), котрі 

названі ним синами місійського царя Телефа (Lycoph. Alex. 1246 – 

1248). Щоправда, далі (1351) він називає їх уродженцями Лідії. 

Дослідники говорять про поступову колонізацію балканськими 

етносами північно-західного кута Малої Азії [4, 207]. Так усе ж 

таки Maša – це земля ранніх балканських прибульців місійців, 

яка тимчасово була окупована хетами? На це питання ще буде 

дана відповідь фахівцями. Наразі відповідь на питання про 

прабатьківщину етрусків немає: місійці, як показано вище, мали 

індоєвропейську мову, а етруски – неіндоєвропейську [19, 11, 214; 

21, 27 – 29; 22, 673; 24, 23; 25, 161, 175, 177; 32, 49, 225; 42, 26, 36; 

43, 275; 64, 108]. 

Найближчою до неї визнано мову догрецьких мешканців 

о. Лемнос [7, 336 – 337; 17, 39, 122; 19, 236; 33, 1919 – 1922; 41, 

26; 46, 580]. Там у 1884 р. була відкрита поховальна стела з 

написом цією мовою біля села Камінія, у 2009 р. був знайдений 

ще новий фрагмент напису під час розкопок у Гефестії [40, 3]. 

Певним чином почала підтверджуватися гіпотеза про існування 

в минулому цілої групи споріднених середземноморських 

неіндоєвропейських мов [25, 5, 9]. Отже, на наш погляд, Р. Бекес 

не зміг довести факт проживання предків етрусків у “землі 

Maša” та їхнього переселення до Італії. 
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Дослідника Л.Б. ван дер Мера також надихнув той факт, 

що етруська, ренійська, лемноська мови мають багато спільного. 

Природно, деякий час ці мови розвивалися окремо, тому, на його 

думку, можливо відшукати не лише спільного предка цих мов, а 

й місце їхнього виникнення. Ним виявилася все та ж північно-

західна частина Малої Азії й острови північної Егеїди. 

Дослідник уважав, що переселення до Італії відбувалося трьома 

хвилями: 1100 р. до н.е., 900 р. до н.е., 700 р. до н.е. [65, 55]. 

Проте незаперечно доведена приналежність ретійського до цієї 

мовної групи [25, 23, 60] та теорія К. де Сімоне про відносно 

пізнє (близько 700 р. до н.е.) відділення лемноського від власне 

етруських діалектів (дослідник уважає Лемнос базою етруських 

піратів з Італії) [40, 2 – 3], що серйозно ускладнює проблему 

прабатьківщини носіїв цих мов. Утім порівняння лемноського з 

етруськими текстами може свідчити не про переселення, а, як 

уже зазначалося, про наявність колись великої групи 

споріднених мов. Є незначні відомості про тірренів Егеїди, але 

прямих історичних даних про їхній перехід до Італії немає. 

А Ф. Ваутхойзен узагалі нехтує відомостями греків про 

їхніх попередників у північній Егеїді. Він стверджує, що народ 

“Teresh” або “Tyrsenians (= Tyrrhenians)” нападав на Єгипет із 

Заходу, тобто у період кінця бронзового віку жодного 

переселення з Малої Азії до Італії не відбулося [66, 83]. 

Дослідник відроджує уявлення про етрусків третьої чверті 

XIX ст., коли ще не були відкриті лемноський і хетські написи 

[56, 70]. Однак він не був би таким упевненим, якби уважно 

поглянув на єгипетський рельєф так званих “Високих воріт” із 

Медінет Абу, репродукцію частини якого, до речі, вміщено й у 

його роботі [66, 53].  

Рельєф потрібно розглядати у комплексі, бо він зображує 

полонених ватажків супротивних Рамсесові III військ, де по 

одну сторону “воріт” розміщені проводирі південних ворогів 

фараона (тобто африканців), а на протилежній – північних 

(тобто азіатів) [54, 600 A, B]. Серед північних зустрічаємо 

ватажків хетів, аморитів, теккер, шардана, шасу, туреш та 

пелесет [35, 68, 75 – 76]. Цілком зрозуміло, що туреш (тереш) – 

це й є відомі за грецькими повідомленнями “οἱ Τυρσηνοί 

(Τυρρηνοί)” разом із азійськими хетами та ін. Отже, тірсени-
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турша нападали на Єгипет зі Сходу. Щоправда, факт їхнього 

переселення до Італії неможливо довести документально.  

Далі дослідник намагається пояснити появу в Етрурії VIII – 

VII ст. до н.е. культурних новацій зі Сходу, а саме: конструкцій 

гробниць як у Фрігії та Лідії, нового поховального обряду еліти, 

абетки, імені “Тархон”, що кореспондує з лувійським іменем бога 

бурі [66, 83 – 85]. Раніше такі запозичення часто тлумачилися як 

факт переселення певної етнічної групи, які прищеплювала свої 

звичаї на новому ґрунті [12, 44 – 45, 77]. Ми вже наводили 

пояснення Дж. Магнесс із цього приводу. Якщо ми зрозуміли 

правильно, то мова йде про греків, фінікійців й окремих мешканців 

заходу Малої Азії, що були захоплені хвилею Великої грецької 

колонізації. Ф. Ваутхойзен під східними іммігрантами розуміє 

лувійців, котрих уважає предками етрусків [66, 85].  

У цьому йому зраджує почуття міри. Наприклад, коли на 

доказ свого твердження він посилається на дослідження 

Б.Д’Агостіно про подібність поховального інвентарю етруських 

гробниць у Понтеканьяно (Кампанія), грецьких у Кумах, 

латинських у Пренесте, етруських у Цере і Ветулонії у VIII –  

VII ст. до н.е. та звертає увагу лише на подібність поховальних 

споруд й обряду кремації етруської еліти Понтеканьяно та 

правлячої верстви міста Саламін на Кіпрі [66, 84]. Однак він 

ігнорує висновок Б. Д’Агостіно про те, що ці названі гробниці 

Італії об’єднував грецький поховальний обряд, подібний до того, 

який описав Гомер [39, 10 – 11, 13 – 15, 17]. 

Далі Ф. Ваутхойзен удається до прямої фальсифікації, 

коли у лемноському написі особисте ім’я “vanalacial” [25, 271] 

виправляє на “vanacasial” для того, щоб пов’язати його з грецьким 

царським титулом “(v)anaks” (насправді, треба писати “wa-na-ka” або 

“ὁ ἄναξ” – А. Я.) [66, 86]. Тут же він деякі грецькі написи з 

о. Пітекусса (нині Іск’я) “перетворює” на протоетруські. Це робиться 

так  береться фрагментарний грецький напис 740 р. до н.е., 

наприклад, “[– – (?)] μιμαιον[ος ε**μί]” (SEG 47: 1488, 23) й 

оголошується етруським “mi maion” [66, 86, 106]. При цьому 

ігнорується, що між “μι” і “μαιον” немає розриву, а друга частина 

напису є грецьким дієсловом “εἰμί” (я єсмь), етруське “mi” (я) – 
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особистим займенником, та той факт, що в етруській ономастиці 

особистого імені “Maion” (Меонієць?) не спостерігається. 

Насправді, щоб довести приплив негрецьких іммігрантів зі 

Східного Середземномор’я до Італії в період Великої грецької 

колонізації, не треба вдаватися до подібних “хитромудрощів”. 

Потрібно переглянути грецькі написи VI ст. до н.е. з Гравіски, 

порту етруського міста-держави Тарквінії. Серед грецьких 

посвят божествам Гері, Афродіті, Аполлону, Діоскурам та Зевсу 

також зустрічаються вотивні написи на уламках посуду від 

людини зі звичним лідійським ім’ям “Πακτύης” (IGSSG, № 7) та 

ім’я “Ληθα(ι)ος” (IGSSG, № 24). Останнє кореспондує водночас 

із відомим гомерівським іменем пеласга з-під Трої “Λήθος” 

(Hom., Il., II, 843) й етруськими іменами з написів VI ст. до н.е.: 

“leθaes” (CIE, № 5043), “leθaies” (TLE, № 37), “leθaie” (SE, 1994, 

№ 59, REE 22), “leθx” (SE, 1995, № 60, REE 41) та ін.  

Версію про належність Летея до етруського етносу 

обстоював О.Й. Немировський [17, 27 – 28]. Втім, повністю цей 

напис виглядає цілком по-грецьки: “Ληθα(ι)ος Ἥρη(ι)” (Летей 

Гері) (IGSSG, № 24). Якби посвяту робив етруск, то природно 

було написати її етруською та назвати Геру етруським іменем 

Уні. До речі, у цьому ж святилищі відкриті й етруські написи, 

наприклад, тій самій богині Uni (IGSSG, № 375). Очевидно, Летей 

був еллінізованим тірсеном, так само як згаданий Пактій був 

еллінізованим лідійцем. Жодних “чистих” лувійців на той час у 

Малій Азії вже не існувало та масово до Італії вони не переселялися. 

Окрім того, Ф. Ваутхойзен не пояснює, як узгоджується, що 

мова лувійців була близька до хетської, тобто індоєвропейської, а 

лемносці та етруски розмовляли та писали неіндоєвропейською 

мовою. Як уже зазначалося, найпростіше було визнати існування у 

III – II тис. до н.е. неіндоєвропейської мовної сім’ї чи групи, 

реліктами якої у I тис. до н.е. були лемноська, ретійська та 

етруська мови. 

Висновки. Після критичного розгляду наукових розвідок 

трьох нідерландських дослідників, треба визнати, що їх багато 

об’єднує. Вони допускали ті самі помилки. Автори розглянутих 

праць повернулися до концепції, початки котрої виникли ще за 

існування народу, прабатьківщину якого вони прагнули 

віднайти. У добу Геродота та Гелланіка Лесбоського ще свіжими 
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були спомини про Велику грецьку колонізацію, тому вони 

природно вбачали у кожному розвинутому народі еллінських 

нащадків або бодай іммігрантів із цивілізованого Сходу до 

“дикого” Заходу. Сучасні науковці відкинули теорію прибуття 

предків етрусків зі Східного Середземномор’я як бездоказову. 

Акценти було зміщено з перенесення орієнтальних рис культури 

у готовому вигляді з Малої Азії до Італії групами переселенців 

на базі формування кількох елементів нової своєрідної 

цивілізації. Було зосереджено увагу на етнічних, культурних, 

соціально-економічних чинниках, що сприяли її генезі. 

Другою спільною помилкою цих дослідників є неувага до 

матеріальної культури анатолійців й етрусків, адже порівняння 

добутих археологами залишків цих культур яскраво демонструє 

їхню несхожість. Третьою спільною рисою нідерландських 

науковців – нерозуміння того факту, що етруски мали неіндоєвро-

пейську мову, споріднену з мовами догрецького населення 

північної Егеїди та альпійського племені ретів, яке утворилося 

після занепаду північноіталійських колоній етрусків. 

Наголошуємо, Р.С.П. Бекес, Л.Б. ван дер Мер і Ф.К. Ваут-

хойзен не змогли довести, що прабатьківщина етрусків була у 

Малій Азії та на прилеглих до її північно-західного узбережжя 

островах. Аргументованішим є твердження про формування 

етруського етносу на італійському ґрунті з таких компонентів: 

решток місцевої італійської культури Протовілланова, культури 

залізного віку Вілланова, пов’язаних з середньоєвропейською 

археологічною культурою полів поховальних урн, негрецьких 

колоністів із західного узбережжя Малої Азії. Разом із греками 

вони переселялися до Італії у VIII – VI ст. до н.е., були носіями 

реліктової неіндоєвропейської мови, спорідненої з мовою автохтонів 

Етрурії, під могутнім культурним впливом фінікійської та грецької 

цивілізацій. 
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Янко Андрей. Поиски прародины этрусков в нидер-

ландской историографии начала XXI в. В статье критически 

анализируются работы нидерландских ученых Р.С.П. Бекеса, 

Л.Б. ван дер Мера и Ф.К. Ваутхейзена, целью которых является 

попытка найти прародину этрусков на северо-западном 

побережье Малой Азии и прилегающих островах северной 

Эгеиды. Автор не согласен с их выводами о том, что предки 

этрусков пришли на Апеннинский полуостров как вполне 
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сформировавшийся на некой прародине этнос, и опровергает 

некоторые аргументы исследователей. 

Ключевые слова: этруски, этрусский язык, хетты, Лидия, 

Мисия, историография. 

 

Yanko Andriy. Quest for the Ancestral home of 

Etruscans in the Netherland historiography of the early 21
st
 

century. The article deals with critical analysis of papers, written by 

Netherland scholars P. Beekes, L.B. van der Meer, F.C. Woudhuizen 

who endeavoured to place the Ancestry home of Etruscans in north-

western Asia Minor and the adjacent isles of the northern Aegean. 

Disagreeing with their conclusions that the ancestors of Etruscans 

came to the Apennine peninsula as a wholly formed (in some other 

place) ethnos, the author disproves some of the arguments of the 

scholars.  

Kay words: Etruscan, Etruscan language, Hettites, Lydia, 

Mysia, Phrygia, historiography. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ У ЮГОСЛАВІЇ 

27 БЕРЕЗНЯ 1941 р. 

 
У статті проаналізовані наслідки державного перевороту 

27 березня 1941 р. Розглянуто роль командувача військово-
повітряними силами Бори Мірковіча в організації перевороту та 
його стосунки з британськими спецслужбами. З’ясовано 
ставлення хорватських політиків і позицію лідера Хорватської 
селянської партії Владко Мачека до березневих подій. 
Досліджено реакцію Німеччини та її подальшу політику щодо 
Югославії. 

Ключові слова: Югославія, уряд, внутрішня політика, 
державний переворот, Душан Сімовіч. 

 
Постановка проблеми. Убивство короля Олександра в 

Марселі у 1934 р. вплинуло на зміну зовнішньої політики Югославії, 

яка коливалася між пробританською та пронімецькою. Регент князь 

Павло намагався в будь-який спосіб запобігти вступу Югославії у 

війну. Водночас він приділяв велику увагу подоланню сербо-

хорватського конфлікту, який хоча й послабився, але не зник 

остаточно після укладення угоди Д. Цветковіча – В. Мачека у 1939 р. 

Ситуація ускладнювалася міжнародним напруженням у регіоні. 

Аналіз останніх досліджень показує, що підготовка і 

проведення державного перевороту 27 березня 1941 р. в Югославії 

частково привертали увагу дослідників. Якоб Хоптнер підкреслив 

роль Бори Мірковіча в організації березневих подій [12]. Алан 

Пальмер акцентував увагу на ролі британських спецслужб у 

підготовці путчу [16]. Девід Стеффорд розглядав переворот як 

проект британської дипломатичної місії, Форін-офісу й Управління 

спеціальних операцій [18]. Аналізуючи березневі події в Югославії,  
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Маркус Таннер зосередив увагу на сербо-хорватському протистоянні 

та на постаті хорватського лідера Владка Мачека [19]. Марсія 

Кураповна розглянула роль британських зв’язкових місій і реакцію 

Адольфа Гітлера на події в Белграді. Вона підкреслює, що “сербське 

населення захоплено вітало переворот” [14, 109]. 

У радянській історіографії про державний переворот 

27 березня 1941 р. писали В. Фомін [8], Г. Славін [6], Д. Сев’ян 

[5], Ю. Гіренко [1; 2]. Ю. Гіренко вважав державний переворот 

вимушеним кроком югославської буржуазії. “Враховуючи обста-

вини в країні та широке незадоволення народних мас, прагнучи не 

допустити революційного вибуху, що могло б призвести до краху 

буржуазного ладу в країні, група вищих офіцерів повалила уряд 

Цветковіча – Мачека” [2, 86]. Дослідник наголошує, що 

“несподіваний поворот подій у Югославії, щодо якої ватажки 

третього рейху розробляли плани “мирного” захоплення, довів 

Гітлера до шалу” [2, 87]. Загалом висновки радянської історіографії 

зводилися до одного: повалення “антинародного, профашистського” 

уряду Д. Цветковіча – В. Мачека та підписання радянсько-

югославського договору було великою політичною перемогою 

демократичних, антифашистських сил Югославії, в авангарді 

яких ішли комуністи.  

Мета статті – дослідити державний переворот 27 березня 

1941 р., охарактеризувати його наслідки для майбутнього країни, 

проаналізувати позицію хорватських лідерів та їхню роль у березне-

вих подіях.  

Джерельну основу статті склали мемуари британського 

прем’єр-міністра В. Черчілля [10], опубліковані документи 

королівського югославського уряду за 1941 – 1945 рр. [3], 

матеріали преси США [9] та ін. [4; 11]. 

14 лютого 1941 р. прем’єр-міністр Югославії Драгіша 

Цветковіч і міністр закордонних справ Олександр Цінцар-

Марковіч зустрілися з А. Гітлером із приводу приєднання до “осі 

Берлін – Рим – Токіо”. Після таємної поїздки 4 березня регента 

князя Павла до резиденції А. Гітлера Берхтесгаден у Німеччині 

та до Б. Муссоліні у Римі, Д. Цветковіч й О. Цінцар-Марковіч 

25 березня 1941 р. у Відні поставили підписи під протоколом 

про приєднання Югославії до Троїстого пакту [2, 87]. Цим вони 

підтвердили, що їхня країна відтепер буде поділена відповідно 
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до “нового кордону” в Європі після німецького завоювання. 

Угорщина, Румунія, Болгарія вже були членами пакту [17, 96]. 

Це й стало причиною державного перевороту, який на той час 

вже визрівав серед офіцерських кіл Белграда. 

Більшість дослідників схильні вважати, що план 

перевороту був розроблений за участю британської розвідки. До 

цього часу політика Великої Британії щодо Югославії змінилася. 

Якщо раніше офіційний Лондон погоджувався на її нейтралітет, 

то тепер на неї чинився тиск до більш активної позиції у війні з 

Німеччиною. Підписання Югославією Троїстого пакту означало 

для Великої Британії знищення будь-яких планів зі створення 

Балканського фронту. Коли британські урядові кола зрозуміли, 

що підписання пакту є неминучим, вони мобілізували свої сили 

для запобігання цьому. Ці зусилля включали як дипломатичний 

тиск, так і політичну акцію. 

Сер Сесіль Перротт, вихователь неповнолітнього короля 

Петра в маєтку Карагеоргієвичів, у своїх спогадах писав, що 

Хюдж Далтон, голова Управління спеціальних операцій, чекав 

такого повороту подій. Це унікальний випадок, коли Форін-офіс, 

британська дипломатична місія, Управління спеціальних 

операцій організували переворот проти уряду, з яким вони мали 

більш, ніж дружні відносини. 

Британський прем’єр-міністр із підозрою ставився до дій 

князя Павла, тому за кілька місяців до перевороту дав 

розпорядження британським агентам налагодити контакт із 

потенційно дисидентськими групами Белграда. Британський 

військово-повітряний аташе А. МакДональд став другом 

генерала Б. Мірковіча (1884 – 1969), який був командувачем 

югославської авіації [16, 377]. 

Здійснення перевороту значною мірою було результатом 

роботи капітана А. МакДональда, який працював разом із 

генералами військово-повітряних сил Югославії Д. Сімовічем і 

Б. Мірковічем [16, 377]. На думку Елізабет Баркер, А. МакДональд 

був головною контактною особою. Йозо Томашевіч уважав, що 

головну роль у цих подіях відіграв помічник військово-повітряного 

аташе й оперативник британських спецслужб Белграда Т. Маплбек. 

Вирішальний момент, згідно з версією Й. Томашевіча та 

Д. Стеффорда, прийшов тоді, коли 26 березня Т. Маплбек 
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переконав Б. Мірковіча здійснити переворот без зволікань 

протягом 48 годин [18, 415]. 

Події 27 березня Б. Мірковіч згадував під час промови в 

Лондоні (1951). У ній він наголосив, що ідея перевороту 

з’явилася в нього ще у 1938 р., і він її обговорював відкрито з 

більшістю генералів і з військовим міністром
1
 Міланем Недічем. 

“Увесь план був у мене в голові – нічого на папері. 26 березня о 

2 годині дня я остаточно вирішив щодо наступної ночі. Я пішов до 

офісу генерала Д. Сімовіча і звідти видав свій наказ” [16, 377]. 

Організовуючи переворот, Б. Мірковіч покладався на 

підлеглих йому офіцерів із військово-повітряних сил і членів 

Клубу офіцерів резерву Белграда. До речі, саме у цьому клубі 

він познайомився із британським військовим аташе, 

лейтенантом К.С. Кларком і військово-повітряним аташе 

А. МакДональдом. До цієї групи входили також вищі офіцери 

школи Генерального штабу. Вони гуртувалися довкола майора 

Жівана Кнежевіча, який тоді був командиром гвардійського 

стрілецького батальйону. Входили сюди і зв’язкові між 

генеральним штабом й опозицією. Один із них був братом 

майора, професор Радоє Кнежевіч – репетитор короля Петра з 

французької мови та секретар Виконавчого комітету Демократичної 

партії. Через Сербський культурний клуб він налагодив контакти з 

інтелігенцією Белградського університету, яка зосереджувалася 

довкола відомого історика професора Слободана Йовановіча. 

Успіх перевороту був забезпечений, бо Б. Мірковіча 

підтримували різні верстви населення. Серед сербів – старше 

покоління генералів, інтелігенція, ліві студенти, опозиція, армія, 

військово-повітряні сили, православна церква. Також він мав 

підтримку серед хорватів і словенців, які були переконані, що 

підписання пакту – це зрада старих союзників і приречення 

Югославії до ганьби та штрафів [12, 254 – 255]. 

Увечері 26 березня член уряду В. Черчілля, зв’язковий 

офіцер із сербами з 1916 р. Л. Амері, виступив по радіо з 

Лондона зі зверненням до сербів, “які протягом століть гніту 

                                                 
1
 У 1968 р. Б. Мірковіч, живучи в Лондоні, отримав пенсію від 

британського уряду. З цієї нагоди він сказав, що передавав британцям 

інформацію, отриману від югославської розвідувальної місії Берліна. 
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підтримували полум’я національного духу живим”. Це було 

закликом до початку дій і мало великий вплив на офіційний 

Белград [16, 377]. 

Коли переворот став довершеним фактом, додатковими 

союзниками нового уряду стали генерал Петар Жівковіч, 

прем’єр-міністр під час періоду диктатури короля Олександра, 

та його брат генерал Дімітріє Жівковіч. Вони підтримували 

генерала Боголюба Іліча, командувача Другої армії зі штабом у 

Сараєво, який брав участь у перевороті та згодом отримав 

портфель військового міністра. Кожен із цього старшого 

покоління генералів мав свої причини скасування регентства. Для 

когось це було звільненням чи відправленням у резерв із 

зарплатнею, але без статусу, для інших – продовженням військової 

служби в невеликих районах із метою не допустити їх до 

політичної діяльності. Окрім того, вони несхвалювали та 

неприймали політику князя Павла. 

До 26 березня всі прихильні до Б. Мірковіча групи були 

готові розпочати переворот й очікували на сигнал. Штаб-

квартира путчистів розміщувалася на базі військово-повітряних 

сил у Земуні (тепер у складі Белграда). У їх розпорядженні був 

поштовий, телеграфний і телефонний інспектор, який мав 

перервати зв’язок між Белградом і рештою країни з початком 

перевороту. Б. Мірковіч та його союзники мали благословення 

від Сербської православної церкви [12, 256]. 

Удосвіта 27 березня Б. Мірковіч почав діяти. Танки й 

артилерія вийшли на всі головні вулиці столиці. У супроводі 

офіцерів військово-повітряних сил генерал Д. Сімовіч зайняв 

військове міністерство. Першочерговим завданням було змусити 

прем’єра Д. Цветковіча подати у відставку [16, 377]. По радіо 

передавалася відозва та декларація, які проголошували скинення 

уряду й завершення періоду регентства [3, 43]. Б. Мірковіч, який не 

мав жодного наміру брати політичну владу в свої руки, повернувся 

на аеродром у Земун, залишивши уряд Д. Сімовічу [16, 378]. До 

другої години дня військові зайняли всі стратегічні позиції [9, 6]. 

Для 17-річного короля Петра ІІ ці події стали 

несподіванкою. Він був здивований, почувши по радіо, що бере 

королівську владу в свої руки [19, 138]. Незважаючи на те, що у 

путчі було задіяно багато військових і політиків, події 
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27 березня стали несподіванкою як для Петра ІІ, так і для інших 

політичних діячів, членів королівської родини. 

Важливу роль у тогочасному югославському політикумі 

посідав В. Мачек, перший заступник прем’єр-міністра Югославії 

та лідер Хорватської селянської партії. Він прибув до Загреба 

26 березня о 10 годині вечора. Уранці наступного дня по 

телефону отримав від міністра фінансів Юрая Шутея 

інформацію, що група військових під керівництвом генерала 

Б. Мірковіча формує новий урядовий кабінет і наполягає на 

включенні до нього 4 хорватів із попереднього уряду – 

Ю. Шутея, Боріса Смольяна, Івана Андреса, Йосипа Торбара. 

Проте хорватські політики відмовилися увійти в новий уряд без 

його згоди. Події в Загребі розгорталися неймовірно швидко. 

В. Мачек попросив Ю. Шутея передзвонити через дві години, а 

за цей час він планував зустрітися з віце-президентом Хорватської 

селянської партії Августом Кошутічем й її генеральним секретарем 

Юрієм Крнєвічем, котрих по телефону запросив додому. 

Повернувшись до вітальні, він побачив голову загребської поліції 

Вікерта, що мав повідомлення від князя Павла, який у той час 

перебував на залізничній станції Загреба [12, 259 – 260]. 

Зустрівшись із князем Павлом, В. Мачек запропонував 

йому залишитись у Хорватії. При цьому наголосив, що військові 

загони, розташовані в Загребі, мають бути мобілізовані на його 

підтримку. На думку хорватського політика, це мало зміцнити 

позиції регента проти змовників у Сербії. Однак князь Павло 

відмовився від цієї ідеї. Однією з причин було те, що його 

дружина Ольга з дітьми перебувала у Белграді й він турбувався 

за їхню безпеку [19, 138 – 139]. 

Перед тим, як залишити Загреб, князь Павло через консула 

звернувся до британського уряду за дозволом отримати статус 

біженця у британській колонії. Опівдні 27 березня регент 

залишив Загреб. На прохання князя хорватський бан Іван 

Шубашіч поїхав разом з ним. Завданням останнього було 

оцінити реальну ситуацію столиці та домовитися про умови, за 

якими хорватські міністри працюватимуть у новому кабінеті. 

Увечері того ж дня королівський потяг із князем Павлом та 

І. Шубашічем прибув до Земуна. Генерал Д. Сімовіч, який 

зустрічав потяг, негайно ескортував регента до військового 
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міністерства. Там князь Павло разом із Раденком Станковічем й 

Іво Перовічем, королівськими намісниками неповнолітнього 

короля Петра ІІ, підписав документ про відмову від регентства. 

Близько десятої вечора князь разом із сім’єю поїхав до Греції 

[12, 261 – 266]. Згодом вони були відправлені до Кенії, а через 

кілька місяців їм дозволили переїхати до Південно-Африкан-

ського Союзу [14, 108]. 

Переворот поставив перед В. Мачеком складну дилему. 

Він був особисто лояльним і відданим регенту, який завершив 

переслідування з боку влади у 1935 р. і невпинно працював, щоб 

подолати ворожнечу між сербами та хорватами. Лідер 

Хорватської селянської партії боявся, що сюжет перевороту був 

розроблений тим самим колом сербських націоналістів, які були в 

опозиції до конкордату з Ватиканом у 1937 р. та до угоди 1939 р. 

Проблема полягала в тому, що князь Павло повернувся до 

Белграда добровільно. Цей жест був визнанням легітимності 

перевороту. Відмова приєднатися до нового кабінету створила 

небезпеку занурення країни у криваву війну. Генерал Д. Сімовіч 

наполегливо у телефонній розмові переконував В. Мачека 

приєднатися до нового уряду та запевняв його, що угода 1939 р. 

залишається в силі. Окрім того, він пообіцяв розширити 

компетенції Хорватської бановини. Після обіцянки нового 

прем’єра укласти угоду з Німеччиною, В. Мачек увійшов до 

складу уряду [19, 139 – 140]. 

Новий кабінет на чолі з Д. Сімовічем був утворений 

27 березня. Заступниками прем’єр-міністра були призначені 

В. Мачек і колишній ректор Белградського університету, президент 

Сербської академії наук професор Слободан Йовановіч, міністром 

закордонних справ став сербський радикал Момчіло Нінчіч, 

військовим та військово-морським міністром – генерал Боголюб Іліч, 

міністром внутрішніх справ – Сучан Будіславлевіч, який був лідером 

Сербської незалежної демократичної партії, колишнім членом 

кабінету Д. Цветковіча, що пішов у відставку в зв’язку з 

приєднанням Югославії до Троїстого пакту [8, 43 – 44]. 

Після формального анулювання тристороннього пакту у 

Белграді почали збиратися численні демонстрації. Їх учасники 

скандували гасла на підтримку Великої Британії, трощили вікна 

в німецькому туристичному агентстві, яке одночасно було 
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штабом гестапо, розшматували прапор зі свастикою [7, 92 – 93]. 

Масові мітинги пройшли під гаслами “Bolje rat nego pakt!”, 

“Bolje grob nego rob!” (“Краще війна ніж пакт!”, “Краще могила 

ніж рабство!”). Демонстрації на підтримку перевороту проходили 

також у Цетіньє, Подгоріці, Спліті, Скоп’є, Крагуєваці та інших 

великих містах [15, 50 – 51]. 

Реакція Лондона на переворот була миттєвою. Ще 27 

березня на зустрічі консервативної партії В. Черчілль заявив, що 

“сьогодні зранку Югославія віднайшла свою душу” [9, 27]. 

Офіційний Лондон назвав це “першою головною політичною 

поразкою німців на континенті”. У Франції, почувши про 

переворот, невідомі поклали у Марселі квіти на місці вбивства 

короля Олександра та міністра закордонних справ Франції Луї 

Барту [9, 6]. 

У день підписання пакту патріарх Сербської православної 

церкви Гаврило Дожіч висловив протест князю Павлу, а згодом 

виступив по белградському радіо зі закликом до всіх сербів 

об’єднатися навколо віри: “Сьогодні перед нашою нацією знов 

постає питання її долі. І сьогодні зранку це запитання отримало 

відповідь. Ми вибираємо небесне королівство – королівство 

правди, правосуддя, національно сильне та вільне. Ця вічна ідея 

знаходиться у серцях усіх сербів і зберігається нашою церквою” 

[13, 113]. 

Цей переворот зірвав німецькі задуми щодо планів “Маріта” 

та “Барбаросса”. Операція “Барбаросса” була відкладена на чотири 

тижні. Коли у Німеччині готувалися до війни, у Белграді 

продовжувалася небезпечна ейфорія. Мешканці столиці вітали 

короля Петра ІІ, продовжували співати патріотичних пісень і 

розмахувати прапорами при будь-якій нагоді. 

Міністри новоутвореного уряду все ще сподівалися на 

нейтралітет Югославії. 30 березня Д. Сімовіч відмовився 

прийняти Е. Ідена, який перебував у Афінах, побоючись, що 

німці сприймуть візит британця як ворожий акт [16, 378]. Але 

вже через два дні він погодився таємно зустрітися з головою 

британського імперського генерального штабу фельдмаршалом 

Джоном Діллом, який прилетів із Афін до Белграда. Попри усі 

намагання британців, угоду з Югославією укласти не вдалося 

[16, 378]. 
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Хоча до влади прийшов новий уряд, але його політика 

кардинально не змінилася. Позиція уряду Д. Сімовіча вже не 

цікавила А. Гітлера. Березневі події в Югославії зруйнували 

плани німецького генерального штабу, який готувався до 

проведення операції “Барбаросса”. А. Гітлер уважав, що після 

приєднання Югославії до Троїстого пакту, південний 

балканський фланг забезпечений. Незаплановані виступи по 

країні та державний переворот змусили німецького лідера 

відступити від своїх планів і діяти спонтанно. Якби не переворот 

у Югославії, то операція “Барбаросса” розпочалася би значно 

швидше. А. Гітлер згодом зазначить: “…якщо б державний 

переворот відбувся під час “Барбаросси”, то наслідки для нас, 

швидше за все, були б значно серйозніші” [4, 361]. Через місяць 

у розмові з німецьким дипломатом Фрідріхом фон Шуленбургом 

А. Гітлер скаже: “Югославський путч був для нас громом серед 

ясного неба. Коли мені повідомили про нього ранком двадцять 

сьомого, то я подумав, що це жарт” [10, 213]. 

Белградські події 27 березня зруйнували всі надії А. Гітлера 

про створення об’єднаної групи Балканських країн, приєднаних до 

держав Осі. Німецький фюрер не мав наміру співпрацювати з новим 

урядом. На нараді 27 березня 1941 р. він заявив: “…Не приймати до 

уваги зі сторони нового уряду запевнянь про лояльність, а 

провести підготовку для знищення збройних сил Югославії й її 

як держави. Політично важливо, щоб удар проти Югославії був 

нанесений із усією жорстокістю, а її воєнна поразка має 

наступити блискавично… По зовнішньополітичній лінії… не 

буде висунутий ультиматум… Наступ почнеться відразу ж, як 

тільки будуть підготовлені необхідні для цього матеріали та 

сполучення” [4, 361 – 362]. 

Схема блискавичної війни проти Югославії була накреслена з 

поспіхом, а операцію “Маріта”, яка була направлена проти Греції, 

було змінено відповідно до нових обставин [11, 63]. 
Висновки. Державний переворот у Белграді 27 березня 

1941 р. змінив хід не лише югославської, але й європейської 
історії. Розроблений і профінансований британською розвідкою, він 
здобув чимало прихильників серед сербських військових. Вагомою 
причиною такого ставлення сербів до регента Павла та уряду 
Д. Цветковіча була політика примирення з хорватами, що викликала 
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антипатію у сербського генералітету та націоналістів загалом. 
Переворот був схвалений мешканцями не лише Белграда, але й 
багатьох інших югославських міст. Німеччина сприйняла його як 
виклик, що й спричинило вступ Югославії у Другу світову війну. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 
дослідження впливу березневих подій на сербо-хорватські 
відносини, а також з’ясування значення державного перевороту у 
Белграді для перебігу Другої світової війни. 
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Яремко Марта. Государственный переворот в Югосла-

вии 27 марта 1941 г. В статье проанализированы последствия 

государственного переворота 27 марта 1941 г. Рассмотрена роль 

командующего военно-воздушными силами Боры Мирковича в 

организации переворота и его связи с британскими 

спецслужбами. Выяснено отношение хорватских политиков к 

событиям 27 марта 1941 г. Исследована реакция Германии и ее 

дальнейшая политика в отношении Югославии. 

Ключевые слова: Югославия, правительство, внутренняя 

политика, государственный переворот, Душан Симович. 

 

Yaremko Marta. Yugoslav coup d’état of March 27, 1941. 

The article analyzes the Yugoslav coup d’état of March 27, 1941 and 

its consequences. The role of Bora Mirković, the general brigadier of 

the Royal Yugoslav Air Force in organizing the coup d’état and his 

relation with the British Secret Intelligence Service have been 

considered. The attention is paid to the Croatian politics attitude 

towards the March events. German reaction and its proceeding policy 

towards Yugoslavia are investigated. 

Key words: Yugoslavia, government, internal policy, coup 

d’état, Dušan Simović. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ЧИННИКІВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ 

ОБ’ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ 

 
У статті розглядаються соціально-психологічні чинники, які 

побутували у німецькому суспільстві на фоні становлення 
зовнішньої політики Німеччини у 1990 – 2000 рр.; проаналізовано 
вплив громадської думки на формування основних цілей зовнішньо-
політичного курсу об’єднаної Німеччини. 

Ключові слова: зовнішня політика, соціально-психологічний 
чинник, європеїзація, національні інтереси, ЄС. 

 

Постановка проблеми. Третього жовтня 1990 р. відбулось 

об’єднання двох німецьких держав, що стало ключовим моментом у 

житті кожного німця. Канцлер Гельмут Коль так визначив мету 

об’єднання: “Німеччина – наша батьківщина, об’єднана Європа – 

наше майбутнє”.  

Німеччина, як і Україна, на початку 90-х рр. стала 

незалежною державою та повноправним членом європейської 

спільноти. Керівництво обох країн мало провести низку соціально-

економічних і політичних реформ, але одним з головних завдань 

було вироблення нової зовнішньополітичної концепції в умовах 

постбіполярного світу. Та у Німеччині, як і в Україні, були свої 

особливості цього процесу. 

Громадська думка німецького суспільства завжди відігравала 

важливу роль при проведенні внутрішньої та зовнішньої  політики, 

особливо після об’єднання двох німецьких держав. “Уся влада 

виходить від народу”, – говорить стаття 20, пункт 2 Конституції 

Федеративної Республіки Німеччина. Тут громадяни розв’язують  

 
© Петренко Катерина, 2013 
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конкретні проблеми, беруть на себе відповідальність за загальне 

благо [7]. Зважаючи на силу та вплив громадськості у Німеччині, 

потрібно згадати засновника школи Анналів Марка Блока, який 

наголошував: завдання дослідника – зрозуміти людину минулого для 

більш об’єктивного (наскільки це можливо) висвітлення історичних 

подій і процесів [2, 79].  

Досвід співпраці німецької влади з громадянським 

суспільством країни у питаннях зовнішньої політики є важливий 

для розвитку політичної культури України. Німецька практика 

дій має велике значення для розробки власного українського 

зовнішньополітичного курсу, утвердження міжнародної ролі 

України в Європі та світі, налагодження дипломатичних 

відносин, успішного та продуктивного співробітництва як з 

Німеччиною, так і з іншими державами.  

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти дослідження 

зовнішньої політики Німеччини розглядалися в роботах вітчизняних 

і зарубіжних учених.  

Російські вчені Л. Воробйова [3], [4], М. Павлов [12], [13] 

та німецькі експерти Е. Бар [1], Х. Тіммерманн [15], досліджують 

основні тенденції, фактори формування зовнішньополітичного курсу 

об’єднаної Німеччини, розглядають пріоритетні для співробітництва 

напрями, з акцентом на вивченні євроінтеграційних процесів, 

проведенні політики безпеки й аналізі антитерористичних дій. 

Є. Гросс зазначає, що участь Німеччини “в урегулюванні кризи у 

Косово допомогла їй відкорегувати зовнішньополітичну концепцію 

в бік її гуманізації” [8, 15]. Переважає напрям досліджень з так званої 

“східної політики”, зокрема німецько-російських відносин.  

Відомі українські дослідники зовнішньої політики Німеччини 

А. Кудряченко [9] й І. Мінгазутдінов [11] аналізують цілі німецького 

зовнішньополітичного курсу, основні події та заходи, вироблення 

спільної політики з іншими країнами у рамках євроінтеграції. 

Особливу увагу вони приділяють також вивченню розвитку 

німецько-українських відносин.  

Ці дослідження є комплексними історичними характерис-

тиками та політологічним аналізом зовнішньої політики Німеччини 

після об’єднання, але тут трапляються відомості про соціальні 

чинники узагальнюючого характеру. 
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Праці іншої групи вчених, зокрема С. Харніша [18], 

Х. Шена [19], К. Хакке [17], О. Федорової [16], C. Погорельскої 

[14] присвячені дослідженням взаємозв’язку зовнішньої політики і 

внутрішньополітичних соціальних відносин, механізмів формування 

національних інтересів, а також соціально-психологічних наслідків 

об’єднання Німеччини. Німецькі експерти С. Харніш [18] і 

Х. Шен [19] констатують, що основні принципи проведення 

зовнішньополітичних рішень майже не змінились, але при цьому 

якісні перетворення всередині політичної сфери зумовили нову 

роль Німеччини у світовому товаристві. Х. Шен твердить, що 

“аналізуючи громадську думку щодо зовнішньої політики, варто 

зважати на особисті риси характеру” [19, 408]. Російська 

дослідниця C. Погорельска аргументовано доводить взаємозв’язок 

між внутрішньополітичними, соціальними відносинами та 

заходами зовнішньої політики [14]. О. Федорова у дисертації 

показує наслідки соціального характеру об’єднання Німеччини 

та його особливості  для західних і східних німців. Ці вчені 

доходять висновку, що після об’єднання Німеччини зростає роль 

громадськості, свідченням чого є її вплив на проведення 

зовнішньополітичних заходів; це – новий етап розвитку 

об’єднаної німецької держави [16]. 

Однак соціально-психологічні чинники, що вплинули на 

зовнішньополітичний курс Німеччини, не були висвітлені. 

Мета статті – виявити й охарактеризувати соціально-

психологічні чинники, проаналізувати їхній вплив на формування 

зовнішньої політики Німеччини після 1990 р. 

Соціально-психологічні чинники були своєрідною сукупністю 

думок і моментів, які побутували як у німецькому суспільстві, так і у 

політичних міжнародних колах. 

1. “Одна держава – дві нації”. Об’єднання Німеччини 

передбачало входження східних земель до складу ФРН: нові 

федеральні землі мали пристосовуватися (і бути реформованими) до 

західної економічної та політичної системи відносин.  

Після об’єднання постали такі внутрішні проблеми: багато 

витрат йшло на модернізацію нових земель, катастрофічне 

безробіття (до 50%) на сході, зростання соціальної напруженості 

внаслідок переоцінки очікувань об’єднання, прихід молодих 

керівників із заходу. Для зниження соціальної напруженості 
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близько половини величезних трансфертів було витрачено саме 

на соціальну допомогу східним німцям, що привчило їх до 

утриманства та не сприяло протидії соціальної апатії. 

Національне надбання східних німців розпродавалося, а вони 

перетворювалися на людей другого сорту [10, 75]. Зміна усієї 

системи соціальних орієнтирів у колишній НДР сприяла 

посиленню соціальної апатії суспільства.  

Радикальні економічні та соціальні реформи на нових землях 

вплинули й на життя населення старих земель, оскільки їм зменшили 

соціальні виплати, допомогу, а загальна сума податків, яку мав 

сплатити західний німецький робітник, значно зросла. Падіння рівня 

добробуту західних німців до середини 1990-х рр. спричинило 

масові акції протесту [19, 420]. 

Соціально-економічні реформи за своїми темпами значно 

випереджали зміни у психології людей, що породжувало в 

суспільстві нові проблеми. Розкол нації на західних (“Вессі”) і 

східних німців (“Оссі”) до середини 1990-х рр. був найважливішим 

чинником життя об’єднаної Німеччини, бо до проблем політичної та 

соціально-економічної інтеграції додавалися суто психологічні, 

оскільки довгий час на заході і сході у людей були різний спосіб 

життя, суспільна, культурна сфери, ставлення до власності, 

розуміння свободи особи, відчуття свого місця у суспільстві та 

світовому просторі й навіть правила поведінки [16, 14]. 

Незважаючи на всю складність становища, на такі заходи 

жителі східних земель погоджувалися, але у питаннях зовнішньої 

політики погляди населення були різними. Усвідомлюючи більш 

чітко, ніж західні жителі, економічні труднощі об’єднання, на сході 

головним уважали поліпшення економічної ситуації, а не само-

ствердження на зовнішньополітичній арені. Прихильниками 

активної зовнішньої політики були жителі старих федеральних 

земель. Відмінності між старими та новими федеральними 

землями збереглися і за часів югославської кризи: участь 

німецьких торнадо в бомбардуваннях Сербії на заході підтримали 

64% опитаних, а на сході – лише 36%; 49% опитаних на заході були 

задоволені стратегією НАТО; на сході – лише 36% [17, 128]. 

Уперше дало про себе знати “покоління німецької єдності” – 

молоді люди, які сформувалися в єдиній Німеччині. Найбільшу 

підтримку НАТО отримало саме від них. Тому функціонування 
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виваженої зовнішньої політики залежало передусім від стратегії 

керівних політичних сил, яких підтримувала більшість населення 

країни. Зовнішньополітичний курс визначав блок помірних 

консерваторів ХДС/ХСС; Партія демократичного соціалізму (ПДС), 

яку підтримувала більшість східних земель, не мала достатньої 

влади. Згодом і нові федеральні землі, прийшовши у стабільніший 

стан розвитку, перейнялися ідеями Соціал-демократичної партії 

Німеччини [6].  

2. “Нормальність”. Зовнішня політика ФРН, особливо в 

перші роки після об’єднання, визначалася прагненням довести 

як міжнародному співтовариству, так і власним громадянам 

“нормальність” обраного курсу. Ці міркування про нормальність 

суверенної національної держави передбачали відмову від низки 

самообмежень, мотивованих особливостями історичного минулого 

Німеччини. Однак постає питання: чи поняття про нормальність є 

видуманим і нав’язаним, щоб впливати на німецьку зовнішню 

політику?  

Звісно, коли тривав процес об’єднання ФРН і НДР, то їхні 

європейські сусіди були занепокоєнні майбутньою безпекою. 

Адже які цілі зовнішньої політики обере нова німецька держава, 

яка збільшиться чисельно та територіально та потребуватиме 

проведення економічних і політичних реформ, чітко ніхто не міг 

визначити. Тому хоч великі європейські країни офіційно 

підтримували курс на об’єднання ФРН і НДР, все ж таки він 

викликав побоювання, передусім у Великобританії та Франції. Це 

стало відомо, коли лондонська газета “Таймс” опублікувала статтю 

свого дипломатичного редактора Майкла Біньона, в якій з 

посиланням на неопубліковані документи з архіву фонду Горбачова 

стверджувалося, що під час зустрічі Маргарет Тетчер і Михайла 

Горбачова у 1989 р., на якій обговорювалася можливість 

об’єднання ФРН і НДР, британський прем’єр-міністр висловилася 

проти об’єднання. За два місяці до падіння Берлінської стіни 

Маргарет Тетчер повідомила Горбачову, що ні Великобританія, ні 

країни Західної Європи не бажають об’єднання Німеччини [5].  

У британській пресі з’явилися невтішні прогнози про 

можливість створення Четвертого рейху, а Маргарет Тетчер була 

не в захопленні від цієї ідеї. Її турбували думки, що об’єднана 

Німеччина стане занадто сильною країною в економічному та 
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політичному плані, і ця нова могутність відродить антидемократичні 

й великодержавні настрої, здатні дестабілізувати післявоєнну 

німецьку демократію. Крім того, на її думку, об’єднання Німеччини 

могло б порушити умови законності післявоєнних кордонів Європи, 

що негативно позначилося б не тільки на безпеці Великобританії, але 

й інших європейських країн. 

Франція вороже ставилася до Німеччини. Франсуа Міттерана 

влаштовував тодішній стан Німеччини як економічного гіганта та 

політичного карлика. Незважаючи на партнерство та продовження 

євроінтеграційного процесу, Франція побоювалася, що після 

об’єднання Німеччина стане повністю самостійною державою й 

головним європейським лідером, і тому Париж не зможе 

контролювати та впливати на прийняття її рішень. 

Усі ці побоювання, які не звучали вголос, але були 

присутні у деяких міжнародних колах, спричинили появу ідеї 

“нормальності” нової об’єднаної Німеччини та її зовнішньої 

політики. У психологічному стані німецького суспільства 

склалася неоднозначна ситуація, коли люди почали відчувати 

страх через власну збільшену могутність. Як відзначає 

професор, доктор історичних наук Московського державного 

інституту міжнародних відносин Микола Павлов, котрий 

працював радником Посольства Росії в Німеччині, німці були 

занепокоєні побоюваннями з боку сусідів, партнерів і союзників, 

тому офіційні особи ФРН почали уникати поняття “національні 

інтереси” і доводити нормальність свого зовнішньополітичного 

курсу, який трактувався як “прихильність загально гуманістичним, 

ліберально-демократичним цінностям, реалізованим виключно у 

системі західних союзів при суворому дотриманні норм 

міжнародного права” [13, 156]. 

Такої думки дотримується і відомий німецький політик, 

керівник Інституту дослідження проблем миру Гамбургського 

університету Егон Бар. Будучи безпосереднім учасником 

політичних процесів як член Соціал-демократичної партії 

Німеччини та федеральний міністр, він констатує нерішучість у 

висловлюванні Німеччиною власних державних інтересів у 

перші роки після об’єднання через комплекс провини за 

розв’язання Другої світової війни. Вона, для доведення власної 

нормальності, починає активно діяти і розвивати принципи 
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колективної відповідальності в рамках міжнародних організацій 

(ООН, НАТО, ЄС). Це можна пояснити невпевненістю та 

суперечливістю перших зовнішньополітичних дій за часів 

Г. Коля у перші роки після об’єднання [1, 10].  

Варто звернути увагу на дослідження формування зовнішньої 

політики Німеччини доктора політичних наук Л. Воробйової. Вона 

уточнює й розширює поняття нормальності, роблячи акцент на тому, 

що воно означає подолання німецькою державою негативних 

наслідків минулого, відмову від колишніх самообмежень у 

зовнішній політиці, заняття нового місця в міжнародній 

політичній системі [3], [4]. Усі ці процеси відповідають 

збільшеній ролі ФРН у міжнародному просторі. Сам факт того, 

що процес об’єднання пройшов мирним шляхом, а НДР увійшла 

до ФРН і перейняла демократичний шлях розвитку в рамках 

соціальної ринкової економіки, є вагомим аргументом того, що  

3 жовтня 1990 р. в Європі з’явилася нова “нормальна” Німеччина. 

Процес об’єднання є символом закінчення періоду 

спокутування провини і зняття принизливої “інакшості” німців у 

порівнянні з іншими народами. Він створив основу для модернізації 

колишньої моделі зовнішньої політики, переосмислення ролі та 

відповідальності Німеччини у світі. І тому німецька держава, 

обравши інтеграцію до міжнародних організацій, починає 

дотримуватися принципів мультилатерализму, особливо в 

постбіполярному світі. Навіть німці можливість нормального 

проведення зовнішньої політики вбачали в рамках діяльності 

ЄС, ООН чи НАТО  без остраху бути осудженими за надто 

активні дії. Адже Німеччина стала одним із найактивніших 

поборників підтримання миру, безпеки, дотримання прав людини у 

світі та всіляко допомагає країнам, що розвиваються. Німеччина 

нарощує зовнішньополітичну активність у процесі відстоювання 

свого права на національну нормальність і міжнародну відпові-

дальність, але робить це засобами та діями наднаціональних 

структур.  

3. “Європеїзация Німеччини”. Поняття “німецькі національні 

інтереси” було дискредитоване політикою націонал-соціалістів і 

тому, як правило, навантажувалося негативним політичним 

значенням. Основною рисою зовнішньої політики була іденти-

фікація державних інтересів із інтересами європейських і 
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атлантичних структур. Досягнення повного суверенітету політично 

було можливим лише в єдиній Європі. Недарма існував вираз: 

“Німці прагнуть до Європи, щоб перестати бути німцям” [12, 66].  

Об’єднана Німеччина бачила світле майбутнє тільки в 

об’єднаній Європі. Підписання у лютому 1992 р. Маастрихтського 

договору про створення Європейського союзу було найголовнішим 

кроком в історії сучасної Німеччини. Він передбачав зміцнення 

політичного, закріплення економічного та валютного союзу; для 

німців це означало забуття власних національних інтересів на 

користь європейського блага та демократичних цінностей. Це було 

зроблено для того, щоб зменшити посилення могутності та влади 

Німеччини після об’єднання, потрібно було провести її європеїзацію, 

“розчинити” в Європейському Союзі. Так уважають як українські 

дослідники з питань європейської інтеграції А. Кудряченко [9, 

56], І. Мінгазутдінов [11, 53], так і російські – Л. Воробйова [3], 

М.  Павлов [12, 70]. 

Для Німеччини європейський напрям є домінуючим у 

зовнішній політиці, оскільки вона перетворилася з переможеної 

та поваленої країни на економічно та політично потужну 

державу. Просуваючи вперед європейську інтеграцію, ФРН 

ніколи не зважала на витрати і навіть жертви, які відчували 

звичайні німці. А негативних моментів було чимало: головний з 

них – це відмова від німецької марки на користь євро; нові етапи 

розширення ЄС потребували великих фінансових витрат, значну 

частину яких виплачувала Німеччина (за рахунок податків з 

громадян). І звісно, забуття власних національних інтересів 

через життєдіяльність у новій наднаціональній структурі – ЄС. 

Погляди німецького населення і влади щодо місця Німеччини в 

Європі суттєво відрізнялися. Зіткнення з реальністю призвело до 

обурення німецького суспільства, бо витрати на фінансування 

ЄС сильно вдарили по гаманцю, а на фоні власних 

внутрішньополітичних фінансових витрат це було вже занадто. 

Тому, щоб зменшити негатив від наслідків євроінтеграції, 

збільшився вплив федеральних земель на європейську політику 

уряду. Після кожного етапу розширення і поглиблення інтеграції 

федеральні землі домагалися посилення участі в європейській 

політиці. Для населення це був шанс висловити громадську 

думку та зробити щось на користь собі; але, як уважають 
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німецькі дослідники – професор Гамбургського університету 

К. Хакке [17, 85] та політолог Х. Тіммерманн [15, 43], – такі дії 

ускладнюють узгодженість європейської політики Німеччини. 

Подальший розвиток ЄС Німеччина пов’язує з його 

поглибленням і розширенням, що приведе до створення у його 

структурах владно-політичних важелів впливу на процеси в 

Європейському співтоваристві. У результаті Німеччина зможе 

конвертувати свою економічну міць і роль скарбника ЄС у 

політичну владу, дасть їй можливість у ключових сферах свого 

інтеграційного вкладу проводити німецькі інтереси. Це означає, 

що обережну тактику представництва своєї позиції у рамках 

європейських підходів, Німеччина замінить домаганнями на 

зведення власних інтересів у розряд загальноєвропейських. Про 

це свідчить згода Франції на розширення ЄС на Схід, що 

відповідає передусім німецьким інтересам. Це веде до пошуку 

способів легітимізації національних інтересів, які відображають 

якісні зрушення у формуванні німецької зовнішньої політиці. 

4. “Моральний фактор, або справжній миротворець”. У 

зовнішньополітичній аргументації модифікується роль моралі. 

Раніше мораль використовувалася як аргумент проти участі у 

військових акціях; починаючи з боснійських криз, і особливо з 

Косово, вона стає аргументом для військового втручання у 

внутрішні справи інших країн (яке оцінюється не як втручання, а 

як попередження конфліктів). За опитуваннями, 51% жителів 

уважають, що на зовнішньополітичній арені німцям треба діяти 

більш самостійно, не відчуваючи мук сумління за нацистське 

минуле. 

Об’єднана Німеччина у зовнішній політиці, орієнтуючись 

на різні міжнародні організації як оптимальні наднаціональні 

структури у розв’язанні різноманітних проблем, передусім 

проводила активну діяльність у рамках ООН. Підтримка миру, 

допомога у стабілізації демократичних режимів у сусідніх 

східноєвропейських державах, збереження, зміцнення відкритої 

світової економічної системи, підтримка та всебічна допомога 

країнам, що розвиваються, – всі ці завдання прагнула виконати 

Німеччина у світі. Такими методами і способами вона хотіла 

довести свою повну відданість демократичним і моральним 
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цінностям, створити імідж справжнього миротворця, чітко 

дотримуватись усіх цілей, принципів діяльності ООН. 

Згідно з соціологічними опитуваннями, зробленими 

німецькими дослідниками на початку 90-х рр., аналіз у питаннях 

зовнішньої політики показав, що 69% уважали її найважливішою 

метою підтримки добрих відносин із якомога більшою кількістю 

країн. Друге і третє місце займали німецькі зовнішньоекономічні 

інтереси (60%) і згода з рештою країн ЄС (52%). Звертаючись до 

соціальної структури суспільства, дослідники громадської думки 

відзначали, що прихильників активної зовнішньої політики можна 

знайти радше серед політичних еліт, високопоставлених державних і 

приватних службовців, ніж на рівні “простого” населення. 

Наприклад, у такому критичному питанні, як участь бундесверу в 

бойових акціях за кордоном, 74% опитаних серед еліти 

висловилися “за”, тоді як серед населення позитивно відповіли 

лише 22% [14, 95 – 97]. 

Найважливішим досягненням консервативно-ліберальної 

коаліції була легалізація участі бундесверу у військових акціях, 

здійснюваних із мандатом ООН за межами кордонів НАТО. 

Рішенням від 12.07.1994 р. Конституційний суд легалізував їх за 

умови обговорення та затвердження кожної окремої акції 

бундестагом.  

Це, досягнуте під час оперативної балканської політики, 

рішення мало принципове значення. Тепер Німеччина мала 

право на проведення активної зовнішньої політики. Усередині 

німецьких партій відбулася дискусія з приводу участі бундесверу у 

військових акціях. І щоб довести прихильність демократичним 

ідеалам і знищити прояви геноциду та великодержавної 

політики Сербії на Балканах, потрібно було відправити 

військовий контингент разом зі США для боротьби з сербами. Як 

відзначає доктор філософії Боннського університету, політолог 

С. Погорєльська, у західноєвропейських засобах масової інформації 

(зокрема німецьких) був створений негативний образ Сербії, який 

уособлював жорстоку владу Мілошевича [14, 98]. Отже, вдалося 

сформувати сильну антисербську громадську думку й югославська 

криза 90-х рр. постала як “боротьба пригноблених малих народів 

проти сербського націоналізму”. А для німців тема націоналізму 

після 1945 р. стояла дуже гостро. 
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Події в Югославії призвели до кризи правлячої коаліції: 

був підданий сумніву пацифізм партії “зелених”. Керівництво 

цієї партії на початку 90-х рр. XX ст. закликало до пацифізму, а 

наприкінці 90-х рр. лідер “зелених” і міністр закордонних справ 

І. Фішер підтримав “гуманітарний” метод застосування бойової 

авіації проти суверенної країни [8].  

Цікаві зміни відбулись у менталітеті. Суспільство, яке ще 

у 1991 р. протестувало проти війни з Іраком, проявило у 1999 р. 

справжню жорстокість: за бомбардування Сербії під гаслом 

захисту прав людини виступили німецькі політики і багато 

інтелектуалів. В опитуваннях громадської думки 68% уважали, 

що провину за ескалацію конфлікту в Косово несуть лише серби; 

61% опитаних військову акцію НАТО вважали необхідною та 

лише 30% були проти неї [18, 53]. Настрої в суспільстві 

змінилися тільки тоді, коли постало питання про наземний 

контингент за участю німецьких солдатів, проти якого 

висловилися більшість опитаних. Драматичні події на території 

СРЮ змусили задуматися  німців про  необхідність мирного 

врегулювання ситуації, які склалася. Цьому сприяли антивоєнні 

демонстрації, що охопили ФРН у 1999 р., а також публікації та 

виступи представників засобів масової інформації, котрі 

прагнули  об’єктивного відображення подій. 

Отже, розглянувши чотири соціально-психологічних чинники, 

можна відзначити, що зміни й явища, які відбувалися в суспільстві 

після об’єднання Німеччини та сформували спільну громадську 

думку німецького населення, безпосередньо впливали на проведення 

зовнішньої політики або навпаки. Зростання цього впливу та важкий 

процес реформування породили суперечності, продуктом яких були 

стереотипи про доведення нормальності, європеїзації країни, 

створення іміджу миротворця (у рамках діяльності ООН або 

НАТО) та існування розколотої нації німців.  

Висновки. Підсумовуючи аналіз цих чинників, зауважимо, 

що вони неоднозначно впливали на проведення зовнішньої 

політики Німеччини. Деякі з них стимулювали більш активні дії, 

інші гальмували та призводили до внутрішньополітичних криз. 

Удалося з’ясувати, що доведення нормальності й європеїзація 

країни підтвердили нову роль Німеччини як могутньої 

демократичної держави, що подолала стереотип “політичного 
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карлика” на міжнародній арені. Активно розвивається й 

ефективно діє політика захисту прав людини та різноманітні 

гуманітарні місії в нестабільних регіонах світу. Не можна 

забувати, що Німеччина була заручницею багатьох обставин, і 

все ж гідно вийшла з цієї ситуації. 

Уряд і політичні еліти робили ставку на зовнішню 

політику та будували об’єднану Європу, незважаючи на складні 

трансформаційні процеси у східних землях. Німецьке 

суспільство потребувало більшої уваги, а створення іміджу 

миротворця вимагало великих фінансових і моральних ресурсів, 

які були потрібніші для подолання проблем між західними і 

східними німцями. Установлено, що таке ставлення негативно 

відобразилося на настроях німців. Це спричинило внутрішньо-

політичну напругу на фоні боснійської кризи, привело до якісних 

змін у багатьох партіях (перегляд пацифістських ідей Партії 

зелених), правовому статусі діяльності німецьких військ (легалізація 

участі бундесверу у військових акціях, здійснюваних із мандатом 

ООН за межами кордонів НАТО). Після трагічних подій на 

території Югославії західні та східні німці знівелювали 

суперечності й дійшли порозуміння щодо міжнародної ролі своєї 

держави. Німецька громадськість відкинула ідею активної 

зовнішньої політики, яка проводилась жорсткими військовими 

акціями, пропагувала ціль підтримання миру у світі, ефективне 

співробітництво з багатьма країнами. 

Ці перші самостійні кроки на міжнародній арені привели до 

того, що об’єднаній Німеччині у 1990 – 2000 рр. удалося посилити 

політичний статус і зайняти чинне місце серед найвпливовіших 

країн світу. 

Перспективним напрямом є дослідження всіх економічних, 

соціальних, політичних, культурних чинників і порівняльний аналіз 

їхнього впливу, щоб з’ясувати їх роль у формуванні 

зовнішньополітичного курсу Німеччини у 1990 – 2000 рр. 
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Петренко Екатерина. Влияние социально-психоло-

гических факторов на внешнюю политику объединенной 

Германии. В статье рассматриваются социально-психоло-

гические факторы, которые бытовали в немецком обществе на 

фоне становления внешней политики Германии в 1990 – 2000 гг.; 

сделан анализ влияния общественного мнения на формирование 

основных целей внешнеполитического курса объединенной 

Германии. 

Ключевые слова: внешняя политика, социально-психоло-

гический фактор, национальные интересы, ЕС европеизация. 

 

Petrenko Kateryna. The influence of social and 

psychological factors of the foreign policy of united Germany. 
The article examines the socio-psychological factors that existed in 

the German society against the background of the formation of the 

foreign policy of Germany in 1990 – 2000; an attempt is made to 

analyze the influence of public opinion on the formation of the main 

goals of the foreign policy of united Germany.  

Key words: foreign policy, socio-psychological factor, 

Europeanization, national interests, the EU. 
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розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження 

з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
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статті електронною поштою (zbirnyky@gmail.com) паперовий 

роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших 

документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені 

цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного 

посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 

кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 

(кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 

мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті). 
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3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 

потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 
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римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком 

літератури. 

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) 

додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор 

працює, і рецензія доктора чи кандидата наук. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 

поштова, електронна), телефони. 

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.  
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гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на: 

 

Р/р 31251202108508 

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області 

МФО 825014 

ЄДРПОУ  02125438 

Призначення платежу: за друк статті у науковому 

збірнику. 
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