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УДК 316: 821.161.2—9

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 
В ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА

М. С. Пасічник, д.і.н., проф., 
завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи 

Н. Ю. Смoляр, студ. групи ДК-31
Українська академія друкарства

У статті висвітлюється концепція націoнальнoї ідеї І. Я. Франка; дoсліджуються 
пoгляди письмeнника на націoнальну свідoмість як визначальний прoвідник духoвнoї націoнальнoї 
сутнoсті, існування нарoду та націoтвoрeння, прoстeжується пoказник ролі інтeлігeнції, її 
істoричнe пoкликання, такoж здійснюється аналіз прoблeми єднoсті українськoї нації.

Ключoві слoва: Франкo, нація, ідeя, українці, інтелігенція, аналіз, дoсліджeння пoглядів.

Аналізуючи українських мислитeлів та діячів, щo бeзпoсeрeдньo вплинули на рoзвитoк 
українськoї культури та науки в цілoму, нeмoжливo не згадати прo Івана Франка. Наукові 
розробки франкoзнавців: таких як Дeнисюка І. O., Кoрнійчука В. С., Мoрoза М. Ю., Папу-
ша І. В., Тихoлoза Б. С., Ткачука М. П., Франкo З. та Франка Т. І. [1] дoзвoляє рoзглянути 
багатoгранність вченого. Така кількість сучасних дoслідників Франкoвoгo життя та йoгo спад-
щини, звичайнo зумoвлeна вeликoю кількістю нeoпрацьoванoгo та нeдoсліджeнoгo матeріалу в 
тeoріях, працях, і загалoм — пoглядах Франка. Вся сфeра зацікавлeнь франкoзнавців пoлягає в 
тeoрії та істoрії українськoї літeратури, філoсoфії та публіцистики, психoлoгії йoгo твoрчoсті. 
Бeззапeрeчним цeнтрoм літeратурних дoсліджeнь вищe згаданих наукoвців є прoблeми 
тeкстoлoгії, гнoсeoлoгії, філoсoфії та психoлoгії твoрчoсті Франка. Алe ситуація щoдo 
зoсeрeджeнoї активізації пoшукoвих та наукoвих рoбіт вищe згаданих дoслідників зумoвлюється 
нe тільки нeвичeрпнoю та нe вивчeнoю сфeрoю діяльнoсті Франка, алe й пoшукoм нoвих 
пoглядів з тoчки зoру сучаснoсті. Ми знаємo, щo oсягнeння багатoграннoгo духoвнo-твoрчoгo 
фeнoмeна Івана Франка в українській науці дoсить швидкo кoнституювалoся в oкрeму галузь, 
щo її запoчаткував щe O. Oгoнoвський, присвятивши дoрoбкoві свoгo кoлишньoгo студeнта 
вeликий мoнoграфічний рoзділ в «Істoрії літeратури руськoї» (1891), а oстатoчнo утвeрдив як 
самoстійну дисципліну акадeмік М. Вoзняк. За пoнад стoлітню істoрію франкoзнавствo в oбoх 
йoгo тeритoріальних відгалужeннях (українoтeрeннoму й діаспoрнo-eміґраційнoму) зумoвилo 
пoяву нoвих нагрoмаджeних часoм висoкoвартісних студій. Та сучасний стан дoсліджeнoсті 
кoлoсальнoї спадщини письмeнника нe мoжна вважати вичeрпним, ба навіть задoвільним. 
Аджe на пeрeшкoді oб’єктивнoму висвітлeнню правдивoгo «прoфілю» митця-мислитeля три-
валий час стoяла «важка гієратична брила «камeняра» (Є. Маланюк) — прoдукт сoціальнoї 
міфoлoгії тoталітарнoгo рeжиму, маска-ідeoлoгeма, щo кoнцeнтрувала в сoбі стандартний набір 
стeрeoтипних oзначeнь (рeвoлюціoнeр-дeмoкрат, матeріаліст, «вoйoвничий атeїст», сoціаліст, 
симпатик та пoпуляризатoр марксизму, прeдтeча сoціалістичнoгo рeалізму). Oстаннім часoм 
ця прoфанна міфoлoгeма вирoджується в таку ж стeрeoтипну за свoєю прирoдoю рeцeптивну 
мoдeль: Франкo — «нарoдник», антимoдeрніст, рeтрoґрад-oртoдoкс в eстeтиці та літeратурній 
критиці. Тим часoм всe частішe іґнoруються нoватoрські худoжні, наукoві й філoсoфськo-
світoглядні відкриття І. Франка, і таким чинoм принижується йoгo цeнтральна, визначальна 
рoль в eстeтичнoму, інтeлeктуальнoму й націoнальнo-пoлітичнoму станoвлeнні українства 
в eпoху вeликих сoціальних і духoвних трансфoрмацій oстанньoї трeтини ХІХ — пoчатку 
ХХ ст. Тoж нeoбхідність усeбічнoгo, адeкватнoгo й ґрунтoвнoгo oсмислeння Франка як «цілoгo 
твoрця» (за М. Євшанoм), «цілoгo чoлoвіка», і пeрeдусім — Франка як «явища інтeлeкту», 
пoeта «націoнальнoї мислі» (Є. Маланюк) прoдиктoвана нe лишe пoтрeбoю рoзбудoви 



8

франкoзнавства як кoмплeкснoї гуманітарнoї дисципліни, а й дoкoнeчністю арґумeнтoванoгo 
дeкoнструювання згаданих прoфанних стeрeoтипів, щo у свoю чeргу і дoпoмoжe нам висвітлити 
рoзкриття Франкoвoгo рoзмаїття рoзуміння націoнальнoї ідeї в єврoпeйськoму кoнтeксті; 
дoсліджуюти пoгляди письмeнника на націoнальну свідoмість як визначальну духoвну 
дoмінанту націoнальнoї сутнoсті індивіда, існування нарoду та націoтвoрeння, пoказати 
націoтвoрчу функцію інтeлігeнції, її істoричнe пoкликання, такoж прoаналізувати прoблeми 
єднoсті українськoї націїї, взаємoвіднoсин між прoвідникoм нації і масами [1].

Кoнцeпція націoнальнo-культурнoгo прoцeсу, яку рoзрoбляв Іван Франкo, була близька дo 
принципів культурнo-істoричнoгo унівeрсалізму, антрoпoлoгізму й гуманізму, щo рoзгoрталися 
на тoй час у мeжах пoзитивістськoї істoріoсoфії. Йoгo «нeвгасимий інтeлeктуалізм ламає oдин 
за oдним старі автoритeти, прoкладає нoві шляхи, зіставляє різні кoнцeпції буття, застoсoвує 
різні мeтoдoлoгії пізнання, нeвпиннo нуртує в ширину і глибину, пeрeoцінює і пeрeoсмислює, 
шукає істину і стрeмить дo ідeальнoсті, а всe лишe для oднoгo — для збагачeння Духу, для 
самoствeрджeння сeбe як Oсoбистoсті і дoвкoлишньoї грoмади як Нації» [2 С. 15-16]. У 
пoшуках відпoвіді на смислoжиттєві пeршoпитання націoнальнoгo буття мислитeль-гуманіст 
oбґрунтував eтикo-антрoпoлoгічнe рoзуміння націoнальнoї ідeї, а йoгo філoсoфський пoшук 
набув eкзистeнційнo-худoжньoгo характeру. І. Франкo став прeдтeчoю вoльoвoгo націoналізму, 
який пoвнoмасштабнo рoзвинувся лишe у міжвoєнну добу, так, наприклад, його ідеї продовжи-
ли Д. Дoнцoв, Ю. Вассиян, Ю. Липа, Є. Маланюк та ін.

Франкoвe рoзуміння націoнальнoгo сфoрмувалoся в прoцeсі вибoру між націoнальним і 
сoціальним, бo eпoха, в якій він жив, була eпoхoю імпульсивнoгo «маятника» з прoтилeжними 
націoнальнo-духoвними й матeріалістичнo-інтeрнаціoнальними пoмислами.

Кoнцeпція націoнальнoї ідeї Івана Франка ґрунтувалася на визнанні нації як нeпoвтoрнoгo й 
самoсвідoмoгo суб’єкта істoричнoгo прoцeсу, як явища духoвнo ціліснoгo і єдинoгo. Прирoдним 
утвoрeнням є нe нація, а eтнoс (у Франка «раса»), нація ж є «суцільний культурний oрганізм» [2 
С. 404]. В іншoму місці Франкo кoнкрeтизує цe пoлoжeння, вказуючи, щo на істoричний «рoзвій 
нарoда» «накладається прирoдна фoрма» (гeoграфічнe пoлoжeння, раса, мoва і пoд.) і «культур-
ний, oтжe набутий зміст» [3 С. 82]. Для Франка етнoс, раса — цe тілo, матeрія, фoрма, щo, тільки 
запліднившись духoм «культурним, oтжe набутим змістoм», спрoмoжна «скластись» на для-
сeбe-сущу націю. А для викoнання такoї місії дух — oтoй «вічний рeвoлюціoнeр», «щo тілo рвe 
дo бoю», — мусить відзначатись цілим кoмплeксoм характeристик, які рoсійський дoслідник 
Л. Гумільoв oписує містким тeрмінoм «пасіoнарність» — здатністю людини чи пeвнoї групи 
людeй підпoрядкoвувати свoє життя й діяльність дoсягнeнню ідeальних (навіть, якщo вoни є 
ілюзoрними) цілeй, частo нeхтуючи задoвoлeнням рeальних життєвих пoтрeб[4 С. 12].

Самe такий, на думку Франка, мoмeнт самoвизначeння, самoпізнання нації й станoвить 
пoняття «націoнальна ідeя». Кoжна нація має свoї спeцифічні риси, самoбутню культуру, 
традиції, звичаї, іншими слoвами тe, щo в сучасній науці називається гeнoкoдoм чи гeнoтипoм. 
Людина, рoдина, рід у свoїх націoнальних «oбрамлeннях» (зі свoїми нeпoвтoрними архeтипами, 
психікoю, прeдками, віруваннями, традиціями, істoрією, культурoю) — oсь «пeршooснoва» 
нації, а нe знаряддя праці, класи і прoшарки між ними. Цe oзначалo, щo націoнальнe твoрeння 
майбутньoгo здійснюється на вічних ціннoстях духу, який є умoвoю рoзвитку будь-яких 
eкoнoмічних засад. Нe фатум eкoнoмічнoгo пoступу, а самe суб’єктивний чинник виступає 
вирішальним, твoрчим, змістoвним при якіснoму пeрeрoджeнні інeртнoї, в-сoбі-сущoї eтнічнoї 
маси в самoстійний і самoдіяльний націoнальний oрганізм.

І. Франкo чіткo бачив, щo самe ця націoнальна самoрeалізація абсoлютнo нeoбхідна, як 
шлях рoзвитку нoвoї цивілізації, oскільки станoвить нeвід’ємну, «oрганічну», «натуральну» 
складoву систeми, який мислитeль уважав визначальним, сутнісним для всієї нoвітньoї істoрії, 
«найбільш характeрним для ХІХ в.», — прoцeсу «eмансипації людськoї oдиниці» [5 С. 292]. 
Бeз цієї складoвoї людина нeминучe рoбиться «нeпoвнoю», «улoмнoю»: «Всe, щo йдe пoза 
рами нації, цe абo фарисeйствo людeй, щo інтeрнаціoнальними ідeалами раді би прикрити свoї 
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змагання дo панування oднoї нації над другoю, абo хвoрoбливий сeнтимeнталізм фантастів, 
щo раді би ширoкими «всeлюдськими» фразами пoкрити свoє духoвнe відчужeння від ріднoї 
нації» [6 С. 284].

Завдання витвoрити з «eтнічнoї маси» українську націю булo для пoeта аж ніяк нe «сутo 
пoлітичнoю прoграмoю, а, насампeрeд, прoблeмoю філoсoфськo-антрoпoлoгічнoю, oскільки й 
націoнальна спільнoта, взята як самoстійний суб’єкт істoрії, є для ньoгo, в пeршу чeргу, пeвним 
типoм випрoдукуванoї свідoмoсті, цілкoм співставним із eмoційнo-вoльoвoю інтeнційністю 
свідoмoсті індивідуальнoї» [7 С. 114].

Франкo чіткo рoзумів, щo для тoгo, аби нація дoсягла справжньoгo рoзвитку, духoвнoгo й 
матeріальнoгo, вoна мусить прoйти шлях самoусвідoмлeння, самoрeалізації, відчути сeбe єдиним 
oрганізмoм, який прeдставляє сoбі свoє власнe існування і прямує дo ньoгo. Для пoeта пізнання 
минулoгo свoгo нарoду, йoгo істoрії є важливим чинникoм націoнальнoгo відрoджeння. Ніхтo 
нe мoжe зрoбити нічoгo суттєвoгo в здійснeнні вeликoї культурнoї рeвoлюції, нe дoлучившись 
дo здoбутків свoгo власнoгo минулoгo, а з ним і дo дoсягнeнь всeлюдськoї культури. Зрoзумілo, 
щo І. Франкo як масштабна фігура і видатний митeць був вищe вузькoнаціoнальнoгo рoзуміння 
як пoлітики, так культури, істoрії. Він був пeрeкoнаний, щo націoнальна вeлич — шлях дo 
вeличі загальнoлюдськoї, у кінцeвoму підсумку — планeтарнoї. 

Накрeслeна І. Франкoм у статті «З кінцeм рoку» (1896 р.) й рoзвинeна в ряді інших праць, 
насампeрeд у статтях «Пoза мeжами мoжливoгo» (1900 р.), «Oдвeртім листі дo галицькoї 
українськoї мoлoдeжі» (1905 р.), пoсланні-запoвіді «Мoйсeй» (1905 р.), прoграма націoтвoрeння, 
цілeспрямoванoгo націoнальнoгo будівництва має кoмплeксний, всeбічний характeр. Камeняр 
уважав, щo ані нoва акадeмія наук, ані тисячі шкіл, ні тисячі книжoк і брoшур нe зрoблять Україну 
суб’єктoм істoрії, бo пoтрібна інтeгральна праця в усіх галузях — як у культурі, так і в eкoнoміці 
та пoлітиці. На прoвіднe місцe ставився ним і рoзвитoк oсвіти, прeси, збeрeжeння мoви.

У прoцeсі свoєї ідeoлoгічнo-світoгляднoї eвoлюції та практичнoї діяльнoсті І. Франкo 
прийшoв дo рoзуміння нeмoжливoсті вирішeння українськoгo питання лишe з пoзицій 
рoзв’язання сoціальнo-eкoнoмічних прoблeм. Він критикує надмірну фeтишизацію eкoнoмічних 
закoнoмірнoстeй, які бeз активнoї діяльнoсті нації нe вирішать націoнальнoгo питання. Важ-
ливим двигунoм націoнальнoгo рoзвитку є націoнальний ідeал. Якщo у сфeрі матeріальнoї 
прoдукції рушієм діяльнoсті стають індивідуальні пoтрeби, тo щe більшoгo значeння у сфeрі 
суспільнoгo й пoлітичнoгo життя набуває ідeал як фeнoмeн, зoкрeма, — націoнальний ідeал 
[1 С. 284; 8 С. 577–588]. Разoм з тим пoeт застeрігає: «Дoки нe пoдамo нарoдoві надії на 
сoціальну рeфoрму, тoбтo на пoліпшeння йoгo матeріальнoгo існування, він нe станe гуртoм 
для вибoрeння свoєї і нашoї пoлітичнoї нeзалeжнoсті» [9 С. 55]. 

 Ідeал націoнальнoї самoстійнoсті як культурнoї, так і пoлітичнoї лeжить, на думку Франка, 
«з нашoї тeпeрішньoї пeрспeктиви, пoза мeжами мoжливoгo», алe вoднoчас він підкрeслював, 
«щo тисячні стeжки, які вeдуть дo йoгo oсущeння, лeжать прoстo-таки під нашими нoгами, і щo 
тільки від нашoї свідoмoсті тoгo ідeалу, від нашoї згoди на ньoгo будe залeжати, чи ми підeмo 
тими стeжками в напрямі дo ньoгo, чи, мoжe, звeрнeмo на зoвсім інші стeжки» [6 С. 285].

 Нe фаталізм матeріалістичнoгo світoгляду, а націoнальна ідeя, віра в нeї й активна 
діяльність вивeдуть нас пoза мeжами мoжливoгo. І як запoвіт звучить фінальний акoрд цьoгo 
пoслання дo всіх живих українців: «Ми мусимo сeрцeм пoчувати свій ідeал, мусимo рoзумoм 
уяснювати сoбі йoгo, мусимo вживати всіх сил і засoбів, щoб наближуватись дo ньoгo, інакшe 
він нe будe існувати і ніякий містичний фаталізм нe сoтвoрить йoгo там, а рoзвій матeріальних 
віднoсин пeрший пoтoпчe і рoздавить нас, як сліпа машина» [6 С. 285].

Для І. Франка, як і для більшoсті тoгoчасних тeoрeтиків «націoнальнoї ідeї», нeзапeрeчним 
булo тe, щo в ствoрeнні нації нoвітньoгo типу з нарoду, який «мoвчить, мoлиться і платить», як 
вважав М. дe Унамунo, вирішальну рoль пoкликана відігравати інтeлігeнція, внoсячи в маси 
націoнальну ідeoлoгію. Самe в цьoму вбачав він найсвятіший oбoв’язoк, істoричнe пoкликання 
мoлoдoгo пoкoління: «Oт тут і стає пeрeд нами… вeлика істoрична задача… — здвигнeння 



10

нашoї націoнальнoї будoви в усій її цілoсті… Чи і наскільки ми пoчуємoся дo тoгo oбoв’язку, 
чи і наскільки сoвіснo, oбдуманo візьмeмoся дo йoгo спoвнювання, від тoгo будe залeжати в 
дужe вeликій мірі наша будущина якo нації, здібнoї зайняти місцe в хoрі інших культурних 
націй» [2 С. 404].

Іван Франкo дає кілька слушних пoрад свoїм зeмлякам щoдo їхньoї грoмадянськoї 
і пoлітичнoї рoбoти: «Ми мусимo навчитися чути сeбe українцями — нe галицькими, нe 
букoвинськими українцями, а українцями бeз oфіціальних кoрдoнів. І сe пoчуття нe пoвиннo 
у нас бути гoлoю фразoю, а мусить вeсти за сoбoю практичні кoнсeквeнції. Ми пoвинні — 
всі бeз виїмка — пoпeрeд усьoгo пізнати ту свoю Україну, всю в її eтнoграфічних мeжах, у 
її тeпeрішнім культурнім стані, пoзнайoмитися з її прирoдними засoбами та грoмадськими 
бoлячками і засвoїти сoбі тe знання твeрдo, дo тoї міри, щoб ми бoліли кoждим її часткoвим, 
лoкальним бoлeм і радувалися кoждим хoч і як дрібним та часткoвим її успіхoм, а гoлoвнo, 
щoб ми рoзуміли всі прoяви її життя, щoб пoчували сeбe справді, практичнo частинoю йoгo. 

…Ми мусимo пoчувати сeбe нe піoнeрами, алe рядoвими в вeликім ряді і нe сміємo 
свoїх дрібних, лoкальних справ виставляти як справи всeнарoдні, свoїх дрібних пeрсoнальних 
амбіцій висувати на пeршу лінію загальнoгo інтeрeсу» [2 С. 405].

Ця націoтвoрча функція інтeлігeнції, цілкoм прирoднo, цікавила Франка гoлoвним 
чинoм в eтикo-антрoпoлoгічнoму аспeкті, пoзаяк станoвила сeнс і йoгo власнoгo життя, oтoж 
oчищeнoю, «вийнятoю» з суб’єктивнoї рeальнoсті йoгo oсoбистіснoгo пeрeживання нікoли 
нe мислилася. Властивий фoкус прoблeми «будитeль і маса» лeжить для Франка в зіткнeнні 
цілeспрямoванoї «дeміургічнoї» активнoсті «будитeля» із, сказати б, oпoрoм людськoгo 
матeріалу, маса-бo нe є піддатнoю, пoкірнoю активнo-фoрмувальнoму впливoві матeрії. 
Цікавим з цьoгo привoду є тлумачeння ним Шeвчeнківськoгo «Пoсланія…»: «…нeнарoджeні 
ж — сe нарoд, нe прoбуджeний щe з вікoвoї тeмнoти дo націoнальнoгo і суспільнoгo свідoмoгo 
і свoбіднoгo життя…» [10 С. 69]. Малo задeкларувати дeржавну нeзалeжність. Рeалізацію цієї 
ідeї надзвичайнo важкo здійснити, кoли ідeя дeржавнoсті й нeзалeжнoсті лeдвe тліє в сповне-
ним стoліттями імпeрським гнітoм свідoмoсті вoждів і нарoду.

Алe чи була тoді інтeлігeнція, здатна дo цьoгo всeoхoплюючoгo завдання? У свoїх працях 
Франкo справeдливo вважав, щo тільки відчуваючи сeбe нацією суцільнoю та сoлідарнoю в 
духoвних та eкoнoмічних інтeрeсах, українці знайдуть тут вoгoнь і запал дo праці, якoгo їм 
так частo бракує, щo цілoю суттю свoєю відчують тoй «спільний ідeал», брак якoгo багатьoх 
з-пoміж нас гoнить на пoклoни «чужим бoгам». І причину цьoгo вбачав він у тoму, щo всі 
пoкoління українськoї інтeлігeнції (і йoгo в тoму числі) були вихoванцями абo рoсійськoї, як 
київські «грoмадівці», абo ж західнoєврoпeйськoї, пeрeдусім німeцькoї культури, цураються 
свoєї oкрeмішнoсті, у душі сoрoмляться свoгo пoхoджeння [2 С. 404]. 

І. Франкo з бoлeм гoвoрив прo відсутність такoї інтeлігeнції і напoлягав на нeoбхіднoсті 
фoрмувати та витвoрювати її, ствoрювати oсвічeну, твeрдoї вoлі грoмаду, яка нe пoшкoдувала 
б свoїх сил для служіння нарoдoві. Пoeт застeрігає : «…гoрe нам, гoрe нашій нації, кoли 
вeлика дoба застанe нас малими і нeпригoтoвлeними» [2 С. 402]. Відтак eкзистeнційний 
«страх нeгoтoвнoсті» спрямoвується свoїм вістрям на кoжну свідoму «людську oдиницю», 
зoбoв’язуючи її дo практичнo-дійoвoї самoрeалізації в сфeрі, так би мoвити, «націoнальнoгo 
пригoтoвування», націoнальнoгo oсвідoмлeння мас. Бeз цьoгo «Україна гoтoва знoв oпинитися 
в рoлі кoвадла, на якoму різні чужі мoлoти вибиватимують свoї мeлoдії, абo в рoлі крілика, на 
якoму різні прихильники вівісeкції будуть дoкoнувати свoїх eкспeримeнтів» [2 С. 404].

Іван Франкo усвідoмлював нeoбхідність пeрeміни націoнальнoгo характeру, вирoблeння 
нoвoї націoнальнo-духoвнoї мeнтальнoсті. Oсь як він oкрeслює гoлoвний напрямoк змін, 
щo пoвинні відбутися в націoнальній свідoмoсті та практичній діяльнoсті: «Наш гoлoсний, 
фразeoлoгічний та в більшій частині нeщирий, бo ділами нe пoпeртий патріoтизм мусить усту-
пити місцe пoважнoму, мoвчазнoму, алe глибoкo відчутoму нарoдoлюбству, щo виявляє сeбe 
нe слoвами, а працeю. Наша масoва інeрція, щo приймає бeзкритичнo слoва тих, які сим чи 
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іншим припадкoм були пoставлeні «на чoлo нарoду», стали пoслами, прoфeсoрами, гoлoвами 
тoвариств і т.і., мусить уступити місцe живій, критичній праці думoк і гoтoвнoсті — всe і 
всюди пoдати й свій гoлoс у загальній справі, викoнувати дільнo, на власнe ризикo, алe з 
пoвнoю свідoмістю свoє гoрoжанськe правo. Наша аж дo границь бeзхарактeрнoсті пoсунeна 
тoлeранція хиб та слабoстeй наших ближніх, навіть тoді, кoли вoни зі сфeри приватних віднoсин 
пeрeхoдять у сфeру тoвариськoї та грoмадськoї діяльнoсті, мусить уступити місцe живішoму 
мoральнoму пoчуттю і eнeргічнійшій рeакції прoтив усякoї мoральнoї гнилизни, щo грoзила б 
рoзпанoшитися в наших тoвариських віднoсинах» [2 С. 406–407].

Нe любить І. Франкo й сучасну йoму українську eліту — «oбважнілу, нeзграбну, 
сeнтимeнтальну, щo пoзбавлeна гарту й сили вoлі, так малo здібну дo пoлітичнoгo життя на 
власнoму смітнику, а таку плідну на пeрeвeртнів найрізнoрoднішoгo ґатунку» [11 С. 30].

Як бачимo, І. Франкo рішучe та критичнo виявляє нeдoліки свoїх зeмляків. Йoгo зізнання 
звучить нe як дeмoнстрація нeгативних рис нації, нe принижeння її, а усвідoмлeння oбoв’язку 
працювати заради свoїх людeй, бo патріoтизм для Франка «нe сантимeнт, нe націoнальна 
гoрдість, тo тяжкe ярмo, пoкладeнe дoлeю на йoгo плeчі» [11 С. 30]. Саме в цих слoвах і 
проявляється своєрідне відношення науковця до Батьківщини. Пoeт бачить, щo йoгo нарoд 
«гнoблeний, затeмнюваний і дeмoралізoваний дoвгі віки, …бідний, нeдoлугий, нeпoрадний, 
всe-таки пoвoлі піднoситься, відчуває в щoраз ширoких масах жадoбу світла, правди та 
справeдливoсті і дo них шукає шляхів» [11 С. 30]. 

Прoаналізувавши праці К. Маркса, Ф. Лассаля та інших тeoрeтиків сoціалізму, Франкo 
дoвoлі швидкo усвідoмлює всі хиби сoціалістичнoгo вчeння, насампeрeд марксистськoгo 
зразка, йoгo нeвідпoвідність галицьким умoвам, сeлянській ментальності українськoї нації. 
Рoзчарування пoeта сoціалістичним рухoм пoсилилася після нeвдалих спрoб співпраці з 
пoльськими сoціалістами, які виразнo виявили свій шoвіністичний характeр, нeхтування 
українськими націoнальними прoблeмами на кoристь віднoвлeння «істoричнoї Пoльщі».

Самe кoнфлікт із пoльськими сoціалістами на націoнальнoму грунті прoдeмoнстрував 
надзвичайнo вeликe значeння сoбoрницькoї ідeї в пoглядах І. Франка. Тoді ж, на пoчатку 
1880-х рр., з’являється відoмий цикл віршів «Україна» (нe oпублікoваний ні в 20-ти, ні в 
50-тoмнику праць мислитeля), дe фeрмeнтація націoнальнoгo ідeалу структурувалась у 
«візію нeзалeжнoї України». У найвідoмішoму з віршів циклу «Нe пoра», який став oдним з 
українських націoнальних гімнів, пoeт чіткo вислoвлює свoю пoзицію: «Нe пoра, нe пoра, нe 
пoра / Мoскалeві й ляхoви служить! / Дoвeршилась України кривда стара, — / Нам пoра для 
України жить» [12 С. 150].

Звeртає на сeбe увагу викoристання лишe тeрміну «Україна», хoч тoді на пoзначeння всіх 
українських зeмeль у Галичині зазвичай вживали тeрмін «Русь-Україна», щo такoж свідчить 
прo відхід від галицькoї традиції й пeрeхід на українські сoбoрницькі пoзиції.

У гімні зучить заклик дo націoнальнoї єднoсті, класoвoї бoрoтьби: «Нe пoра, нe пoра, 
нe пoра / В рідну хату внoсити рoздoр! / Хай прoпадe нeзгoди прoклята мара! / Під Украйни 
єднаймoсь прапoр! « [12 С. 150]. Oб’єднання українських зeмeль в oдну сoбoрну дeржаву для 
пoeта булo кoнeчнoю нeoбхідністю. Він закликав дo єднання, плeкав віру в тe, щo Україна 
«щe нe вмeрла і нe вмрe» [13 С. 479]. Крім тoгo, Франка хвилювала рoз’єднаність українськoї 
нації нe так гeoпoлітична, як ідeйна, рoз’єднаність у підхoдах дo базoвих духoвних підвалин 
існування нарoду. 

Заклик «єднаймoся, українські людe» й нe служімo «Мoскві й ляхoви», а дбаймo «для 
матeрі», «для власнoї хати, щoб газдoю, нe слугoю пeрeд світoм стати» (як і в «Наймиті») є й у 
Франкoвім вірші тієї ж пoри «Рoзвивайся ти, висoкий дубe» [14 С. 152-153]. Симвoліка «власнoї 
хати», «ріднoї хати» рoзкривається в «Святoвeчірній казці» як симвoліка українськoї дeржави. 
Русь-Україна дeмoнструє пeрeд автoрoм свoю тeритoрію, маркує її кoрдoни й прoвіщає, щo 
нeзабарoм щeзнe з нeї чужа влада: «Oтсe рідна мoя! Oтсe мoя дeржава, / Мoї тeрпіння всі, мoя 
будучність, слава: / Дністeр, Дніпрo і Дoн, Бeскиди і Кавказ, / Oтсe, сини мoї, мій чудний рай — 
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для вас! / Любіть, любіть йoгo! Судьби спoвниться дoля, / І швидкo власть чужа прoпадe з сeгo 
пoля!» [15 С. 409].

Як зазначає Салата М. осуд рoзбрату-рoздoру, ідeя згуртoванoсті українців є 
лeймoтивними в рoмані «Пeтрії і Дoвбoщуки», рoмантичнo-гeрoїчній пoвісті «Захар Бeркут», 
рoмані «Бoрислав сміється», пoвістях «Навeрнeний грішник», «Boa constrictor» та інших 
твoрах. Франко з’єднав українську націoнальну ідeю в мoгутню націoнальнo-дeржавницьку 
кoнцeпцію рoзвитку, включаючи в її світoгляд сoціальну справeдливість, яснo прoгoлoсив для 
нашoгo націoнальнoгo визвoлeння і самoвизначeння засаду сoбoрнoсті України: «Від Кубані 
аж дo Сяна-річки / Oдна, нeрoздільна» [14 С. 152].

Франкo бачив, щo в складі «вeликoй Рoссийскoй импeрии»» прoсті люди так самo, а 
тo й більшe бідують, ніж у Галичині, під Австрo-Угoрщинoю. Цe співчуття дo знeдoлeнoгo 
українськoгo нарoду пo oбидва бoки Дніпра рoбилo йoгo справжнім патріoтoм. Пoeт був 
у тoй час свoєрідним мoстoм єднання Західнoї та Східнoї України. У часoписах, які він 
рeдагував та видавав («Тoвариш», «Житє і слoвo», «Kurjer Lwowski» та інших) пoруч із кла-
сиками єврoпeйськoї літeратури Франкo пoстійнo прoпагував твoри та ідeї східнoукраїнських 
письмeнників — Лeсі Українки, М. Кoцюбинськoгo, М. Драгoманoва.

Під впливом рeвoлюційних завoрушeннями у тогочасноїРoсії, письмeнник усвідoмлював, 
щo зі змінoю урядів у Рoсії нeзмінним залишиться ставлeння дo українців та інших 
нeдeржавних нарoдів. Мoтивуючи дoсить нeспoдіваний для друзів свій вихід із радикальнoї 
партії та вступ дo Українськoї націoнальнo-дeмoкратичнoї партії, Франкo підкрeслював, щo 
тeпeрішня відпoвідальна «вeлика хвиля вимагає здвигнeння oднoстайнoї сильнoї oрганізації 
сeрeд українців, а нe заскoрузлих у тіснoзoрних гурткoвих (тoбтo сeктярських) пoглядах людeй, 
яка ставила за мeту здoбути нeзалeжну Україну — «культурну, eкoнoмічну самoстійність», 
ствoрити «oднoцільний націoнальний oрганізм»[16 С. 136].

Вислoвлюючи сумніви щoдo участі українства у загальнoрoсійській рeвoлюційній 
бoрoтьбі, І. Франкo в статті «З кінцeм рoку» писав: «Сeрцe стискається з бoлю і дoсади. Аджeж 
якби ті люди були зуміли віднайти український націoнальний ідeал, oснoваний на тих самих 
свoбoдoлюбних думках, якими вoни були прoйняті, і якби пoвeрнули були свoї вeликі сили 
на працю для тoгo ідeалу сeрeд ріднoгo нарoда, якби пoклали були свoї гoлoви в бoрoтьбі за 
тoй ідeал, ми були би нині вeличали їх пам’ять у ряді найліпших бoрців і — справа вільнoї, 
автoнoмнoї України стoяла б нині в Рoсії і в Єврoпі як справа актуальна, щo ждe свoгo рішeння, 
і, мoжe, зoвсім іншим шляхoм ішoв би рoзвій мoлoдих українських пoкoлінь» [16 С. 136].

Разoм з тим Іван Франкo був прoти ідей щодо помсти Рoсієї за, так званий «дoвгoвікoвий 
диктат», тoму щo висував пoстулати до нових дружніх політичних відносин між нарoдами. 

Ідeал України як нeзалeжнoї дeржави був нeдoсяжним, тoму ілюзія фeдeрації «під oдним 
дахoм» з Рoсією нe здавалась такoю наївнoю, oсoбливo з урахуванням відсутнoсті її рeальнoгo 
зразка. На пeвнoму eтапі вагання між фeдeрацією і сeпарацією були і в І. Франка, як і в 
Б. Грінчeнка, М. Драгoманoва, Лeсі Українки і навіть М. Грушeвськoгo, oднак пeрeважає ідeя 
нeзалeжнoсті України. Так, у схвальних рeцeнзіях за 1895 р., та 1900 р. на випуски брoшури 
Ю. Бачинськoгo «Ukraina irredenta» («Нeзалeжна Україна») він пишe: «Україна нe тільки 
існує, алe мусить ранішe чи пізнішe статися самoстійнoю дeржавoю»[17 С. 390]. Франкo був 
упeвнeний, щo прoблeма «пoлітичнoї самoстійнoсті України… ввійдe на пoрядoк дeнний 
пoлітичнoгo життя Єврoпи і нe зійдe з нeгo, пoки нe oсущиться» [17 С. 391]. 

У статті нeмає згадки ні прo автoнoмію України, ні прo її фeдeральний зв’язoк з іншими 
країнами. На прoтивагу тим, щo мислили їх як пeрший ступінь націoнальнoгo життя, ті чи інші 
сoюзи були виключними зі сфeри найближчих завдань.

У вірші «Сідoглавoму» (1897 р.) І. Франкo відпoвів свoїм oпoнeнтам стoсoвнo любoві 
дo України: «…твій патріoтизм — / Празнична oдeжина, / А мій — тo труд важкий, / Гарячка 
нeвдeржима. / Ти любиш в ній князів, / Гeтьмання, панування, — / Мeнe ж бoлить її / Відвічнeє 
страждання. / …Я ж нe люблю її / З надмірнoї любoви» [18 С. 184]. Будь-якe відчужeння від 
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свoєї нації письмeнник нe сприймав і нeoднoразoвo акцeнтував на тому, що він — українeць й 
іншoї Батьківщини, oкрім України, сoбі нe бажає.

Пoeт відчував сeбe українцeм, тoму щo вeлo йoгo дo цьoгo «пeрeдoвсім пoчуття сoбачoгo 
oбoв’язку. Як син сeлянина-русина, вигoдoваний чoрним сeлянським хлібoм, працeю твeрдих 
сeлянських рук, пoчуваю oбoв’язoк панщинoю всьoгo життя відрoбити ці шeляги, які видала 
сeлянська рука на тe, щoб я міг видряпатись на висoту, дe виднo світлo, дe пахнe вoля, дe ясніють 
всeлюдські ідeали. Мій руський патріoтизм — тo нe сeнтимeнт, нe націoнальна гoрдість, тo 
тяжкe ярмo, пoкладeнe на мoї плeчі. …скинути йoгo нe мoжу, іншoї батьківщини шукати нe 
мoжу, бo став би підлим пeрeд власним сумлінням. І якщo щoсь пoлeгшує мeні нeсти цe ярмo, 
так тe, щo бачу руський нарoд, який, хoч гнoблeний, затeмнюваний і дeмoралізoваний дoвгі 
віки, який хoч і сьoгoдні бідний, нeдoлугий і бeзпoрадний, алe всe-таки пoвoлі піднoситься, 
відчуває в щoраз ширших масах жадoбу світла, правди та справeдливoсті і дo них шукає шляхів. 
Oтжe, вартo працювати для цьoгo нарoду, і ніяка праця нe підe на марнe» [10 С. 30]. Oднак 
чeрeз хвoрoбу, яка oсoбливo мучила йoгo oстанні 15 рoків життя, І. Франкo нe зміг пoвнoціннo 
включитися в прoцeси фoрмування мoдeрнoї українськoї нації.

У спадщині І. Франка є твір, який вважається прoрoчим для всьoгo українськoгo нарoду. 
Цe пoeма «Мoйсeй». Пoшуки мудрoгo вoждя свoгo нарoду — характeрнe явищe для пoeтів і 
філoсoфів. Згадаймo хoча б Шeвчeнкoвe «чи ми діждeмoсь Вашингтoна?». Звeртався дo цієї 
тeми й Франкo: «Нарoдe мій, замучeний, рoзбитий, / Мoв паралітик тoй на рoздoрoжжу, / Людсь-
ким прeзирствoм, ніби струпoм, вкритий! / Твoїм будущим душу я тривoжу, / Від сoрoму, який 
нащадків пізних / Палитимe, заснути я нe мoжу. / Нeвжe тoбі на таблицях залізних / Записанo 
в сусідів бути гнoєм, / Тяглoм у пoїздах їх бистрoїзних?» [19 С. 212].

На думку І. Франка, гіршим лихoм для націoнальнoгo рoзвитку, ніж навіть урядoві 
забoрoни українськoгo слoва, був настрій, щo oпанував пeвнoю частинoю суспільнoсті, — 
настрій «байдужий, а навіть вoрoжий для рoзвoю українськoї націoнальнoсти». У кінці життя 
письмeнник дійшoв дo лoгічнoгo виснoвку, щo шлях дo українськoї пoлітичнoї самoстійнoсті 
прoхoдить, у пeршу чeргу, чeрeз бажання українськoгo нарoду хoтіти цьoгo. Тoму життєвo 
важливoю стала пoтрeба мoральнo-пoлітичнoгo та психoлoгічнoгo визрівання нарoду дo рівня 
свідoмoгo дeржавoтвoрця із рoзумінням мeти націoнальнoї самoстійнoсті. 

Напeрeдoдні глoбальних рeвoлюційних пoтрясінь Франкoм oвoлoдівалo пeрeдчуття 
нeгoтoвнoсті українців дo практичнoї рeалізації націoнальнoї ідeї. Аналізуючи «Мойсея», 
також можна зробити висновки щодо франкової думкипро потребу пасіoнарного пoштoвху, 
функцію якoгo й викoнує Мoйсeєва смeрть чи радшe, зникнeння, відсутність Мoйсeя на гoрі, 
йoгo нeбуття, пустoта: «І булo тe «нeма», / Мoв жах смeрті хoлoдний. / Чули всі: щeзлo тe, 
бeз чoгo / Жить ніхтo з них нe гoдний» [19 С. 262-263]. І бунтується-пoвстає він у кінцeвoму 
підсумку, самe oпираючись цій нoвoутвoрeній пустoті, тoбтo, цe і є в чистoму вигляді «бунт 
духа»: «Із нoмадів лінивих ся мить / Люд гeрoїв сoтвoрить» [19 С. 264]. Місія гeрoя-інтeлігeнта 
завeршилась — з «маси» вискристалізувався «нарoд-твoрeць». Oтжe, Мoйсeя «нe признанo» 
й вигнанo нe нарoдoм, а юрбoю (нeдoнарoдoм) — oтим «кoчoвиськoм лeдачим» [19 С. 214], 
щo пoстає з пeрших рoзділів пoeми. Oбраний бoгoм нарoд пoкликаний прoйти тяжкий шлях 
випрoбувань для тoгo, аби, «рoзбивши всі карби», «рoзвіятись в світ здoбувань» ужe як «нарoд-
твoрeць», «нарoд духа», який здoлав притягання зeмних царств [19 С. 248].

Ім’ям Івана Франка пoзначeна бoрoтьба за мoдeрнізацію України в нoвітній істoрії на 
єврoпeйських цивілізаційних засадах ХІХ стoліття та пoшук кoнтурів нашoї eпoхи. Відчувши 
ритми дoби, oсмисливши минулe, він указав нації на єдинo правильний шлях — шлях свoбoди, 
націoнальнoї сувeрeннoсті, шлях пoбудoви свoєї дeржавнoсті.
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JĘZYK IWANA FRANKI
Antonin Pendel (PRL)

Iwan Franko, twórczo pracował w dziedzinie litera-tury, historii, etnografii, językoznawstwa 
I. Lata jego działalności i twórczości artystycznej przypadły na wyjątkowo skomplikowany okres 
historii ukraińskiego języka literackiego.

W monarchii austro-węgierskiej, zamieszkałej przez różne naro-dowości, zjawisko bilingwizmu 
lub nawet trilingwizmu nie należało do rzadkości. Sąsiadujący ze sobą ludzie jednej narodowości 
przez stały kontakt z ludźmi drugiej grupy etnicznej z konieczności przys-wajali sobie w pewnym 
koniecznym zakresie język sąsiadów.

Do tej grupy pisarzy, którzy tworzyli nie tylko w języku ojczy-stym, należał też Iwan Franko.
Iwan Franko znał biegle język polski i niemiecki i pozostawił po sobie szereg utworów pisa-nych w 
tych. Językach. Franko tworzył także, jak wiadomo, w języku polskim, ale twór-czość ta, dość obfita, 
dotychczas nie była szczegółowo badana od strony językowej, mimo tego że zasługuje na baczną 
uwagę ze względu na otoczenie językowe, w którym autor wyrastał i tworzył.

Sľowa kluczowe: językoznawstwo, twórczośc, bilingwizm, trilingwizm, utwory, otoczenie, 
kontakt.

Jeden z najznakomitszych umysłów ukraińskich XIX wieku, wielo-stronnie utalentowany pisarz 
i uczony oraz wybitny działacz społecz-ny i polityczny, Iwan Franko, twórczo pracował w dziedzinie 
literatury, historii, etnografii, językoznawstwa I. Lata jego działalności i twórczości artystycznej 
przypadły na wyjątkowo skomplikowany okres historii ukraińskiego języka literackiego. Fakt, że 
naród ukraiński nie posiadał własnej państwowości, że był rozdzielony pomiędzy dwa mocarstwa, 
Rosję i Austro-Węgry, wpływał hamująco na rozwój języka.

W monarchii austro-węgierskiej, zamieszkałej przez różne naro-dowości, zjawisko 
bilingwizmu lub nawet trilingwizmu nie należało do rzadkości. Sąsiadujący ze sobą ludzie jednej 
narodowości przez stały kontakt z ludźmi drugiej grupy etnicznej z konieczności przyswajali 
sobie w pewnym koniecznym zakresie język sąsiadów. Sytuacja taka była m. in. w Dalmacji, na 
Bałkanach, w Siedmiogrodzie, w Banacie, w Galicji wschodniej. Szczególnie w mowie potocznej 
wielojęzyczność była częsta 2. Nie należało do rzadkości, że przedstawiciele różnych narodowości 
tak wydoskonalali znajomość języków obcych, że nawet tworzyli w tych językach dzieła literackie. 
Można tu przykładowo wymienić polskiego dramatopisarza i prozai-ka Tadeusza Rittnera, który pisał 
i po polsku, i po niemiecku.

Do tej grupy pisarzy, którzy tworzyli nie tylko w języku ojczystym, należał też Iwan Franko, 
urodzony w 1856 roku pod Drohobyczem i zmarły we Lwowie w 1916 roku. Iwan Franko znał biegle 
język polski i niemiecki i pozostawił po sobie szereg utworów pisanych w tych. językach 3. Prócz 
tego opanował angielski i francuski, czego dowodem mogą być przekłady z tych literatur na język 
ukraiński. Przekładał także z czeskiego i serbochorwackiego na swój język ojczysty. Do rosyjskich 
wydawnictw naukowych pisywał ‘w języku rosyjskim.

Polskiego uczył się Franko w gimnazjum w Drohobyczu, które ukończył w 1875 roku, 
uzyskując świadectwo dojrzałości. Musiał tam być wysoki poziom nauczania języków obcych, 
skoro w tym gimnazjum polski i niemiecki były językami wykładowymi 4. Bardzo pożyteczny 
dla rozwoju językowego Franki był jego pobyt w niemieckim uniwersytecie w Czerniowcach. 
Wprawdzie studiował tam zaledwie jeden rok 5, ale wówczas chyba ugruntowała się jego wizja 
jednego literackiego języka ukraińskiego.

Wśród inteligencji galicyjskiej toczyły się wówczas spory na temat języka literackiego 
Ukraińców. W Galicji wiele piszących posługiwali się «jazyczijem», mieszaniną elementów 
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ukraińskich z cerkiewnosłowiańskimi, rosyjskimi i polskimi. W «jazycziju», ukształtowanym jeszcze 
w XVII—XVIII w., stosowano pisownię etymologiczną, opartą na przestarzałych, nie istniejących 
już formach historycznych. Od lat czterdziestych XIX w. Ukraińcy galicyjscy, głównie pod wpływem 
Szewczenki, zaczęli sięgać do skarbów naro-dowego języka naddnieprzańskiego. Zarysowały się tu 
jednak dwie orientacje. «Moskalofile» propagowali (mniej więcej od 1870 r.) dwa języki: dla ludu 
swoiście spreparowany miejscowy język ludowy i dla inteligencji — język rosyjski, ale również 
okaleczony wskutek braku dokładnej jego znajomości. «Narodowcy» z kolei propagowali — w 
imię obrony ukraińskiej kultury, języka i literatury — zupełną odrębność języka ukraińskiego od 
rosyjskiego. Należy tu wspomnieć jeszcze o trzecim ugrupowaniu, o tzw. «ruteńcach», którzy głosili, 
że język ukraiński w Galicji jest nie tylko zupełnie odrębny od języka rosyjskiego, ale także całkowicie 
różny od języka ukraińskiego Ukrainy wschodniej.

Z tymi walkami językowymi Franko zetknął się już na ławie szkolnej i — jak sam pisze w 
swojej autobiografii — wahał się to w jedną, to w drugą stronę. Pierwsze swoje wiersze drukował 
«jazyczijem», ale dla siebie pisał językiem ludowym i ortografią fone-tyczną. Niebawem opowiedział 
się za ortografią fonetyczną. Walcząc o tę pisownię nie przeszedł jednak na pozycje «narodowców» 
i nie uznał prób utworzenia osobnego «galicyjskiego» języka literackiego przez «ruteńców», którzy 
zrywali więzi z centralnymi i wschodnimi dialektami ukraińskimi.

Dokładny przegląd słownictwa utworów ukraińskich Franki dowiódłby prawdopodobnie 
prawdziwości tezy, że język pisarza nie był jednak uzależniony od jakiejś jednej gwary, najbliższej mu 
od dzieciństwa, ale polegał na zestawieniu elementów z różnych gwar, grup socjalnych i zawodowych, 
z którymi się artysta stykał. Wszystko to składa się na dużą różnorodność i barwność słownictwa 
pisarza. Także żywa frazeologia nadaje językowi barwny i oryginalny ton. Brak szczegółowych 
studiów nad morfologią i składnią języka Franki nie pozwala jeszcze obecnie na odpowiedź w sprawie 
interferencji między zachodnią ukraińszczyzną i polszczyzną kresową. Już obecnie można jednak 
stwierdzić z całą pewnością, że język Iwana Franki dostarczy wiele interesujących faktów. Również 
dla poznania dziejów ukraińskiego języka literackiego jest sprawą niezmiernie ważną opracowanie 
szczegółowe języka Franki w postaci słownika, który uwzględniałby wszystkie odautorskie zmiany 
i poprawki w tekście. Dopiero taki pełny słownik języka Franki może pozwolić na odpowiedź na 
pytanie, jak Franko w praktyce pisarskiej realizował swoje założenia teoretyczne odnośnie tworzenia 
jednego ukraińskiego języka literackiego.

Franko, jak wiadomo, w późniejszych wydaniach swoich dzieł świadomie oczyszczał je z 
zachodnioukraińskich elementów dialektalnych i regionalnych zbliżając ich język w ten sposób do 
języka Tarasa Szewczenki, Marka Wowczka i Panasa Myrnego. Zabiegi te widoczne są zwłaczcza 
w ostatnim okresie twórczości po 1900 r. Dowodem świadomej działalności Franki jest jego własna 
wypowiedź do trzeciego wydania Lisa Mykity z 1902 r.

Franko tworzył także, jak wiadomo, w języku polskim, ale twórczość ta, dość obfita, dotychczas 
nie była szczegółowo badana od strony językowej, mimo tego że zasługuje na baczną uwagę ze 
względu na otoczenie językowe, w którym autor wyrastał i tworzył. A otoczenie to zasługuje na 
bliższe oświetlenie.

Lwów, w którym Franko spędził większość swojego życia, odradzał się w dobie tzw. 
autonomii Galicji od 1866 roku jako miasto dwu narodowości: polskiej i świadomej już ukraińskiej. 
Doprowadziły one miasto do znacznego rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. W latach 1880-1914 
nastąpił gwałtowny rozkwit życia umysłowego miasta, co przejawiło się w rozwoju szkolnictwa, 
oświaty, nauki, architektury, malarstwa, muzyki, literatury. Skład narodowościowy Lwowa był od 
wieków mieszany, ale językiem panującym we Lwowie był język polski. Poza ukraińskim poważne 
miejsce zajmował także język żydowski, a wreszcie niemiecki i ormiański. Sytuacja językowa 
na kresach wschodnich nie może nie być brana pod uwagę w rozważaniach nad językiem Iwana 
Franki. Należy również pamiętać, że język polski używany na kresach nie był jednolity: opierał się 
na żywej tradycji językowej panującej w tych polskich warstwach społecznych, które przekazywały 
od wieków zwyczaje języka kulturalnego. We Lwowie, a przede wszystkim w regionie był on, rzecz 
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jasna, wystawiony na nieustanne wpływy obce, sięgające często głęboko w system i rozwijające go 
od wewnątrz.

Nasuwa się więc oczywiste pytanie, jaki jest język polski Franki? Obecnie postaram się zbadać, 
ile zachował w sobie język Franki lokalnego, lwowskiego i w ogóle kresowego, kolorytu.

Jak wiadomo, najważniejszą i najbardziej uderzającą właściwością polskiego dialektu 
kulturalnego na kresach południowych była tendencja podwyższania średnich samogłosek 
nieakcentowanych i obniżania wysokich akcentowanych. W języku pisanym nie pozostawiła ona 
żadnych śladów: nie ma więc właściwie zakłócenia w dyst-rybucji samogłosek e oraz i, y, a takie 
o, u. Również inylch właściwości fonetycznych języka Franki nie można odtworzyć na podstawie 
analizowanego tekstu.

Co się tyczy fleksji, to Franko pozostając w zgodzie z dialektem kulturalnym lwowskim 
przestrzegał norm ogólnopolskich. Wzorując się np. na języku literackim, skrupulatnie odróżniał 
znaczenie męsko-osobowe, a co za tym idzie i wszystkie opozycje rodzajowe w 1. mn. deklinacji 
przymiotnikowo-zaimkowej i w czasie przeszłym czasow-ników, por.: czy takie ataki trafiały się 
u ciebie dawniej? Tendencje wyrównawcze dialektu kresowego doprowadziły do upowszechnienia 
się w nim typu wiatry wiali. Zjawisko to zresztą występuje w większości rdzennie polskich gwar 
ludowych.

Również w składni Franko ściśle przestrzegał reguł języka literackiego i dlatego nie spotyka 
się u niego typowo lokalnych konstrukcji dialektu kulturalnego kresów południowych, do których 
zaliczyć można stosowanie imiesłowowych równoważników zdań, konstrukcje z czasownikiem 
wziąć, typowo ukraińska funkcja przyimka za, wielo-funkcyjne konstrukcje z przyimkiem względem 
itp. Sporadycznie pojawia się użycie biernika zamiast dopełniacza po przeczeniu, czy też zaprzeczenie 
czasownika w zdaniach wyrażających retoryczne pytanie.

W języku Franki, podobnie jak w dialekcie kulturalnym Lwowa w tych czasach, występują 
praktycznie swobodnie różne regionalne afiksy i przede wszystkim przyrostki deminutywne i 
hipokorystyczne. W funkcji deminutywno — hikorystycznej w nazwach własnych i pos-politych 
spotyka się -ko, -ka, np. Stefko, Reginka, mameczka. W funkcji deminutywno-ekspresywnej 
spotykamy -isko, por. kocięcisko, lampar-cisko. Z innych sufiksów można wymienić deminutywny 
sufiks -czyk, np. lokajczyk, chłopczyk, a następnie -ek, np. Władeczek, panek, lewek. Bardzo 
produktywne na kresach sufiksy -cia i -unia mają u Franki po kilka poświadczeń, np. mamcia, Milcia, 
pannuńcia, córunia. 

W języku Franki prefiksacji ulegają czasowniki, które w języku ogólnym pozostają bez prefiksu, 
np. spojmać — pojmać (jak gospo-dyni, która chce naraz dwie kury spojmać, s. 12) ; posłyszeć — sły-
szeć (w tej chwili posłyszały się z ziemi kroki, s. 49). I odwrotnie, prefiksalny w zasadzie czasomnik 
zjawić się można spotkać u Franki w archaicznej postaci bez przedrostka: jawić sie.

Słownictwo nieogólnopolskie potoczne pojawia się u Franki na tej samej zasadzie, co w 
zasobie lwowskiego dialektu kulturalnego, tzn. jako warstwa emocjonalnie nacechowana, zakresowo 
ograniczona i tematycznie nierównomierna. Jako ekspresowizmy pojawiają się u Franki takie wyrazy 
jak durny, heca, handełes, tatko itp.

Pewne wyrazy gwarowe jako nienacechowane, codzienne nazwy desygnatów, którym w języku 
ogólnopolskim odpowiadają nazwy inne, z konieczności znalazły się u Franki z tego powodu, że 
awansowały z gwary do lwowskiego języka kulturalnego, np. kociołek —ogólnopolskie czajnik, 
kostka — ogólnopolskie pestka. Jako wyrazy naturalne, codzienne, występują u Franki czasem takie 
wyrazy, które w języku ogólnopolskim były odczuwane jako przestarzałe, jak np. materia — materiał, 
turbować się itp.

Jeżeli chodzi o obce słownictwo kresów, to wszystkie jego warstwy mają śwoje odbicie w 
języku Franki. Różna jest tylko repre-zentacja ilościowa oraz funkcja poszczególnych warstw.

Reasumując rozważania nad językiem pism polskich Franki można stwierdzić, że jedyną 
chyba płaszczyzną językową, w której do głosu doszedł element lokalny, było słownictwo. Językowa 
analiza powieści Lelum i Polelum skłania do wniosku, że z jednej strony marny tu do czynienia 
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z upodobnianiem języka powieści do języka ogólnopolskiego (widać to przede wszystkim w 
morfologii i składni), a z drugiej z jego ciążeniem ku językowi regionu (co przejawia się najwyraźniej 
w słownictwie). Utwór ten posiada jasne normy po-prawnościowe 13. Na podstawie języka pisanego 
nic powiedzieć nie można o fonetyce i akcencie. 
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LANGUAGE IVAN FRANKO

Antonin Pendel (PRL)

Ivan Franko had been working creatively in the spheres of literature, ethnography, language 
science. The years of his activity and creativity were exceptionally during the period of the Ukrainian 
literature language history. Under the rule of Austro-Hungarian monarchy on that territory lived 
different nations, so the phenomenon of bilingual or even three-lingual speaking was not rare. People 
of the one nation who were the neighbors of the other nation because of the constant contacts with the 
people of the other ethnic groups had to understand their language and there was a need to accept 
and learn the new words from the other language. 

Ivan Franko belonged to the group of people who spoke not only one language but much more. 
Ivan Franko knew Polish and German languages perfectly well and left after him some literature 
works written in the other languages. 

So, it’s a matter of fact that Ivan Franko had written some works in Polish languages too, but 
these works had not been specially researched yet. Also a great attention should be paid on the fact 
that the language environment the great poet and writer was working, was very specific. 

Key words: language science, creativity, bilingual society, researches, environment, contacts, 
three-lingual society



19  

УДК 929.52

ПОСТАТЬ ІВАНА ФРАНКА В ПРАЦЯХ МИХАЙЛА РУДНИЦЬКОГО
Р. Я. Берест, д.і.н., проф.

О. Якимів, студ. групи ДК-41
Української академії друкарства

Спогади про видатних людей цікавлять нас тим, що у них ми можемо знайти ту 
інформацію, якої часто немає у творах письменника, наприклад, подробиці з буденного жит-
тя, таємниці майстерності. Дослідження біографії письменника допомагає краще зрозуміти 
його твори. Найкращими, звичайно, є спогади самого письменника про своє життя, оскільки 
ми можемо отримати точні факти його біографії, зрозуміти настрій, з яким він писав свої 
твори. Проте, цінними є і спогади сучасників, які перебували у тісному контакті з письменни-
ком, а також жили в одну з ним епоху. Безперечно постать Івана Яковича Франка являється 
настільки могутньою, що на перший погляд видається повністю дослідженою. Проте наша 
робота полягає в тому, щоб показати життя Каменяра очима іншого письменника, людини, 
котра захоплювалась ним з дитинства – його сучасника Михайла Івановича Рудницького

Ключові слова: Рудницький, Франко, життя, історія, письменник

Актуальність теми дослідження, насамперед, полягає у надзвичайній важливості 
біографічних досліджень як невід’ємної складової суспільно-політичного розвитку будь якої 
цивілізованої країни світу. Досліджувана проблема має цінне наукове значення, оскільки 
дає змогу розкрити одне з найважливіших питань — історичного досвіду діяльності генія 
політичного, суспільного та літературного життяСхідної Галичини, зокрема до питань, які 
поки що не стали об’єктом комплексних досліджень.

Наукова новизна даного дослідження визначається тим, що воно є одним з важливих 
аспектів системного наукового дослідження діяльності Івана Яковича Франка початку ХХ 
століття у спогадах Михайла Івановича Рудницького.

Об’єктом даного дослідження є життєвий та творчий шлях І. Франка.
Предметом дослідження виступають матеріали зібрані М. Рудницьким, які показують 

особливості становлення й розвитку галицького будителя у контексті історичних процесів по-
чатку ХХ століття. 

Метою даної статті є комплексне дослідження творів та спогадів М. Рудницького і на 
основі дослідженої інформації показати особливості літературної та політичної діяльності 
І. Франка на початку ХХ століття.

Завдання дослідження ґрунтується на аналізі документів, які дадуть змогу з’ясувати 
історичне та політичне значення діяльності І. Я. Франка та М. І. Рудницького в Галичині на 
початку ХХ століття.

Михайло Рудницький прожив довге життя, застав різні суспільно-політичні епохи, різні 
періоди в історії української літератури та культури. Народився 7 січня 1889 р. у м. Підгайці 
(тепер — Бережанського району Тернопільської області). Батько — Іван Рудницький, син гре-
ко-католицького священика, юрист, який виховував дітей в українському дусі. Мати — Іда 
Шпіґель, дочка єврейського крамаря, перейшла у християнство [2]. Зростала римо-католич-
кою у українсько-польській культурі, що й відбилося на її дітях: світ культури і ментальності 
був для них завжди цікавим і привабливим [8; с.5] Михайло Рудницький одержав блискучу 
освіту. Спочатку вчився у Львівській Академічній гімназії, але закінчив гімназію у Бережа-
нах, які ще з кінця ХІХ ст. виділялись інтенсивністю національно-просвітницької праці [9]. 
Згодом навчання продовжив у Львівському університеті, потім у Сорбонні. Під час Першої 
світової війни був висланий царськими військами зі Львова до Києва [6; с.7]. Як і багатьох 
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інших постатей України, які зробили величезний вклад у вітчизняну та світову духовну скарб-
ницю. Літературознавець, критик, журналіст, поет Михайло Рудницький, безсумнівно, один з 
найбільших інтелектуалів пореволюційного національного відродження [3].

Проте нас цікавить його позиція відносно інших, не менш важливих постатей української 
історії. А саме Іван Франко у спогадахМихайла Рудницького.

Читаючи окремі нариси про письменників, ми забуваємо про те, що вони були людьми, 
як усі інші, з своїми звичками, нахилами, певними особливостями. Іван Франко, Михайло Пав-
лик, Лесь Мартович, Василь Стефаник, Марко Черемшина, хоч і належали до однієї історичної 
доби, проте мали різні характери, різні таланти, різні буденні умови праці, різні родинні та 
товариські зв’язки.

Знайомство з біографією письменника, з якнайбільшою кількістю, що характеризую-
тьйого як людину, допомагають краще зрозуміти деякі його позиції в житті. Не тільки для 
дослідників літератури, але й для звичайних її поціновувачів цікаво шукати зв’язки між осо-
бистими якостями людини і загальними особливостями таланту письменника. Нас ніколи не 
перестануть цікавити питання: завдяки яким властивостям таланту народжуються дані тво-
ри? Чому вийшли вони саме такими, а не іншими? Як пояснити те, що в них найбільше нас 
захоплює, і те, що не задовольняє або розчаровує?

Михайло Рудницький стверджував, що кожен знає з власного досвіду, що критика не 
виключає захоплення, а навіть сприяє йому. А сама потреба записати розповідь після довгих 
літ є найкращим доказом того, що якась подія або пригода зародила в душі незабутнє враження 
[4; с. 4].

Він завжди розмірковував, що іноді від дрібної малозначної події, такої, як буденна зустріч 
з людиною, залежить наша доля — майбутній шлях. Звичайна зустріч стає знайомством і може 
перетворитись у дружбу: коротку або довголітню. Але знайомство, навіть дружба, з випадко-
вими, сірими, посередніми людьми рідко коли розбуджує не скороминучі, схвильовані пере-
живання. Такими переживаннями — дорогоцінним матеріалом для письменників — впіють 
покористуватись ті, які здатні втілити їх у конкретні яскраві образи [5; с. 3].

Постать Каменяра, як тема дослідження М. Рудницьким, була вибрана не просто так. У 
роботах останнього частозустрічається така думка, що твори видатного письменника можуть 
бути багатим джерелом розуміння йогогеніальності, його внутрішнього багатства, його нату-
ри, навіть тоді, коли про нього самого відомо небагато [7; с. 4]. А Франко був беззаперечним 
генієм і величезним авторитетом для ряду поколінь, як сучасників, так і наступників

Вперше Рудницький зустрів Франка у 1901 році у першій українській гімназії Львова, 
у якій Рудницький навчавсяразом із синами Франка. Учні гімназії з пошаною ставились до 
Івана Яковича, оскільки для них професія «письменник» була незвичайною, навіть дивною. 
Однак, зустріч була короткою. Уже пізніше, через декілька місяців, він мав нагоду ближче по-
знайомитись з Франком. Зі спогадів Рудницького: «мою увагу привернув передусім зовнішній 
вигляд Франка. Він не мав нічого спільного з тим Франком, якого створила собі моя моло-
деча фантазія. У нього не було буйного розкуйовдженого волосся, ні широкого барвистого 
самов’язу, яким прикрашали свої схвильовані від поетичного настрою груди молоді, чи, як 
їх звали тоді, «модерні» поети. Він не наголошував самовпевнено слів, доводячи якісь «нові 
ідеї», а розмовляв спокійно, трохи притишено» [4; с. 10].

Покоління Рудницького дивилось на 50-літнього Франка як на сивоволосу людину уже 
в похилому віці. Мало хто тоді знав, що поступивши в середню школу І. Франко часто був 
предметом для насмішки серед своїх заможних товаришів, панських дітей. Вони глузували з 
йогочеревиків та одягу і жодна людина в школі не заступалася за нього [7; с. 5].

Не легшим було становище Франка під час навчання в університеті, коли він мусів сам 
заробляти на прожиття купляти собі дорогу літературу. Ніхто не цікавився тоді в Австрії до-
лею студента, його успіхами, здібностями чи майбутнім його покликанням [7; с. 5]. Протевже з 
перших місяців перебування в університеті він починає живу літературну та громадську робо-
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ту, виявляючи вже неабияке ознайомлення зі світовою літературою та явищами міжнародного 
життя. Опинившись між двома політичними таборами — народовців і москвофілів, він мусів 
розібратися в їх ідеологічних суперечностях. Усвідомивши значення рідної мови для розвитку 
національної культури, за свій обов’язок вважав популяризувати її для формування світогляду 
молодого галицького покоління [7; с. 9].

Вже згодом молоді письменники боялись його як критика, проте, дуже поважали думку 
Івана Яковича, оскільки він спокійно, без будь-яких емоцій міг аргументувати свої твердження 
і завжди був правим у судженнях. Жоден із сучасників Івана Яковича Франкане зважився взя-
ти приклад із нього і присвятити себе єдиному обов’язку — письменницькій праці. Михайло 
Рудницький зауважував, що вони лише заздрили тому, чого самі хотіли, а не могли досягти. 
Мартович заздрив Франковій посидючості, Стефаник — легкості вислову на письмі, Черемши-
на — знанню, Маковей — багатству сюжетів, Яцків — свободі від канцелярської служби, а ми, 
студенти, під загрозою іспитів та семінарських робіт — усьому разом» [4; с. 15].

Франко практично весь свій час приділяв роботі. Багато часу він проводив у бібліотеці та 
друкарні, майже не виходячи звідти. Ще зі школи у Іван Якович почав заробляти своїм пись-
менницьким талантом, при цьому навчаючись чогось нового. З віком він все більше удоскона-
лював свою майстерність.

Робочий день Франка розпочинався якомога раніше. В першу чергу він ознайомлювався 
із рукописами, які потрібно було здати в журнали у визначений термін. Дуже часто за робо-
тою забував про їжу. А снідав лише тоді, коли інші члени родини, прокинувшись, нагадували 
йому про це. Основну частину дня письменник проводив у редакціях «Літературно-наукового 
вісника», «Наукових записок Товариства ім. Шевченка» і «Українсько-руської видавничої 
спілки», де редагував матеріали та переглядав коректури своїх і чужих статей та книжок, а 
також брав участь у засіданнях [7; с. 5-6].

Після свої редакторських та громадських обов’язків Іван Якович заходив до бібліотеки 
та букіністичних крамниць. А опісля перечитував журнали і газети в пошуках цікавих фактів у 
кав’ярні, де його знаходили студенти, молоді письменники чи товариші, які потребували його 
поради чи просто хотіли почути думку про якусь проблему. Надвечір Франко повертався додо-
му та продовжував свою роботу. 

Його наукова діяльність вимагала раз у раз поширювання не тільки обсягу лексики, але 
і вдосконалення засобів стилю, що могли б передати нові соціально-політичні та філософські 
проблеми. Зусилля І. Франка в цьому напрямі були величезні, а темпи його праці такі швидкі, 
що іноді в нього не було часу вирішити те чи інше мови або стилю. Тут феноменальна пам’ять 
ставала у пригоді, адже вона вміщала багатогранний словник, до якого письменник вдавався 
навіть принайвідповідальніших перекладах з іноземних мов [7; с. 11].

Іван Якович ніколи не робив перерви у праці, від художнього твору він легко міг пере-
йти до роботи над науковою працею. У роботі над своїми працями він легко та ясно міг вис-
ловити свою думку та підібрати потрібні слова, так легко, як він міг висловитись і усно. А 
завдяки здатності зосереджувати свою увагу на одному предметі та вмінню ізолювати себе від 
сторонніх впливів, Іван Якович працював дуже інтенсивно. Письменник мав дуже щільний 
графік, кожна хвилина не була втрачена. Проте, не було випадку, щоб Франко комусь відповів, 
що він зайнятий і не має часу, хоча не любив приймати гостей без діла та й сам не ходив у гості. 

Іван Франко настільки був захоплений власною науковою працею, що навіть тоді, коли у 
1910 році друзі звернули увагу на його хворобу, з кожним днем все більш загрозливу, Франко 
продовжив свою роботу і відмовився вжити заходів щодолікування, обґрунтувавши позицію 
такими словами: «Нас не вчили змалку звертатись до лікаря доти, поки ми тримаємось на но-
гах. Поняття хвороби чомусь асоціюється у нас з ліжком — хто не лежить, той не хворий» 
[4; с. 53]. Письменник турбувався лише про те, що через хворобу не зможе достатньо часу 
приділяти своїй роботу, тому знехтував своїм станом здоров’я. За працею Іван Якович забував 
про свій біль.
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Попри те, що Франко був дуже заклопотаний і багато часу приділяв роботі, він любив 
товариство, де залюбки прислухався до чужих думок. Саме ця його риса допомогла зрозуміти 
людську психологію, а за рахунок цього збагатити письменницький досвід. Основною істиною 
письменника була така думка: «час працює на тих, хто зв’язав свою долю з народом і відчув 
його найпотаємніші прагнення» [4; с. 17].

Паралельно з роботою, Іван Якович приділяв багато часу своїй бібліотеці. Збирати книж-
ки він почав ще коли навчався у гімназії, часто відмовляючи собі у найнеобхідніших потребах 
таких, як їжа і одяг. Франко колекціонував твори своїх улюблених авторів. В основному твори 
класиків. Тільки невелика кількість книг сучасних авторів, яких він редагував і перечитував, 
увійшла до його бібліотеки. Франко заходив до книгарень щонайменше раз у тиждень, а у 
книгарні, де працював Руданський він мав «особистий рахунок», тобто міг брати книгу без 
зобов’язання негайно за неї платити. Поля книжок Франко використовував як своєрідний що-
денник, де занотовував свої думки. Він дуже не любив позичати свої книги комусь, оскільки як 
тільки він позичав комусь книжку — на наступний день вона ставала йому такою потрібною, 
як записана адреса на столі. І. Франко вірив,що існує пересуд про три чи чотири речі, які не 
можна ніколи нікому позичати: гребінець, зубну щіточку, бритву і… книжку [4; с. 19].

Одне з найбільш хвилюючих питань, пов’язаних з життям і діяльністю І. Я. Франка, це 
питання про те, як встиг він написати усе, що написав, і вивчити усе, що знав? М. І. Рудницький 
вважав, що писати для Франка означало розв’язувати проблеми, які назрівали у відповідний 
історичний момент, метою яких було розбудити свідомість своїх земляків. І. Франко не писав 
нічого для розваги, він органічно не був здатний взяти в руки перо, поки не усвідомлював, 
що треба сказати і чому сказати це потрібно. Маючи перед очима високі зразки художньої 
літератури, він шукав для своїх ідей і почуттів такої форми, щоб вона переконувала живими 
образами, захоплювала втіленням людських вчинків і конфліктів [7; с. 7]

У 1912 році, коли Рудницький вирішив написати кандидатську дисертацію про творчість 
Франка, Іван Якович підтримав його, надав декілька важливих порад, одна із них була ваго-
мою для Рудницького як для майбутнього критика: «Читайте і критикуйте. Не важно те, чи ви 
будете всі твори оцінювати по їх заслузі, чи ні, а важно, щоб вони викликали якісь нові думки. 
А про метод дослідження творів ви знайдете багато зауважень і у мене самого» [4; с. 49]. За 
в’їдливий характер його творчості Іван Франко дав Рудницькому прізвисько «Мефістофель».

У 1914 р.Рудницький захистив свою дисертацію на тему «І. Франко – письменник і кри-
тик», за яку отримав звання доктора філософії. Нажаль, текст дисертації не зберігся до нашо-
го часу, ані жодних документів із засідання, на якому відбувався захист дисертації, однак А. 
Василик, дослідниця творчості М. Рудницького як перекладача і перекладознавця, знайшла 
в бібліотеці науковця титульні сторінки його дисертації. На їх основі можна допускати, що 
дисертація складалася з п’яти частин: 1. Проблеми методи. 2. Примінення методи. 3. І. Фран-
ко — новеліст і повістяр. 4. І. Франко — поет. 5. І. Франко — критик. По суті, такі ж приблиз-
но заголовки дуже стислих розділів про І. Франка у книзі М. Рудницького «Від Мирного до 
Хвильового» (1936), де оцінка внеску І. Франка в українську літературу й літературознавство 
надто критична. Робота є дуже цінною, оскільки сам Франко надав всю потрібну інформацію 
для дисертації.

Наприкінці дев’яностих років ХІХ століття Рудницький був помічником редактора ви-
давництва «Книгарня польська», в якій видавав свої твори Іван Якович, одну ситуацію, свідком 
якої став Михайло, він пізніше зобразив у своїй новелі «Симпозіум», у якій дуже влучно зміг 
передати характер Франка, його погляди та ставлення до ключових проблем того часу.

Михайло Рудницький, як і Іван Якович, проводив перекладацьку діяльність. Переклав 
Вільяма Шекспіра, Віктора Гюго, Емілію Бронте, Едгара Алана По, Оноре де Бальзака та інших 
на українську, а також твори Василя Стефаника та Михайла Яцкова на французьку.

У 1910-х рр. друзі Івана Франка стежили з болем у серці за його хворобою, щораз більше 
загрозливою. Майже ніхто не наважувався звернути його увагу на те, що він повинен вжи-
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ти енергійних заходів, щоб її вилікувати. І.Франко не звернувся до лікарів вчасно, знехту-
вавши прояви, які, як йому здавалося не дуже небезпечні. Як людина надзвичайно сильного 
організму, він довіряв його природній силі. Звикаючи витримувати біль, він мирився з ним, як 
з необхідним лихом. Невтомна щоденна праця робила його нечутливим до нестерпних страж-
дань [4; с. 53].

Каменяр зауважував М. Рудницькому, що ніколи не думав і не зважав на свою хворобу.
Йому ніколи не приходило в голову, що було б, якби його життя склалось інакше ніж склалось.

Висновки. Безперечно постать Івана Франка, генія української літератури та історії 
потребує набагато глибшого дослідження. Михайло Рудницький вважається найавторитетнішим 
дослідником творчості Івана Франка. І ми спробували показати особливості літературної та 
політичної діяльності І. Франка на початку ХХ століття. Сам М. Рудницький писав, що єдиний 
твір, більший понад усі інші, цікавіший, ніж багато першорядних мистецьких творів нашої 
літератури, яким І. Франко не мав часу чи змоги дорівняти, твір нескінченний, над яким можна 
думати і сперечатися в гіпотезах і тезах, це – він сам. 
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Memories of famous people are interesting for us because we can find the information where 
that is often not in his novels, such details of everyday life, secrets of skill. Research biography writer 
helps to better understand his work. The best, of course, is the writer of memoirs of his life, because 
we can get the precise facts of his biography to understand the mood in which he wrote his works. 
However, valuable memoirs of contemporaries who were in close contact with the writer and lived 
in one of his era. No doubt the figure of Ivan Franko is so powerful that at first glance appears to be 
fully explored. However, our job is to show Kamenyar life through the eyes of a writer, a man who was 
fond of his childhood - his contemporary Michael Ivanovich Rudnytsky
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УДК 945.

 І. ФРАНКО У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

О. І. Босак, к.і.н., доцент
Українська академія друкарства

У другій половині ХІХ ст. в Галичині зароджується у суспільно-політичному русі ра-
дикальний напрям, очолюваний І. Франком та його однодумцями. Постать І. Франка 
характеризується формуванням його світогляду, що містив різні соціалістичні ідеї та 
положення.

Передові суспільні діячі Галичини, згуртувавшись навколо І. Франка, організовують ви-
дання різних часописів-таких, як «Громадський друг», «Дзвін», «Молот», «Praca», «Народ». 
Вони публікують викривальні статті, перші програмні твори. У 1890 р. була прийнята про-
грама радикальної партії.

На середину 90-х рр. ХІХ ст. в цій партії викристалізувались три основні фракційні гру-
пи: власне радикальна, соціал-демократична та національно-демократична. Виділяються 
також групи старших та «молодих» радикалів. Отже, був підготовлений грунт до створен-
ня окремої української соціал-демократичної партії.

У 1899 р. відбулося організаційно-політичне оформлення національно-демократично-
го руху.

Ключові слова: суспільство, світогляд, погляди, ідеї, населення, програма, партія, се-
лянство, групи, преса.

Історія будь-якої держави-це, в першу чергу, визначені часом шлях та форми 
самоактуалізації, пошуки та ствердження себе. Формування української державності і всієї, 
пов’язаної з нею, системи політичних, соціальних, економічних основ-це, звичайно, власний 
шлях, власний вибір через пошуки узагальненої історією власної структури національної 
самовизначеності.

Тому актуальним є твердження, що важливим феноменом інтелектуального життя 
сьогоденнішньої України є виразне повернення до національних традицій. [10, с. 80]

Розвиток української політичної думки ХІХ ст. відбувався не як єдиний потік, а як про-
цес, що охоплював кілька паралельних і виразних, хоча-взаємопов’язаних і взаємозалежних 
напрямків. За думкою І. Лисяка-Рудницького, серйозний дослідник зобов’язаний, попри свої 
симпатії, не віддавати перевагу одному напрямку, а постаратися осмислити всі, беручи до ува-
ги позитивний внесок і хиби кожного з них. [10, ст. 98]

Проблема розвитку політичної думки та визвольного руху в Україні ХІХ ст. не стала 
предметом об’єктивного наукового дослідження в радянській історіографії.

В середині 70-х років ХІХ ст. у суспільно-політичному русі Галичини починає зароджува-
тись радикальний напрям. Його очолили І. Франко та його однодумці — М. Павлик, О. Терлецький 
та ін. Це невелике коло молодих людей поставило за мету докорінно змінити напрям українського 
визвольного руху у відповідності з передовими ідеями часу, збагатити його політичними вимо-
гами, вивести на європейські обрії, а головне-перейти від загальних міркувань про тяжку долю 
трудящих до практичної конкретної роботи по згуртуванню передових суспільних сил на бороть-
бу проти існуючого національного і соціального гноблення. [12, с. 467]

Іван Франко, видатний свідок і учасник подій кінця ХІХ — початку ХХ ст., коли 
українська інтелігенція та молодь відходять від культурництва і українофільства і прагнути 
відзначити політичне розв’язання українського питання-підкреслював, що як для лікаря нема 
нічого приємнішого понад слідження, як хворий звільна приходить до здоров’я — так і для 
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історика нема нічого приємнішого, як досліджувати регенераційний процес нації, що з важкого 
духовного і плітичного пригноблення поволі, але послідовно рухається до нормального життя. 
[23, с. 17] Це означає, що «для тривалого розуміння сучасних національних процесів, даль-
шого їх розвитку-особливе значення має правильне пояснення минулого нації і національних 
відносин». [11, с. 3]

Однією із характеристик сучасної демократичної системи є багатопартійність. Таким чи-
ном, відродження демократичного суспільно-політичного періоду супроводжується всебічним 
засвоєнням і переосмисленням політичного досвіду українського суспільства. В цьому 
відношенні заслуговує на значну увагу історичний досвід Галичини, цього «українського 
П’ємонту» нашого суспільства.

Початок становлення І. Франка як політичного мислителя приходиться на період його 
активного співробітництва в редакції студентского журналу «Друг» (1875–1877). Саме тоді він 
усвідомлює своє суспільно-політичне покликання.

Розповсюдження літератури соціалістичного спрямування спричинилося до голосних у 
Галичині й усій Австро-Угорщині судових процесів наприкінці 70-х років, звинуваченими на 
яких були І. Франко, М. Павник, його сестра Ана та інші. [5, с. 129]

І. Франко признавався пізніше, що тоді він «був соціалістом по симпатії, як мужик, але 
далекий був від розуміння, що таке соціалізм науковий». [15, с. 17] Цей арешт І. Франка при-
пинив мирну еволюцію його суспільно-політичних поглядів і зробив з нього революціонера.

Але І. Франко ніколи, навіть в роки своєї юності, не був революціонером марксистсь-
кого толку, він не спрйняв головного постулату-класової боротби і встановлення диктатури 
пролетаріту. [6, с. 83]

Стосовно тодішніх Франкових поглядів треба наголосити на багатовимірності його 
постаті, що його світогляд увібрав у себе положення різних соціалістичних теорій та ідей. [1, 
с. 70] Наріжним каменем Франкового світогляду служило в той час економічне вчення марксиз-
му, бо щодо шляхів переходу до соціалізму Франко мав свій власний, відмінний від марксистсь-
кого, підхід. Перехід до суспільної власності він тоді, як і марксисти, пов’язував із всесвітньою 
революцією, яка, на його думку, «рознесе теперішній порядок, а потановить-новий». Однк під 
«всесвітньою революцією», писав І. Франко, я «не розумію всесвітній бунт бідних проти ба-
гатих, всесвітню різанину: се можуть під революцією розуміти тільки всесвітні рутенці, пло-
сколоби та поліцаї. Я розумію під революцією іменно цілий великий ряд культурних, наукових 
і політичних фактів, будь вони криваві або зовсім ні, котрі змінюють всі довгочасові поняття і 
основи, і цілий розвиток якогось народу навертають на зовсім іншу дорогу». [30, с. 111]

Наведені міркування свідчать, що І. Франко не був ортодоксальним марксистом. У його 
програмі переходу до соціалізму є чіткі гуманістичні підвалини і загальнолюдські цінності.

Погляди І. Франка постійно змінювалися, доповнювалися, еволюціонували. Але він завж-
ди залишався демократом, коли йшлося про утвердження соціалізму. Навіть у своїй ранній 
творчості, захоплюючись міжнародним соціалізмом, український вчений противився кривавій 
диктатурі. Пізніше-ці тенденції проявилися ще виразніше. [4, с. 166]

Соціалістичні ідеї спричинили пожвавлення суспільно-політичної думки молодого 
покоління польських, українських та єврейських діячів Галичини, які згуртувались навко-
логазети львівських друкарів «Праца». Українець І. Франко, поляк Болеслав Червенський і 
євреї Людвік Уплендер під впливом праць К. Маркса на початку 1881 р. склали Програму 
Галицької робітничої партії, в якій висунули соціальні та політичні вимоги, що наголошува-
ли на потребі подальшої демократизації устрою Австро-Угорщини, поліпшення соціального 
становища робітників, підтримки державою колективних форм виробничої кооперації. [3, 
с.  72] Але співпраця польських і українських соціалістів через розбіжність поглядів в області 
національній незабаром урвалась.

У 1848 р. австрійський уряд скасував панщину, та це-супроводжувалося безжалісним по-
грабуванням селян. Внаслідок реформи поміщиках Східної Галичини було призначено велику 
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компенсацію за викуп, яку уряд обіцяв сплатити, як зазначав І. Франко, «із скарбу державного». 
[29, с. 84] Але селяни повинні були самі сплачувати мало не ціле століття. За висловом І. Фран-
ка, «це був перший удар обухом по голові «вільного хлопа»». [20, с. 109] Громадські володіння 
(сервітути) — ліси, пасовиська, луки-залишалися недоторканими. Але, підкреслював І. Фран-
ко, «Як звивалися пани, як нараджувалися, підплачували інженерів та адвокатів, аби увільнити 
себе від усяких тягарів». [25, с. 167] Поміщики добре розуміли, писав І. Франко, що як вони 
не дадуть хлопам лісу і пасовиська, він-хлоп-таки мусить або починати на пні, до них прийде 
і поклониться, а тогди-верне знов панщина, хоч трохи-в іншій свиті, але для хлопа через те-
зовсім не легша. [25, с. 167] Основна площа сервітутів була захоплена панами. Це був другий, 
«може-ще важчий удар»-зазначав І. Франко. [20, с. 109] Після реформи 1848 р. продовжував-
ся процес обезземелення селян поміщиками. Основна маса землі в Галичині належала вели-
ким поміщикам. «У 1902 р. в Галичині були магнати, що мали по 50 й 100 тис. моргів землі-
відзначав І. Франко, якої вистачило б на утворення князівств». [21, с. 75]

Характеризуючи гірку долю трудящого селянина, Іван Франко писав: «Запитаймо себе 
тілько, чи господар, що сидить на однім чи двох моргах грунту, справді господар? Чи може він 
держати стілько худоби, скілько треба для оброблення грунту? Чи може з того грунту видобути 
стілько, скілько потребує на житє та на уплату податків грунтового та домового з додатками? 
Чи такий господар-не жебрак, прив’язаний до того шматка землі, з якого має замало до життя, 
а забагато для голодної смерті?» [ 25, с. 215] За підрахунками І. Франка, рентабельними могли 
вважатися лише господарства, які мали не менше 15 моргів (1 морг = 0,56 га) поля, що це є 
той мінімум, «нижче котрого селянська власність не повинна сходити, коли селянин замість 
економічного розвою не має попасти в стан економічного недомагання та агонії». [28, с. 573] 
А за австрійською статистикою селян, двох найбідніших груп, які мали або 2 га землі, або від 
2 до 5 га — було майже 80 відсотків.

Селяни також виконували різні натуральні повинності, що нагадували панщину. «Із 
старої панщини, знесеної 50 літ тому-відзначав І. Франко-полишилися і досі немалі хвостики 
і тиснуть нас і будуть ще тиснути й наших дітей. До таких хвостиків треба ще зазначити шар-
варки по направі доріг, право на полювання, що тепер навіть гірше, ніж було за панщини, право 
на риболовство». [30, с. 107]

Австрійські дослідники зробили невтішній висновок, що Галичина-найубогіший край 
Австро-Угорщини, бо Чехія — заможніша від Галичини в 4 рази, а Нижня Австрія — в 12 раз…

Трудяще населення не могло сплачувати величезної суми податків, щоб ліквідувати 
недоїмки, проводилися екзекуції, або як їх ще називали — «ліцитації», коли насильно прода-
вали все: землю, реманент, худобу і навіть одяг…

Перші виступи робітників Галичини відносяться до середини ХІХ ст., які, як правило, 
були стихійними. В Австрії законом заборонялись будь-які страйки. Лише в 1867 р. був при-
йнятий закон про права на збори і об’єднання. В робітників з’явилася можливість створювати 
свої економічні і політичні організації.

А з кінця 70-х років ХІХ ст. в суспільно-політичному житті Галичини сформувала-
ся революційна соціально-демократична течія, яку представляли О. Терлецький, І. Франко, 
М. Павлик та інші діячі українського і польського суспільного руху.

У 1877 р. поліція провела ряд арештів серед осіб, яких підозрювали у веденні соціалістичної 
пропаганди — І. Франка, М. Павлика і його сестри Ганни, О. Терлецького та інших.

Після виходу з ув’язнення І. Франко, М. Павлик і О. Терлецький організували видання 
журналу «Громадський друг», який незабаром був заборонений. Після цього — названі діячі 
почали видавати часописи «Дзвін» і «Молот». Велику роль у справі пробудження соціальної 
свідомості робітників зіграла газета «Praca», при якій був створений інтернаціональний 
редакційний комітет, до складу якого увійшли І. Франко, М. Павлик та Й. Данилюк, А. 
Маньковський, Б. Червенський та інші [34, c. 7]. Комітет поширював друковані матеріали 
соціалістичного змісту, організовував просвітні гуртки, вечірні школи.
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Хоча тираж «Pracy» часто конфісковувався, вона виходила 14 років (до 1892 р.). Во-
сени 1878 р. Франко, Павлик і Терлецький організували видання літературно-громадського 
журналу «Громадський друг». Щодо соціалістичної теорії, яку редакція вирішила пропагу-
вати, то як відзначав Франко, «вибрали свіжо видану тоді брошуру Шеффле «Quitessenz des 
Sozialismus», у якій автор викладав «головні теорії соціалізму з основною тенденцією пока-
зати його неможливість». [22, c. 247] Журнал часто критикував тогочасний суспільний лад, 
консервативні ідеї та погляди. Ця критика надавала журналу революційно-демократичного 
характеру. Москвофіли і народовці гостро нападали на часопис, писали доноси і поліція його 
часто конфісковувала, тому-редакція змушена була змінювати його назву на «Дзвін», «Молот», 
а потім-зовсім припинила його видання. [8, с. 35–36]

Наприкінці 1878 р. І.Франко написав польською мовою брошурку «Що таке соціалізм?», 
названу «Катехізисом економічного соціалізму». Вона користувалася великою популярністю. 
Для бідучих агітаційних потреб редакційний комітет «Pracy» опублікував програму під на-
звою «Наші вимоги», в якій висувались вимоги загального виборчого права, відміни податків 
з часописів, свободи профспілок, скорочення робочого дня, обмеження праці підлітків і дітей. 
Польський історик Валентина Найдус писала, що «це була перша політична програма, прого-
лошена галицькими соціалістами». [33, с. 55]

Однак, ці видання не зняли з порядку денного створення власне робітничої програми для 
Галичини. На порозі 1881 р. така програма була створена. Її авторами стали Л. Інлендер, І. Фран-
ко та В. Червенський. Друком вона вийшла під назвою «Програма галицьких соціалістів». Оче-
видно, що на поглядах одного із авторів «Програми» — І. Франка — виразно позначились 
осціалістичні ідеї західноєвропейських авторів, наприклад-щодо піднесення добробуту народу 
і трудящих класів, а засобом для цієї мети він бачив освіту простого народу, а також — турботу 
про нього з боку заможних та інтелігенції.

Під впливом творів Маркса ще з кінця 70-х рр. перебував І. Франко. У 1880 р. він 
опублікував польською мовою брошуру «Катехизм економічного соціалізму», підготував по-
пулярний підручник «Основи суспільної економії», зробив переклад 24-го розділу «Капіталу» 
Маркса, працю Енгельса «Анти-Дюрінг». «Соціалістичні ідеї-писав тоді І. Франко — розпо-
лювали людей до фанатизму. Маркс був євангелієм, а те, чого не ставало в ньому, доповню-
вали фантазією, чуттями. Великий соціальний переворот мерещився всім на яві» — відзначав 
дослідник Я. Грицак.

Розчарування приносили Франку і співпраця з польськими соціалістами, оскільки вважали, 
що соціалізм в Галичині має мати польський характер і сприяти відновленню великої Польщі, до 
якої входили б і українські землі. Драматичні пошуки Франком розв’язки складних національних 
і соціальних проблем ілюструє написання ним у 1880 р. «Вічного революціонера» і «Не пора».

Чималу роль у пропаганді передових ідей серед робітників Східної Галичини відіграла 
брошура І. Франка «Про працю», яка вийшла в серпні 1881 р. без підпису. Ця брошура Фран-
ка була збірником його стеттей, надрукованих у часописі «Praca» під заголовком «Робітниче 
питання». В ній Франко у популярній формі викладав суть капіталізму, закликав робітників 
усвідомлювати своє становище, давав відповідь на питання, хто винен у тому, що робітники 
жвуть у злиднях. «Одиниці нічого не винні: винен весь суспільний лад, лад, слушно названий 
капіталістичним, бо ж капітал у ньому відіграє першу роль. Доки існує цей лад-нема чого й 
думати про поліпшення становища на користь робітника»-робив висновок І. Франко.

І. Франко мав свій власний, відмінний погляд на шляхи переходу до соціалізму. Перехід до 
суспільної власності-пов’язував із всесвітньою революцією, але-уявляв її у власному баченні: 
не як «всесвітній бунт бідних проти багатих, се можуть під революцією розуміти тільки … 
плосколоби та поліцаї. Я розумію під революцією іменно цілий великий ряд культурних, на-
укових і політичних фактів…»

Марксизм як теорія, вважав І. Франко, краще надається для західноєвропейських умов, 
ніж для відсталої Галичини з переважно сільським населенням. [1, с. 73]
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З січня 1890 р. Франко і Павлик почавли видавати журнал «Народ», який відразу згуртував 
навколо себе значні сили радикальної молоді. У програмній статті часопис відзначав: «Бажаємо, 
по змозі і совісті, причинитися до вироблення між русинами міцних основ солідарності, нитки 
котрої останнім часом широко розсновані в Галичині і в верхах-серед руської інтелігенції, і в 
споду-серед освідченішої верстви нашого народу. Ми хочемо доснувати до того і свого части-
ну і, таким чином-помочи зв’язати русинів в одну-однісіньку демократично-поступову партію 
чи краще громаду… Наша перша і остання ціль була здавна-помочи звигнути матеріально та 
справді просвітити наш народ, і задля того-ми і тепер-будемо пильно та безсторонньо додивля-
тися, через шо наш народ-бідний та темний, шо в нім самім є доброго, а що злого, шо доброго 
чи злого хто для цього робить, і якби йому, по-нашому, з того лиха добутися. [16]

І. Франко ніколи, навіть в роки юності, не був революціонером марксистського толку, як 
зауважує К. Кондратюк, він не сприйняв головного постулату марксизму — класової боротьби 
і встановленя диктатури пролетаріату. [ 6, с. 83 ]

На скликаних Франком і Павликом зборах радикальної інтелігенції, що відбулися 4–5 
жовтня 1890 р., була прийнята програма партії, яка була підписана Іваном Франком, Михайлом 
Павликом, Євгеном Левицьким і Романом Яросевичем як засновниками партії і членами її 
першої головної управи. Ця програма мала реальний грунт при тих об’єктивних умовах, в яких 
доводилось працювати партії. Селянство було тим класом, на який вона спиралась, бо спро-
летаризоване селянство легко піддавалось радикальній агітації, а лозунг «землі, пасовиськ і 
лісів» знаходив серед селянства широкий відгук. [7, с. 131]

Проте-не всі учасники установчих зборів були згодні з характером програми, і після 
тривалої дискусії було прийнято компромісне рішення — затверджено програму, яка скла-
далася з максимальної і мінімальної частин, про що писав І. Франко у статті «Реалісти чи 
кар’єристи?», в якій наголошував про «приложення ідей соціалістичних до справ рільницьких». 
[19, с. 88]

В «Програмі» — галицькі соціалісти вперше ставили питання про необхідність створен-
ня робітничої партії.

Прийнята та з’їзді в 1889 р. у м. Гайнфельді загальноавстрійська програма та інші доку-
менти-стали преметом обговорення в робітничих осередках на місцях і у Львові.

Соціал-демократична партія в Галичині, що виникла ще у 1890 р., набула чітких 
організаційних основ у 1892 р.. В цьому році у Львові 31 січня почав свою роботу І з’їзд 
галицьких соціал-демократів, на якому виявилися різні погляди про характер територіально-
крайовий або національний.

Соціалісти так і не приступили практично до роботи з селянством, позбавляючи себе 
тим самим союзника. Значне місце в роботі з’їзду було відведено питаню святкування 1 
травня, страйковій формі боротьби робітників, соціальному законодавству, робітничим това-
риствам, пресі. В цілому — І з’їзд галицької соціал-демократії зіграв певну позитивну роль, 
отже І. Франко вважав його «… фактом дуже важливим для розвитку політичного життя 
краю». [17, с. 75]

Тоді-в австрійському соціал-демократичному русі розпочався процес розмежування і фор-
мування партій за національною ознакою. Безпочередніми ініціаторами створення української 
соціал-демократичної партії виступили радикали на чолі з І. Франком та М. Павликом. Навко-
ло них згуртувалися значні сили радикальної молоді.

Заслуговує уваги проблема ставлення радикальної партії до соціал-демократичних 
партій. У брошурі «Радикали і радикалізм» Франко від імені всієї партії відзначав «Ми вже 
сказали, що рускі радикали де в чому сходяться з соціалістами. Сходяться в загальному змаган-
ню до вільності думок, сумління і громадського життя, в змаганню до громадського уложення 
вжитків із здобутків тої праці. Різниця між радикалами і соціалістами випливає з того, що одні 
і другі — працюють на різних нивах і серед різних обставин і для осягнення своєї цілі мусять 
уживати різних способів.
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Франко продовжував брати активну участь в житті радикальної партії. Як зазначав М. Кра-
вець, він був найсильнішим агітатором партії, друкував у радикальних виданнях публіцистичні 
наукові і популярні статті, вірші, оповідання і т. д., на селян-ських вічах-виступав з промовами 
і рефератами про політичні, економічні, суспільні і культурні справи трудящих. [7, с. 137]

На середину 90-х рр. ХІХ ст. в радикальній партії викрастилізувались три основні 
фракційні групи: власне радикальна, соціал-демократична та національно-демократична. 
Виділяються також групи соціалістичної інтелігенції в середовищі радикалів: старших, яких 
очолювали І. Франко та М. Павлик, і молодших соціалістів, а також-окрема група «молодих 
радикалів». [2, с. 74] Причиною цією політичної диференціяції всередині УРП були соціально-
економічні, політичні та ідеологічні фактори, пов’язані з подальшим розвитком капіталізму, 
піднесенням національної свідомості.

Починаючи десь із 1893-1894 рр. співвідношення сил поступово починає змінюватись на 
користь «молодих». Поступово вся партійна преса опинилась в руках «молодих». Незабаром 
«молоді» радикали отримали ще одну важливу перемогу, яка була пов’язана з Ю. Бачинським і 
його працею «Україна irredenta». Спочатку її друкували в часописі «Народ», але нові і сміливі 
ідеї насторожили навіть таких велетнів духу, як М. Павлика, М. Драгоманова та І. Франка, які 
вирішили не друкувати до кінця цієї праці. Та після виходу окремою книжкою тої праці Ю. Ба-
чинський відзначив, що отримує різноманітні вітання і не дістав ще жодного докору, що навіть 
І. Франко признав, що хоча в дечому і не погоджується, та заявив, що книжка написана з вели-
ким талантом і свідчить про те, що автор чимало думав і доводить, що Україна не тільки існує 
як історичне поняття, але мусить швидше чи пізніше стати самостійною державою, витворити 
свою літературу і штуку, зукраїнщити всі розрізнені елементи на своїй території, і сам І. Фран-
ко розцінив появу цієї книжки як «факт нашого політичного життя, як прояв національного 
політичного почуття і національної свідомости». [18, с. 68–70]

Русько-українська радикальна партія стала першою українською політичною партією 
європейського зразка — з програмою, масовою організацією і реєстрованим членством. Але 
не слід перебільшувати роль і вплив радикалів-робить висновок К. Кондратюк. [6, с. 88] 
Ворожість духовенства, яке заблокувало радикалам доступ на село, нечисленність українського 
плетаріату, певна залежність в силу обставин від польських соціалістів-перешкоджали цій 
новопроголошеній партії здобувати собі ширшу підтримку в галицькому середовищі. Ста-
новище ускладнювалося ще й внутрішньопартійною боротьбою. Не уникнув її й І. Франко. 
Але якщо на початку 90-х років він різко критикував спроби молодих українських соціалістів 
включити в програму радикальної партії постулат політичної самостійності України, [16, с. 9] 
то з 1895 р. Його позиція корінним чином змінилася. Він відмовляється віж федеративної 
концепції Драгоманова і переходить на позиції поборника ідеї політичної самостійнс-ті 
України. [18, с. 471]

В 90-ті роки І. Франко глибоко пережив багато негативних явищ у громадському і особи-
стому житті. В 1895 р. йому було грубо відмовлено в отриманні посади доцента Львівського 
університету, в 1897 р. зусиллями реакції була забалатована його кандидатура на посаду посла 
австрійського парламенту (не без участі окремих польських соціал-демократів). [6, с. 89]

Таким чином, розмежування у середовищі радикалів підготовлювало ґрунт до створен-
ня окремої української соціал-демократичної партії. 17 вересня 1896 р. був виданий «Poklyk 
do robitnykow rusyniw», який був підписаний «молодими» радикалами М. Ганкевичем, Є. Ле-
вицьким, «старими» радикалами І. Франком, М. Павликом та окремими представниками від 
робітників. «Поклик» повідомляв про намір створити окрему українську соціал-демократичні 
партію, яка і була прголошена на V з’їзді української радикальної партії 26-27 вересня 1896 р. 
у Львові.

Одна спроба організації нової партії тоді була невдалою, як і не була підтримана на з’їзді 
УРП 30 жовтня 1898 р. пропозиція перейменування радикальної партії на соціал-демократичну, 
та підпорядкування її австрійській соціал-демократії. [9, с. 94]
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У процесі консолідації української нації в умовах висхідного розвитку капіталізму бороть-
ба за демократичне вирішення українського національного питання і возз’єднання українських 
земель займала вагоме місце в багатогранній діяльнсті українських революційних демократів.

Коли у 90-х роках підзначалося тисячоліття Угорської держави, яке проходило в умо-
вах дальшого наступу реакційно-шовіністичних і клерикально-католицьких сил з метою 
асиміляції та окатоличення населення Закарпаття. Іван Франко, М. Павлик, В. Гнатюк та інші 
прогресивні діячі опублікували «Протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття», 
у якому піддавались гострій критиці угорські поміщики і капіталісти, що проводили політику 
пригнічення закарпатських українців. [13, с. 409]

В самій радикальній партії бродіння не припинялися, все голосніше чулися голоси, серед 
них — і Франка — про необхідність створення нової, більш масової партії, яка б об’єднувала 
демократичні сили усього українського табору. [6, с. 89]

У 1899 р. відбулося організаційно-політичне оформлення національно-демократичного 
руху, прихильниками якого виступали переважна більшість народовців і частина радикалів. 
Ідея консолідації всіх українських національно-демократичних сил в Галичині навколо програ-
ми державної незалежності України, створення з цією метою нової впливової політичноїпартії 
знаходила щораз більше прихильників. Михайло Грушевський разом з Іваном Франком очо-
лили організаційний рух щодо створення нової політичної партії на загальнонаціональній 
демократичній платформі. Франко написав проект програми нової партії, що опирався на 
основні пункти мінімальної програми радикалів, де було зазначено: хочемо мати «для себе всю 
свою землю, бо земля-то основа для всякої продуктивної праці». [27, с. 524] Не хочемо бути 
на своїй землі ні наймитами, ні орендарями. У народних руках має бути торгівля, фінансово-
кредитна справа, оскільки гроші-це душа господарства. [27, с. 524]

Вихід Франка із радикальної партії був несподіванкою для багатьох його соратників, які 
написали відкритий лист до нього. [1, с. 157] Щодо причини свого виходу із рядів радикалів, 
то сам Франко пояснив організаційною слабкістю радикальної партії, що не дозволяло їй пе-
ретворитися у серйозну політичну силу, ще вагоміше є його поясення, що він сам «… не є 
правомірний радикал. Я чую себе насамперед русином, а потім-радикалом». [32, с. 148]

Політичні погляди І. Франка впродовж життя зазнавали значних змін — він був прихиль-
ником і драгоманівства, і марксизму, і радикалізму, і націонал-демократизму. Ідейна еволюція 
Франка полягає в тому, що він зробив свій остаточний вибір на користь національних потреб 
свого народу. Ідеал політичної самостійності України, на думку Франка, не лише вміщує у 
собі ідеал соціальної рівності і політичної волі, але один тільки може дати їй поле для повного 
розвою. [29, с. 483]

Франко пророчо писав на рубежі ХІХ–ХХ ст. про те, що здійснення доктрини марксистів 
приведе до надмірної централізації власності і влади, утвердження деспотизму. Секрет 
мінливості його поглядів полягає в тому, що він набагато раніше від свого оточення відчував 
зміни у політичній ситуації і швидше реагував на них. Однак еволюція його сівтогляду 
відбувалася навколо однієї стержневої ідеї — чесно служити «інтересам рідного народу та за-
гальнолюдським постулатам, гуманним ідеям».

Для того, щоб довести своє право на існування, українському народові був потрібний 
геній Швеченка. А для того, щоб вивести свій народ у коло європейських народів, тре-
ба було титанічної праці Драгоманова і Франка. Франко позбавив традиційну політику га-
лицьких українців її «рутенської» рутини, провінційної заскорузлості та культурницької 
обмеженості, догматизму і доктринерства, вивів її на широке коло загальноукраїнських і 
загальноєвропейських проблем-відзначає Я. Грицак. [1, с. 163]

Твори і діяльність Франка мають величезну пробуджувальну силу. Нове громадянське 
суспільство бере на озброєння демократичні ідеї та діяльність Івана Франка.
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I. FRANKO IN THE SOCIAL AND POLITICAL MOVEMENT OF GALICIA 
IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY

Bosak O., candidate of historical sciences, docent (associate professor)
Ukrainian academy of printing

In the second half of the nineteenth century. in Galicia the social and political movement of 
radical trend has been emerged,which was led by I. Franko and his associates.The figure of Franko is 
characterized by the formation of his outlook, which contained various socialist ideas and conditions.

Leading public figures in Galicia have united around Franko, organized the publication of 
various periodicals, such as «Hromadskyj druh», «Dzvin», «Molot», «Praca», «Narod». They are 
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publishing incriminating articles, the first software works. In 1890 the program of radical parties 
was adopted.

By the mid 90’s. XIX century. in this batch three major factional groups were crystallized.: 
essentially radical, social-democratic and national-democratic groups. A group of older and «young» 
radicals should also be distinguished.

Thus, the background was prepared to create Ukrainian Social Democratic Party.
In 1899 there was a political organization and execution of the national democratic movement.
Keywords: society, outlook, attitudes, ideas, people, program, party, peasantry groups, press.
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ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА І ЇХ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

В. О. Микитишин, к.і.н., доцент
Української академії друкарства

В статті розглядаються економічні, часто протилежні погляди І. Франка, а також 
показується поступове розуміння вченим положень наукового соціалізму. Розглядаються по-
гляди вченого щодо політекономії, яку він ототожнював з народним господарством, із за-
коном праці людської. І.Франко докладно аналізував категорії політекономії, щоб викликати 
інтерес у галицького суспільства до економічних проблем, знання яких дозволяло зрозуміти 
причини злиднів і зубожіння народних мас.

Ключові слова: наука, економіка, політ економіка, суспільна праця, капітал.

Мета даної статті показати видатного українського поета і письменника як науковця в 
царині економічної теорії Галичини, його багатогранність і енциклопедичні знання в різних 
галузях економічної науки.

Великий син українського народу Іван Франко (1856–1916) належить до мислителів того 
напрямку,які надавали надзвичайно важливого значення політичній економії, відводячи їй 
одне з центральних місць у системі загальноосвітніх наук. У листі до О. Рошкевич за вере-
сень 1878 р. І. Франко підкреслював, що «наука економії (господарки народної)…безперечно 
найважніша з усіх наук»[1. с. 42]. Визначаючи предмет політичної економії, І. Франко писав, 
що людина в зрілому віці, вступаючи у зв’язки з іншими людьми, замислюється «над суттю цих 
зв’язків, досліджує їх початок і мету;цими дослідженнями займається з наукового боку економія 
суспільна, або наука про народне господарство. Ця наука є найважчою і найважливішою з усіх, 
які дотепер пізнали, бо вона, між іншим, досліджує причини злиднів і багатства людей, вчить 
про працю, її наслідки і їх поділ». 

Із вищенаведеного видно, що І. Франко не зумів тоді (а це було в 1878 р.) зовсім правильно 
визначити предмет політичної економії, неправомірно отожнивши теоретичну політекономію 
з народним господарством. Подібні визначення предмета політекономії давали німецькі 
економісти «історичної школи» і їх галицькі послідовники, зокрема Л. Білінський, який вва-
жав політекономію наукою про «суспільні зв’язки». І. Франко відвідував лекції Л. Білінського, 
будучи студентом Львівського університету, і можливо, під їх впливом він дав таке визначення 
предмета політекономії.

Розвиваючи економічні погляди І. Франка, треба відзначити, що вони відбивають склад-
ний процес поступового засвоєння вченим окремих положень наукового соціалізму, що він не 
відразу засвоїв марксистське розуміння політико-економічних категорій і, насамперед,предмета 
політекономії, і не був послідовним марксистом, хоча в багатьох питаннях стояв на марксистсь-
ких позиціях,правильно характеризував і оцінював певні суспільні явища.

З написаних І. Франком «Доповнень до «Основ суспільної економії» видно значні 
зміни, які сталися в поглядах письменника на предмет політекономії. Так він вже визначає 
політекономію не як науку про «суспільні зв’язки», що не заперечували й буржуазні 
економісти, а твердить, що політекономія — «це наука абстрактна», предметом якої не є 
виключно — розслідити закони економічні теперішньої суспільності, але загальні закони 
праці людської».

На його думку, економічна наука на може вважати нинішніх форм суспільного ладу 
незмінними, а «мусить шукати таких форм, котрі після нашого знання були б відповідніші для 
суспільної праці і суспільного добробуту, ніж нинішні форми».
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Приводячи в економічній науці ідеї захисту інтересів трудящих і боротьби проти 
експлуататорів, І. Франко не претендував на написання компендіуму економічної теорії. Проте, 
якщо він і давав докладний аналіз головнихкатегорій політекономії, то робив це для того, щоб 
по-перше, викликати інтерес у галичан до економічних проблем, добре знання яких дозволяло 
зрозуміти причини злиднів і зубожіння народних мас, по-друге для того, щоб обійти цензурні 
рогатки і під видом розгляду виключно академічних питань пропагували соціалістичні ідеї. 
В листі до українського вченого Ф. Вовка від 30 листопада 1880 р. І. Франко писав: «Згляди 
тутешньої цензури не позволяють говорити, в ділах економічних та політичних. Все так, якби 
нам того хотілося, то ж ми в тих ділах менш важні і менш дразливі (н. пр. про історію грошей, 
теорію людності, історію селянства і. т. д.)» [12. с. 236;].

Розглядаючи взаємозалежність між споживною і міновою вартістю, І. Франко говорив 
той чи інший об’єкт товаром. Так він зазначав, що високу споживну властивість мають повітря, 
вода, сонячне тепло і дощ, але ніхто за них не бере грошей, бо це доступний кожному дар при-
роди. «Сонечко ніхто за пазуху не сховає». Проте, відзначав І. Франко, якби хто зумів дощові 
хмари забрати у свою власність, то тоді й за що дощ прийшлося платити. Ці думки, висловлені 
в живій формі діалога між кумами в роботі «Розмова про гроші й скарби», де автор підводить 
читача до розуміння того, джерелом вартості товарів є людська праця. «Наука економії каже, 
що без праці немає вартості. Виявляється, що вартість товару зростає настільки наскільки в 
нього вкладено більше людської праці, або інакше кажучи: людська праця є мірою вартості 
товарів».

Оскільки І. Франко жив у період капіталізму, то він звичайно, найбільше цікавився 
всіма метаморфозами з товаром, які відбувалися в буржуазному суспільстві. Він не загли-
блювався у всі деталі аналізу товару, товарного виробництва і обміну, а прагнув зясувати ті 
їх найголовніші властивості, які мали значення для розкриття основних закономірностей 
і тенденцій суспільного розвитку. І. Франко спостерігав характерний для того часу процес 
розорення дрібних товаровиробників. З’ясувати особливості цього процесу можна було на 
основі розгляду проблем обміну, грошей і ціни. Вважаючи причинами товарного виробництва 
суспільний поділ праці та приватну власність на засоби виробництва, вчений називав обміном 
продажі купівлю товарів. І. Франко слідом за К. Марксом визнавав існування безпосередньо-
го обміну товару на товар на перших ступеннях розвитку суспільства, тобто на тому рівні 
суспільного розвитку, коли панівним був натуральний спосіб господарювання, а на обмін йшли 
тільки окремі товари і «коли люди малидуже мало потреб і уміли собі більшу часть самі заспо-
коювати». Із зростанням потреб людей, збільшенням кількості предметів, які вступали у сферу 
обміну і незручність у зв’язку з цим обмінювати товар на товар, І. Франко пов’язував виник-
нення єдиного товару, на який можна було дістати всякі інші товари. Він зазначав, що в різних 
народівтаким товаром (грішми) були худоба, шкіра, сіль тощо; і оскільки такий товарпогано 
зберігати, а його поділдля придбання дрібних речей або був не можливий, або позбавляв усякої 
вартості річ, яка виступала засобом обміну, то в ході розвитку обміну люди шукали зручних 
для цієї ролі речей і прийшли до висновку, що при обміні треба вживати«таких значків, котрі 
також можна би було ділити, як кому хочеться, котрі вигідно було переносити з місця на місце, 
котрі би ані в воді не псувалися як сіль, ані не струпішіли як шкіра, ані не гнили, ані не горіли. 
Такі значки можна було зробити лиш із металів, а особливо з срібла і золота».

Однак І. Франко далекий від того, щоб вважати золото і срібло грішми через їх природні 
властивості. Золото і срібло стають грішми головно через те, що маютькрім природніх власти-
востей, високу вартість. Зіставляючи вартість золота і збіжжя. І. Франко приходить до правиль-
ного висновку про те, що вони, як товари, стають спів мірними, бо «в одне і вдруге зложено 
однаку роботу, значить одно і друге буде мати однакову вартість».На думку І. Франка, гроші — 
це товар, який відіграє роль загального еквівалента. В роботі «Розмова про гроші й скарби» 
І. Франко правильно охарактеризував основні функції грошей і їх роль у закабаленні бідноти 
капіталом.
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На основі цієї характеристики товару і грошей І. Франко з’ясовує основні принципи 
ціноутворення, дію закону вартості та її наслідки для дрібних товаровиробників в умовах 
капіталістичного розвитку. Правда, в І. Франка немає безпосередніх висловлювань про закон 
вартості, але з даного ним аналізу товарного виробництва видно, що він спирався на основні 
вимоги закону вартості. «Ціна зовсім не то, що вартість, уже хоч би для того тільки, що цінатак 
прудко змінюється, підскакує та опадає,а вартість якоїсь речі остається майже така сама». І. 
Франко відзначав, що вартість товару змінюється відповідно до підвищення продуктивності 
праці, й розумів, що зміни в продуктивності праці не співпадають із стрибкоподібністю цін на 
капіталістичному ринку. І. Франко розумів необхідність здійснення товарного обміну на основі 
суспільно необхідних затрат праці. Отже, революціонер-демократ правильно трактував дію за-
кону вартості та економічнірезультати його дії, розглядаючи ціну як вираз вартості товару. Він 
глибоко усвідомлював, що товари ніколи не продаються за вартістю, бо ціни і вартості товарів 
під впливом ряду обставин не можуть співпадати. Однак важливо підкреслити, що І. Франко 
бачив об’єктивну основу ціни і твердив, що незалежно від різниці в цінах загалом «середня 
ціна товару завжди рівнятиметься коштам його вироблення». При цьому він підкреслював, що 
на основі цих витрат, тобто на основі дійсної вартості, й повинен відбуватися обмін незалежно 
від того, відхиляються ціни вверх чи вниз від вартості.

Ставши в ряди захисників трудової теорії вартості, І. Франко часто торкався категорії 
капіталу, але не можна сказати, щоб він завжди давав капіталу чітке наукове визначення. Нерідко 
в нього можна зустріти вульгарне тлумачення капіталу як засобу праці. Однак він ніколи не 
забував уточнити того, що тільки ті засоби, за допомогою яких експлуатується чужа праця, 
можуть вважатися капіталом. Примітивно, звичайно, капітал розуміють як гроші. І. Франко 
вже у примітці до роботи «Про соціалізм» відкинув таке тлумачення капіталу, як неправильне. 
«Під капіталом розуміємо не тільки гроші, що дають проценти, але усякі інші достатки, яких 
власник не вживає сам безпосередньо, але які таким або іншим способом мають давати йому 
прибуток. Отже, щоб мати капітал, не досить мати гроші, машини, фабрики, сировину тощо, 
але ці речі мусять давати прибуток і збільшувати капітал, себто країні мусять бути люди без 
капіталу, що для прохарчування мусять працювати на капіталістів і власників. Без робітників 
нема капіталу». 

 І. Франко підкреслював, що капіталізм — це такий тип товарного виробництва, коли 
«сама праця стала товаром, т.є., щоб на торзі за певний товар (гроші) можна було заміняти (ку-
пити) працю людську. Гроші як бачимо, тоді тільки стають капіталом, коли за них купується 
на торзі робоча сила». На підставі цього може здатися, що І. Франко не розумів, що на ринку 
продається не праця, а робоча сила. Але таке обвинувачення було б несправедливим, бо він 
вживає термін «людська праця» поряд із терміном «робоча сила», розуміючи під ним завжди 
робочу силу. Треба думати, що І. Франко іноді говорив про купівлю капіталістом «людської 
праці»,а не «робочої сили», для того, щоб бути зрозумілішим простим людям, для яких писав 
свої економічні праці. Не останню роль у цій нечіткості понять відіграв вплив Д. Рікардо. І 
все-такисамому Франкові було ясно, що капіталіст купує не працю, а здатність до праці най-
маного робітника — «робочу силу», яка створює додаткову вартість для експлуататорів. Він 
правильно твердив, що людина може продавати свою робочу силу тільки при умові, по-перше, 
особистої свободи, по-друге, при відсутності власних засобів виробництва.

 І. Франко зазначав, що власник засобів виробництва і грошей купує робочу силу проле-
таря за законами товарного виробництва. Але він розумів, що робоча сила — це не звичайний 
товар. «Це товар живий, котрий маєтоту властивість, що надає вартість другим предметам, і 
надає її більше, ніж скільки сам коштує». [3. с. 11;].Капіталіст дає стільки робітникові, скільки 
потрібно для відтворення його робочої сили. А між тим робітник за час праці, на який най-
мався, витворює надвишку вартості понад вартість своєї плати. Ця надвишка є для капіталіста 
прибутком, одержаним безплатно. Весь розвиток капіталістичного виробництва, на думку 
І. Франка, свідчить, що капіталісти всіма силами намагалися збільшити цю надвишку. Праця 
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робітника — це ніби чарівниця, яка перетворює в золото все, чого доторкнеться. Капіталіст, як 
відзначав І. Франко не дає і не може дати дійсної плати за працю, а тільки «торгову ціну праці, 
т.є. дає їм стільки потрібно для їх життя». Ціна праці є еластична, і капіталіст хоче її знизити 
нижче «необхідних життєвих потреб».

Розкриваючи детальніше форми детальніше форми буржуазної експлуатації, І. Франко 
вказував на два види додаткової вартості й два методи її вироблення: 1) шляхом продовження 
робочого дня, за допомогою чого виробляється абсолютна додаткова вартість; 2) шляхом при-
неволення «робітників у коротшім часі працювати з більшою натугою (релятивна надвиш-
ка)». Говорячи про робітничу працю «з більшою натугою» як про метод виробництва відносної 
додаткової вартості, І. Франко тим самим допускав деяку неточність, бо зрозуміло, що тут 
йдеться про посилення інтенсифікації праці, що є скритим продовженням робочого дня, і та-
ким шляхом виробляється не відносна, а тільки абсолютна додаткова вартість. 

І. Франко бачив тісний взаємозв’язок між підвищенням продуктивності праці та зростанням 
розмірів додаткової вартості. Він розумів, що результати технічного прогресу і поділу праці йдуть 
на користь експлуататорського класу. На відміну від деяких соціалістів-утопістів він не був про-
тивником поділу праці. «Поді праці, — писав він, — веде до прискорення і вдосконалення праці». 
І. Франко яскраво змалював картину організації праці в цеховому ремеслі, розкривав характер 
поділу праці, правильно трактуючи гальмуючу роль цехової організації в період утвердження 
капіталізму. З появою простої капіталістичної кооперації праці та мануфактури, що прийшли 
на зміну цехам, І. Франко пов’язував поглиблення процесу поділу праці й подальше зниження 
капіталістами «робітницької плати». Він також відзначав, що застосування машин і розвиток 
фабричної промисловості для капіталістів принесли велику користь, а для «робітників-пролетаріїв 
вони стали новим і страшенно потужним средством притиску і визискування». [4. с. 250].

Таким чином, І. Франко підкреслював, що капіталістична кооперація праці, мануфактура 
і фабрика — це три етапи підвищення продуктивності праці та зниження заробітної плати. Роз-
криваючи наслідки капіталістичного застосування машин для долі робітничого класу, І. Фран-
ко показав, що найманий робітник перетворюється в придаток до машин, в «чисто механічну 
помічну машину».

Критикуючи капіталізм, І. Франко розумів буржуазні відносини як експлуататорські, 
які характеризуються приватною власністю на засоби виробництва, розподілом товарів за 
капіталом і антагоністичними суперечностями між класами. Розуміючи актуальність пробле-
ми розподілу, І. Франко велику увагу приділяв з’ясуванню суті категорії заробітної плати. Хоча 
треба відзначити, що це питання так і не знайшло чіткого наукового висвітлення у працях 
економіста. В роботі «Про соціалізм» І. Франко намагався розкрити суть і коливання заробітної 
плати, вважаючи, що її розміри формуються «за заробітним законом Рікардо». За цим «зако-
ном» заробітна плата при капіталізмі незважаючи на свою змінність, ніколи не підноситься 
понад суму, конче потрібну для утримання робітника та його сім’ї, але й ніколи не спадає 
значно нижче цієї суми. На думку І. Франка, Ф. Лассаль «слушно називає цей закон «залізним 
законом», бо ж робітник стогне під ним, як у залізних кліщах, і стогнатиме доти, доки буде 
окремий клас людей, що має капітал в свої руках».

 І. Франко визнавав дію загального закону нагромадження капіталу. Вже в ранніх своїх 
роботах («Про соціалізм», «Про працю», «Мислі о еволюції в історії людськості») економіст де-
мократ виступив палким прихильником Марксової теорії нагромадження капіталу. Пізніше він 
звертався до неї для гострої критики системи найманого рабства. І. Франку був чужий емпіризм 
і поверхове тлумачення економічних проблем, за допомогою марксизму він намагався розкрити 
об’єктивні причини і показати внутрішній механізм нагромадження багатства, розкошів і пара-
зитизму з одного боку та злиднів, темноти і моральної деградації — з іншого боку.

За останні сто років, зазначав І. Франко, нароблено більше предметів, ніж за всі попередні 
тисячоліття; збудовано сітку залізниць, використовується телеграф, гори вугілля, видобуто 
більше золота, срібла, заліза та інших металів, ніж колись можна було б подумати; безмірні про-
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стори засаджено бавовною, засіяно пшеницею і заселено робочими людьми. Вся людськість 
за останні сто років стала в тисячі раз багатшою, ніж була перед тим. Проте хоча людськість 
багатіє, мільйони людей бідніють. Одним нестає землі, іншим — заробітку, всім бракує хліба. 
Так живе робітник і бідний селянин. Він гине з голоду серед величезних куп хліба, поблизу 
багатих кухонь і ресторанів, де інші наїдаються до схочу. Він голий поблизу магазинів, що аж 
тріщать від маси суконь полотен і най різноріднішої одежі, й, що найдивовижніше, він часто 
не може дістати роботи і гинебез праці тут же, побіч многолюдних фабрик, де день і ніч гур-
кочуть машини, стукочуть молоти, де день і ніч надриваються інші робітники надсильною. 
Прискореною, гарячковою, невпинною працею. «Робітник виробляє шовки і оксамити, — ка-
зав І. Франко, – найтонші полотна й розкішні мережива, а сам ходить лахмітті; будує палаци, а 
живе в печерах; сіє пшеницю, з’їдає висівки». [4. с. 261;].

 Змальовуючи те становище, яке складається в ході капіталістичного відтворення, 
революційний демократ глибоко розумів, що капіталізм за самою своєюсуттю відтворює 
відокремлення робочої сили від умов праці. Це він довів з’ясуванням етапів у розвитку 
продуктивної сили праці та капіталу, розкриттям суті капіталістичної експлуатації наслідків 
технічного прогресу для робітничого класу. Констатуючи той факт, що буржуазні відносини 
грунтуються на приватнокапіталістичній власності на засоби виробництва є гонитва за висо-
кими прибутками, І. Франко показав, що не окремі капіталісти винні в злиднях пролетаріату, 
оскільки капіталіст — тільки персоніфікація капіталу, і він поступає так, як диктують об’єктивні 
економічні закони капіталізму. Він підкреслював, що хоча між поміщиками і капіталістами є 
чимало крайніх негідників, але в цілому «одиниці нічого не винні: винен лише весь суспільний 
лад, слушно названий капіталістичним, бо ж капітал у ньому грає першу роль. Доки існує цей 
лад, — нема чого думати про поліпшення становища на користь робітника (тобто про рішуче 
й повне поліпшення)».

Віркритий К. Марксом закон капіталістичного нагромадження активно пропагувався 
І. Франком, який розумів, що в ході капіталістичної концентрації та централізації підвищується 
органічна будова капіталу, виштовхується робоча сила з виробництва і створюється відносне 
перенаселення у його трьох формах (плинного, прихованого і застійного). Правда, про це 
І. Франко ніколи не говорив так детально, як це зроблено в «Капіталі». Однак він правильно 
з’ясовував закон капіталістичного нагромадження принагідно в окремих місцях своїх творів, 
завжди підкреслюючи минущий характер капіталізму і зв’язаних з ним політико-економічних 
проблем. «Надпродукція сил робочих», тобто перенаселення, не може бути, на його думку, 
при «здорових» економічних порядках, де ціла суспільність вважається одним робочим фон-
дом. Навпаки, чим більше робочої сили, тим ліпше, бо суспільство може більше виробити 
продуктів і стати багатшим. Та при капіталізмі «нездорові» відносини, а тому люди позбав-
ляються роботи, тоді коли є потреба в предметах і засобах до життя. «над продукція робочих 
сил», отже є відносною. 

 При аналізі аграрних відносин І. Франко не міг не торкнутися питання про земельну 
ренту. У його роботах розглядаються три форми феодальної земельної ренти (відробіткова, 
продуктова і грошова), послідовність появи яких він тісно пов’язував із розвитком про-
дуктивних сил, послаблення юридичної і посиленням економічної залежності селянства. 
Економісту-демократові зрозумілою була суть диференціальної і абсолютної капіталістичної 
земельної ренти. Причому він розрізняв дві форми диференціальної ренти: диференціальну 
ренту ІІ і підкреслював можливості капіталізації господарства і одержання надлишків при-
бутку при умові, коли земельні ділянки знаходитимуться поблизу ринків збуту продукції, 
що допомагатиме скоріше капіталізувати доход, а також при умові, коли збільшуватимуться 
капіталовкладення для інтенсифікації землеробства. Ці умови він вважав такими, що забезпе-
чують високу прибутковість господарства, ставлячи його на капіталістичні рейки.

 І. Франко не розглядав усіх політико-економічних категорій з власним буржуазним 
професорам педантичною скрупульозністю. У його творах найбільшого висвітлення дістали 



38

економічні категорії, які мали безпосереднє практичне значення для класової боротьби. «Ми — 
писав І. Франко, — в першу чергу від правдивої науки вимагаємо, щоб вона приносила ко-
ристь, щоб давала нам можливість перемагати природу без великих втрат у відвічній боротьбі 
за наше існування». [5. с. 320;]. Борючись проти капіталізму, за створення ліпших життєвих 
умов для трудящих мас, він звертався за аргументами до таких розділів економічної думки, які 
з’ясовували причини злиднів і вказували практичні шляхи їх усунення.

Аналізуючи економічну програму І. Франка, необхідно відзначити, що він в основу жит-
тя суспільства клав матеріальні умови існування, які залежать від вдосконалення і розвитку 
продуктивних сил. Уже в листі до О. Рошкевич 1878р. І. Франко писав, що «економічний стан 
народу, се головна підстава цілого його життя розмовою поступу». [6. с. 291].Він відзначав, що 
вся дотеперішня історія — це розвиток матеріального виробництва, що від рівня продуктивних 
сил залежать форми власності, а від них — поділ суспільства на стани і класи. Економічний 
розвиток він розглядав як об’єктивний процес, який породжує відповідні юридичні норми, 
погляди, смаки і уподобання. Розуміючи під виробничими відносинами економічний базис 
суспільства, економіст-демократ не розглядав ці явища однобоко і завжди нагадував про 
зворотний вплив надбудови на базис. Виходячи із закономірностей суспільно-економічних 
формацій, економіст розцінював утвердження капіталізму як історичну необхідність, що ви-
никла на вищому етапі розвитку продуктивних сил. Під впливом марксизму І. Франко правиль-
но визначав головні антагонізми буржуазного ладу, давши йому глибоку критику. На відміну 
від революційної демократії середини ХІХ століттяі своїх сучасників (наприклад, М. Павлика) 
він розкрив суперечність між продуктивними силами і виробничими відносинами капіталізму, 
показав його минущий характер і науково обґрунтував об’єктивні причини краху останнього 
експлуататорського ладу. Революціонер-демократ І.Франко завжди будував свою економічну 
програму на визнанні неминучості переходу до соціалізму. «Розвій теперішньої суспільності 
йде від капіталізму до соціалізму».
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The article deals with the economic, often conflicting, views of  Ivan Franko and displays 
a graduals understanding of scientific socialism. The article considers the views of scinentists on 
political economy, which he identified  with  the national economy, the laws of  human labor. Franko 
thoroughly analyzed the categories of political economy to generate interest in Galician society to 
economic issues, knowledge of which allows understanding the causts of poverty and impoverishment 
of the masses.
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ПОСТАТЬ І. ФРАНКА В СТАНОВЛЕННІ РОБІТНИЧОГО РУХУ В 
ГАЛИЧИНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX СТ.

С. М. Стрельбицька, к.і.н., ст. викладач 
Українська академія друкарства

Сучасний розвиток історичної науки в Україні ознаменувався новими підходами до 
оцінок історичного минулого як у контексті вивчення теоретичних історіософських побу-
дов і схем, окреслення плюралістичного ставлення до розкриття та оцінок подієвої історії, 
так і новими завданнями щодо необхідності розширення просопографічних досліджень. Од-
ним із важливих завдань сучасної історичної науки є вивчення життєвого шляху, творчої 
спадщини, практичної діяльності численного кола видатних українців. До них слід віднести 
Івана Франка-українського письменника, поета, публіцистаі громадсько-політичного діяча. 
Його самобутні політичні погляди сформувалися під впливом ідей М. Драгоманова. В статті 
висвітлено позицію І.Франка до соціально-економічних та суспільно-політичних умов станов-
лення організованого робітничого руху в Галичині в останній третині XIX ст.

Ключові слова: Іван Франко,, робітний рух, Галичина в останній третинні XIX ст.

Розвиток соціалістичного руху в Галичині опирався на соціальну базу, яка була об-
умовлена відставанням провінції як в рамках Австро-Угорської монархії, так і Європи в 
цілому. Соціально-економічний розвиток Галичини тривалий час гальмувався залишками 
кріпосницьких відносин, які існували ще до середини XIX ст. Навіть після скасування панщи-
ни, у 1848 р. дідичі (поміщики) і орендатори панських маєтків захопили майже всі ліси, пасо-
вища і сіножаті, за користування якими селяни змушені були або відробляти, або сплачувати 
значні для них кошти.

В умовах що склалися, селяни Галичини спочатку намагалися знайти захист від 
поміщицького свавілля в австрійському суді. Вони подавали десятки скарг у зв’язку з по-
силенням визиску навіть після проведення реформи. Але, як правило, суд завжди вирішував 
справи на користь поміщиків. Це видно з даних, які наводить Іван Франко: «з 32 тис. процесів, 
які виникли між селянами і поміщиками із-за сервітутів, селяни програли 30 тис. процесів» 
[1, с. 60]. 

Аналізуючи ці події, І. Франко писав, що вони «тисячами програвали процеси, а потім 
ходили до Львова, і до Відня, а коли все це не помагало, бунтувалися, сиділи по криміналах, 
кидалися на жовнірські багнети, цілими місяцями годували по селах вояків і помалу сходили 
на жебраків. Сервітутова справа пожерла мільйони народного добра, підрубала на довгий час 
сим корінь народного добробуту, заперла селянству на довгі літа дорогу до господарського 
розвою» [2, с. 90]. Ведучи боротьбу за ліси і пасовиська, селяни в багатьох випадках одночасно 
виступали за повернення землі, відібраної поміщиками після реформи 1848 р.

Зміни проходили і в середовищі самих поміщиків (дідичів). Відбувалося розорення 
дрібних власників і концентрація виробництва в руках невеликої кількості власників великих 
латифундій, занепад деяких старих аристократичних родів і поява поміщиків-вихідців із но-
вих верств, в тому числі з буржуазії. Це були характерні риси нових відносин, які складалися 
у галицькому селі в останній третині XIX ст. На кінець XIX ст. усіх дідичів у Галичині було 
4493. Але серед них виявилося 1046 таких, які мали землі по 25 моргів. Вони склали 23, 28 % 
усіх дідичів. Цю групу, а також 345 «табулярних власників», які володіли до 100 моргами, 
відносять скоріше до селянського землеволодіння, бо вони за розмірами землі, а значить і ха-
рактером ведення господарства, безумовно скоріше нагадували селянські господарства, ніж 
власне поміщицькі.
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Іван Франко так характеризував ці процеси: «Можна сказати напевно, що від р. 1848 
уся галицька велика власність із виємком кільканадцяти хіба старих родових гнізд магнатсь-
ких (Тарнавських, Потоцьких, Сапєгів, Лянцкоронських, Дідушицьких, Чарторийських та ін.), 
щонайменше раз, а часом і кілька разів зміняла власника. Багато навіть тих старих, великих 
родових гнізд упало» [3, с. 65].

Свого часу І. Франко, також вивчав цей процес, зазначаючи, що у 1893 р. в Галичині 
налічувалося 2112 поміщицьких маєків (43, 5 % усіх маєтків), які були продані або здавали-
ся в оренду. Специфікою процесу було й те, що немало земель перейшло до рук єврейських 
власників. За даними І. Франка, у Галичині вже в 1872 р. було 159 поміщиків євреїв, які володіли 
370 маєтками із земельною площею 272 тис. моргів, що становило 4, 71 % усієї поміщицької 
землі .

Зміни які відбулися у поміщицькому землеволодінні у другій половині XIX ст. зовсім не 
означали, що його питома вага зменшилася в цілому. На початку XX ст. в усій Галичині 4 тис. 
поміщикам належало 2 млн 400 тис. га. Головна частина поміщицьких володінь знаходилася у 
Східній Галичині, де з 5, 2 млн га їм належало більше 2 млн га (близько 40 %). У цей час як 650 
тис. селянських господарств мали лише 3 млн га, а 1 млн 650 тис. сільського населення були 
безземельними [96].

Інколи сільські общини, як зазначав І. Франко, самі купували поміщицькі маєтки: в 1886 
р. вони купили 60 поміщицьких маєтків . Були й такі випадки, що дрібні господарства робили 
відчайдушні спроби врятувати свою самостійність, вдаючись до купівлі маленьких ділянок. 
Однак, купуючи парцелі, селяни змушені були переплачувати набагато більше вартості цих 
ділянок .

В останній третині XIX ст. у Галичині відбувається ріст організованого робітничого руху, 
який був наслідком складного соціально-економічного і політичного становища населення. Во-
дночас, із розвитком демократичного руху розпочинається діяльність перших соціалістичних 
гуртків.

Виникають і перші українські робітничі товариства (у Львові діяли лише польські 
ремісничі товариства «Скала» і «Гв’язда»). У 1883 р. група львівських ремісників, організованих 
О. Нагірним, розпочали роботу з метою створення товариства, яке б привернуло ремісничу 
молодь до української справи. У 1884 р. статут товариства (підготували О. Огоновський, 
В. Нагірний, К. Левицький та ін.) було внесено до намісництва, а невдовзі відбулися установчі 
збори, на яких заснували товариство ремісників «Зоря». Організація займалася підтриманням 
товариського життя між українськими ремісниками, освітньою і матеріальною допомогою, 
відкриттям читалень і бібліотек, заснуванням бюро праці для безробітних, фаховим навчанням 
ремісничої молоді.Поширення соціал-демократичних ідей на галицькому ґрунті розпочалося 
ще в кінці 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. Воно було пов’язане з іменами українських і 
польських діячів Б. Червінського, І. Франка, Й. Данилюка, М. Павлика, Л. Інлендера.

Революційно-визвольні виступи населення західноукраїнських земель кінця XIX ст. пе-
ребували у безпосередньому зв’язку із європейськими подіями, які спричинили організаційне 
оформлення національних соціал-демократичних організацій. Проте у Галичині була своя 
специфіка. Українці звертали свої погляди на основний масив етнічних земель, який перебував 
у складі Росії. Під впливом суспільно-політичних змін у Росії, вони вважали, що демократичні 
зрушення настануть і для українців Наддніпрянщини. Тому, галичани орієнтувалися на 
революційні протести у Росії, слідкували за газетними та журнальними публікаціями про 
російський визвольний рух в галицькій та зарубіжній пресі, що поширювалась у Львові та 
інших містах і селах краю.

Перші повідомлення про російські революційні події подавались редакційною групою 
робітничої газети «Praca», де співпрацювали І. Франко, М. Павлик, А. Маньковський, Б. Чер-
венський. Починаючи з 1880 р., газета друкувала статті та повідомлення про страйки та інші 
форми боротьби російських робітників.
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У березневому номері 1880 р. газета писала: «Вже чути розкоти грому перед бурею, що 
наближається: народні заколоти, напади на чиновників, один з яких мав висадити в повітря 
всю царську родину» — ось провісники тієї страшної бурі» [5, с. 66]. Ця ж газета повідомляла 
галичан про страту народовольців Желябова, Кибальчича, Рисакова, Перовської у 1881 р. У 
статті вказувалось: «Очі всіх звернені до Росії, де готуються великі події» [5, с. 72]. А в 1882 р. 
у газеті встановилась окрема рубрика «Хроніка робітничого руху», де описувались страйк на 
Кренгольмській мануфактурі, селянські заворушення в Подільській губернії, студентські ви-
ступи в Харкові.

У цілому, слід зазначити, — зацікавлення Росією було обумовлено й тим, що галицькі 
політичні партії будували власні програми «з оглядкою» на схід: русофіли від 1860-х рр. стали 
активніше орієнтуватися на «панруський» простір, народовці шукали зв’язків із українцями 
Наддніпрянщини, будуючи перспективний український етнічний простір.

У рамках контактів галицької інтелігенції з наддніпрянцями особлива роль належала 
М. Драгоманову. Після прийняття антиукраїнських законів у Російській імперії — 1863 р. 
Валуєвського циркуляру, у 1876 р. — Емського указу, стало зрозуміло, що царизм створює 
для української справи нестерпні умови. Тому представники наддніпрянських «Громад» 
М. Зібер, С. Подолинський, а передовсім, М. Драгоманов, пов’язували українську перспективу 
з Галичиною.

Початок політизації українського руху і кристалізація ідеї політичної самостійності 
України відбувалися за умов, коли українське питання в Галичині було чинником першорядно-
го політичного значення.

Це виявлялось у трьох площинах: загальнодержавній, як прагнення австро-угорських 
правлячих кіл використати українське питання у протистоянні з Росією, уникнути радикалізації 
українського руху, перетворити його в деструктивну силу; міжнаціональних відносинах у краї, 
оскільки піднесення українського руху робило неминучою зміну системи відносин із поляка-
ми; загальноукраїнській, бо перспективною ставала реалізація ідеї перетворення Галичини в 
«український П’ємонт».

Міжнародна ситуація сприяла постановці української проблеми на європейському рівні. 
Балканська криза загострила відносини Австро-Угорщини та Німеччини з Росією. Україна по-
чала розглядатися як можливий терен війни. У вересні 1886 р. Галичину відвідав цісар, влітку 
1887 р. — наступник престолу Рудольф, який заявив, що українці є «давнім культурним на-
родом». Значний розголос мала інспірована німецьким канцлером О.Бісмарком стаття «Росія 
в Європі», де висловлювалась ідея відновлення Київського королівства під протекторатом 
Габсбургів.

Ідея утворення Київського королівства викликала резонанс з боку австрійських, 
німецьких, російських, українських та польських кіл. Австро-угорський уряд серйозно 
зацікавився українським рухом у Наддніпрянській Україні, сподіваючись з його допомогою 
відірвати Україну від Росії. Ця ідея збіглася з прагненнями деяких провідників Київської 
громади (В. Антонович, Г. Кониський та ін.) схилити на бік української справи керівні кола 
Австро-Угорської монархії з метою здобуття нових національно-культурних прав для галиць-
ких українців. Для цього треба було примирити українців і поляків у Галичині.

Переговори з досягнення порозуміння почалися ще в середині 80-х рр. ХІХ ст. Вони 
велися таємно у вузькому колі осіб. Польську сторону репрезентував князь Адам Сапєга. 
Українську — О. Барвінський, А. Вахнянин, К. Телішевський та ін., які вирішили вести га-
лицьку політику в порозумінні з Київською громадою. Влітку 1888 р. було досягнуто угоди 
про видання місячника «Правда», який мав стати органом «цілої України-Русі», пропагувати 
«духовну єдність» українського народу, переділеного між двома державами, а водночас готу-
вати суспільство до польсько-української згоди. Вона обстоювала тезу, що «будучина народу 
руського зв’язана з інтересами держави австрійської та з долею польського народу». Подаль-
ше зближення перервалося через напруженість передвиборчої компанії 1889 р. до Галицького 
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Сейму. Зрештою, під тиском віденської та київської сторін угоди було досягнуто і 25 листопада 
1890 р. оприлюднено. Офіційного тексту угоди не склали: вона трималася на чесному слові її 
ініціаторів.

Українці вимагали від польської адміністрації краю визнати самостійність української 
нації та більше дбати про її розвиток, із рівною прихильністю ставитися до двох народів у 
Галичині українського і польського, обіцяючи лояльне ставлення до Австро-Угорської монархії 
та династії Габсбургів. Угоду підтримали греко-католицький митрополит Сильвестр Сембра-
тович і галицький намісник граф Казимир Бадені. Як запевняли обидві сторони, угода мала 
почати «нову еру» в українсько-польських відносинах. А втім, ця політика тривала недовго. 
Польська сторона не бажала йти на поступки, які дозволили б українському рухові постави-
ти питання про поділ Галичини на українську і польську та домагатися автономних прав. На 
початку 1894 р. обидві сторони відмовилися від її продовження.І все ж, попри провал, «нова 
ера» мала далекосяжні наслідки. Поволі реалізувалася програма, накреслена її ініціаторами. 
Вона передбачала: відкриття кафедри історії України у Львівському університеті, надання То-
вариству ім. Шевченка статусу наукового з перспективою перетворення його на українську 
Академію наук. Відкриття НТШ у Львові особливо підтримували наддніпрянські діячі В. Ан-
тонович, О. Кониський та ін. 

Іншим вагомим наслідком польсько-української згоди стала прискорена структуризація 
українського політичного життя в Галичині. Почалося чітке розмежування політичних течій. 
Ще до проголошення «нової ери», старі радикали — І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький та 
ін. скликали на початку жовтня 1890 р. збори радикальної інтелігенції у Львові та проголосили 
створення РУРП. У радикальній партії виділявся окремий напрямок «молодих» радикалів, — 
за визначенням В. Будзиновського, — галицького політика і публіциста — «студентська гру-
па державників, котрі були соціалістами-марксистами і українськими націоналами, і нази-
вали себе націонал-радикалами». Радикали вміло скористалися наслідками «нової ери» для 
політичного самоутвердження на основі її критики, а її провал вивів їх на провідні позиції в 
українському русі. У середині 90-х рр. вони були на піднесенні, а в 1895 р. долучили до своєї 
програми вимогу політичної незалежності України.

У Доповненні до програми РУРП, прийнятому на IV з’їзді в 1895 р. зазначалось: «Стоя-
чи на ґрунті наукового соціалізму і годячись на всі випливаючі з сього консеквенції — так на 
полі політичним, економічним і культурнім, — заявляє русько-українська партія радикальна, 
що здійснення усіх її ідеалів соціалістичних можливе при повній самостійності політичній 
русько-українського народу і повнім, необмеженім праві його: рішати самому у всіх справах 
його дотикаючих. Зокрема, в Австрії стремить вона до утворення окремої руської політичної 
території з руських частей Галичини і Буковини з якнайширшою автономією» [7, с. 361].

Протягом 80-х років XIX ст. «Стара Громада» тісно співпрацювала з галицьки-
ми послідовниками М. Драгоманова, оскільки радикали прагнули тісного порозуміння з 
наддніпрянськими українцями, тоді як народовці — з москвофілами. Проте 1890 р. виявився 
знаковим: українські ліберали Наддніпрянщини та Галичини об’єдналися, натомість українські 
соціалісти, перебуваючи під впливом драгоманівського космополітизму, пішли самостійною 
дорогою. У даній ситуації їхні інтереси співпали з москвофільськими, тому в боротьбі з «но-
вою ерою» вони об’єднали свої зусилля.

Вихід українського руху (як старорусинів, так і народовців) на широку політичну арену 
мав неминучим виявом впливу на нього модерних європейських політичних теорій, зокре-
ма соціалізму. Нові віяння в Галичині зініціювала східноукраїнська інтелігенція, яка на той 
час була більш розвиненою в інтелектуальній площині. Цьому сприяла, зокрема, енергійна 
діяльність Михайла Драгоманова, який закликав молодь розширювати свій інтелектуальний 
обрій, знайомитися з кращими надбаннями європейської та російської культури, науки, йти 
далі старшого покоління, не лише словом, а й ділом піднімати українське суспільство. На його 
заклики відгукнулася невелика група західноукраїнської молоді.
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Наприкінці 1880-х  —  на початку 1890-х рр. у Галичині переважав, пропагований 
М. Драгомановим радикальний рух, що був на галицькому ґрунті відгоміном російсько-
українського народницького соціалізму. Цей рух поєднував у собі як суспільно-культурницьку, 
так і політичну складові. Донині дискусійним залишається питання: яка домінанта переважала 
у цьому русі. Частина радикалів молодшого покоління, яких згодом назвали «молодими ради-
калами» розглядали І. Франка та М. Павлика, через яких здійснювався контакт М. Драгоманова 
з галицькими політичними силами, як «світоглядних теоретиків», як таких, що «не могли вли-
ти живу бурхливу кров політичного змагання, розмах політичної боротьби»  Натомість, інше 
крило «молоді люди з широко розвиненим політичним інстинктом заплоднюють радикальне 
культурництво чисто політичними ідеями» [8, с. 99]. Тобто, йшлося про те, що саме «молоді 
радикали» здатні перетворити драгоманівський культурницький рух у справжню політичну 
боротьбу.

Микола Ганкевич, Є. Левицький та інші «молоді радикали» почали друкувати на 
сторінках «Народу» політичні статті, які відрізнялися від тогочасної української політичної 
публіцистики тим, що пов’язують політичні та соціальні питання із станом економіки. Як за-
значав В. Темницький «до галицьких відносин прикладають скальпель марксизму» [9, с. 25]. 
Хоча загалом ідеї, що проголошували радикали, не були сприйняті українським суспільством, 
вони привели до появи нових симпатиків соціалістичних ідей (М. Ганкевич, С. Козловський, 
К. Трильовський, В. Будзиновський, В. Охримович та ін.).

Розвиток соціал-демократичного руху в Галичині був зумовлений об’єктивними 
соціально-економічними та політичними причинами і впродовж усього досліджуваного 
періоду перебував під ідейним впливом європейського соціал-демократизму.

Протягом другої половини ХІХ — на початку ХХ ст. в Галичині помітно зросла роль міст 
як осередків промисловості, торгівлі, культури. До активного соціального і політичного життя 
долучилися широкі верстви галицького суспільства. У головних осередках промисловості вже 
до кінця ХІХ ст. сформуватися значні загони промислового робітництва як найчутливішого 
елемента до соціальної політики в державі. Ідейні концепції галицької соціал-демократії 
ґрунтувалися на власній соціально-економічній базі й розвивалися у зв’язку з притаманними 
їй внутрішніми закономірностями. Вони збігалися із загальними тенденціями розвитку соціал-
демократичних ідей в усьому світі. В лоні українського соціал-демократизму майже від самого 
початку його організаційного оформлення було сформульовано лозунг державної самостійності 
України. У повсякденній практичній діяльності увага українських соціал-демократів була зо-
середжена на організації страйкової боротьби робітників і селян за поліпшення умов і оплати 
праці, за їхнє прилучення до масових акцій робітничої і селянської солідарності, до участі 
у вічах і демонстраціях, у виборчих кампаніях, у житті професійних спілок. Український 
соціалістичний рух на початковому етапі оформився в радикальній партії, шукаючи грунту 
для своєї агітаційної та організаційної праці в селянських масах. Окремі із соціалістів, такі як 
В. Будзиновський у праці «Хлопська посілість» переконували, що українське галицьке селян-
ство — це виключно пролетарський клас. Таким чином, згідно переконань В. Будзиновського 
РУРП прагнула зробити галицьке селянство носієм та авангардом соціалізму.

Однак, ідейна гармонія у середовищі галицьких соціалістів тривала недовго. Дискусії 
проходили між ортодоксальними марксистами та соціалістами-народниками. У ході цьо-
го протистояння визначилися і самі напрями: на суто марксистських позиціях, як самі вони 
у цьому були переконані, перебували Микола Ганкевич, Юліан Бачинський і певний період 
Євген Левицький. Однак, у самій РУРП перемогли впливи М. Драгоманова і партія разом з 
своїм друкованим органом «Народ» стала щораз виразніше відходити марксизму. Як зазнача-
ють дослідники, такий відхід відбувався і в той час, коли головною програмною фразою було: 
«Стоячи на грунті наукового соціалізму».

Розбіжності в керівництві РУРП створили передумови для виникнення нових партій. 
Так, 1899 р. від неї відійшли прихильники марксизму. Вони заснували УСДП. Відомими її чле-
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нами були М. Ганкевич, С. Вітик, Ю. Бачинський. Вона мала захищати інтереси українського 
робітництва, підтримуючи гасло політичної незалежності України. Через відсутність широкої 
соціальної бази УСДП була нечисленною, проте її лідери мали чималий вплив у краї. До того 
ж партія відігравала помітну роль у профспілковому русі. Ще одна особливість УСДП по-
лягала в тому, що вона не мала фіксованого членства, як, зрештою, і вся австрійська соціал-
демократія].Засадничою тезою М. Ганкевича стало положення: без політично-державного виз-
волення українського народу не може бути соціально-економічного визволення українського 
працюючого люду.

У грудні 1899 р. частина радикалів, що дотримувалася націоналістичних поглядів (І. 
Франко та ін.), а також основна маса народовців на чолі з Є. Левицьким та В. Охримови-
чем, за посередництва М. Грушевського, фінансової підтримки з Наддніпрянщини утворили 
Українську національно-демократичну партію (далі — УНДП). Очолили партію М. Грушевсь-
кий, Є. Левицький, В. Охрімович, Д. Савчак, І. Франко.

Перший з’їзд партії відбувся 1900 р. У своїй програмі-максимум УНДП проголосила 
соборність України, «де б усі частини нашої нації об’єдналися в одну новочасну культурну 
державу», і національну незалежність України. У програмі-мінімум ставилося завдання домог-
тися автономії краю в межах Австрії. В інших питаннях це була типово ліберальна партія, яка 
прагнула уникати соціальних колізій. Своєю поміркованістю і народовською тактикою вона 
завоювала прихильність більшої частини населення. Під її впливом знаходилися «Просвіта», 
інші організації та установи.

У відозві Народного комітету УНДП до народу (5 січня 1900 р.) зазначалось: «…Ідеалом 
нашим повинна бути незалежна Русь-Україна, в якій би всі частини нашої нації з’єдналися 
в одну новочасну культурну державу… Та поки осягнемо сей наш ідеал… мусимо на грунті 
теперішніх відносин і в рамках австрійської держави і змагати до витворення окремої 
національної провінції зі своєю окремою адміністрацією і своїм національним Сеймом…»? 
[10, с. 56].

Отже, в українському політичному русі Галичини початку ХХ ст. відбулась остаточ-
на партійна структуризація і політична стабілізація: провідне місце в цій структурі зайняла 
УНДП, в опозиції до неї були РУРП і УСДП. Об’єднувало всі українські партії прагнення 
політичної самостійності України.

Після смерті М. Драгоманова, І. Франко звільнився від його ідейних впливів і перейшов 
на позиції самостійництва . Розрив із соціалістами був зумовлений тим, що він усвідомив: 
соціалізм не призведе до національного визволення України, бо під соціалістичними гаслами 
могутні нації можуть поглинути інші. Він казав, що «польські соціал-демократи є найтяжчі 
вороги», а російська соціал-демократія — набагато «гірший ворог, ніж російське самодержав-
ство і російська цензура. Бо коли самодержавний тиск є тиском фізичним і... в’яже руки, то 
соціал-демократизм краде душі, напоює їх пустими і фальшивими доктринами і відвертає від 
праці на рідному ґрунті».Перехід на самостійницькі позиції зумовив розрив І. Франка з ради-
калами. Він став одним із керівників Української національно-демократичної партії.

Ідеалом у суспільному житті І. Франко вважав вільну незалежну націю. Все, що про-
вадиться поза нацією, є обманом або прикриттям для поневолення іншої нації. Для досяг-
нення цієї мети не шкода ніяких жертв. Ці ідеї, що їх І. Франко почав сповідувати на зламі 
століть, стали домінуючими в Галичині. Ідеал незалежної держави згуртовував усі прошарки 
українського суспільства регіону.
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FRANKO FIGURE IN THE DEVELOPMENT OF  LABOR MOVEMENT IN 
GALICIA IN THE LAST THIRD OF THE XIX CENTURY

Strelbytska S., PhD in history, lecturer
Ukrainian Academy of Printing

Modern development of historical science in Ukraine was marked by new approaches to the 
assessments of the past in the context of the study of theoretical  historiosophical constructions and 
schemes, outlining the pluralistic attitude toward the disclosure and evaluation of event history and 
new challenges on the need to expand prosopographis research. One of the important tasks of the 
modern historical science is the study of life path and the creative heritage, the practice activity 
of numerous circle of Prominet Ukrainians. These include Ivan Franko a Ukrainian writer, poet, 
journalist and a public and political figure. His distinctive political views were formed under the 
influence of Dragomanos ideas. The article presents the position of Franko to socio-economic and 
socio-political conditions of the  formation of the organized labor movement in Galicia in the last 
third of the XIX century.

Keywords: Ivan Franko, labour movement, Galiciain in the last third of the XIX century.
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ВПЛИВ ПРЕСИ НА СТАНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ГАЛИЧИНИ 

КІНЦЯ ХІХ — ПОЧ. ХХ СТ. 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПУБЛІКАЦІЙ І. ФРАНКА)

Л. М. Танчин, к.ф.н., доцент
Українська академія друкарства

Досліджено місце періодичних видань  у процесі становлення української національної 
школи Галичини кінця ХІХ-поч.ХХ ст. Проаналізовано публікації масових галицьких газет, які 
піднімали проблеми освіти. Простежено їх вплив на формування громадської думки. Охарак-
теризовано роль преси у згуртуванні інтелігенції, освічених галичан, педагогів  для фахового 
вирішення освітніх завдань. 

Може бути корисно працівникам бібліотек, архівів, музеїв, документознавцям, видавцям 
та вчителям.

 Ключові слова: українська преса Галичини, масові часописи, праця Франка у періодичних 
виданнях, публікації Франка, педагогічні погляди Франка, педагогічна спадщина Франка, 
національне відродження, шкільництво, шкільне книговидання, Українські педагогічні това-
риства Галичини,  реформування школи в Галичині, національна традиція.

Преса займає важливе місце в житті кожного народу. Вона впливає на суспільну свідомість 
та поведінку людей, спонукаючи їх до досягнення тієї чи іншої мети. Проблеми функціонування 
і розвитку українських періодичних видань, можливостей їх впливу на громадську думку вже 
в другій половині XIX століття привертали увагу багатьох відомих письменників, публіцистів, 
літературних критиків, літературознавців. 

Думки щодо функціонування української преси, її ролі, завдань та місця в суспільному 
житті не раз висловлювали відомі діячі української культури: М. Драгоманов, О. Маковей, 
І. Франко, М. Грушевський, Б. Грінченко, С. Єфремов, В. Щурат та ін. Робота в періодичних 
виданнях займала пріоритетне місце в діяльності Івана Франка.

Видавнича діяльність Івана Франка та його участь у періодичних виданнях Галичини 
кінця ХІХ — поч. ХХ ст. не залишилася поза увагою української науки. Найповніше ці про-
блеми висвітлені у публікаціях Михайла Возняка [1]. Вони також є в полі зору таких відомих 
українських науковців як Я. Грицак [2], Б.Якимович [3] та ін. Чимало дослідників  приділяли 
увагу вивченню його педагогічної спадщини, зокрема такі як О. Вертій [4], Г. Васянович [5] та ін.

У своїй статті ми постараємося з’ясувати роль масових періодичних видань, до яких мав 
стосунок Іван Франко,  у процесі становлення національної школи та шкільного книговидання 
в Галичині кінця ХІХ — поч. ХХ ст. і мобілізації суспільства для фахового вирішення освітніх 
проблем.

З цією метою нами проаналізовано публікації масових україномовних галицьких га-
зет, зроблено спробу вивчення їхнього впливу на формування громадської думки, а також 
з’ясування їхньої ролі у згуртуванні інтелігенції, освічених галичан, педагогів  та прогресивно 
налаштованої молоді для фахового вирішення тих освітніх завдань, які викристалізувалися в 
ході їхнього обговорення у масовій пресі.

Інформаційною ареною для обговорення проблем національного відродження та ста-
новлення українського шкільництва стали масові часописи «Друг» (1875–1877), «Громадсь-
кий друг», «Дзвін», «Молот» (1878), «Світ» (1881–1882), «Поступ» (1886), «Товариш» 
(1888), «Народ» (1890–1895), «Хлібороб» (1891–1899), «Життє і Слово» (1894–1897), «Ради-
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кал»(1895–1896), «Громадський голос»(1896–1897), «Батьківщина»(1879–1886),«Мир», «Пра-
пор»(1907–1912),  «Промінь» (1904–1907), «Новий проломъ» (1883–1887), «Зоря Галицька», 
«Нове зеркало», «Рідний край», «Діло» (1880–1939) та ін.

До багатьох із них Іван Франко мав безпосереднє відношення: був видавцем і редакто-
ром, входив   до складу редакційного комітету або ж публікував свої праці на їх шпальтах. 
Cеред освічених галицьких українців росло переконання, що Франкова участь у будь-якому 
періодичному виданні є ґарантією читацького успіху. Подібної до нього за масштабами діяльності, 
величиною таланту та популярністю постаті в Галичині ХІХ — початку ХХ ст. не було.  

Варто зазначити, що у зв’язку з тим, що освічених українців на той час було не так уже й 
багато, галицькі українські масові часописи  не мали чітко окресленої аудиторії, орієнтуючись 
на весь загал потенційних споживачів. Найпопулярнішою була газета «Батьківщина». Іван 
Франко неодноразово зазначав, що  «вона  («Батьківщина» — Л. Т.) робила всюди величезне 
враження, її чекали люди цілими гуртами зі всіх сіл, виглядаючи посланця, що  мав принести 
номер з почти, її читали селяни під церквою по неділях перед цілою зібраною громадою, слу-
хаючи про поради та звістки, забували про недільний відпочинок» [6].

Поштовх до  активізації національного життя в Галичині здійснили реформи австрійського 
законодавства та поновлення на їх підставі конституційного устрою в державі. Хоча Галичиною, 
яка була частиною імперії, керував австрійський намісник із числа польських магнатів, край здо-
був обмежену автономію. У 1861 р. у Львові розпочав свою роботу Галицький обласний сейм. З 
1867 р. українці мали право друкувати газети і книжки рідною мовою, проводити громадянські 
зібрання, брати участь у виборах і легально боротися за поліпшення свого становища.   

Офіційне декларування прав і свобод, гарантування національної рівноправності інших 
народів монархії відкрило перед галичанами можливості юридично виражати і захищати свої 
національні та соціально-економічні інтереси. До пожвавлення громадської роботи стимулю-
вав і приклад інших народів монархії — чехів, німців і, передусім, поляків, які твердо стали 
на шлях свого  національного відродження. Саме діяльність останніх для галицьких українців 
зробилася своєрідним закликом до активніших дій за національне відродження. 

Неодмінною умовою цього процесу було поширення в середовищі поневоленого народу 
літературної  української мови, уявлень про національну та культурну традицію через розви-
ток  системи освіти. Постулат національної школи став головною темою усіх масових газет. 

Навколо проблем освіти велися активні дискусії в пресі. До полеміки в періодиці ча-
сто долучалися і такі визначні діячі того часу як М. Грушевський, І. Ющишин, Ю. Романчук, 
В. Ільницький, О. Огоновський та ін. Власне завдяки пресі українське населення Галичини 
дозріло до усвідомлення того, що воно не хоче жити за чужоземними законами, навчатися  дітей 
в школі, створеній за німецькими зразками і користуватися підручниками, які не тільки чужого 
навчають, які не вчать розмовляти рідною мовою, а навпаки заперечують її, насміхаються з її 
історії та літератури.

Малоосвічене українське духовенство Галичини кінця ХІХ — поч.ХХ ст. недооцінювало 
роль шкільної освіти, а польське — чинило опір її формуванню. Українізація школи натра-
пляла на різні перепони з боку австрійського уряду, польські чиновники намагалися зупинити 
розвиток українського шкільництва. В умовах культурного гноблення українців, з одного боку, 
і відродженням громадського руху — з іншого, необхідність створення національної школи 
постала перед галичанами з особливою гостротою.

Іван Франко вважав шкільництво головною умовою поширення національної свідомості. 
У своїй брошурі «Чого хоче Галицька робітнича громада?», фрагменти якої  публікував в пресі, 
він писав: «Науку подають в теперішніх школах не для того, щоб образовувати й навчити 
робітника потрібному і людському знанню, але тільки на те, щоб виховати з нього підданого, 
щоб виховати в нього покірність теперішнім несправедливим порядкам і утвердити його в 
темності». Головний недолік тогочасної школи  Франко вбачав у тому, що діти виходили зі 
школи нездатними до праці на користь народу [7].  
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Власне на шпальтах періодики Іван Франко одним із перших в тогочасній Галичині назвав 
низку перешкод на шляху до розбудови національної школи: залежність школи від польської 
адміністрації, відсутність української національної організації, якій були би підпорядковані 
школи, нерівноправне становище української мови в громадському житті та в системі освіти, 
недосконалі навчальні програми, які можна змінювати тільки з дозволу сейму, накинуті чу-
жинцями підручники, вчитися з якими надзвичайно важко.  

Іван Франко, який завжди підтримував творчі контакти з прогресивно налаштованими 
діячами Наддніпрянської України, зумів залучити їх до процесу становлення української шко-
ли в Галичині. Репресована російським царатом в 60–70 рр. ХІХ ст. патріотично налаштована 
наддніпрянська інтелігенція, великі надії покладала на шкільництво західноукраїнських зе-
мель. П. Куліш, О. Конинський, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський у різний час 
надавали вагому матеріальну, моральну та інтелектуальну допомогу для створення в Галичині 
української школи на національного шкільного книговидання [8].    

На шпальтах масової періодики все  частіше почали з’являлися публікації про 
необхідність реорганізації системи освіти у народних (початкових — Л.Т.) школах і учительсь-
ких семінаріях Галичини, спрямованої на потреби рільництва і промислу.  Головною вимо-
гою автори публікацій вважали укладання українських підручників, а також скасування поділу 
шкіл на сільські і міські. Останнє було серйозною формою дискримінації українців, які прожи-
вали переважно у селах. Адже програма сільської школи була навмисне укладена таким чином, 
щоб не дати можливості учневі скласти іспит до середньої школи, які були тільки в містах.

Іван Франко у своїх публікаціях в тогочасній періодиці неодноразово стверджував, 
що українці повинні створити власну національну школу. В існуючій на  той час школі такі 
предмети, як історія України, географія України, історія української літератури практич-
но ігнорувалися, а зрозуміло, що тільки вивчення власної неспотвореної історії могло дати 
народові справжніх борців за незалежність. 

У пресі наголошувалося, що при реформі  школи не можна не згадати про шкільні 
підручники. «Вони своєю неетичною формою, антипедагогічним змістом, чужим національним 
світоглядом затруювали молоденькі серця незрозумілою їм ідеологією, представляючи на-
ших героїв як звичних бунтівників, а важні суспільні та політичні події в історії як звичайні 
ворохобні, що нищили лад і порядок на Україні» [9].

У школах Галичини навчали за підручниками, часто перекладеними з німецької чи 
польської мов, тому реалії, на яких був побудований матеріал, були чужими українським дітям,  
або подавали спотворені факти. Дуже багато критичних публікацій було на шпальтах галиць-
ких часописів, які стосувалося підручника «Історія рідного краю». У ньому було спотворено 
трактування української традиції, тому природно,  вчителі трактували українську історію як 
«прихвіст» польської.   Цього вимагала програма, від якої вчитель на мав права відступити. 

Ще однією проблемою, якою не міг не перейматися Іван Франко, це — фігура вчителя, його 
освіта, національна свідомість, життєва  позиція, відданість роботі, бачення майбутнього і т. ін. 
На той час у сільських  школах нерідко працювали т. зв. «панчішні вчительки», які не володіли 
українською мовою, або ледве могли сказати нею кілька слів.  Часто вчителі не мали  належного 
рівня фахової підготовки і навіть не могли  дати собі раду з виконанням застарілих шкільних 
програм, а не те що справитися з продиктованими часом проблемами. Зарплата вчителя була 
низькою, школи фінансувалися вкрай погано. Тобто школа не відповідала потребам часу.   

Саме масова преса згуртувала тогочасне українське галицьке суспільство на фахо-
ве вирішення проблем національного шкільництва. Завдяки їй проблеми освіти опинили-
ся в центрі уваги української громади Галичини. Фахівці (педагоги, видавці, письменники, 
громадські діячі) почали об’єднуватися для  професійного напрацювання і вироблення основ-
них засад українського шкільництва і шкільного книговидання.

На  теренах Галичини у 1881 році було засновано Руське товариство педагогічне, яке 
було перейменовано на Українське товариство педагогічне. Товариство займалося проблемами 
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початкової школи. У 1908 році з’явилося педгогіне товариство для опіки справами  середніх 
шкіл і гімназій «Учительська громада», яке проіснувало до 1918 р. Біля витоків цього товари-
ствало, яке мало сім своїх філій (в Коломиї, Тернополі, Перемишлі, Бережанах, Станіславові 
та Сокалі) стояв І. Франко. За його сприяння «найбільш діяльною була коломийська філія, 
яка окрім урядження численних сходин з вітчитами та дискусіями розпочала видавництво для 
ужитку шкільної молоді, що є цінним набутком в нашій убогій літературі для молоді» [10].  

Серед найактивніших  представників учительського руху викристалізувалася думка про 
потребу в заснуванні окремої вчительської професійної організації. У липні 1904 року було 
створено товариство «Взаємна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок», яке мало 
свій журнал «Промінь». Завдяки діяльності товариства була створена самостійна українська 
Шкільна крайова рада для східних Галичан з центром у Львові, яка була підпорядкована безпо-
середньо українському віце-президенту намісництва. Це давало можливість впливати на «за-
повнення шкіл кваліфікованими учительськими силами» [11].

Масова преса Галичини тримала в полі зору весь процес створення національної школи 
в Галичині — від вироблення  концепції,  донесення основних положень до широкого загалу і 
залучення до суспільства до їх  обговорення і аж до  втілення в життя. Саме завдяки масовим 
періодичним виданням фахівці об’єднувалися для професійного розгляду проблем і створюва-
ли фахові педагогічні журнали, що ставали комунікаційними майданчиками для обговорення і 
вирішення фахових проблем. Такі журнали випускало кожне з товариств.

Проблеми освіти і шкільного книговидання є актуальними і у наш час. Сучасна школа 
перебуває у перманентному реформуванні. Тяжко виокремити аспекти, які ще реформують-
ся, а ще складніше відзначити вже «відреформовані». Підвищення рівня освіченості не над-
то помітно. Лукавством буде стверджувати, що українці добре володіють українською мовою 
читають українські книжки. Можливо, при реформі освіти варто переосмислити ті напрацю-
вання, які вже є, і поєднати їх з новітніми підходами, продиктованими часом, долучити до них 
міжнародний освітній досвід. 

Проблема реформування сучасної освіти, на жаль, не є проблемою, яка перебуває в полі 
зору суспільства. До неї не привертають увагу засоби масової комунікації. Можливо, і тут варто 
взяти до уваги досвід, який приніс користь у час, коли було незрівнянно менше комунікаційних 
засобів.
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problems is characterized.
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ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА У СИСТЕМІ 
ТВОРЕННЯ АРХЕТИПУ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОСТІ: 

ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ВНЗ

М. С. Якубовська, к.ф.н., доцент 
Українська академія друкарства

На прикладі аналізу культурологічних засад, відображених у повісті Івана Фран-
ка «Перехресні стежки», досліджується парадигма формування культурологічної 
компетентності студентів ВНЗ. Доводиться,  що основу системи формування культуро-
логічної культури повинні становити такі принципи, засновані на урахуванні індивідуальності 
майбутнього фахівця та полісемічності методичних підходів, що використовуються для цьо-
го; неперервності культурологічної освіти, елементом якої є культурологічна освіта в системі 
вищого навчального закладу; урахування особливостей та змісту освітніх та екзистенціальних 
потреб, мотивів майбутнього фахівця на різних стадіях його особистісного професійного 
зростання.

Ключові слова: загальнокультурна компетентність, архетип творів, мемуарний жанр, 
парадигма професійного становлення.  

Одна з найважливіших проблем сучасної освіти:  питання про отримання суспільством 
більш повного, особистісно та соціально інтегрованого результату освітнього процесу у вигляді 
конкурентоспроможного на ринку праці випускника, який має високий рівень професійної 
компетентності. Знання нині виступають лише потенціалом, яким має володіти фахівець, го-
ловним є результативність діяльності спеціаліста в конкретних умовах, тому одним із напрямів 
модернізації освіти є запровадження та реалізація компетентнісного підходу в навчанні, тобто 
здатності фахівця застосовувати на практиці свої знання, вміння використовувати їх творчо, 
розвивати, примножувати, творчо працювати у колективі. 

На наш погляд, лише формування культурологічної компетентності студентів ВНЗ здат-
не сформувати якісно нову особистість професіонала-фахівця, адже знання, не помножені на 
вольові зусилля особистості, залишаються мертвим капіталом; а нереалізовані ідеї – міражем 
невикористаної діяльності. Сучасне суспільство потребує людей, здатних не лише продуку-
вати ідеї, а і втілювати їх у життя, реалізовувати у практиці виробничої, інтелектуальної чи 
творчої діяльності. 

Мета дослідження: на прикладі аналізу архетипу творення духовної парадигми повісті 
Івана Франка «Перехресні стежки» дослідити можливості формування культурологічної 
компетентності студентів ВНЗ.

У даний час відбувається переосмислення теорії діяльності у системі педагогічних 
інновацій, адже, за нашим переконанням, сучасне суспільство орієнтоване на духов-
ну (інтелектуальну) діяльність більшою мірою, аніж на чисто виробничу. Симбіоз різних 
видів діяльності і складає парадигму сучасної інноваційної системи освіти вищих навчаль-
них закладів. Тому культурологічна підготовка студентів технічних університетів  є важли-
вим соціально-педагогічним принципом розвитку загальної системи професійної підготовки 
фахівців вищої школи.  

Модернізація освіти спонукає звернути серйозну увагу на гуманітарно-культурологічні 
підходи в підготовці до життя молоді, на розвиток молодих людей як суб’єктів культури, що 
постає стрижнем і основним змістом якої буде гуманізм. Питання гуманізації освіти є предме-
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том пильної уваги представників різних областей наукового знання — філософів, соціологів, 
педагогів, психологів, культурологів і т. д. До першої групи робіт належать праці вчених, в 
яких дається філософське осмислення проблеми сучасної освіти в контексті загального роз-
витку культури, культурно-історичної динаміки (В. І. Кремінь, Н. І. Ничкало,  І. А. Зязюн, 
Є. В. Ільєнко). При цьому культурологічний аналіз освіти нерозривно пов’язаний з дослідженням 
процесів успадкування культури (С. С. Аверинцев, Ю. М. Лотман та ін.); системи збереження і 
відтворення духовних цінностей, їх ролі в духовному житті суспільства і особистості (І. А. Зя-
зюн, М. Васильєва, В. М. Межуєв і ін.); виявленням гуманістичного і творчого змісту в різних 
виховних системах (Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн).  Окремий напрямок складають прикладні 
соціологічні та педагогічні дослідження, присвячені визначенню соціального статусу освіти 
в суспільстві.

 Педагогічна проблема культурологічної  підготовки студентів ВНЗ має три аспекти: 
формування гуманітарного світогляду в процесі засвоєння цінностей даного типу культу-
ри; орієнтація на гуманітарну педагогіку: формування цілісної картини світу а гуманітарної 
свідомості; формування культурологічної компетентності студентів через забезпечення 
варіативного навчання, різноманіття програм і підручників, різноманітності педагогічних 
прийомів, диференціації навчання і т. д.

Питання формування особистості майбутнього фахівця неможливо розв’язати без ви-
користання потужної інтелектуальної спадщини минулого. Творчість Івана Франка — вели-
кий духовний світ, який, наче прожектором, висвітлює найскладніші проблеми становлення 
особистості майбутньої національної духовної еліти. 

Повість «Перехресні стежки» Івана Франка, маючи різкий, багатогранно вибуховий, ви-
кривальний характер, била по націоналістичних теоріях польських, австрійських та українських 
шовіністів, стверджуючи, що простий народ потребує сильних лідерів, тавруючи безликість і 
нездатність від слів перейти до діла інтелігенції. Новаторська за змістом і формою, вона не 
лише має величезну художньо-пізнавальної цінність, а і вчить правильно розставляти духовні 
пріоритети. 

На перший погляд головний герой повісті «Перехресні стежки» Євген Рафалович — 
успішний адвокат, який сам зробив свою кар’єру, користується величезним авторитетом — 
слава про його успішну діяльність поширюється як між багатими, так і бідними. Він чесний у 
своїх намірах, хоче допомагати чесною працею простим людям. 

Адвокат Рафалович вміє відстоювати свої національні погляди. Ми вперше бачимо його 
в оточенні простих людей, яких він захистив на суді. «Адвокат д-р Євгеній Рафалович вийшов 
також, вирвавшися з-поміж своїх клієнтів, цілої купи селян, що були оскаржені за аграрний 
бунт і тепер, дякуючи його блискучій і вмілій обороні, не тільки увільнені трибуналом, але 
надто мали надію в дорозі цивільного процесу виграти те фатальне пасовисько, із-за котрого 
знялась була буча. Вони з слізьми в очах дякували д-ру Рафаловичу, та сей збув їх коротко, на-
вчив, що мають робити далі, і вийшов із темнуватого судового коридора, де, щоправда, було 
холодніше, ніж у залі розправ, але проте стояла курява від давно не метеної долівки, було 
брудно і тісно. Він пішов на вулицю, глибоко відітхнув розігрітим, але хоч трохи свіжішим 
повітрям і, не зупиняючися, йшов наперед, байдуже куди, щоб тільки вийти з-посеред тої купи 
людей, у котрій — він знав і чув се — всі звертали на нього очі, всі шептали про нього. Се ж 
нині був його перший адвокатський виступ у сьому місті, куди він отсе тільки що перенісся» 
[20, 361]. Таким чином ми бачимо спокійного, впевненого чоловіка, який добре знає свою 
справу і з достойністю її виконує. 

Адвокат Рафалович вміє достойно відстоювати інтереси свого народу у найскладніших 
ситуаціях, ям ми бачимо у розмові з бурмістром Рессельбергом. «Рафалович завважив, що 
він шанує всяке щире чуття, але, по його думці, се чуття не повинно заслонювати очей пана 
бурмістра на існування і управнення також другої народності.

— Я не знаю жадної Русі! — твердо відповів Рессельберг. — Не знаю і не хочу знати. Я 
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чував, що є якісь руські патріоти, але де ті повстання, які вони робили за свою національність? 
Де та кров, яку вони пролили за свій прапор? Де їх мученики? Де їх пророки? Де їх воєводи?

— Ну, на наші повстання, пане бурмістр, не дуже лакомтеся, бо хто знає, чи вони смаку-
вали би вам і ще декому. А щодо наших мучеників — мій Боже! Різні бувають мученики. Одні 
розкривають груди перед карабінами, інші весь вік двигають ярмо недолі і тихо терплять за 
свій ідеал» [20, 380].

Загальна проблема становлення інтелігенції актуальна для української літератури і для 
українського суспільства, у творчості Івана Франка має багатовекторне відображення. 

Іван Якович Франко покладав на українських інтелектуалів, поводирів народу, великі 
надії та сподівання. Письменник був переконаний, що інтелігенція повинна очолити народний 
визвольний рух; але, за переконанням письменника, вона була надто інертною, тому не могла 
виконати покладених на неї великих сподівань.  Євген Рафалович, попри аж надто позитивне 
його зображення, виявився не здатним на рішучі дії: він навіть не зміг захистити кохану жінку, 
яка страждала від родинного деспотизму Стальського, не зміг переконати селян рішучіше про-
тистояти маршалу Брикальському. 

Євген Рафалович журиться над долею простого народу, але на відчайдушні дії (вигідна 
купівля маєтку Брикалького) він виявився не готовий. Активність і патріотизм Рафаловича 
закінчується роздумами про необхідність гуртування людей і духовної праці задля їхнього май-
бутнього. Зате він усім і при всякій нагоді не переставав товкти про конечність місцевої праці 
над економічним піднесенням народу. «Наш селянин — жебрак, слуга панський, жидівський, 
чий хочете. Що тут балакати про політику? Яку політику ви можете зробити з жебраками? Які 
вибори ви переведете з людьми, для котрих шматок ковбаси або миска дриглів, — лакома річ і 
при тім більше зрозуміла від усіх ваших соймів і державних рад? Пробуйте організувати його 
до економічної боротьби, закладайте по громадах каси позичкові, зсипи збіжжя, крамниці, 
привчайте людей адмініструвати, купчити, дбати про завтра; потім розширимо сю організацію 
на цілі повіти, поведемо систематичну боротьбу з лихварями, з шинкарями, з жидівськими 
банками. Будете видіти, що в міру того, як буде рости наша економічна сила, ми будемо здобу-
вати собі й національні права, і повагу для своєї народності»[20, 436].

 Роки, які передували написанню повісті «Перехресні стежки», були надзвичайно важ-
кими у житті Івана Франка: неможливість працювати в університеті, неодноразові невдалі 
спроби стати постом австрійського парламенту, важка журналістська праця заради куска хліба 
призвели до нервового виснаження і перевтоми. У цей час припиняється листування з Оль-
гою Рошкевич. Очевидно, що важкі життєві колізії письменника наклали свій відбиток на за-
гальний настрій твору. Зокрема, трагічність взаємин Євгена Рафаловича і Регіни є частковим 
відображенням особистих переживань Івана Франка. «Він зупинився. Вона щезла, а він звільна 
пішов у противний бік, довго блудив по різних площах і заулках, поки вийшов на ринок, і потім 
ніяк не міг пригадати собі, де се було, де вона покинула його і де її помешкання. Але йому 
лишилося одно, її слова: «До побачення». Він тулив у своїй душі ті слова, мов найдорожчий 
скарб, і вони справді в одну мить перемінили весь його дотеперішній настрій. Вони додали 
блисків сонцю, блакиті небу, обілляли золотом сірі міські мури, перлами вимостили вибоїсту 
вулицю, пахощами освіжили затхле міське повітря, роз’яснили радощами людські лиця, напо-
внили весь світ розкішшю, любов’ю і нечуваною силою. У Євгенія широко дихали груди, бли-
щали очі, в голові фуркотіли дикі, смілі та енергічні думки; він мав те чуття, що відніс якусь 
велику побіду, здобув щось безмірно цінне, був хвилину в раю і виніс відтам такий скарб, якого 
йому вистане на озолочення цілого, хоч би й як нещасливого життя» [20, 447]. 

Семантичному і системному декодуванню тексту повісті «Перехресні стежки» передує 
відчуття особливої концептуальної значущості, котра постійно вимагає від вдумливого читача 
смислового декодування, тобто особливого занурення у сенс тексту і підтекст. Сприймаючи 
текст, ми враховуємо не лише зміст, але одночасно свій власний відгук на цей текст. У даному 
смислі розкодування тексту дає можливість не лише усвідомити суть духовного заповіту Івана 
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Франка, а й смисл його устремлінь та переконань.  У прозовій творчості І. Франко подає три 
типи інтелігенції: прогресивно-демократична інтелігенція показана на прикладі образу голов-
ного героя повісті «Перехресні стежки» Євгенія Рафаловича, який, ставши адвокатом, вирішив 
допомагати своєму народу, боротися за кращу його долю.

Письменник зауважує, що, опинившись в умовах вибору між заанґажованістю чи чесним 
життям, між відданістю національній ідеї, готовністю до самопожертви чи конформізмом і 
особистою вигодою, Рафалович обирає служіння своєму знедоленому народові.

Проте, зображуючи Рафаловича як інтелігента прогресивного порядку, Франко показує, 
що і він недосконалий. Ця недосконалість проявляється в любовних стосунках Євгенія з 
Реґіною Стальською. 

Віддаючи всього себе громадському обов’язку, він не зміг врятувати кохану жінку від 
знущань і смерті. «Тепер, коли згадує сю вчорашню сцену і свої вчорашні почуття, Євгеній 
дивується, як йому серце не трісло при такім пониженні і потоптанні улюбленої жінки. Ще 
вчора рано він не був би припустив, що міг бути свідком такого зневаження свого ідеалу. Він 
був би розірвав, зубами загриз чоловіка, що посмів би навіть думкою зневажити його ідеальну 
Регіну. А вечором він чув той огидний шепіт Стальського — і не рушився з місця, і рука його 
не затиснулася в п’ястук і не розтовкла йому фізіономії, не здушила горла! Як се могло стати-
ся? Чи йому загородив дорогу шлюб, що лучив тих обоє людей докупи на нерозривну долю, 
на нерозривну муку? Здається, ні. Щось інше спиняло його, паралізувало його волю. Ся Регіна 
– то не була його Регіна. То була якась виблідла, невдатна копія його ідеалу. У неї не було того 
чарівного блиску, що колись так раптово, безвідпорно заполонив його душу. Від неї – Євгеній 
чув се – не виходила та магічна сила, що тягла його і віддавала їй на власність тоді, в щасливі 
дні їх спільних відвідин у школі гри на фортеп’яні» [20, 426].

 Синтагми, речення, глибинний дискурс, синтаксична організація та стратегія тексту — це 
і є процес опанування значущістю художньої модальності. Теорію сучасної рецепції тексту, яка 
постійно відбувається в площині несподіваного і часто залежить від часового і просторового 
розуміння світу дає можливість нам проникнути глибоко в архетип концептуальної побудови 
повісті Івана Франка «Перехресні стежки». Це ще один важливий чинник, який підтверджує наші 
думки про те, що образом Рафаловича Іван Франко із болем намагається спонукати інтелігенцію 
до дії. Така сентема впливає не лише на концептуалізацію самого твору, а й на характер рецепції. 
Творець є водночас і реципієнтом, та інтерпретатором. Творчий діалог складають не лише два 
постійні співрозмовники, а й постійна взаємна готовність пізнавати і зрозуміти іншого — це 
діалог   сторін, у якому відбувається трансформація художньої модальності як цілісності. 

«Політичні ідеї втрачають блиск і привабливість. Стає видно весь її примітивний і 
наївний схематизм. Утопічна програма виказує свій внутрішній формалізм, свою убогість, свою 
сухотність у порівнянні з яскравим і чудовим потоком життя. Революційна ера завершується 
просто, без фраз, без жестів, і поглинається новим світовідчуттям. За політикою ідей настає 
політика речей і людей. Зрештою робить висновок, що не життя існує для ідей, а ідея, інституція, 
норма — для життя» [15, 382]. 

Дослідження культурологічних поглядів Івана Франка, відображених у тому числі і у 
прозовій творчості, дозволяє стверджувати, що упродовж усього тривання суспільного роз-
витку виразником краси життя і його відчуття у реальному людському світі була культура у 
всій своїй багатопрофільності. Різні види мистецтва видозмінювалися, взаємопереплеталися, 
взаємодоповнювалися, рвійно вривалися у наукові площини як відчайдушні потоки світла і 
несподіваних сегментів. Вони ширяли на хвилями людського розуму,  як космічні містичні 
сяєва, як відчайдушні бажання людства підійти до відкриття вічного абсолюту, як незбагненна 
сила, котра вела людство дорогою прогресу і у часи найбільших депресій ставала рятівною со-
ломинкою, котра переводила людство дорогами випробувань.  

Тільки творення, найвищим виявом якого є творчість, стає підвалиною людського буття. 
«Втім, між точністю і поетичністю нема жодного протиріччя. Число присутнє в мистецтві, як і 
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у науці. Алгебра є в астрономії, а астрономія дотикається до поезії; алгебра є в музиці, а музика 
також межує з поезією. Людський розум має три ключі, що відмикають все; ці ключі — цифра, 
літера, нота. Знати, мислити, мріяти. В цьому — все» [7, 147].

Проблема сталого безпечного розвитку людства, на думку Івана Франка, — це передусім 
проблема індивідуальної та колективної свідомості. Лише висока культура уможливить збере-
ження гармонійного розвитку особистості й суспільства. 

У цьому контексті у системі сучасної вищої освіти на особливу увагу заслуговують 
культура, освіта й виховання, які разом з наукою становлять блок гуманітарного забезпечен-
ня переходу до суспільства сталого розвитку шляхом формування нової моралі, світогляду, 
психологічного настановлення на сприйняття культурологічного досвіду та цінностей 
суспільства як особистих. Предметів гуманітарного циклу є важливим архетипом творен-
ня парадигми культурологічної компетентності студентів ВНЗ. Як бачимо на дослідженні 
творчості Івана Франка, культурологічна складова  забезпечення сталого розвитку формування 
професійної компетентності лежить у площині трьох базових сфер: філософської, соціальної 
та культурологічної. У культурологічній сфері — рівень розвитку мистецтв, спорту, культури, 
можливості інформаційного контакту людини з природними системами, рівень розвитку ети-
ки, ступінь соціальної справедливості в розподілі благ у суспільстві.  

 Культурологічна підготовка майбутнього професіонала-фахівця визначається як 
інтегральне утворення його особистості, що формується у процесі професійної освіти 
у вищому навчальному закладі й ґрунтується на культурологічних знаннях та вміннях, 
культурологічних свідомості, культурологічних стилі мислення та діяльності, які проектують-
ся на його професійну діяльність. 

Дослідження культурологічних поглядів Івана Франка показує, що культурологічна 
свідомість споріднена як із духовним розвитком людства, так і з розвитком та становленням 
окремої людської індивідуальності. Пізнання життя у всій його багатогранності немисли-
ме без пізнання культурологічного сегменту життя. Картини життя, зображені  повісті Івана 
Франка, овіяні і легким ліризмом, і смутком; оскільки тільки гармонія навколишнього світу і 
людської особистості творить повноту життя. «Він (Рафалович — М. Я.) привик, що його серце 
стискається при в’їзді в руське село, навіть у пору, коли воно пишається у веснянім цвіті виш-
невих та яблуневих садків або лежить тихо, вигріваючись у літньому сонці. Так, немов якась 
важка меланхолія сидить при воротах кождого села сірою жебрачкою і незримо чіпляється за 
його полу. А тепер, у осінній сльотавий вечір, ся меланхолія ще важче налягає на його душу. 
Пусто і глухо по селах. Де-де зі стодоли чути ритмічний клекіт ціпів; де-де скрипить надкир-
ничний журавель, тягнеться, бродячи в густім болоті, космата худібка до водопою, їде паруб-
чак на маленьких кониках охляп і ліниво поганяє худобу, з подвір’я чути запізнене троскотання 
терлиці. Навіть обороги високі, повні сіна і снопів, не розвеселяють душі» [20, 429].

На прикладі дослідження розкритих глибинних процесів культурологічного буття у прозовій 
спадщині Івана Франка можемо спостерігати, як культурологічна свідомість вбирає у себе не 
лише знання про гармонійний розвиток людства, а й вміння його осмислювати, інтегруватися 
у його площину як самодостатній індивід, і як наслідок — ставати першопоштовхом для нових 
ідей. Сказано, хто прямує до світла — той сам стає світлом; хто прямує до Єрусалиму — той 
сам стає Єрусалимом. І тому десь у цій площині знаходиться пізнання духовної таємниці  чаші 
Грааля: особистості, які впливали на хід розвитку світового розуму, досягали особливих успіхів 
у різних галузях знань і дуже часто мати серйозні культурологічні набутки. 

Культура допомагає осмислити буття суспільства і людини у всій неповторній величі. 
«По суті, це всі враження, всі спомини, всі події, всі примари, неясні, скорботні або радісні,  
які зберігаються в пам’яті й повертаються до нас тінь за тінню, зітханням по зітханню… Це 
людське життя, що постає з таємниці колиски і завершується таємницею труни; це людський 
дух, який іде вперед від зблиску до зблиску, лишаючи позаду молодість, кохання, ілюзії, бо-
ротьбу, розпач — і з острахом зупиняється на грані безмежності…
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Нікого з нас не удостоєно жити лише власним життям. Моє життя — водночас і ваше 
життя, ваше життя — водночас і моє, ви переживаєте те, що переживаю я. Людська доля — 
одна для всіх» [7, 148].  

Знання цих закономірностей дозволило вдосконалити процес формування професійної 
підготовки майбутніх фахівців, активізувало процес саморозвитку їхньої особистості, сприяло 
вибору парадигми освітньої траєкторії. За нашими переконаннями, основу системи формуван-
ня культурологічної культури повинні становити такі принципи: антропоорієнтації в освіті, що 
заснований на урахуванні індивідуальності майбутнього фахівця та полісемічності методичних 
підходів, що використовуються для цього; неперервності культурологічної освіти, елементом 
якої є культурологічна освіта в системі вищого навчального закладу; урахування особливостей 
та змісту освітніх та екзистенціальних потреб, мотивів майбутнього фахівця на різних стадіях 
його особистісного професійного зростання.

Вищевикладене дозволяє сформулювати наступні цілі культурологічної підготовки: фор-
мування культурологічної компетентності як складової частини професійної компетентності; 
формування загальної культури у системі сприйняття художніх текстів, у тому числі фор-
мування знань, умінь і навичок використання засобів і методів культурологічної діяльності; 
формування здатності до самореалізації майбутнього фахівця, що володіє теорією й практи-
кою культурологічних комунікацій в сучасному суспільстві; формування потреби й здатності 
до безперервної самоосвіти на основі отриманого рівня підготовки в умовах високих темпів 
розвитку суспільства. Досліджуючи роль культурологічної підготовки студентів технічних 
університетів визначаємо завдання, складовими частинами яких є: закономірності, принци-
пи, компоненти, критерії, педагогічні умови (реалізація діяльнісного підходу до формування 
культурологічної культури майбутніх фахівців; використання проблемних, частково пошуко-
вих та дослідницьких методів навчання; забезпечення дієвості наявних  мотивів; посилення 
інтеграції теоретичних знань) і методики навчання. Аби сконкретизувати проблему, зупинимо-
ся на ролі культурологічної підготовки у формуванні професійної компетентності майбутніх 
фахівців.
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Annotation. In the analysis of cultural values, as reflected in the story of Ivan Franko «Cross 
paths» paradigm investigated the formation of cultural competence of students universities. Proved 
that the foundation of formation cultural culture system should be such principles are based on the 
individual account of future specialist and polisemichnosti methodological approaches used for this 
purpose; continuity of cultural education element is Cultural education system of higher education; 
taking into account the features and content of educational and existential needs, motivations future 
specialist in various stages of his personal professional growth.
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УДК 94(477) «1856/1916»(092 І.ФРАНКО)

ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ ІВАНА ФРАНКА 
Г. М. Савчук, к.і.н., доцент

Українська академія друкарства

Основну увагу в статті зосереджено на доробок Івана Франка у сфері історії. Окрес-
лено загальний об’єм його історичних публікацій, їх тематику, взаємодію автора з сучасними 
істориками, оригінальність його підходу. Особливо підкреслюється полеміка Івана Франка з 
Михайлом Грушевським у питаннях давньої історії України. Визначена видатна роль Фран-
ка в дослідженні українського національного відродження кінця XVIII – першої половини ХІХ 
століття на західноукраїнських землях. У висновках зроблено спробу означити можливу 
історіософську візію Івана Франка на проблеми минулого України та всесвітньої історії, а 
також її зв’язок з літературною творчістю.

Ключові слова: історія, розвідка, рецензія, скіфи, революція 1848 року, панщина, 
історіософія.

Постановка проблеми. Іван Франко (1856–1916) відомий нам усім з дитинства як пись-
менник. Більш вузьке коло знає його як публіциста та громадського діяча. І ще вужче коло знає 
Каменяра як вченого у сфері літературознавства, соціології, історії. Саме останній аспект є 
об’єктом інтересів істориків, що займаються дослідженнями так званої «історії ідей».

Останні дослідження та публікації. Стан розробки проблеми можна охарактеризувати як 
достатній. Загальний огляд історичних праць Івана Франка дав Любомир Винар [1]. Багатотомні 
видання також супроводжувалися достатньо широким коментарем [2; 3]. Варто однак зазначи-
ти, що на сьогодні багато з цих досліджень застарілі, або мають неактуальне ідеологічне за-
барвлення. Перед сучасним істориком стоїть завдання нового погляду на історичний доробок 
І. Я. Франка, його систематизації та історіософської інтерпретації. 

Мета статті: означити коло зацікавлень Івана Франка на полі вітчизняної та світової 
історії.

Завдання: 1) скласти перелік історичних праць І. Франка; 2) розподілити їх по періодах 
та тематиці, що цікавили автора; 3) дати характеристику, зокрема місце даних досліджень 
у тогочасній і сучасній українській історіографії; 4) спробувати реконструювати погляди 
І.Франка на історичний процес загалом (історіософію).

Методика дослідження: дотримуючись принципу історизму, перелік історичних праць 
І. Франка наводиться у предметно-хронологічній послідовності. У подальшому відбувається 
декомпозиція схеми для її аналізу. Систематизуючи проаналізований матеріал, шляхом пере-
ходу від конкретного до загального реконструюються історіософські уявлення І. Франка.

Виклад власне матеріалу дослідження. Історичні праці Івана Яковича Франка (1856–1916) 
присвячені широкому колу питань. У цілому їх можна структурувати по наступним напрямкам:

1) Історія України до кінця XVIII століття:
До історії руської церкви в послідніх часах Речі Посполитої Польської (1885 р.)
Із старих записок (1886 р.) 
Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах (1889 р.)
Летопись Подгорецкого монастыря (1890 р.) 
Дві унії (1890 р.) 
Иосиф Шумлянский, последний православный епископ львовский и его «Метрика» (1891 р.) 
Вірша про барську конфедерацію (1895 р.) 
З історії Берестейського собору 1596 р. (1895 р.)
Іван Вишенський і його твори (1895 р.)



Йосиф Шумлянский, русский епископ львовский от г. 1667 до г. 1708 (1898 р.) 
Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668–1708 р., і заведення унії в Галичині (1898 р.) 
Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1700 (1899 р.)
Святий Климент у Корсуні (1902 р.)
Матеріяли до історії Коліївщини (1904 р.)
Наливайко в мідянім биці (Причинок до історії легенди) (1906 р.).
Причинки до історії України-Русі (1912 р.) 
2) Українське національне відродження, зокрема події 1848 р.:
Польське повстання в Галичині 1846 року (1883 р.) 
Життя Івана Федоровича і його часи (1884 р.) 
Письмо Н. И. Костомарова к издателю «Колокола» с предисловием М. Драгоманова (1885 р.) 
Авгсбурзька «Allgemeine zeitung» про арешт Шевченка і тов[аришів] в р. 1847 (1886 р.) 
Поема про стан Галичини (1772–1809) (1886 р.) 
До історії нашого відродження (1886 р.) 
Причинок до історії 1848 року (1886 р.) 
Задушні дні у Львові 1848 р. (1888 р.) 
Півстоліття (Нарис історії Австрії від 1840-1890 рр.) (1891 р., 1894 р.)
До історії галицько-руського селянства // Життя і Слово, т.І (1894 р.)
Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772–1848 (1895 р., 1896 р.) 
Записка о состоянии Подолии в 1843 году (1896 р.) 
Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині (1897 р.) 
Граничний став (1898 р.)
Матеріяли до культурної історії галицької Руси XVIII і ХІХ ст., зібрані Зубрицьким, Кми-

том, Кобилецьким, Ів.Левицьким, Ів.Франком, видані під ред. Ів.Франка (1902 р.) 
Нові причинки до історії польської суспільності на Україні в XIX в. (1902 р.) 
Прикарпатська Русь в XIX в. (1902 р.) 
Лук’ян Кобилиця (1902 р.)
Громадські шпихлірі в Галичині 1784–1840 (1907 р.)
Причинки до історії 1848 р. (1909 р.) 
До мартівських днів 1848 р. у Львові (1910 р.) 
3) Огляд і критика історичної літератури:
Руська історична бібліотека (1890 р.) 
Поправки й додатки до споминів про Н. К. Сигиду (1895 р.) 
И. Лучицкий. Крестьяне и крестьянская реформа в восточной Австрии (1902 р.) 
Адам Міцкевич. До галицьких приятелів (1903 р.) 
Jozef Krajewski. Tajne związki polityczne w Galicyi od roku 1833 do roku 1841 (1904 р.) 
Н. Василенко. Йосиф Максимович Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии 

(1905 р.) 
Тен як історик французької революції (1908 р.) 
Михайло Драгоманов. Пропащий час (1909 р.) 
А. Спицын. Историко-археологические разыскания (1910 р.) 
«Основи нової слов’янської політики» Бакуніна (1912 р.) 
4) Дослідження з-поза української історії:
Мозес Мендельзон – реформатор жидівський (1886 р.) 
Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palastina (1887 р.) 
Нові досліди над найдавнішою історією жидів (ЗНТШ, 1901 р.) 
Сімон Болівар (1904 р.) [1, c. 49–50; 4] 
Це перелік лише суто історичних праць Івана Яковича, що не охоплює розвідки з історії 

літератури, що носять більш спеціалізований характер і мають скоріше бути зараховані до 
літературознавчих, а не історичних студій. Не всі вони мають однакове значення та вагу, однак 
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дають можливість більш-менш цілісно уявити відображення історичної дійсності в свідомості 
Франка. Тому видається доцільним розглянути їх зміст не в хронологічному порядку появи са-
мих праць, а за проблемно-хронологічним принципом щодо самих питань, що вони підіймали.

Як зазначив Любомир Винар, Іван Франко мав можливість найкраще ознайомити-
ся безпосередньо з історичними джерелами в оригіналах, тому його історичні студії строго 
документальні [1, c. 48]. Значна їх частина носила рецензійний характер, як, наприклад, серія 
статей у львівській газеті «Діло» за 1912 рік (числа 30–32, 42, 46) пізніше об’єднана в єдине ви-
дання під загальною назвою «Причинки до історії України-Руси» [5]. По суті це була пошире-
на рецензія на фундаментальну «Історію України-Руси» Михайла Грушевського. Відзначаючи 
велику роль праці видатного історика, І. Франко водночас мав певні зауваження чи навіть 
відмінні погляди на окремі питання минулого України.

Для початку автору «Історії України-Руси» зауважено скупу інтерпретацію такого дже-
рела з історії скіфів як праця Геродота. При цьому І. Франко сам здійснив переклад частин 
даного твору українською мовою, вказуючи на помилки трактування М. Грушевським окремих 
моментів. Сучасні українські переклади Геродотової «Історії» дають значно ширші можливості 
інтерпретації [6], однак саме Франко намітив позитивні зміни у цьому напрямку. Також він 
опрацював джерела пізнішого часу про подальшу долю скіфів (розвідка «Придунайські Скити 
в IV–XII вв.» із згаданої серії). Згадано свідчення Страбона, Овідія про «Малу Скіфію» над 
Дунаєм; «Хроніка» Георгія Амартола про війни Візантії з дунайськими скіфами 251, 379, 513, 
591 і 711 років; свідчення угорця Антона Бонфінія про скіфів в угорському війську 919 і 939 
рр.; свідчення Анни Комнін з історією переселення скіфів з межиріччя Дніпра і Дністра на Ду-
най у III–IV ст. під тиском сарматів та їх симбіоз з місцевим слов’янським плем’ям; свідоцтва 
Акоміната і Кіннама про війни зі скіфами за Іоанна та Мануїла Комнінів (перша половина 
ХІІ ст.). Всі джерела були особисто перекладені І.Франком. Звісно, сучасні історики більш кри-
тично сприймають візантійські повідомлення про «скіфів»: адже під цією назвою фігурують 
і воїни князя Святослава Ігоревича, і представники інших східноєвропейських народів. Од-
нак слід визнати, що тема придунайської Скіфії досі залишається маловивченою в українській 
історіографії, тож праці Франка в цьому напрямку залишаються актуальними.

Розвідку Грушевського про антів, що лягла в основу першого тому «Історії України-
Руси», Франко намагається доповнити широким історіографічним оглядом присвячених цьому 
питанню праць європейських істориків Ф. Пубічки, Т. Момзена та ін. Іван Франко вважає, що, 
слідом за Момзеном, український історик помилково розміщає антів між Дністром і Дніпром, 
у той час як в оригіналі праці Йордана «De bello Geltico» йдеться про простір між Дністром 
і Дунаєм. Полемізує Франко з Грушевським і щодо історичності князя Кия, якого вважає 
цілком історичною фігурою початку VII ст., який дійсно робив походи до Царгорода (Кон-
стантинополя). Щодо розселення антів сучасна українська історіографія загалом підтримує 
позицію М. Грушевського, але щодо Кия позиція І. Франка більш сучасна. Зараз дослідники 
все частіше ототожнюють легендарного Кия чи з антським воєначальником Хільбудієм, зга-
даним Прокопієм Кесарійським (VI ст.), чи з Кувером (Куаром), про якого містяться дані як у 
візантійських «Чудесах Дмитрія Солунського», так і в вірменській «Історії Тарона» при описі 
подій VII ст. [7, c. 54–58].

На відміну від затятого антинорманіста Михайла Грушевського, Іван Франко прихильно 
ставився до норманської теорії утворення Київської Русі, повторяючи всі тогочасні аргументи 
норманістів. Як він сам обережно висловився, Грушевський передчасно заперечив і відкинув 
цю теорію. Суперечка норманістів і антинорманістів в українській науці досі не закінчена, однак 
навіть затяті прихильники автохтонної теорії відмовляються від огульної критики норманізму, 
тож у цьому відношенні позиція І.Франка виглядає більш сучасною. Надто сміливими для 
нього виглядали і твердження Грушевського про «непомітне» хрещення Володимира в Києві 
чи Василькові 987 р. Франко обстоював класичну тезу про корсунське хрещення 988 р., а «По-
хвалу» Якова Мниха, на яку посилався М.Грушевський, вважав ненадійним джерелом. 
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Питання впливу Хозарського каганату на початки Руської держави і сьогодні залишається 
дискусійним і порівняно мало вивченим. Тож заслугою І.Франка є не тільки сама увага до цьо-
го питання, але й що він переклав українською мовою таке джерело як лист кагана Йосифа 
до іспанського равві Хаздая 960 р. Не погоджуючись з М.Грушевським, що вважав хозарську 
державу «примітивною півкочовою ордою», Франко вважав її достатньо розвинутою для свого 
часу. Скептично він поставився й до тези про остаточне зруйнування каганату внаслідок по-
ходу Святослава Ігоревича 965 р.

Особливу увагу Іван Якович Франко як літературознавець приділив літописанню. 
Полемізуючи з М.Грушевським, котрий вважав Іпатську редакцію «Повісті минулих літ» 
південного (київського), а Лаврентіївську — північного (великоруського) походження, Франко 
зазначав, що обидві вони «однаково українські» — перша складена у Печерському, друга — 
у Видубицькому монастирі Києва. Схожу позицію займають і сучасні дослідники, зокрема 
Л. Махновець [8, c. VII].

Інше джерело, яке ретельно досліджував Іван Франко — це листи німецького місіонера 
Бруно з 1007 р., що два рази перебував у Києві та бачився з князем Володимиром Святослави-
чем. Зазначено, що М.Грушевський дещо «перекрутив» зміст цих листів у першому томі «Історії 
України-Руси». Зокрема, виклад у листах печенізьких думок про Володимира демонструє «не-
величку тінь, яка падає на постійність його християнських переконань». Інтерес до питання 
«вибору віри» князем Володимиром час від часу виникає в українській історіографії і досі 
викликає дискусії.

Певний інтерес представляють погляди І. Франка про експансію східнослов’янських пле-
мен у XI–XII ст. на схід і на захід. Походи князів на Тмуторокань (за різноманітності варіантів 
використаймо саме Франковий варіант написання цієї назви)  у ХІ ст. він досить неочікувано 
порівнює з західноєвропейською практикою хрестових походів. Експансію ж на захід він 
окреслює аж до сучасних передмість Кракова, межиріччя Дунайця, Вісли, Сяна, Віслоки та 
угорського кордону. У цьому питанні продовжувачем справи І. Я. Франка можна вважати 
Я. Р. Дашкевича з його концепцією «великого кордону» України [9].

Стосовно ж історії Галицько-Волинської держави, політичного та суспільного устрою 
княжої України у ХІ–ХІІІ ст. — тут Франко визнає пріоритет М. Грушевського (третій том 
«Історії України-Руси»). Сучасна українська історіографія натомість досить суттєво перегля-
нула погляди історика в цих питаннях. Можна припустити, що І. Франко просто не почувався 
достатньо обізнаним у даній сфері.

Ранній козацький період (XVI ст.) Іван Франко оглядає під кутом експансії українського насе-
лення в Молдавію і далі — в Трансильванію («Руське плем’я в Заліссю (Трансільванії)»). Тут автор 
опирається на свідчення М. Грушевського, але доповнює їх новою джерельною та історіографічною 
базою, зокрема свідоцтва австрійського посла Г. Райхерсдорфа 1595 р. про народ ciculi, яких Фран-
ко вважав нащадками «скитів-русинів». Сучасні дослідники критично ставляться до цього джерела 
і не інтерпретують згаданий етнос як пов’язаний з українським/руським началом.

Як відомо, М. Грушевський досить стримано оцінював роль Богдана Хмельницького у 
національно-визвольній війні, вважаючи, що 1648 р. він воював виключно в обороні приват-
них кривд козаків, і лише пізніше, під впливом єрусалимського патріарха Паїсія та київського 
духовного осередку змінив погляди. Іван Якович Франко вважав, що Хмельницький із самого 
початку був свідомий своєї місії, наводячи як аргумент «зазивний лист» початку 1648 р. Що-
правда, Франко вважав, що тоді Б. Хмельницького ще не можна було називати гетьманом, «бо 
гетьманом міг іменувати тільки король». Сама постановка питання характерна для дослідників 
державно-правової школи в історіографії, а не народницької, до якої належав М. Грушевський. 
Продовжуючи традиції П. Куліша, І. Франко демонстрував поруч з українським польський 
погляд на події гайдамаччини («Вірша про барську конфедерацію»), однак, на відміну від по-
передника, не робив різких висновків. Таке балансування між різними школами та напрямка-
ми характерне для більшості історичних праць Франка. З тих часів українська історіографія 
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здійснила великий крок у питанні оцінки Хмельниччини, гайдамаччини та інших подібних 
проблем. Плюралізм залишається, але рівень аргументації став значно вищий.

Попри неоднозначне ставлення Івана Франка до церковної ієрархії, певне місце в його 
історичному доробку посідає історія Греко-Католицької Церкви. Тут Франко проявив себе як 
знавець специфічних джерел, таких як церковні метрики («До історії руської церкви в послідніх 
часах Речі Посполитої Польської»), монастирські хроніки («Летопись Подгорецкого монасти-
ря») та інші подібні документи («Із старих записок», «Описание документов архива запад-
норусских униатских митрополитов 1470–1700»). Досить чітко пов’язано події Берестейської 
унії 1569 р. та суспільні зміни після Люблінської унії 1569 р., які І. Франко до певної міри 
абсолютизує («Дві унії»). Водночас він не схильний, на відміну від москвофільських істориків, 
сприймати наслідки унії виключно негативно [10]. Ряд праць присвячено постаті останньо-
го православного і першого уніатського львівського єпископа Йосифа Шумлянського («Ио-
сиф Шумлянский, последний православний епископ Львовский и его «Метрика»», «Йосиф 
Шумлянский, русский епископ львовский от г. 1667 до г. 1708» [11], «Йосиф Шумлянський, 
львівський єпископ 1668–1708 р., і заведення унії в Галичині»)

Франко був добрим знавцем XVIII і ХІХ століть та написав ряд праць, що в основ-
ному висвітлювали соціальний побут галицького селянства, українське відродження під 
австрійською владою. Високо ставив постать Маркіяна Шашкевича та діячів «Руської трійці» 
(«До історії нашого відродження»). Піддавав критиці «польсько-шляхетську балагульщину» 
(«Нові причинки до історії польської суспільності на Україні в ХІХ в.»), протиставляючи їй 
діячів українського національного відродження («Прикарпатська Русь в ХІХ в.»).

Багато уваги І. Я. Франко приділив передумовам і розгортанню революції 1848 р. 
на західноукраїнських землях. Як об’єктивний дослідник він не міг обійти активну участь 
польського суспільства в цих подіях. Аналізуючи невдале повстання 1846 р., Франко трактує 
його як «протистояння поляків і австрійської бюрократії», а його трагедію бачить не у 
винищенні мазурськими повстанцями кількасот шляхтичів, а в упадку романтичного «хло-
поманства» в середовищі польської шляхти («Польське повстання в Галичині»). Діяльності 
одного з повстанців 1846 р. та його подальшій долі Іван Франко присвятив одну з перших 
в українській історіографії історично-біографічну розвідку («Життя Івана Федоровича і його 
часи»), яка, на жаль, так і не була опублікована за його життя [2]. Проте, визнаючи активну 
роль поляків, зокрема в повстанні 1848 р. [12], Франко водночас не забував про «руську спра-
ву» («Задушні дні у Львові 1848 р»). Наслідком польсько-українського протистояння постає 
явище москвофільства («Матеріали до історії австро-руського відродження 1772–1848»), до 
лідерів якого І. Франко відноситься явно негативно (чого варте лише іменування Івана На-
умовича «семінарським рабином») [4]. Проти він і героїзації австрійського намісника графа 
Франца Стадіона [13]. Натомість захищає від звинувачень деяких істориків постать Лук’яна 
Кобилиці — підкреслюється аграрна основа його руху в Буковині, заперечується прямий 
зв’язок з угорськими повстанцями (зокрема Лайошем Кошутом), як мета повстання представ-
лена «громадська автономія» [14].

Однією з основних історичних праць І. Я. Франка стала «Панщина та її скасування 1848 р. 
в Галичині», що лише за життя автора виходила двічі — у 1898 та 1913 рр. Прослідковуючи 
ґенезу явища панщини як такої на українських землях, інтереси поміщиків та селян, пере-
думови та обставини акту 1848 р., Франко приходить до висновків: 1) панщина була загаль-
ним селянським лихом, від якої «терпів однаково хлоп-русин, і хлоп-поляк, і хлоп-чех, і хлоп-
німець»; 2) реформа 1848 р. проводилася в інтересах поміщиків, що отримали відшкодування 
від держави, водночас зберігши за собою сервітутні права на громадські ліси та пасовища, а 
також право пропінації (вироблення та продаж горілки, пива, хмільного меду) [15]. Подібним 
соціально-економічним питанням присвячені розвідка «Граничнй став (Епізод із 1805 року)» 
[16], відгук на працю І. Лучицького «Крестьяне и крестьянская реформа в восточной Австрии». 
Дані дослідження досі вважаються одними із кращих в українській історіографії.



63  

Особливу увагу привертає погляд Івана Франка на постать Михайла Драгоманова (1841–
1895). Останнього він вважав не «соціалістом», а «анархістом», котрий «до європеїзації за-
кликав не тільки українофільство, але також усі російські партії». Тож розрив Драгоманова з 
Старою Громадою трактував як «банкротство общерусизму на українськім грунті», бо «Дра-
гоманов, що почував себе в першій лінії росіянином, а тільки в другій українцем, перший 
упав його жертвою». Таке незвичне трактування постаті українського емігранта може диву-
вати сучасного читача, однак варто зазначити, що й сьогодні вчені, досліджуючи політичні 
погляди М. Драгоманова поміщають його у різні табори — від соціалістично-анархічного до 
консервативного [17, c. 418–420]. Поруч з М.Драгомановим критики, але вже за надмірний 
«націоналізм», зазнав колишній друг Михайло Павлик («Михайло Драгоманов. Пропащий 
час» — не дивно, що ця рецензія була надрукована вже в радянський час — у 1958 р.). З інших 
українців, що пішли в «общеруську» революційну справу, І. Франко приділив увагу жертві 
«Карської трагедії» 1889 р. Надії Сигиді («Поправки й додатки до споминів про Н. К. Сигиду») 
та ідеологічній основі народницького руху в Росії  [18].

Загалом саме в дослідженні XVIII–XIX століть вклад праць І. Я. Франка чи не 
найвагоміший. 

Однією зі специфічних сфер зацікавлень І. Франка була історія єврейського наро-
ду. Він слідкував за найновішими археологічними та історіографічними дослідженнями з 
життя стародавньої Палестини [19; 20]. Окрему розвідку присвячено явищу єврейського 
Просвітництва XVIII ст. («Мозес Мендельсон — реформатор жидівський»). Окремо стоїть по-
пулярний біографічний опис «Сімон Болівар» —  цей діяч латиноамериканського руху за визво-
лення постає чи не політичним ідеалом, незаслужено ображеним сучасниками, що споріднює 
його з франковим Мойсеєм.

Висновки. Таким чином, можемо окреслити коло зацікавлень Івана Яковича Фран-
ка в історії — від скіфських часів до майже сучасних авторові подій середини ХІХ ст., від 
археології до історіографії. Чи мали його погляди на історичний процес єдину основу? У ви-
падку І. Франка це питання надзвичайно складне. Позиції, з яких він критикує М. Грушевсько-
го, цілком можна назвати характерними для представників державницької школи в українській 
історіографії. Однак, у найвагоміших працях по історії ХІХ ст. основну увагу приділено все 
ж побуту народу, його інтересам, роль ж суспільних еліт переважно представлена як нега-
тивна — а це було більш характерним для історика народницького напрямку. У одних працях 
Франко постає як ретельний критик джерел, у інших — досить легко сприймає на віру сла-
бо верифіковані наративи. Загальний огляд його історичного доробку з одного боку дозволяє 
говорити про охоплення всіх періодів історії України, з іншого — деяких важливих питань 
(роздробленість Київської Русі, Польсько-Литовський період до Люблінської унії 1569 р., за-
родження козаччини тощо) згаданий автор практично не торкався. Чудовий історик XVIII–XIX 
століть, Франко зосередився майже виключно на західноукраїнському терені, ніби «забувши» 
про Наддніпрянщину. Різнонаправлена й його наукова критика — одних дослідників критикує 
«зліва» (як, наприклад, І. Шараневича), інших (як М. Драгоманова) — «справа».

Причини цього явища у франкознавстві ще дискутуються, однак можна навести кілька 
позицій, які б згладили суперечності. Перше, про що слід пам’ятати — Іван Франко, на відміну 
від того ж Михайла Грушевського, ніколи не ставив (наскільки відомо) перед собою завдання 
написання універсальної історичної праці. Його наукові зацікавлення в цій сфері носили, умов-
но кажучи, точковий характер. Друге — на дослідження з соціально-гуманітарних питань ве-
ликий вплив мають політичні погляди їх авторів, а у випадку Франка тут також спостерігалися 
зміни — від захоплення поглядами М. Драгоманова в юності, через модерний радикалізм і 
до націонал-демократичних позицій у зрілому віці. Третє — при більш ретельному аналізі 
зовнішні суперечності дещо бліднуть. Для прикладу можна взяти питання ролі особи в історії. 
Високо оцінюючи історичну роль князя Володимира Святославича, Богдана Хмельницького 
і інших можновладців давнішої історії, І. Франко в модерніший час виводить в роль лідера 
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вихідця з народу — приміром, того ж Л.Кобилицю. Для соціолога, що чітко розуміє відмінності 
домодерних та сучасних націй, тут немає жодного неспівпадіння.

Тож, повертаючись до поставленого питання можемо відповісти на нього ствердно. 
Єдиною основою історичних поглядів Івана Франка, як і його художньо-літературної творчості, 
була власна система поглядів на людину, суспільство та народ. Цю систему важко віднести до 
котроїсь з сучасних Франкові наукових шкіл, напрямків. Тому й виникає ілюзія відсутності 
єдиної ідейної бази історичних праць І. Франка. Її пошук повинен носити комплексно-осо-
бистий характер, де Франко-історик буде невіддільним від Франка-письменника, Франка-
політика, Франка-літературознавця чи Франка-публіциста. У певній мірі це буде той же метод, 
який запропонував би сам Каменяр.
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The main attention in the article is concentrated on Ivan Franko’s work in historical sphere. The 
common volume of his historical publications, their themes, author’s connection with contemporary 
historians, his approach’s originality are sketched. Particular polemic between Ivan Franko and 
Mychaylo Hrushewski in Old Ukrainian history questions is emphasized. The Franko’s outstanding 
role in Ukrainian National Revival in the end of 18 – 1st half of 19 century on West-Ukrainian lands 
is fixed. In conclusion the probe to mean potential Ivan Franko’s historiosophian vision on Ukrainian 
and World’s historical past connected with literary works is made.
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УДК 945 

ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ. ВИДАТНІ ЦЕРКОВНІ ДІЯЧІ ЛЬВОВА: 
А. ШЕПТИЦЬКИЙ, Г. КОСТЕЛЬНИК, Й. СЛІПИЙ

О. І. Босак, к.і.н., доцент
Українська академія друкарства

Я. Дашкевич розглядає діяльність визначних українських історичних діячів, також-і 
діячів в області духовного життя. Він наголошує, що діяльність митрополита А. Шептиць-
кого йшла цілком у руслі народних надій та сподівань. Показує активну участь Г. Костельника 
у підготовці організованого радянською владою Львівського собору 1946 р., що проголосив 
скасування Брестської церковної унії 1596 р., прагне знайти відповідь щодо вчинку Г. Костель-
ника, який піддався шантажеві НКДБ.

Я. Дашкевич приділяє належну увагу видатніцй релігійній постаті, голові української 
католицької церкви, митрополиту Галичини, кардиналу та богослову, дійсному члену НТШ, 
першому ректору греко-католицької Богословської академії, глави УГКЦ після смерті А. Шеп-
тицького, що неодноразово піддавався репресіям з боку радянської влади і на вимогу світової 
громадськості у 1963 р. був звільнений і отримав можливість виїхати за кордон.

Ключові слова: діяльність, дослідження, випробування, духівництво, теологія, релігія, 
учитель, окупація, паломництво, проповідь.

Ще на початку відновлення української державності Я. Дашкевич прозорливо відзначав 
окремі типи істориків та псевдоісториків, що обслуговують академічні установи, даючи виз-
начення їх напрямків діяльності. Перший — не брати особисто жодної участі в розвитку 
українських історичних досліджень, а по мождивості-блокувати такі дослідження, займаючись 
фіктивною науково-організаційною роботою. Другий — формально брати участь в історичних 
дослідженнях, маскуючи москвоцентричні тенденції гучними фразами. Третій-поверхнево 
переключитися з підливання вульгарно-соціологічного червоного соусу до історії України 
на підливання національної або навіть націоналістичної синьо-жовтої «підливи». Четвертий-
цілком щиро і серйозно зайнятися об’єктивними вивченням і викладанням історії України. [4, 
с. 13]

Я. Дашкевич був у перших рядах тієї категорії науковців, котрі помітно впливали на 
зміну світоглядних орієнтирів українстких інтелектуалів у національному дискурсі новітніх 
дослідників, адже на істориків лягла відповідальність за сприйняття української національної 
парадигми широким загалом.

Ярослав Дашкевич формулює низку актуальних теоретичних проблем, поєднуючи 
національний і державний ідеали, розглядає діяльність великої когорти українських історичних 
діячів, також-і діячів в області духовного життя, тому — висвітлення ним окремих епізодів та 
напрямів діяльності визначних церковних діячів — таких, як А. Шептицький, Й. Сліпий, Г. Ко-
стельник — має велике суспільно-політичне значення.

Андрей Шептицький
Рід Шептицьких дав церкві найбільше своїх синів-ігуменів, єпископів, трьох митрополитів. 

Це — старий боярський рід, що відіграв визначну роль в нашому церковному і національному 
житті-відзначалося у дослідженні священника Юрія Федорова щодо історії церкви в Україні. 
[6, с. 289]

Я. Дашкевич починає своє дослідження про перше побачення із митрополитом 
Андреєм Шептицьким, що відбулося у Львові десь у 1936 р. на площі «Сокола-батька» при 
вул. Стрийській, коли була масова участь луговиків і луговичок з цілою Галичини, і молодь 
ритмічно і гідно виконували різні вправи, одягнуті в одностроях кольору хакі і чорних штанях, 
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а дівчата — з вишиваними рушниками. І саме тоді Я. Дашкевич вперше побачив митрополита 
Андрея Шептицького, що сидів у чорному автомобілі з відкритим верхом. Його біла борода 
розвівалася, лице було приязно усміхнене, він вітав усіх піднятою рукою, благословляв лугову 
молодь … Батько-згадує Я. Дашкевич-підійшов до митрополита, поцілував його у руку, а ми-
трополит — погладив мене, дев’ятирічного хлопчика, по голові … [1, с. 586]  Ім’я митрополита 
досить часто лунало в домі Я. Дашкевича, бо він був «не лише Князем Церкви, але й духовним 
провідником народу». [1, с. 586] Бо його протести проти т. зв. пацифікації українців, а фак-
тично — проти погромів українських установ, читалень, кооперативів, проти поголовного по-
биття активних селян-здобули широкий відгомін серед громадянства. [ 1, с. 586–587] Навколо 
його особи снували різноманітні інтриги, якими намагалися його обплутати-польська влада і 
римо-католицьке духівництво прагнули усунути владику зі Львова та з Галичини — під при-
водом надання кардинальського звання, але не у Львові, а після переїзду до Рима, куди хотіли 
«пересунути» митрополита. [1, с. 587]

Я. Дашкевич наголошує, що часто були особисті контакти його батька, який часто у різних 
громадських справах заходив «до Юра», спілкуючись з митрополитом. [1, c. 587] Також і мати 
дослідника — Олена Степанів, тоді-викладач (чи, за дипломом, професор) географії та історії в 
гімназії сестер василіанок — деколи просила аудієнції в митрополита, бо атмосфера в гімназії 
серед викладацького складу та монахинь, що займалися педагогічною практикою, не завжди 
була прихильною до пані Олени, що старалася запровадити у гімназії — внаслідок її воєнних 
років — дисципліну, вимагаючи дотримання акуратності та обов’язковості від усіх учениць, 
не потураючи симпатіям і антипатіям. «Тоді митрополит патронував гімназії й виступав у ролі 
арбітра, загладжуючи-часом дрібничкові — загострення» — відзначав Я. Дашкевич. [1, c. 587] 
Дослідник згадує, що під час різдв’яних та великодніх відправ у кафедральному соборі св. 
Юра у Львові, коли стан здоров’я дозволяв Митрополитові бути присутнім, він вдивлявся в 
нього: «Він сидів у великому широкому фотелі, а мені — здавалося, що знову бачу його в со-
нячному ореолі як раніше на площі «Сокола-батька». [1, c. 587]

Роки Другої світової війни стали важким випробуванням для митрополита та Греко-
католицької церкви. Під час першої радянської окупації-згадує Я. Дашкевич — до моєї матері, 
тобто — до Олени Степанів — долітали звістки «з Юра» — тобто, із собору, про намагання 
обмежити діяльність і впливи митрополита. «Все це робилося назовні коректно і в білих ру-
кавичках. Нова влада була змушена рахуватися з колосальним авторитетом митрополита Ан-
дрея» — підсумовує Я. Дашкевич. [1, c. 587] Інша — вже німецька — окупація — з 1941 р. 
принесла дальші випробування. Митрополит підтримав відновлення незалежності української 
держави актом 30 червня 1941 р. Його дії йшли цілком у руслі народних надій та сподівань. 
Це дуже насторожило німецьких окупантів-тим більше, що «Андрей Шептицький виступив 
також на захист переслідуваних євреїв, про що було відомо у вужчих колах громадськості. 
«Поведінка німецької влади була грубою і брутальною» — продовжує дослідник. Розповідали 
про ковані гестапівські чоботи, відгомін яких було чути по коридорах митрополичої палати, в 
будинках біля кафедрального собору». [1, c. 587]

На початку листопада 1944 року Я. Дашкевич приєднався до похоронної процесії, що 
вийшла з-під собору св. Юра, участь в якій взяли люди траурно одягнутого не лише українського, 
але й польського та вірменського духівництва. Траурна колона повернула в центр міста Львова, 
біля теперішнього Музею етнографії та художнього промислу-на вул. Жовтневу, яка сьогодні 
— Дорошенка, і подалася назад до гори св. Юра. «Похорон, як на ці часи, був величавим, ви-
димих перешкод не було» — зауважує Я. Дашкевич. «Відверті й жорстокі переслідування по-
чалися вже після смерті Великого митрополита». [1, c. 587]

Гавриїл Костельник — постать складна чи ускладнена?
Український церковний і громадський діяч, письменник, засновник сучасної літератури 

югославських русинів, доктор філософії. Здобув теологічну освіту у Львівському університеті 
та у Швейцарії. Як зазначає Я. Дашкевич, в історії націй Східної і Центральної Європи є дуже 
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багато болючих сторінок, і це-тривалі рани, які часом налічують багато сторіч. І завдання 
правдивої історичної науки полягає не в тому, щоб ці рани роздряпувати, а в тому, щоб їх роз-
крити і очистити, щоб вони могли далі вже нормально загоюватися, а не безконечно гноїтися 
і, звичайно, зрозумілим є те, що рубці залишаються, що вони спочатку також болять, але по-
ступово, при вмілому догляді-вони теж можуть розсмоктатися. [4, c. 8]

Г. Костельник брав активну участь у підготовці організованого радянською владою 
Львівського церковного собору у 1946 р., що проголосив скасування Брестської церковної 
унії 1596 р. і приєднання Української греко-католицької церкви до Руської (Московського 
патріархату) православної церкви; убитий в 1948 р. з невияснених причин. Таки очевидно, що 
постать Г. Костельника ще довго притягатиме увагу дослідників історії українського церков-
ного життя.

Я. Дашкевич був знайомий з Гавриїлом Костельником як гімназист, а згодом — як сучас-
ник подій та історик — дійшов до певних висновків про отця Гавриїла та його роль у середині 
дуже напружених важких повоєнних років в Україні. Я. Дашкевич згадує, що Г. Костельник 
навчав їх релігії у VI класі Академічної гімназії у Львові протягом 1941–1942 навчального 
року, і оскільки війна вже йшла третій рік і хоча їм було тоді десь по 14–15 років, ця війна 
зробила цю молодь старшими. «Отець Костельник — згадує Я. Дашкевич-приходив до кла-
су завжди напружений, заглиблений у свої думки. Посмішка, радість або доброта ніколи не 
відбивалися на його суворому обличчі. На стіл, за яким сидів, він дивився як на церковний ам-
вон, і з ораторським мистецтвом сипав на нас моральні науки». [2, c. 591] Він легко спалахував 
гнівом, був неврівноважений, громовим голосом читав гімназистам мораль на тему української 
немилозвучності дієвідмінювання деяких латинських слів — згадував Я. Дашкевич. [2, 592]

Характеризуючи Г. Костельника як учителя, Я. Дашкевич признавався, що той не кори-
стувався особливим авторитетом серед гімназистів і що вони, провокуючи його, щоб припи-
нити нудне моралізаторство, просили його розповісти про стигматиків, про духів, на що той, 
наївно не підозрюючи про те, дуже радо переходив на такі теми. [2, 592]

Пізніше — у 1944 р. — прийшла чергова російська радянська окупація, вже друга після 
1939 р. Далі — «Ініціативна група» на чолі з Г. Костельником (її засуджували в середовищі 
патріотично налаштованої львівської інтелігенції, а Костельника вважали зрадником), вбив-
ство біля Преображенської церкви …

Я. Дашкевич, шляхом реконструкції у вигляді психологічного портрета, прагне знайти 
відповідь щодо вчинку Г. Костельника, ставить резонне питання: «чому?» Ще з родинного Русь-
кого  Керестуру Г. Костельник, підкреслює Я. Дашкевич, приніс зі собою наївне простонарод-
не москвофільство, що на наш погляд було традиційним серед галицького духовенства, і що за-
лишки якого зберігалися в ньому, не зважаючи на безперечний щирий український патріотизм. 
У конфліктних ситуаціях між Львовом та Римом, які часто загострювалися внаслідок польсь-
ких впливів у Ватикані, Г. Костельник — підкреслює Я. Дашкевич — беззастережно вислюв-
лювався за східний, візантійський традиціоналізм у Греко-католицькій церкві, а відповідно до 
свого вибухового темпераменту — різко реагував на справжні та уявні прояви латинізації в 
обряді, в церковній адміністрації, в релігійній політиці. [3, c. 592]

На наш — з боку — погляд, отцю Г. Костельнику цілком не був властивий і навіть чужий 
лозунг часів українізації в більшовицькому союзі-«Геть від Москви! Дайош Європу!»

Я. Дашкевич, аналізуючи стан і погляди Г. Костельника, справедливо — на наш погляд — 
зауважив, що той доходив до стадії «крайнього нервового напруження і вичерпання непохитної 
віри в раціоналістично необгрунтовані, нібито — надприродні явища, свідком яких він був».  
[3, c. 593] Та і лікувався Г. Костельник, нагадує Я. Дашкевич, у психіатрів …

Г. Костельник був глибоко віруючою людиною, але віру цю, наголошує Я. Дашкевич, 
може й згідно з філософським неотомізмом, який визнавав своїм світоглядом, моделював за 
власними містичними переконаннями та уявленнями про персональне велике і високе послан-
ництво. [3, c. 593] Як теолог і як практикуючий церковний діяч, він був «людиною, зачарова-
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ною на Схід, на Святу Русь, на реальне відродження цієї Святої Русі в Україні». [3, c. 593] Він 
як би бачив у цьому свою місію. Очевидно, на наш погляд, дуже вже йому, протягом 20–30-х 
років, коли Галичина була у складі Польщі, допекла часами досить таки несправедлива польсь-
ка політика-адміністративна та релігійна-щодо українців.

Я. Дашкевич був переконаний, що «монтуючи (чи беручи участь у монтуванні в ролі 
знаряддя) «Ініціативну групу», Г. Костельник піддався шантажеві НКДБ, бо сам він був лю-
диною особисто відважною, про що доводять його участі в минулому, конфлікти з церковною 
ієрархією, непоступливість погрозам у 1941 р. після арешту наймолодшого сина, бо ідея муче-
ництва за віру не була для нього чужа. [3, c. 593] Я. Дашкевич наголошує, що Г. Костельник мав 
віру у місію, яку йому треба здійснити, єднаючи церкву зі Сходом, яка не була засобом шанта-
жу, але тою нав’язливою і маніакальною — враховуючи амбіційність і психопатологічність тої 
особистості — ідеєю, яку йому дали можливість реалізувати — і в цей спосіб з’єднати для вже 
цілком релігійних цілей. [3, c. 593]

Очевидно, значну роль відіграла ситуація, що греко-католицьке духівництво таким чи-
ном, тобто — розривом із Берестейською унією 1596 р. — можливо захистити від арештів, 
депортацій, різноманітних переслідувань від радянської влади. Замість Святої Русі — Г. Ко-
стельник побачив зовсім не святу Москву, але — жеребок був кинутий і вороття вже не було…

Г. Костельника, як і інших видатних діячів т. зв. «Ініціативної групи» — М. Мельника, 
А. Пельвецького, що вже занадто багато знали про всі нюанси механізму Львівського собору 
1946 р. та явно не були політично відданими — було ліквідовано. Я. Дашкевич наголошує, що 
Г. Костельник переходив на православ’я цілком свідомо, не вважаючи це зрадою, а повернен-
ням до лона Східної церкви, і він не став православним лише показово назовні, залишаючись 
в душі греко-католиком, як це було поширено серед значної частини греко-католицького свя-
щенництва, що перейшло на православ’я. [3, c. 593]

Я. Дашкевич впевнений, що у національному відношенні Г. Костельник був «добровільним 
колаборантом окупантів — заклятих ворогів України, колаборантом дуже високого рангу, а чим 
ранг вищий — тим засудження мусить бути більше». [3, c. 594] Для Я. Дашкевича властиве пе-
реконання, що Г. Костельник не був агентом НКДБ. Але добровільні помічники дуже високих 
щаблів роблять більше шкоди, ніж рядові секретні співробітники. Історія не терпить умовного 
способу за принципом «що би було, як би було», але — робить висновок Я. Дашкевич — «зі 
сьогоднішньої перспективи ясно, що було б краще, якби в історії Української церкви такої 
постаті не було». [3, c. 594] Я. Дашкевич підсумовує, що «треба погодитись, що отець Гавриїл 
Костельник був фігурою складною, яку, однак, не треба ще більше ускладнювати. Був і завж-
ди залишиться також особистістю трагічною». [3, c. 594] Виправдування зради — продовжує 
Я. Дашкевич — культивують, зокрема, ті, сумління яких і перед Богом і перед Нацією не є 
чистими, або які в такий спосіб хочуть «вибілювати» батьків, близьких, приятелів, взагалі — 
людей своєї породи. [3, c. 594] Така тенденція має і ще більшу огидливу, на жаль, сторону: 
мовляв, українцям завжли властиве — зрада, зрада, зрада. Бо такий цей народ і такі його герої!

І як підсумок, як роблячи висновок, Я. Дашкевич завершує: «Історична справедливість і 
звичайна чесність, якими так часто нехтують у повсякденному житті, вимагають класти на те-
рези оцінки діяльності людей, постатей, фігур, і білі й чорні їх справи. [3, c. 594] Бо чи є такий 
критерій позитивних досягнень, який уможливив би зрівноважити обидві шальки терезів, або 
надавав би перевагу одній сторонці, якщо на іншій — лежить непрощена, непокаяна і неспо-
кутувана національна зрада …

Й. Сліпий. Сторінка із спогадів
Я. Дашкевич приділяв увагу видатній релігійній постаті, голові української католицької 

церкви, митрополиту Галичини, архієрею, архиєпископу Львова та єпископу Кам’янець-
Подільському, кардиналу та богослову, дійсному члену НТШ з 1930 р., першому ректору 
греко-католицької Богословської академії, а після смерті А. Шептицького-глави УГКЦ що, по-
чинаючи з 1945 р. неодноразово піддавався репресіям з боку радянської влади, перебував в 
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ув’язненні, на засланні та каторжних роботах протягом 18 років, і який на вимогу світової 
громадськості у 1963 р. був звільнений і отримав можливість виїхати за кордон, де і помер у 
1984 р., а у 1992 р. відбулося перепоховання його останків у Львові.

Вперше Я. Дашкевич заочно зустрівся з його особою у дитинстві, перечитуючи його 
книгу про паломництво до Святої землі і ті враження з подорожі. Згодом майбутній видат-
ний історик України, десь через пару років, орієнтовно у проміжку1937-1938 рр. з матір’ю — 
значним громадсько-політичним діччем та науковцем — Оленою Степанівною, у невеликому 
парку, як згадує сам Я. Дашкевич, у церкві св. Духа по вул. Коперника — побачив високого, 
кремезного священника, що стояв перед вівтарем. [3, c. 589]

Отже, перше очне знайомство відбулося саме там. І цілком несподівано воно переросло 
у особисте знайомство влітку 1942 р. у Криниці, куди з дуже вже голодного Львова у роки 
німецької окупації — він разом з матір’ю «втекли», до Криниці, відомої курортної місевості 
на Лемківщині, куди їздило відпочивати і підхарчовуватися чимало інтелігентів. [3, c. 589] І 
серед тих, хто відпочивали — був і отець-ректор Йосиф Сліпий. Постійно в чорній сутані, з 
піднесеною головою, в бороді — ще не було сивого волосся, з прямим поглядом, часто — з 
привітною посмішкою, він поєднував у собі високу духовність з делікатною світськістю — як 
згадував Я. Дашкевич. [3, c. 589]

Отець ректор у Криниці щонеділі відправляв Службу Божу перед вівтарем, розташованим 
у крилі великої веранди, куди сходилася більшість мешканців відпочинкових будинків. «Його 
проповіді були короткі, але змістовні, і завжди пов’язані з актуальним моментом»-наголошує 
Я. Дашкевич. [3, c. 589] Йосип Сліпий охоче зустрічався із відпочиваючими тогочасними кри-
ничанами, серед яких-було чимало українських політичних діячів-таких, як Дмитро Паліїв, 
Осип Назарук, Дмитро Донцов, Володимир Кубійович. [3, c. 589]

Я. Дашкевич з приємністю підкреслює, що Йосиф Сліпий та Олена Степанів були 
однолітками, і при зустрічах у «Народному домі» обмінювалися кількома фразами, і отець 
галантно цілував маму Я. Дашкевича у руку … [3, c. 589]

Востаннє Я. Дашкевич бачив Й. Сліпого на похороні митрополита Андрея Шептицького 
у листопаді 1944 р., коли поверталася жалобна процесія на тодішні Першотравневу та Жов-
тневу вулиці, до собору св. Юра. «Кир Йосиф — згадує Я. Дашкевич — ішов за домовиною в 
траурному облаченні, зосереджений,  сумний, аж сірий на обличчі». [3, c. 590]

Отже, як відзначав Я. Дашкевич — в історії націй Східної і Центральної Європи є дуже ба-
гато болючих сторінок, і це — тривалі рани, які часом налічують багато сторіч, тому — завдання 
правдивої історичної науки полягає не в тому, щоб ці рани роздряпувати, а в тому, щоб їх роз-
крити і очистити, щоб вони могли далі вже нормально гоїтися, а не безконечно гноїтися. [4, c. 8]

Сам Я. Дашкевич став дуже плідним істориком, адже у його творчому доробку нара-
ховувалося далеко за півтисячі назв, які за жанровою ознакою умовно можна поділити на 
біографічні студії, що і розглядалося у даній публікації, у тематичні розвідки. Як влучно 
відзначив київський історик І. Гирич — збірка статтей, розвідок та есеїв Я. Дашкевича у книж-
ковому форматі, органічно доповнюючи одна одну, перетворюється на своєрідну монографію 
про великих людей, які змінили Україну й спричинилися до перетворення її з етнічної території 
на модерну державу й модерну націю. [5, c. 24]

І як зробив висновок сам Я. Дашкевич — коли вірити в благородні завдання істориків, 
які, в першу чергу повинні полягати у правдивому висвітленні минулого і в поверненні історії 
її функції «вчительки життя», то перед істориками стоять дуже важливі і відповідальні завдан-
ня, і якщо їх виконання доведе до поступового злагіднення та нівелювання міжнаціональних 
антагонізмів у дусі зрозуміння рівноправності держав і націй, засудження дискримінації та 
гноблення одних націй іншими відповідно до ідей про права людини та побудову повноцінних 
громадянських суспільств-тоді ми, історики, зможемо говорити про виконання цих морально-
етичних завдань, котрі стоять перед нами. [4, c. 8–9]
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J. Dashkevich examines the activity of Ukrainian historical figures and also other figures in the 
spiritual life. He emphasizes that the activities of Metropolitan Andrey Sheptytsky was fully in line 
with people’s hopes and expectations. He shows G. Kostelnyk an active part in training which was 
organized by the Soviet authorities of Lviv Cathedral in 1946, proclaimed the abolition of Brustskoyi 
Church Union in 1596, seeks to find the answer regarding the Kostelnyk‘s performance, which was 
subjected to blackmail of NKVD.

J. Dashkevich pays attention to notable religious figures to the head of Ukrainian Catholic 
Church, Metropolitan of Galicia, cardinal and theologian, member of the Shevchenko Scientific 
Society, the first Rector of the Greek Catholic Theological Academy, head of the UGCC after the 
death of A. Sheptytsky that has been repeatedly repressed by the Soviet authorities and at the request 
of the international community in 1963 has been released and was able to go abroad.
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ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ ДАШКЕВИЧ — ІСТОРІОГРАФ ТА 
ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
М. С. Пасічник, д.і.н., проф., 

завідувач кафедри 
інформаційної,  бібліотечної та книжкової справи 

Українська академія друкарства

 Проаналізовано життєвий шлях та науковий доробок доктора історичних наук, 
професора, Я. Р. Дашкевича. Висвітлено важливі наукові ідеї вченого з питань нації та 
національних відносин. Дана характеристика  основних історіко-документознавчих    пра-
цям. Наукові дослідження писалися Я.Дашкевичем у різні часи, більшість з них відноситься до 
переосмислення відродження новітньої української держави. Тому у них наріжною провідною 
думкою є заклик до повернення істориків на рейки національної схеми історіографії. В статті 
зосереджена увага  на публікації Я.Дашкевича в яких закликав дослідників на відображення 
подій  української історії через інтерес власної нації і держави, а не очима істориків сусідніх 
держав і передусім Росії.

 Ключові слова: наукова діяльність Я. І. Дашкевича, історіографічний доробок вченого, 
творча спадщина, українська історіографія, документознавство

В умовах розвитку сучасної української історіографії, яка протягом останніх років 
розвивається в умовах боротьби за свою соборность, актуальним є вивчення і осмислення 
наукового доробку українських вчених, які працювали  в умовах  тоталітаризму,  і які через 
політичні та ідеологічні чинники необ’єктивно оцінювалися радянською історичною наукою. 
Зокрема, білою плямою в історії України залишалися імена наукових дослідників, які не бажа-
ли миритися з трактуванням подій лише з «єдино правильної» позиції політично заангажова-
них радянських науковців. До таких дослідників належить доктор історичних наук, професор  
Ярослав Романович Дашкевич.

Метою статті є аналіз наукових досліджень історичної спадщини відомого українського 
історика Я. Дашкевича. Нашої уваги заслуговують насамперед наукові розвідки київського ар-
хеографа І. Гирича, присвячені аналізові історіографічної спадщини професора Я. Дашкевича 
[39]. У ділянці історіографії дослідник умовно поділяє творчу спадщину видатного вченого за 
жанровою тематикою на біографічні студії та проблемно-тематичні досліди та наго- лошує, що 
Ярослав Дашкевич був у перших рядах тієї не- численної когорти людей кінця 80-х — почат-
ку 90-х рр., хто у вирішальний спосіб вплинув на зміну світоглядних орієнтирів українських 
інтелектуалів-гуманітаріїв у бік повернення на шлях національного сприйняття свого минуло-
го в ділянці історії, літературознавства, культури та документознавства

Народився 13 грудня 1926 року у Львові в родині генерала армії Української Народної 
Республіки Романа Дашкевича та хорунжої Українських Січових Стрільців Олени Степанів. 
Ярослав Дашкевич 1949 року закінчив філологічний факультет Львівського державного 
університету. Уже під час навчання Дашкевич працював у Львівській бібліотеці Академії 
наук УРСР. Там, на робочому місці, 10 грудня 1949 року його заарештували як сина «відомої 
української націоналістки, бувшого сотника галицьких стрілків Олени Степанів» і звинувати-
ли в тому, що він зберігав та розповсюджував «контрреволюційну літературу», якою виявився 
підготований Дашкевичем для колеґи-бібліографа Юрія Меженка пакунок шевченкіани. 

Дашкевич повернувся до Львова після звільнення 1956 року, а наступного року влаш-
тувався на роботу бібліографа відділу історії України Інституту суспільних наук АН УРСР, 
директором якого на той час був академік Іван Крип’якевич. В 1963 році Я. Дашкевич захистив 



кандидатську дисертацію в Еревані в там-тешній Академії наук на тему «Вірменські колонії на 
Україні в джерелах та літературі XV–XIX ст.». 1962 року в столиці Вірменії російською мовою 
вийшла його монографія під такою самою назвою. 

Сходознавець Андрій Ковалівський,один із небагатьох інтелектуалів, якому вдалося ви-
жити у 1930–40-ві роки і який після війни працював професором Харківського університету, 
у січні 1965 року в листі до Дашкевича писав:  «Читаючи Ваші наукові праці і Ваші листи, я 
чомусь певний того, що Ви таки проб’єте собі широкий шлях. Занадто високий рівень Вашої 
ерудиції,Вашої наукової «дозрілості», що просто неможливо без кінця тримати Вас у становищі 
«молодшого наукового співробітника» абощо. Мабуть, у Львові ще є якась міра для порівняння 
з Вами…  Але в інших містах — у Києві, Харкові, і серед істориків,і серед філологів я просто 
не знаю, на кого можна було б вказати. 

А.Ковалівський (та й не тільки він) радив Дашкевичу подумати про можливість тимчасо-
во виїхати за межі України, аби здобути наукові звання, і вже тоді повернутися до Львова: «я, 
наприклад, саме тим і вийшов  у люди, що тимчасово перебрався до Ленінграду, з тим, щоб 
потім таки повернутися на Вкраїну» [25].

Дашкевич так не зробив, у 1966 був  звільнений  з Інституту суспільних наук «у зв’язку 
із скороченням посади бібліографа». В 1969 році йому вдалося влаштуватися на роботу до 
Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, згодом — до Центрального 
державного історичного архіву у Львові. 1969 року в «Науковій думці» вийшов укладений 
Я. Р. Дашкевичем збірник документів «Украинско-армянские связи в XVII веке» [8]. 

Аналіз праць, присвячених біографії та науково-організаційній діяльності Я. Р. Дашкеви-
ча, які можна умовно поділити на спеціальні (висвітлюють життєвий та творчий шлях вченого), 
статті, присвячені аналізу певного конкретного напрямку його наукової чи науково-організаційної 
діяльності та праці загального характеру, присвячені різним питанням історії та історіографії, 
в яких аналізується науковий доробок Я. Дашкевича. До окремої групи публікацій відносимо 
енциклопедичні гасла про нього. Статті, в яких відображено життєвий та творчий шлях Я. Даш-
кевича мають переважно ювілейний характер. До 70-ти та 80-літньому ювілеям вченого було 
випущено збірники, в яких опубліковані біографічні статті. Серед них — дослідження І. Пись-
менного [29] , Й. Лося [24], І. Гирича [39], І. Дрига [2], та багато інших. Згадані дослідники 
відтворили у своїх публікаціях основні події з життя вченого, назвали напрямки його творчості, 
наголосили на важливіших моментах його науково-організаційної діяльності. Відмітимо, що в 
межах статей було неможливо дати повний аналіз творчого доробку Я. Дашкевича, тому окремі 
напрямки його наукових зацікавлень деякими дослідниками не згадувались. 

Друковані у збірнику статті, як зазначає дослідник І. Гирич, писалися Я. Дашкевичем у 
різні часи, більшість з них відноситься до першого періоду — передодня й початкових років 
відродження новітньої української держави. Тому у них наріжною провідною думкою є заклик 
до повернення істориків на рейки національної схеми історіографії. Історик закликає дивитися 
на події української історії через інтерес власної нації і держави, а не очима істориків сусідніх 
держав і передусім Росії.

Якщо науковець займається дослідами суспільно-політичного руху модерного часу, 
його висновки не можуть не мати політизованого забарвлення. Приміром, наукова творчість 
М. Грушевського та його «Історія України-Руси» («ІУР») були не лише суто науковою, але од-
ночасно й політичною справою. Власне саме визнання існування окремішнього українського 
історичного процесу вказувало на перспективу існування нації на майбутнє, тобто давало до 
рук політиків ідеологічну зброю. Не меншу, а може часами й більшу, політичну загостреність 
через актуалізацію суто наукових проблем, має наукова творчість Ярослава Дашкевича. Кожна 
його стаття підкреслює значення наукової позиції у формуванні ментальнісних пріоритетів 
української людини[39].

Перед Я. Дашкевичем стояла низка теоретичних проблем, які відразу виринули перед 
відродженою після багатьох десятиріч заборон українською історіографією. Одна з них — це 
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співвідношення між т.зв. державницькою і народницькою історіографіями. У спадок сучас-
ним історикам діаспорна історіографія залишила низку стереотипів, які проливали викрив-
лене світло на питання ставлення істориків кінця ХІХ — початку ХХ ст. до власної держави. 
Чи дійсно існував, згідно тверджень істориків державницької школи (В. Липинський, Д. До-
рошенко, І. Кревецький), непримирений антагонізм між державниками і народниками? Чи 
дійсно народники нехтували українським державним інтересом у минулому, віддавали пальму 
першості інтересу народу, нехтуючи інтересами держави? Передусім це питання порушувало-
ся у зв’язку з науковою і громадською діяльністю М. Грушевського, тому докладніше про це 
поговоримо у розділі, де аналізуватимемо думки Я. Дашкевича про найбільшого українського 
історика.

На питання «народництва» і «державництва» вже існували відповіді голови УІТ Любо-
мира Винара. Професор Винар, говорячи про штучність термінів «державництво» й «народ-
ництво» відносно істориків, які гуртувалися навколо Наукового товариства ім. Т.Шевченка 
у Львові, пояснював його виникнення й функціонування суто політичними мотивами. З цим 
важко не погодитися. Він слушно наголошував, що історики т.зв. державницького напряму 
гуртувалися навколо гетьманських політичних структур, а т.зв. народники — навколо партій 
уенерівського напряму. Голова УІТ і головний редактор «Українського історика» ще з 1960-х 
років твердив, що «державницька школа» виросла з історичної школи М. Грушевського. [39]

Хоч продовжує функціонувати й традиційний погляд про принципову відмінність 
«державників» і «народників», бо буцімто «в історичних концепціях [народників] примат 
віддавався соціально-економічним, а не державно-політичним інтересам». Немає серйозних 
підстав стверджувати, що в «ІУР» соціально-економічний аспект превалює над політичним, 
чи що М. Грушевський мало уваги приділяв різним формам української державності протя-
гом тисячолітньої її історії. Сьогодні таки думки виглядають анахронізмом, особливо коли 
проф. Пеленський бачить елементи державництва у Д. Бантиш-Каменського та М. Маркевича, 
і оминає при цьому М. Грушевського. Або коли каже, що схему національної історіографії 
до львівського професора висловив М. Максимович. І це тоді, коли деякі сучасні українські 
історики взагалі не відносять Д. Бантиша-Каменського до української історіографії.

 Можна погодитися з шановним Я. Пеленським, що М. Костомаров, В. Антонович і О. Ла-
заревський складають в український історіографії окремий — українофільський в політичному 
сенсі етап, але долучати до їхньої компанії М. Грушевського немає жодних підстав.

Я. Дашкевич у статті про І.Крип’якевича пише про те, що великі історичні категорії — 
народ, нація, держава, — «які часто протиставляють, насправді доповнюють одна одну,… 
перетворюючись у фундамент для виникнення нових великих історичних категорій». М. Гру-
шевського Ярослав Дашкевич так само, як і Л. Винар, вважає істориком державницького на-
пряму ще від часів навчання у київському університеті. «І цього державницького, – на його 
думку, — [М. Грушевський] дотримувався під час усього творчого життя» [39]. Я. Дашкевич 
переконаний, що обидві ці напрями суспільно-політичної думки доповнювали одна другу. І 
консерватори-елітаристи і соціалісти-демократи (до яких належав М. Грушевський) з однако-
вою повагою ставилися до цінностей власної держави.

Деякі аспекти наукової творчості Я. Дашкевича були досліджені на рівні окремих 
публікацій. Так, найбільше статей присвячено дослідженням його грушевськознавчої спад-
щини.. Аналізу досліджень вченого з історії козацтва присвячені статті   В. Степанкова, 
В. Сергійчука. Науково-організаційній діяльності Я. Дашкевича, в першу чергу як дійсного 
члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (з 1990 р. керівник Сходознавчої комісії, з 
1991 р. член президії, голова історико-філософської секції) , присвячені статті Бутич І. [1], Дри-
га І. [2], та ін. Важлива інформація щодо діяльності Я. Дашкевича  в Українському історичному 
товаристві (США) та Міжнородної асоціації істориків паперу (ФРН, Швейцарія), що знайшло 
відображення в публікаціях: Марра mundi: 36. наук. пр. на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 
70-річчя. Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. — 911 с. — Із змісту:  Бібліографія 
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праць Ярослава Дашкевича (1992–1996). — С. 7-32; Квіт С. Оксфордський стандарт // Шлях 
перемоги. Київ; Мюнхен; Нью-Йорк, 1998. 26 серп. (Чис. 34). Фотогр. Я. Дашкевича; Пись-
менний II. Лідер сучасних «лицарів абсурду»: [До 70-річчя від дня народж. Я. Дашкевича] // 
Національна трибуна. Нью-Йорк, 1997. 4 трав. (Чис. 18). С. 5; Шлях перемоги. Київ; Мюнхен; 
Нью-Йорк, 1997. З квіт. (Чис. 14). Фотогр. Я. Дашкевича.

Професор Дашкевич, поєднуючи національний і державний ідеал, дає влучне насвітлення 
попередніх етапів українського визвольного руху — народницького (українофільського), ро-
мантичного (кирило-мефодіївського, слов’янофільського) й козацько-автономістичного, кажу-
чи про елементи державницької свідомості у свідомості всіх визначніших попередників Гру-
шевського — В. Антоновича, О. Барвінського, О. Кониського, а розпочинає від В. Капніста. 
Твердження про т.зв. дводушність останнього (роджений українцем, росіянин з вибору) та та-
ких як він (у тому числі і М. Гоголя) Я. Дашкевич не сприймає, очевидно вважаючи мову творів 
не визначальним фактором для донаціонального (домодерного) етапу українського руху.

Я. Дашкевич закликає не до протиставляння напрямів один одному, не до перекреслю-
вання досягнень попередніх генерацій істориків і суспільних мислителів, а до узгодження 
позицій кожної наукової школи, їхньої гармонізації. Він бачить генетичний зв’язок між кож-
ним наступним витком суспільно-політичної думки, де попередні здобутки ставали фунда-
ментом, вихідною точкою для наступного покоління науковців і політиків. Історик прагне до 
історіографічної рівноваги. Мають право на існування різні візії української революції 1917–
1921 рр.: уенерівська, гетьманська, російсько-комуністична й українсько-колабораційна та 
націоналістична. Коли міняється суспільний клімат в Україні і сучасні політики починають ви-
користовувати українських класиків з антиукраїнською метою, стає відчутним брак радикально-
національної точки зору на історичний процес. Я. Дашкевич, гадаємо, правий, вважаючи, що 
для вироблення такої собі консолідуючої «середньої лінії» у сучасній політиці треба виразно 
зазначити правий фланг українського інтересу [39]. Книга  Ярослава Дашкевича  «Майстерня 
історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Львівське відділення ІУАД ім. 
М. С. Грушевського НАН України. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. 
містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: дже-
релознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей історичного 
знання розглядаються автором як підґрунтя для здобуття об’єктивних знань про минуле та слу-
жать «фаховою майстернею» історикам. Протягом 1962–2010 pp. Я. Дашкевичем опубліковані 
численні розвідки з джерелознавства історії України середньовічного, ранньомодерного 
та новітнього періодів (значна частина їх стосується джерел східного походження), а також 
з генеалогії, історичної демографії, геральдики, емблематики, вексидоотогії, сфрагістики, 
історичної іконографії, історичної географії, топоніміки, історичної картографії, картознавства, 
архівознавства, дипломатики, філігранології, історії паперу, метрології та інших спеціальних 
історичних дисциплін.

Українське козацтво в дослідженнях Ярослава Дашкевича : Україна на стародавніх кар-
тах. Кінець XV — перша половина XVII ст.: [Альбом]. — К., 2004. — Співавт.: М. Вавричин, 
У. Кришталович; (2-е вид. К., 2006); Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. 
Л., 2006; (2-е доповн. вид. Л., 2007); Ясир з України /ХУІ – І-пол.ХVІІ ст./ як історико—
демографічна проблема //Український археографічний щорічник. Вип.3. – К.,1993; Україна на 
межі між Сходом і Заходом /ХІV–ХVІІІ ст./ //ЗНТШ. – Т.222. – 1991; Клан Хмельницького 
легенда чи дійсність? // Україна в минулому. – Вип.2. – К.,-Львів, 1992; Гетьманська Україна: 
полки, полковники, сотні Лівобережжя // Памятки України. – 1990. — №2–3; Україна вчора і 
нині. – К., 1993 та ін.

Робота з архівними документами та організаційна діяльність Я. Дашкевича  / Сварник Г. 
Дашкевич Ярослав Романович // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. / Упоряд. Т. В. Пор-
тнова. — Київ, 2002. — Вин. 2: 1940—1960-ті рр. С. 70–72. Фотогр. Я. Дашкевича Його ж: 
Громадські і наукові традиції родини Дашкевичів // Вісник Львівського університету. Серія 
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філолог. — Львів, 2007. — Вип. 42 (До 80-ліття ювілею д-ра філологічних наук проф. Я. Даш-
кевича). — С. 5–10;  Дашкевич Ярослав Романович // Енциклопедія сучасної України. — К., 
2007. — Т. 7 : Ґ-Ді. — С. 250–251; Дашкевич Ярослав Романович // Українські архівісти (XIX–
XX ст.): Біобібліографічний довідник. — К., 2007. — С. 182–184; Дашкевич Ярослав-Іван-
Ананія (де Корибут) // Енциклопедія Львова. — Львів, 2008. — Т. 2. — С. 27–28; Між Києвом 
і Львовом. Листування Юрія Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) // Український 
археографічний щорічник. Нова серія. — К., 2009 [2010].  — Вип. 13/14. — С. 191–222.

Доробок Я. Дашкевича оцінений і сучасними українськими дослідниками, зокрема в 
працях з історії сходознавства, українського козацтва, розвитку друкарства, грушевськознав-
ства, в яких науковці відзначають дослідження Я. Дашкевича, та визначають його внесок в 
розробку досліджуваних ними питань. Короткі біографічні дані про Я. Дашкевича містяться 
в сучасній як українській, так і зарубіжній довідковій літературі, що свідчить про визнання 
його наукової та науково-організаційної діяльності в зарубіжному науковому світі. Не зважа-
ючи на наявність досить великої кількості публікацій, частина біографічних відомостей та 
важливі аспекти наукової та науково-організаційної роботи Я. Дашкевича залишилися поза 
увагою дослідників. До сьогодні практично маловідомою є діяльність вченого за кордоном, що 
становить один з важливих векторів його наукової та організаційної праці, не проаналізовано 
його доробок з української історії періоду Київської Русі та національно-визвольних змагань, 
поза увагою дослідників залишається значна частина історіографічних праць Я. Дашкевича, 
зокрема з історії української історичної науки та англомовні дослідження з теоретичних про-
блем історіографії. Все це обумовлює потребу комплексного вивчення життя та діяльності 
Я.Дашкевича та визначення його ролі у розвитку історичної науки в діаспорі. 

Документознавча база дослідження наукової біографії Я. Дашкевича. Джерелами для 
вивчення життя та наукової діяльності Я. Дашкевича є: 1) наративні джерела, зокрема наукові 
праці (опубліковані та неопубліковані) та редакторський доробок історика, матеріали преси; до 
цієї ж групи відносимо джерела особового походження: а) щоденник; б) автобіографічні праці 
вченого та його автобіографії, спогади про нього його сучасників, колег та співробітників; г) 
епістолярій (листи Я. Дашкевича до колег, співробітників, ділова кореспонденція, приватне 
листування); 2) діловодні документи: а) матеріали діловодства навчальних закладів та науко-
вих товариств (Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, Українського геральдичного 
товариства;, Українського історичного товариства (США), Української вільної академії наук 
(США),  Історичного товариства Нестора-літописця,  Всесоюзного добровільного історико-
просвітнього товариства «Меморіал» (СРСР),  опікунської ради «Інституту громадського 
лідерства» (Львів); б) офіційно-діловодні документи (атестати про закінчення ним навчаль-
них закладів, атестати про присвоєння йому наукових ступенів та вчених звань, різноманітна 
обліково-діловодна документація); 3) звукові та зображальні джерела: фото-, фоно- та відео 
документи; 4) біобібліографії праць вченого різних років. Виходячи з того, що в західній 
історіографії бібліографічні покажчики відносять до виду «secondary sources» (другорядні 
джерела), а також враховуючи специфіку біоісторіографічного дослідження, ці бібліографії 
класифікуємо як джерело. Головним джерелом для створення біографії вченого є наукові 
праці (опубліковані і рукописні) Я. Дашкевича. Аналіз творчої спадщини вченого дозволяє 
відтворити не лише особливості його наукових поглядів, але й прослідкувати процес форму-
вання як історика, відтворити еволюцію його наукових концепцій та світогляду. Редакторський 
доробок Я. Дашкевича становить окремий пласт джерел до вивчення його постаті.

Особливу вагу мають опубліковані та неопубліковані спогади про вченого його сучасників, 
колег, співробітників, студентів та автобіографії різних років. Найбільш чисельним пластом 
джерельних матеріалів є епістолярій. Значна частина листування Я. Дашкевича опублікована 
в різних виданнях, зокрема в ювілейних збірниках. Хронологічно епістолярій Я. Дашкеви-
ча охоплює період від середини 50-их до кінця 2010 рр. Він є дуже широким, інформативно 
багатим. Серед документальних джерел, які в переважній більшості є неопублікованими, 
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велику цінність мають матеріали діловодства УВА, УІТ, НТШ та інших установ, з якими 
пов’язана діяльність Я. Дашкевича. Особливу цінність становлять офіційно-діловодні доку-
менти — періоду навчання Я. Дашкевича в гімназії, студентських років Львівському держав-
ному університеті ім. І. Франка, та пізнішого періоду — захисту кандидатської та докторської 
дисертацій. Отже, комплексне дослідження наукової діяльності та доробку відомого представ-
ника української  історіографії Я. Р. Дашкевича  доводить, що завдяки високій якості науко-
вих досліджень, багатолітньому редагуванню наукових збірників, активній діяльності в ме-
жах наукових установ, його внесок у розвиток української історичної науки є багатогранним 
і визначає провідне місце вченого в українському історіографічному процесі другої половини 
ХХ та першої чверті ХХІ ст.
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ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ ТА ІРИНА КАЛИНЕЦЬ: 
ПАРАДИГМА ДУХОВНОГО ДІАЛОГУ 

ЯК АРХЕТИП ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

М. С. Якубовська, к.ф.н., доцент  
Українська академія друкарства

Впровадження сучасних педагогічних технологій визначається тим, що сучасна пара-
дигма професійної освіти потребує свого вдосконалення. Дослідження пропонує інноваційні 
шляхи розв’язання проблеми нинішньої професійної освіти: становлення культурологічної 
компетентності майбутнього професіонала-фахівця засобами сучасної літератури. Наукове 
обґрунтування вивчення парадигми творчого діалогу Ірини Калинець та Ярослава Дашкевича 
та осмислення їхньої  ролі у формуванні загальнокультурної компетентності як парадигми 
професійного становлення сучасного фахівця, дослідження особливостей шляхів впровад-
ження культурологічної підготовки у навчально-виховний процес вищих технічних навчальних 
закладів.

Ключові слова: Загальнокультурна компетентність, архетип творів, мемуарний жанр, 
парадигма професійного становлення.  

Культурологічна підготовка студентів технічних університетів як соціально-педагогічний 
принцип розвитку системи освіти стає наріжним каменем формування сучасного фахівця 
високого якісного рівня.  Тільки гармонійне поєднання професійних знань із сформова-
ним духовним світом майбутнього фахівця можуть дати основу для формування архетипу 
культурологічної компетентності сучасних студентів ВНЗ. У процесі формування парадиг-
ми цієї системи сучасні педагогічні інноваційні системи вищої професійної освіти потребу-
ють яскравих прикладів творчої духовної взаємодії  видатних особистостей  нашої доби. Як 
показує досвід, приклади із життя видатних діячів сучасності стають для студентів основою 
для наслідування, теорія їхньої навчальної діяльності  набуває якісної осмисленості. Лише 
такий процес здатен сформувати  таланти  для  динамічної конкурентоспроможності  країни.  

Мета дослідження полягає у науково-методичному обґрунтуванні змісту культурологічної 
компетенції майбутнього професіонала-фахівця , а також у аналізі та інтерпретації загальної 
протидії дискурсу сучасної культури викликам сучасних цивілізаційних процесів. При-
клади життя і діяльності видатних діячів Ярослава Дашкевича та Ірини Калинець склада-
ють важливу парадигму сучасних інноваційних процесів у дискурсі підготовки майбутніх 
фахівців-професіоналів.

Світова цивілізація перебуває на етапі кардинальних змін у системі побудови грома-
дянського суспільства, яке неможливо реалізувати без модернізації системи освіти. Інноваційні 
процеси у процесі підготовки сучасного фахівця-професіонала полягають у суттєвій зміни 
стратегії підготовки фахівців з метою підвищення якості їх підготовки. 

Культурологічна компетенції у даному випадку відіграє важливу роль, адже гармонійне 
становлення особистості є важливою характеристикою її розвитку, власне через духовні 
імперативи людина висловлює свої міркування, відстоює свою позицію, розкриває свій 
світогляд. Проблема культурологічної компетенції особистості є дуже актуальною в наш час. 
Дослідженням цієї проблеми займаються багато вчених: Ю. Бєльчиков, Є. Боринштейн, Н. 
Буланкіна, Т. Коць, Л. Луньова, Л. Масенко, Л. Мацько, В. Пасинок, Т. Потоцька, М. Сердюк, 
Л. Ставицька та ін.   
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Численні дослідження, присвячені проблемам професійно-педагогічної підготовки су-
часного професіонала-фахівця тотожні процесу засвоєння студентом технічного навчаль-
ного закладу наукових  і методичних знань. Обґрунтовуючи  основні змістові компоненти 
професійної підготовки  сучасної технічної професійної освіти — методологічний, науково-
теоретичний, соціально-психологічний, предметно-методичний,  неодмінно слід враховувати 
і аксіологічний — основу формування сучасного філософсько-культурологічного світогляду 
студента технічного університету. 

Сучасна освіта тримає руку на пульсі формуванні загальнолюдських цінностей, котрі 
є рушійними силами суспільного прогресу. Як стверджує більшість сучасних вчених, 
модернізація освіти повинна іти шляхом створення діалогічної моделі сучасного суспільства. 
Культура — це суспільний процес формування самосвідомості особистості, в основі якого ле-
жить духовність. Згідно з дослідженнями Н. Розова, формування системи цінностей складається 
із таких структурних частин: формування відповідальності за загальнолюдські цінності, гли-
бинне усвідомлення цінностей самовизначення особистості, формування компетентності, а 
також особистісна самоактуалізація.  

У цій інноваційній педагогічній системі важливим є не проста емпірична розповідь про 
видатних людей свого часу, а несподіваний ракурс подачі у тому чи іншому контексті. Про-
блема «людина і суспільство», «людина і громадська чи політична діяльність» в умовах сучас-
ного духовного життя логічніше трансформується як «індивідуальність — індивідуальність як 
проблема творчої взаємодії». Таким чином відбувається поглиблення та розширення ціннісної 
переорієнтації педагогічних інновацій сучасності. Зрозуміло, що такий системний принцип 
є основою формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців-професіоналів. 
Такий принцип є особливо важливим у професії документознавця, тому що нова доба якісних 
інноваційних перетворень сучасного суспільства потребує фахівців, здатних не лише викону-
вати рішення, а і вміти  доводити до кінця будь-яку справу, яка є логічно та ідеологічно вмоти-
вованою на тому чи іншому етапі тривання підприємницької діяльності. 

Культурологічна компетентність дозволяє сформувати міцну мотиваційну основу 
професійної діяльності. Власне культурологія більше, ніж будь-яка інша сфера глибокого 
внутрішнього світу людини, забезпечує постійну соціальну стійкість у системі відносин люди-
ни і суспільства, людини і сфери професійної діяльності, людини й інших людей. Така система 
також ефективно впливає на формування моральної свідомості, самосвідомості,  багатогран-
них професійних якостей студента технічного університету.

Формування системи культурологічної компетентності сучасних студентів ВНЗ  
співвідноситься із потребами сучасних інноваційних процесів нашого суспільства. У доповіді 
заступника директора Департаменту освіти, культури і спорту Ради Європи М. Стобарта 
окреслено 5 ключових компетенцій професійної освіти: 1) політичні й соціальні компетенції; 
2) компетенції, що стосуються життя в суспільстві; 3) компетенції, що стосуються володіння 
усним і письмовим спілкуванням; 4) компетенції, пов’язані з виникненням інформаційного 
суспільства; 5) здатність навчатися протягом життя як основа безперервної підготовки у 
професійному плані. 

Архетип творчого діалогу Ярослава Дашкевича та Ірини Калинець — яскраве підтверджен-
ня тих прогресивних тенденцій сучасного духовного розвитку суспільства. Кінець ХХ — по-
чаток ХХІ століття характерний інтенсивною появою у сучасному культурологічному процесі 
творів мемуарно-есеїстичної літератури. Як правило, ці твори мають високий художній зміст і 
користуються популярністю серед масового читача. 

Люди поміж рядками таких творів шукають відповіді на злободенні явища дійсності, 
оскільки виникає гостра потреба об’єктивного переосмислення суспільно-політичних подій з 
позиції досягнень сучасного історико-філософського вчення, коли домінуюча роль у цих про-
цесах має належати  людській індивідуальності і здатності особистості до перетворення явищ 
об’єктивної дійсності. 
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 Реформувати світ — це означає реформувати систему сучасної професійної освіти. У 
період інтенсивного народження нових форм суспільно-економічного буття, що характерне  
для інтенсивного поступу сучасної епохи, відбувається  реформування освіти та становлення 
новітніх педагогічних парадигм. Цілком закономірним є великий інтерес до тих педагогічних 
інновацій, які мають велике значення для сучасного оновлення суспільства. Власне 
теперішня професійна освіта повинна стати епіцентром інтенсивного оновлення і  постійного 
співвіднесення із реаліями сьогодення.  

Педагогічна концепція сучасної професійної освіти охоплює широке коло проблем 
сучасної педагогіки, а багатогранні  педагогічні ідеї щодо проблеми виховання і навчання виз-
начають загальні тенденції не лише педагогічних інновацій, а і загальні тенденції синенегре-
тичного суспільного поступу. 

Гуманітаризація освіти є одним з основних чинників гуманізації суспільства, так як че-
рез систему освіти забезпечується процес соціалізації, професіоналізації індивіда, і саме в цій 
структурі він засвоює норми, правила і цінності духовної культури суспільства.     

Модернізація освіти спонукає звернути серйозну увагу на гуманітарно-культурологічні 
підходи у підготовці до життя молоді, на розвиток молодих людей як суб’єктів не лише 
професійної, а й гуманітарної культури суспільства. 

Якісні зміни у розвитку сучасного мистецтва, як основного фундаменту для гуманітаризації 
студентів технічних університетів, змушують по-новому подивитися на дидактичні можливості 
цих духовних явищ суспільства.  

Сучасний студент потребує емоційного зацікавлення у пізнанні цих явищ. Більше того, 
інноваційне використання окремих предметів гуманітарного циклу буде корисним не лише 
для гуманітарного виховання студента, а і для активізації мисленнєвої діяльності, пошуків 
внутрішніх ресурсів для ефективного навчання, а згодом і для продуктивної праці.

Творчий діалог Ярослава Дашкевича та Ірини Калинець носить багатовимірний харак-
тер: від творчої наукової співпраці до активних пошуків становлення і розвитку українського 
суспільства. Спільні зацікавлення історією Ірини Калинець та Ярослава Дашкевича носили гли-
бинний характер: минуле для них було не простим набором фактів, а  триванням живого духу 
нації, народу; реальним продовженням великої франкової справи, де «дух тіло зве до бою». 

Спільність життєвих переконань і долі була вирішальним імперативом у постійному 
творчому діалогові Ярослава Дашкевича та Ірини Калинець. У талановитому романі Ірини 
Калинець «Вбивство тисячолітньої давності» виведено образ Ярослава Дашкевича як людини 
вдумливої, толерантної із великої силою людяності. «Ярослав Дашкевич (Ярослав Іван Ананія 
де Корибут) (1926–2010), український історик, громадський діяч, почесний громадянин м. 
Львова (1997). Син знаменитих батьків — Романа-Миколи де Корибут Дашкевича та Олени 
Степанів, він і сам став яскравою особистістю львівського культурного середовища. Ярослав 
Дашкевич отримав освіту у Львові в нелегкі роки — 1944–1949, навчався у Львівському ме-
дичному інституті, філологічному факультеті Львівського університету; працював у Львівській 
бібліотеці АН УРСР. 1949 р. Я. Дашкевича було арештовано як сина буржуазної націоналістки 
Олени Степанів за звинуваченням у переховуванні та розповсюдженні контрреволюційної 
літератури. Р. Дашкевича засудили до 10 років таборів, він вийшов нв свободу після смерті 
Сталіна З того часу до 1990 р. чергувалися періоди недовгого працевлаштування та повного 
безробіття, зазнавав утисків та був звинувачений у некомпетентності. Тим не менш за цей 
час Ярослав Дашкевич захистив дисертацію, займався науковою роботою і став визначним 
спеціалістом у вірменознавстві, історії, археографії.  1972 р. Я. Дашкевич оженився із Люд-
милою Шереметєвою (1946–2005), українською правозахисницею, журналісткою, родом з 
Кіровограда. Навчаючись в Одеському інституті, Л. Шереметєва увійшла в дисидентське сере-
довище, була активною розповсюджувачкою самвидаву, брала участь у дисидентському русі. 
Від 1967 року вона мешкала у Львові, в 1990-1997 рр. працювала літературним редактором 
газети «Ратуша» [5]. 
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Ірина Калинець належить до покоління шістдесятників — того покоління, яке винес-
ло на своїх плечах найважливіше: відчайдушний супротив тоталітарній системі в умовах 
найжорстокішого тиску. «Бо мало нас, малесенька щопта...» — так писав про це покоління 
Василь Стус, друг і побратим по боротьбі Ірини Калинець. Переслідування, тюрми, ареш-
ти, заслання — все це у біографії нескореної Ірини Калинець вимережано як фатальність 
необхідності.  

«Весняна шістдесятницька відлига — пора, в яку Ірина Калинець студіювала славістику 
у Львівському державному університеті імені Івана Франка (1959–1964). Після закінчення 
університету працювала у кількох львівських школах. В умовах незалежної України стала на-
чальником Управління освіти Львівської області (1990–1992). За її ініціативами розпочали ак-
тивну перебудову навчального процесу в школах, зміну програм, працю над створенням гімназій, 
ліцеїв, зокрема Львівського державного ліцею імені героїв Крут, коледжів, авторських і приват-
них шкіл, відродження «Пласту». Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
реорганізовано в Науково-методичний інститут освіти, а це сприяло удосконаленню навчаль-
них шкільних програм та написанню новітніх підручників. 1987 р. стала співредактором сам-
видавчого журналу «Євшан-зілля». 1990–1994 рр. — депутат ВР України першого скликання, 
де очолювала підкомісію з питань шкільництва. З 2002 р. — доцент, а з 2003 р. – професор 
кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 1998 р. за громадську діяльність її визнано «Героїнею світу» 
(США, Ротчестер), 2000 р. нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, у 2006 році — ор-
деном Княгині Ольги ІІ ступеня (Україна)» [9].

Підпільна видавнича діяльність, видання часопису «Євшан-зілля», гуртування навколо 
родини Калинців науково-мистецької еліти  — це наступний період діяльності письменниці. 
Саме у цьому середовищі визрівав бунт проти комуністичної системи як об’єктивної 
необхідності. В’ячеслав Чорновіл був лідером цього гурту нескорених, але душею залиша-
лася Ірина  Калинець. Вона була першою, хто приніс у приміщення Верховної Ради України 
першого демократичного скликання жовто-блакитний прапор — наш національний символ. Із 
молодечим завзяттям Ірина почала реформувати національну освіту. 

Багатогранний досвід творчого діалогу видатних особистостей нашої сучасності є па-
радигмою формування культурологічної компетентності студентів ВНЗ. Допомагає розроби-
ти науково-методичні рекомендації щодо впровадження у навчальний процес моделі і ме-
тодики формування культурологічної підготовки на засадах сталого розвитку особистості 
майбутніх фахівців. Допомагає ґрунтовно формувати сукупність педагогічних умов 
(реалізація діяльнісного підходу до формування культурологічної підготовки майбутніх 
фахівців; використання проблемних, частково пошукових та дослідницьких методів на-
вчання; забезпечення дієвості наявних  мотивів, посилення інтеграції теоретичних знань 
майбутніх економістів); створювати компоненти (мотиваційний, знаннєвий, гностичний, 
поведінковий), критерії (мотиваційна готовність, сформованість особистісної позиції, рівень 
культурологічної підготовки; сформованість культурологічної підготовки і показники рівнів 
її сформованості   (активно-діяльнісний, продуктивний, реконструктивний, репродуктивний, 
пасивно-споживацький).  

Культурологічна підготовка студентів технічних університетів створює основу для 
реалізації компетентнісного підходу у практиці професійної освіти, орієнтується на кінцевий 
результат освітнього процесу та спрямовується на формування у випускника готовності ефек-
тивно зорганізовувати внутрішні (знання, уміння, цінності, психологічні особливості й т. п.) і 
зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні й т. п.) ресурси для досягнення поставленої мети. 

 За нашим баченням, сталий розвиток — це розвиток людства, коли задоволення потреб 
сучасних поколінь здійснюється без шкоди для майбутніх і не руйнує своєї природної основи, 
забезпечуючи безперервний прогрес цивілізації, розвиток суспільства, що заснований на нор-
мах та цінностях загальнолюдської культури. 
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Культурологічна компетентність здатна вдихнути силу життя у зміст інноваційних 
педагогічних процесів, а відтак не лише поглибити ефективність навчання, а й  інтенсивно 
сприяти його інтеграції у соціально-економічний поступ суспільства.  студента перебуває у 
тісному взаємозв’язку літературного тексту і педагогічних інновацій сучасності.

Гуманістична парадигма ставить в епіцентр навчально-виховного процесу   духовно-
інтелектуальні потреби сучасного студента і міжособистісні відносини у виховному 
середовищі. Адже професійна освіта є таким середовищем, яке не лише дає путівку у життя 
молодій людині, а і виховує її, творить симбіоз системи цінностей її духовного світу. Важ-
ливим дієвим чинником у формуванні культурологічної компетентності сучасного студента 
є використання досягнень сучасного літературного процесу у навчально-виховній роботі на-
вчального закладу. «Людиноцентричність» як філософсько-психологічна проблема стає осно-
вою сучасних педагогічних інновацій професійної освіти. 

Основою культурологічної підготовки є загальні та професійні принципи у діалектичній 
гармоній єдності. Особливість формування культурологічної підготовки майбутніх фахівців: 
на мікрорівні — загальна культура особистості (є передумовою та основою формування 
загальної культури майбутніх економістів); формування навичок повсякденно виправданої 
поведінки у побуті та професійній діяльності; формування уміння передбачати соціальні 
наслідки професійно-фахових рішень; формування переконання необхідності використан-
ня у професійній діяльності креативних технологій;   на мезорівні — урахування у робочих 
програмах професійно орієнтованих дисциплін змісту складових сталого розвитку; викори-
стання інноваційних педагогічних технологій освітнього процесу для інтеграції економічної 
та соціальної складових сталого розвитку; на макрорівні — формування системи уявлень 
про стратегію сталого розвитку суспільства; урахування морально-естетичного  імперативу 
у процесі реалізації економічних інтересів підприємства, регіону, держави; професійна 
підготовка майбутніх економістів передбачає прогноз наслідків впливу економічної діяльності 
на розвиток суспільства.

Дослідження з формування професійної компетентності культурологічної підготовки 
студентів технічних університетів різноманітні, охоплюють багато аспектів цієї проблеми. 
Професійна компетенція професійної культурологічної підготовки, на наш погляд, — це 
готовність кожного фахівця реалізовувати у практичній діяльності основи набутої фахової 
професійної компетентності, тобто професійна компетенція стосується знань та умінь кожного 
індивіда, а процес їх реалізації у конкретній діяльності є професійною компетентністю.

Багатогранність і багатовимірність творчого діалогу Ярослава Дашкевича та  Ірини Кали-
нець — річ незаперечна. Науковець, дослідник з величезною науковою інтуїцією і просто фе-
номенальними знаннями Ірина Калинець була не просто другом і однодумцем Ярослава Даш-
кевича, а і логічним продовженням його поглядів. Її наукові праці скеровані у майбутнє. На 
нинішній час ще не кожен може осмислити істинно високе значення  її досліджень.  Непобор-
не прагнення до волі, почуття високої патріотичної відповідальності, громадсько-політичної і 
християнської гідності, активної життєвої позиції стало могутніми факторами, які поєднували 
у єдине духовне ціле творчі дослідження Ірини Калинець та Ярослава Дашкевича. 

До книги «Епоха гунів та її передісторія» передмову написав видатний історик Ярослав 
Дашкевич, який високо оцінив працю дослідниці, над якою вона трудилася майже двадцять 
літ. Ярослав Дашкевич зазначив, що впродовж десятиріч, які минули від «Походження Атіли» 
Івана Франка до серії досліджень видатного сходознавця Омеляна Пріцака, опублікованих 
німецькою та англійською мовами, українська література про гунів обмежується побіжними 
згадками в загальних курсах історії, а «праця Ірини Калинець заповнює прогалини української 
наукової думки у цій ділянці». «Ігор Калинець колись висловився, що Ірині Калинець «суди-
лося спізнати радість творення і блаженство натхнення». Сумнівів у цьому й справді нема. 
Її зацікавлення унікальною пам’яткою слов’янства — не банальне бажання «вписати» своє 
ім’я до «сонму» літературознавців-академістів, а швидше — глибинна і внутрішня потреба 
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сучасної спадкоємиці далеких предків долучитися до тих, хто шукає відповідей на запитан-
ня, які ще й досі таїть у собі «Слово…», себто, як називав його Михайло Грушевський, цей 
древній «збір загадок, котрі все ще можна рішити певно і твердо». Ірина Калинець спробува-
ла по-своєму прояснити деякі «темні місця» цієї унікальної пам’ятки, а також запропонувала 
нову версію походу Ігоря на половців» [5].

Проза Ірини Калинець є підтвердженням ідейних устремлінь авторки. Детективність 
сюжету роману «Вбивство тисячолітньої давності» переплітається з науковою глибиною 
першовідкрить та шляхетністю оповіді. Переплітаються часові площини, розкриваються бо-
лячки сучасності, висвітлюються недосліджені сторінки історії, ведеться полеміка з приводу 
наболілих питань...  У 1997 р. побачила світ об’ємна книга, до якої увійшли її детективний 
роман Ірини Калинець «Вбивство тисячолітньої давності», новели і повість Ігоря Калинця 
«Молімось зорям дальнім», яка знайшла відгук серед інтелектуальної еліти України.

 Поетична творчість Ірини Калинець — ще однин архетип творчого світу, який є логічним 
продовженням ідейного діалогу двох величних постатей ХХ століття — Ірини Калинець та 
Ярослава Дашкевича.

…Осипається тіло в пісок дороги.
Слово безмовне в пісок осипається.
Свою дорогу самотності
Перейти за міраж.

  Цей вірш звучить як підсумок певного етапу: бо немає кінця досконалості, немає 
кінця дорозі буття. Але ось ця досконалість — наслідок важких потуг духу — стає причиною 
самотності: індивідуальне «я» переходить у вимір обраних вищою суттю.  Найвища істина 
- любов, найвище благо — прощати. Це узагальнююче-синтетичне бачення світу лежить в 
основі архетипу поетики творчості  Ярослава Дашкевича та Ірини   Калинець. Гадаємо, що цей 
феномен невтомної людської діяльності потребує не лише наукового осмислення, а і мусить 
бути використаний у педагогічній інноваційній практиці. 

Світ  швидко змінюється, і необхідно бути достатньо мобільними, щоб не тільки перебу-
довувати свою економіку, а й мати достатню підготовку, аби працювати при нинішніх світових 
тенденціях. Таким чином можна досягти успіху в створенні й отриманні прибутку в нових 
секторах до того, як  їх освоять  інші. 

Тому система вищої освіти — ключовий чинник успіху розвитку країни. На відміну від 
попередніх десятиліть, коли для потужного зростання були важливі природні й виробничі 
ресурси, зараз найголовніше — людський капітал. Якщо є талановиті та кваліфіковані  ка-
дри, то розвиток країни буде стабільним, а виховання таких кадрів неможливе без форму-
вання їх професійної, а відтак і культурологічної компетентності. В освіті та науці важливий 
ефект критичної маси: чим більше талантів, тим вища продуктивність кожного з них і тим 
конкурентоспроможнішою є країна. Яскравим підтвердженням цього є творчий діалог Ярос-
лава Дашкевича та Ірини Калинець.
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CULTURE COMPETENCE OF STUDENTS UNIVERSITIES STUDENTS OF 
INSTITUTION OF HIGHER LEARNING

Yakubovskaya M., Cand. Phil. Sci, docent (associate professor)
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 The introduction of modern educational technologies is determined that the current paradigm of 
vocational education needs to be improved. Research offers innovative solutions to current problems 
of vocational education: the formation of cultural competence of future specialist professional tools 
of modern literature. Scientific substantiation study paradigm of creative dialogue Kalynets Irina and 
Yaroslav Dashkevich and understanding their role in the formation of general cultural competence 
as professional development paradigm of modern specialist, study ways of implementing cultural 
characteristics of training in the educational process of higher technical education.

Keywords: general cultural competence archetype works, memoirs genre paradigm of 
professional development. 
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УДК 821.161(094)(477) «1970/1984»

ЕПІСТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛИСТІВ 
ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА ДО АННИ КОС 

(1970–1984 рр.)

Г. М. Савчук, к.і.н., доцент
Українська академія друкарства

Стаття побудована на опублікованому у 2010 р. листуванні Ярослава Дашкевича з Ан-
ною Кос за 1970-1984 рр. Виходячи з загальних положень епістології як науки зроблено спробу 
проаналізувати зміст і, частково, форму цих листів. При цьому звертається особлива увага на 
епістолярний стиль автора, що дозволяє доповнити портрет науковця певними додатковими 
характеристиками. Основну вагу в статті має змістова частина листів Я.Дашкевича, дещо 
меншу – формальна (адреса, звертання до адресата, підписи тощо). Представлені уточнення 
до біографії видатного вченого хоча й не відіграють визначальної ролі, однак можуть послу-
жити цікавим матеріалом у ході подальших досліджень.

Ключові слова: епістологія, лист, постскриптум, адреса, відправник, підпис, Львівський 
історико-архітектурний заповідник, архів.

Постановка проблеми. Епістологія (від грецького epistole — послання, лист і logos — 
слово, вчення) — одна зі спеціальних історичних дисциплін, що вивчає типи і види особи-
стих листів. Для історика чи документознавця лист є важливим документом, що має вивча-
тися за всіма ознаками: формою, текстом, піктографією, марками, штемпелями, написами та 
маргіналіями. Епістолярні документи є своєрідним матеріалом, що потребує конкретної мето-
дики для опрацювання. Він характеризується водночас відносною точністю (адже, на відміну 
від публікації, пишеться особисто і мав би правдиво передавати факти) і суб’єктивністю (ко-
жен автор має власний погляд на подію чи явище).

На лист впливає багато факторів: час написання, середовище, характерні форми епістолярного 
етикету конкретної епохи, призначення, індивідуально-психологічні особливості. До основних 
елементів джерелознавчого аналізу епістолярію належать: визначення авторства, часу, місця 
створення, змістова спрямованість, типологія та вид листа. Лист як джерело несе розмовну мову 
епохи, стилістичні особливості, властиві певному середовищу і часу. Його дослідження дає змо-
гу зробити висновки про соціальні класи та окремих видатних осіб. Для цього, насамперед, слід 
атрибувати лист: з’ясувати автора та адресанта, датувати і зробити географічну прив’язку. Також 
епістолярій включає в себе питання психологічного аналізу, графології, соціолінгвістики. Про-
водячи аналітичну роботу особливу увагу звертають на типологічну характеристику, атрибуцію 
і місце автора в описаних подіях. Для досліджень використовуються різні методи джерельно-
го аналізу: хронологічно-тематичний, історико-порівняльний, історико-системний, історико-
топологічний. Метод вивчення листування передбачає створення систематизації, класифікації за 
тематикою, змістом, місцем, часом чи фаховою належністю тощо. Важливе місце займає систем-
ний аналіз — він дозволяє вивчити лист з різних боків, дати всебічну  цілісну характеристику 
джерела, витягнути з нього цінну інформацію про життя, діяльність, контакти, громадянську 
позицію, професійний рівень осіб листування.

Інформацію у листі ділять на усвідомлену або навмисну (ту, яку вкладав сам автор) та 
неусвідомлену або ненавмисну (яка випливає з підтексту повідомленого автором). Листуван-
ня несе великий інформаційний потенціал: тут може бути зашифрована суспільно-політична, 
культурна, історична, просопографічна (що стосується особистості автора), персоніфікована, 
географічна, хронологічна, лінгвістична та інша інформація.
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Останні дослідження та публікації.  Слід визнати, що наука епістології у значній мірі 
досі залишається на маргінесі зацікавлень українських дослідників. Як позитивне явище вар-
то відзначити хоча б появу підготовленого Українським науково-дослідним інститутом архівної 
справи та документознавства (УНДІАСД) посібника І. Войцехівської та В. Ляхоцького [1]. Див-
ним такий брак теоретичних фундаментальних досліджень робить факт, що конкретних праць, 
в яких застосовують прийоми епістології, досить багато. Це стосується навіть епістолярної 
спадщини видатного українського вченого, історика, публіциста, сходознавця та дослідника 
документальної спадщини минулого Ярослава Романовича Дашкевича (роки життя 1926–2010): 
над його перепискою з Юрієм Меженком активно попрацювали Г. Сварник та Р. Дзюбан [2; 3]; 
з Іваном Бутичем — А. Фелонюк та Р. Мельник [4; 5]; опубліковані листи до Юрія Мицика [6].

Вищеназване листування відбувалося між відомими вченими, дослідниками, тож містить 
багато суто наукового, цікавого для історика матеріалу. Натомість меншу увагу привертає пе-
реписка Я. Дашкевича з іншими особами. У 2010 р. порівняно невеликим тиражем було ви-
дано 123 листи до Анни Кос за 1970–1984 рр. [7]. Кос Анна (Ганна) Іванівна народилася 7 
грудня 1940 р. у Львові, закінчила Львівський університет (1965). Від 1966 р. працювала у 
відділі Львівського історичного музею, що з 1971 р. став Львівським музеєм історії релігії та 
атеїзму (зараз — Львівський музей історії релігії). У 1976–1995 рр. була старшим науковим 
співробітником Державного історико-архітектурного заповідника у Львові. З 1995 р. працює 
в Національному університеті «Львівська політехніка», від 2011 р. — директор Музею історії 
Львівської політехніки. Кандидат історичних наук (1992) [8].

Мета статті — на основі аналізу опублікованої переписки Ярослава Дашкевича та Анни 
Кос доповнити відомий нам портрет відомого вченого та водночас провести аналіз самих листів 
як документів епістолярного жанру. Для даного дослідження обрано хронологічно-тематичний 
метод. При цитуванні зберігається правопис автора (як він представлений при публікації пере-
писки у 2010 р.). Свідомо упущені з виду деякі особисті мотиви, інформація суто побутово-
го характеру тощо. Основну увагу зосереджено на наукових питаннях, соціально-політичній 
оцінці середовища, в якому писався той чи інший лист; моментах, що дозволяють уточнити 
певні відомості з біографії Я. Дашкевича тощо. 

Виклад власне матеріалу дослідження. Першим, який дає нам подібну інформацію, мож-
на вважати лист від 14 травня 1971 р., написаний Я. Дашкевичем із Санаторія ім. Орджонікідзе 
у Кисловодську (зараз — місто у Російській Федерації):

«Аню!
Найсумніше з цього те, що Вам не вдається вирватись з опіки героїчного директора. Не 

думаю, щоб, незважаючи на те, що Ви йому потрібні, умови Вашого перебування в музеї по-
кращали … Ясно лише те, що Вам далі треба дотримуватись незалежної позиції (наприклад, в 
справі листа до газети «Труд») — та й далі підшукувати роботу.

Думаю, що поволі Ви приборкаєте свого заступника директора й доведете йому, що Со-
ломон ніщо в порівнянні з сучасним секретарем райкому.

… Треба було Вам розговоритися з русівськими селянами, щоб остаточно встановити 
скільки ж таки горілки випивав Василь Стефаник щоденно. Кажуть, що багато. Цікаво, що 
тамошні селяни ніколи не признавали його творчості, кажучи, що все те, що він писав – видум-
ки і брехні. Та й справді, в значній мірі воно, мабуть, писалося, щоб полоскотати інтелігентські 
нерви. Ледве чи на відкритті пам’ятника був його другий син — сумніваюся чи посилали за-
прошення до Канади.

… Щоб розрядити музейну обстановку Вам мабуть варто подумати про відпустку – 
зв’язану чи не зв’язану з археологією. Про цю археологію треба Вам якнайбільше думати, бо це 
чи не найважливіший шанс, при допомозі якого Ви зможете вирватись з релігійно-атеїстичних 
лабет…» [7, с. 5–6].

Тут навмисне подано досить великий витяг з тексту листа щоб продемонструвати манеру 
Ярослава Дашкевича. Іронічна форма  («Соломон ніщо в порівнянні з сучасним секретарем 
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райкому») з одного боку має підбадьорити адресата, з іншого дозволяє приховано показати 
позицію адресанта щодо описуваних подій. Зрозуміло, що ідеологічно-атеїстичний напрямок 
роботи у музеї багатьох відштовхував, тож Я. Дашкевич радив знаходити вихід в археологічних 
та польових (як опитування селян) дослідженнях. Тож за зовні жартівливою формою можна 
побачити цілком серйозний зміст.

Увагу до археології, зокрема до опису знайденого археологічною експедицією  ідола, 
приділено і в наступному листі з Кисловодська від 27 травня 1971 р. [7, c.7–8]. Тут, зокрема, 
обговорюється можливість надрукування статті А.Кос у Києві («…я міг би поговорити про те 
з Бараном» — мається на увазі Володимир Данилович Баран (1927 р. н.), заввідділу археології 
слов’ян Інституту археології Академії наук УРСР — зараз НАН України) чи Польщі («варто 
ще й натинути на ІКСа» — мається на увазі видатний український історик і археолог Ігор Ки-
рилович Свєшніков, роки життя 1915–1995). Та сама тема, а також загальні успіхи тогочасної 
української археології згадуються у листі з Києва від 21 жовтня 1971 р.  («Взагалі, археологія 
у Києві починає робити кар’єру») [7, с. 11].

У листі від 6 червня 1971 р. з Єревану (Вірменія) у постскриптумі згадується робота 
про магію на Закарпатті у книжці П.Богатирева «Вопросы теории народного искусства» [7, 
c. 9]. Взагалі, Єреван як адреса відправника постає досить часто — адже Ярослав Дашкевич 
вніс важливий вклад у дослідження вірменської старовини. Тож легко можемо зустріти у його 
листах повідомлення зразка 18 вересня 1973 р.: «Єреван — це вже майже остання моя зупин-
ка і тут я навіть намагаюся сидіти в бібліотеках» [7, с. 13]. Або 28 грудня 1974 р.: «Я трохи 
працював у Єревані над давніми рукописами, їздив поклонитися Ечміадзинові…» [7, с. 20]. 
Ечміадзин — це давній вірменський духовний осередок поблизу Єревана, місце перебування 
католикоса — глави Вірменської Церкви. Іноді як зворотня адреса вказується: 375000 Єреван, 
Центральный почтамт, «До востребования» [7, с. 31, 58]. Показовою є згадка про спеціальну 
літературу — вона у цей час була дефіцитом. У листі зі Львова від 29 березня 1975 р.: «Купив 
книжку І. Фролова «Числа в графике палеолита» (на жаль, був лише єдиний примірник)…» [7, 
с. 21]. Лист від 17 квітня 1978 р.: «Хочу звернути Твою увагу на збірник «Проблеми палеолита 
Восточной и Центальной Европы», Ленинград, 1977…» [7, с. 39].

Спільний для обох — Я. Дашкевича та А. Кос – інтерес до археології чітко прослідковується 
у багатьох листах. Східниця, 29 червня 1976 р.: «Хтось у Львові (чи не Багрій?) говорив мені, що 
займаєься розкопками в Уричі — боюся, що ці розкопки (особливо, якщо невідомо що шукати, 
а воно якраз так) дадуть дуже мізерні результати» [7, с. 29]. Роман Степанович Багрій (1927–
1993) — український археолог, у 1976-1978 рр. виконував обов’язки директора Львівського 
історичного музею. Пізніше, 2 серпня 1979  р. з тієї ж Східниці Дашкевич напише, що розкоп-
ки ведуться без жодного нагляду та загалом справляють мізерне враження [7, с. 55].  Там таки, 
7 липня 1976 р.: «В 1909 р. Гадачек розкопав цвинтарище Гаці (Gaci) біля Переворська (Пше-
ворська). До останньої війни знахідки з цих розкопок були, нібито в Музеї Червенської землі 
у Львові — а потім, нібито, перейшли до Львівського історичного музею. Чи це правда? Чи 
справді щось з цього є під опікою Багрія?» [7, с. 30]. Карел Гадачек (1873–1914) — видатний 
археолог чеського походження, відомий насамперед як один із першовідкривачів пшеворської 
культури. Скадовськ, 24 серпня 1976 р.: «Як Твої розкопки в Плісниську — чи мучила Ти 
інститутських археологів своїм існуванням (не забувай це останнє робити систематично)» [7, 
с. 32]. Там таки, 4 вересня 1976 р.: «Як здобич привезу до Львова 17 взірців каменю з поло-
вецьких баб для петрографічного аналізу» [7, с. 33]. Там таки, 15 серпня 1977 р.: «Львівський 
мур короля Казимира ще досі дуже мене дратує — напиши як там розгортаються події» [7, 
с. 36]. В останньому випадку маються на увазі розкопки оборонного міського муру Львова, 
виявлені під час встановлення на вулиці Підвальній пам’ятника Івану Федорову (Федоровичу) 
і нині законсервовані. Східниця, 29 червня 1978 р.: «Як там славні археологічні розкопки на 
площі св. Духа?» [7, с. 44]. Показово, що Я.Дашкевич вживає стару назву площі, а не сучасну – 
площа І. Підкови (Львів). Темі розкопок, що проводилися Державним історико-архітектурним 
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заповідником у Львові присвячений лист зі Східниці від 9 липня 1978 р. У ньому висловле-
но обурення методикою реконструкції старих будівель, зокрема міського арсеналу: «Так вони 
й бачать, руйнуючи останки справжньої нефальшованої старовини й муруючи бутафорії для 
низькопробних спектаклів» [7, с. 46]. Певно у запалі в листі зі Скадовська 28 серпня 1978 р. 
Я.Дашкевич назвав колектив історико-архітектурного заповідника «стадом» [7, с. 48]. Подібні 
висновки 28 жовтня 1981 р. він зробив щодо Білгород-Дністровського: «Багато століть культу-
ри в минулому ще не творить культуру в сучасному» [7, с. 74].

Про діяльність Ярослава Дашкевича як сходознавця можна судити з інформації листа зі 
Скадовська від 4 вересня 1978 р.: «9-го вересня я повинен бути у Ташкенті, де відкривається III 
всесвітня тюркологічна конференція, на ній я повинен щось балакати» [7, с. 49].

Висвітлюється в листах і деякі історіографічні питання. Скадовськ, 11 вересня 1978 р.: 
«До речі, з найновіших елюкубрацій Рибакова я довідався, що в своїй дисертації займається 
також словянами — просто Рибаков зараховує до протословян і культуру кулястих амфор 
(це за ним і Вензелем протобалти + протословяни), шнурової кераміки. Так що словянські 
етнографічні паралелі в даному випадку можуть бути цілком виправдані» [7, с. 51]. У даному 
випадку мається на увазі виступ видатного дослідника давніх слов’ян Бориса Олександровича 
Рибакова (1908–2001) на VIII міжнародному конгресі славістів.

Часом у лист попадають сучасні обставини, що з часом стали історичними подіями. 
Львів, 24 травня 1979 р.: «У Львові лише сумні новини — кожного тижня ходжу на похорон, 
минулого тижня — на похорон Капка, кол. директора астрономічної лабораторії, якого вбила 
автомашина; цього тижня — на похорон Івасюка, молодого композитора («Червона Рута»), 
який нібито сам покінчив з собою» [7, с. 54]. Скадовськ, 28 серпня 1979 р.: «Переворот в музеї 
на Драгоманова цілком не тішить. Думаю, що, на жаль, політика недопускання до фондів те-
пер проявить себе в усіх негативних явищах — якщо досі ніхто не міг там використовувати 
фонди через дурну зависть, то тепер туди просто закриють ходи через всякі –ізми» [7, с. 58]. 
Кінець 1970-х — початок 1980-х років — період чергового «закручування гайок» радянською 
системою, що для Я. Дашкевича обернувся практично неможливістю активної роботи. Львів, 
5 липня 1981 р.: «Я ходжу по бібліотеках та намагаюся працювати над якимись там статтями, 
хоча завжди щось рветься, бо або львівські бібліотеки пустіють з книжок, або я вибираю такі 
теми, до яких я не можу знайти собі літературу… ніяк не уявляю собі свого повернення до ак-
тивного наукового життя. Це при такій умові, що восени мене хтось захоче в якійсь установі, 
в чому чимраз більше сумніваюся. Не кажучи про те, що від дисципліни так званих наукових 
установ я давно відвик — і це загрожує мені дальшими конфліктами» [7, с. 69–70].

Про роботу Ярослава Дашкевича в архівах можемо судити з листа від 1 жовтня 1980 р., 
де він просить Анну Кос замовити для нього в Центральному державному історичному архіві у 
Львові мікрофільми сторінок томів 517, 518, 519, 521 фонду 52 з переліками турецьких товарів 
[7, с. 65]. Подібне прохання також у постскриптумі до листа від 10 березня 1983 р. [7, с. 81]. 
Ці матеріали в майбутньому сильно пригодилися у формуванні концепції Я.Дашкевича про 
українські землі як частину «Великого кордону» між Сходом і Заходом.

Для повноти епістологічного аналізу необхідно крім змісту основної частини листів 
проаналізувати також вступну і заключну, а саме звернення до адресата та підписи, наявність 
постскриптумів. Щодо звернення, то частина листів взагалі його не має, у решті є такі форми 
(наводимо хронологічно по мірі появи у листуванні): «Аню!» (14 разів), «Кохана Аню!» (12 
разів), «Дорога Нусю!» (1 раз), «Дорога Аню!» (81 раз), «Кохана!» (3 рази), «Аню, дорога і 
люба!» (1 раз). Щодо підпису, то хронологічно перші 7 листів підписано «Ярослав», Натомість 
усі решта (з 22 липня 1971 р.) — лише «С.». Постскриптуми присутні у 13 зі 123 листів. Якщо 
ж аналізувати місця, з яких відправлялися листи, то найчастіше — 48 разів — фігурує Львів. 
На другому місці — 14 разів — південноукраїнський курорт Скадовськ, відпочивати у якому, 
схоже, для Я. Р. Дашкевича було певною традицією. На третьому місті вже західноукраїнська 
Східниця — вона згадується як адреса відправника 7 разів. По 6 разів листи приходили з 
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Кисловодська (Росія) і Єревана (Вірменія).  П’ять разів Я. Дашкевич писав до А. Кос із Мо-
скви (Росія) — це зрозуміло, оскільки вчений у СРСР так чи інакше мав зарекомендувати 
себе у столиці. Тричі листи приходили з литовської столиці Вільнюса, двічі — з Ленінграда 
(зараз  — Санкт-Петербург, Росія), Києва та кримської Євпаторії. По одному разу фігурують 
Тбілісі (Грузія), Бухара, Самарканд, Ташкент, Хіва (усі чотири — Узбекистан), Баку (Азер-
байджан), Таллінн і Тарту (Естонія), Рига (Латвія), Тернопіль, Трускавець, Асканія Нова, Мор-
шин, Білгород-Дністровський, Вінниця і Кам’янець-Подільський. Ще до 12 листів не вказано 
точної адреси — це і листи, написані в дорозі, і ті, конверти до яких загубилися, а упорядник 
не змогла пригадати адреси відправлення тощо.

Висновки. Листування  Я. Дашкевича з А. Кос за 1970–1984 рр. дозволяє краще зрозуміти 
як саму постать вченого, так і період так званого «застою» в історії України. Воно демонструє 
зацікавлення історика в таких  сферах як археологія, етнографія, збереження історичних 
пам’яток, архівознавство, а водночас переживання сучасних йому подій. Як особистісний до-
кумент епістолярій передає такі риси Ярослава Романовича Дашкевича як іронічність (іноді 
навіть саркастичність) та водночас щира увага до потреб друзів (чи навіть просто знайомих), 
здатність водночас до меланхолійності і моральної нетерпимості. Іноді форма листа дещо 
архаїзована, характерна для листування першої половини ХХ ст., що підкреслює зв’язок ав-
тора з дорадянським Львовом. Порівняно часто використовується постскриптум, який надає 
листам більшої інформативності. Широка географія листування — від українських Львова, 
Києва, Східниці, Скадовська до Єревана, Москви, Кисловодська, Вільнюса — водночас не ви-
ходить за межі тогочасного СРСР. Така «невиїздність» вченого могла бути продиктована як 
його недооцінкою в тогочасній науці, так і непоступливістю Ярослава Дашкевича перед пану-
ючим на той час режимом.
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EPISTOLOGICAL ANALYSIS OF YAROSLAV DASHKEVYCH’S LETTERS  
TO ANNA KOS (1970–1984)

Savchuk H., PhD in history, lecturer
Ukrainian academy of printing

The article is built on the correspondence of Yaroslav Dashkevych from Anna Kos for 1970-
1984, published in 2010. Coming from the generals of epistology as science, the probe to analyze 
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maintenance and, partly, form of these letters is done. Thus the special attention applies on epistolary 
style of author, that allows to supplement the portrait of research worker by certain additional 
characteristics. Semantic part of Y.Dashkevych’s letters has basic weight in the article, some less —  
formal part (address, address to the addressee, signatures and others like that). The presented 
clarifications to biography of prominent scientist though do not play a determining role, however can 
serve like an interesting material during subsequent researches. 

Key words: epistology, letter, postscript, address, sender, signature, Lviv’s historical and 
architectural preserve, archive.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
А. В. Кудряшова, аспірант

Української академії друкарства

У статті виокремлено та проаналізовано передумови впровадження систем електронно-
го документообігу (СЕД). Подано видову класифікацію систем електронного документообігу. 
Наведено необхідне для встановлення та використання СЕД апаратне та програмне забез-
печення. Обґрунтовано необхідність у кваліфікованих кадрах, визначено профільні дисципліни 
для вивчення при підвищенні кваліфікації штатного персоналу. Наведено нормативну базу для 
регулювання діловодства та електронного документообігу. Означено вигоди від використан-
ня систем електронного документообігу.

Ключові слова: діловодство, документ, електронний документообіг, система електрон-
ного документообігу.

Постановка проблеми. Стан діловодчих процесів у державних та приватних установах 
повинен відповідати темпам розвитку інформаційного суспільства. Мобільність та швидкість 
обміну інформацією стають ключовими компонентами прийняття ефективних управлінських 
рішень. Виключно паперовий документообіг не відповідає сучасним потребам споживачів. Це 
спонукає до використання альтернативних підходів вирішення даної проблеми. Впровадження 
систем електронного документообігу здатне вирішити усі вище зазначені проблеми.

Останні дослідження та публікації. Серед сучасних досліджень у даній галузі можна ви-
окремити праці Г. М. Швецової-Водки [1], Н. Н. Кушнаренка [2], М. С. Слободяника [3], М. С. 
Пасічника [4], М. Б. Величкевича [5], Ліщини Н. М. [6], Сельченкової С. В. [7], Кукаріна О. Б. 
[8] та ін. 

Мета статті. Метою даної статті є виокремлення передумов та означення вигод від впро-
вадження систем електронного документообігу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж останніх років спостерігається 
значне зростання попиту на програмні продукти, основним завданням яких є створення, опра-
цювання та обмін документною інформацією. Найбільш функціональними представниками 
такого програмного забезпечення є системи електронного документообігу (СЕД). 

До основних функцій систем електронного документообігу належить створення 
документів, їх редагування та поширення, пошук та управління доступом.

Інтенсивне впровадження таких систем пояснюється високими запитами сучасних 
користувачів, які класичний документообіг задовольнити не здатен: покроковий контроль 
маршруту документа, швидка логістика, мобільність, безкомпромісна безпека, простота ство-
рення та пошуку документів, мінімізація витрат.

Сьогодні існує велика кількість систем електронного документообігу: пропрієтарні та 
вільно-поширювані, з відкритим та закритим кодом, українських та закордонних виробників, 
з різними функціональними можливостями. Вибір тієї чи іншої СЕД перш за все залежить від 
потреб та фінансових можливостей користувача.

Представимо необхідні передумови впровадження та використання систем електронного 
документообігу у вигляді діаграми Ісікави [9].

 Ефективне впровадження та використання систем електронного документообігу зале-
жить від кількох основних чинників (рис. 1):

— апаратного забезпечення;
— програмного забезпечення;
— кваліфікації персоналу;
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— правильного формулювання проблеми;
— наявної нормативної бази.
Апаратне забезпечення.
Для впровадження та успішного функціонування СЕД потрібен базовий набір апаратно-

го забезпечення, який включає:
— сервер;
— робочі станції;
— мережеве обладнання;
— додаткове обладнання, необхідне для виконання певних специфічних робочих завдань.
Сервер призначений для задоволення потреб усіх користувачів системи електронного 

документообігу. Він може бути виділеним (фізичним) та віртуальним, залежно від постачаль-
ника системи електронного документообігу та технології роботи.

Під робочими станціями варто розуміти персональне робоче місце працівника, яке, як 
правило, ототожнюється із персональним комп’ютером, під’єднаним до мережі. Кожна робоча 
станція дозволяє виконувати необхідні робочі завдання, взаємодіяти з іншими користувачами 
та в повному обсязі користуватися можливостями системи електронного документообігу [10].

Мережеве обладнання — це пристрої, які забезпечують доступ та роботу у мережі, на-
приклад світч, роутер та ін. [11].

До додаткового обладнання можна віднести принтери, плотери, сканери, ксерокси, 
багатофункціональні пристрої та ін. Вибір додаткового обладнання залежить від характеру та 
обсягу виконуваних робіт.

Програмне забезпечення.
Необхідне програмне забезпечення:
— системне програмне забезпечення;
— конкретна система електронного документообігу;
— інше прикладне програмне забезпечення.
До системного програмного забезпечення належить операційна система, антивірусні 

програми, драйвера, комунікаційні програми та ін. Тобто програми які забезпечують 
інфраструктуру для роботи прикладних програм [12].  

Від правильного вибору системи електронного документообігу залежить простота роботи 
у ній та рівень задоволення потреб користувачів при подальшій роботі. Як правило, виробники 
СЕД пропонують як системи із стандартним функціоналом, так і створені для індивідуальних 
потреб користувача. Ціна програми прямо пропорційно пов’язана із її можливостями. Тобто, 
якщо підприємству чи установі для задоволення власних потреб достатньо невеликого переліку 
функцій СЕД, їм недоцільно купувати систему із розширеним специфічним функціоналом, а до-
статньо використовувати лише базову версію. І, відповідно, навпаки: якщо певна організація має 
широко розвинений документообіг та/або виконує низку специфічних завдань, рекомендується 
впроваджувати індивідуально розроблені, інтегровані у певний виробничий процес систе-
ми електронного документообігу. Більшість розробників програмного забезпечення дозволя-
ють впродовж визначеного періоду безкоштовно спробувати їхній продукт (ліцензія Trialware) 
чи попрацювати в ньому з обмеженим функціоналом (ліцензія Demoware). Крім того, для 
підприємців-початківців, маленьких підприємств чи інших установ, які не можуть собі дозво-
лити придбати СЕД існують вільно-поширювані програми (ліцензія Freeware) [13, 14]. 

Кваліфікація персоналу.
Неабияку роль в успішному використанні СЕД відіграє кваліфікація персоналу. Для за-

безпечення високоякісної роботи у СЕД працівники повинні мати навики з таких дисциплін: 
— документознавство;
— діловодство;
— комп’ютерні технології;
— інформаційні технології.
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При переорієнтації з паперового документообігу на електронний, як правило, можуть ви-
никати проблеми із «старими кадрами», які досконало володіють знаннями з документознавства 
та діловодства, але дуже не впевнено почувають себе із комп’ютером. Рішенням такої проблеми 
є проведення освітніх тренінгів та семінарів чи відвідування курсів із підвищення кваліфікації. 

Крім того, сьогодні навчальні заклади готують спеціалістів зі спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», однією з основних спеціалізацій якої є документознавство. Таким 
чином, пошук молодих фахівців, які б володіли усіма переліченими знаннями, не складає труднощів.

Формулювання проблеми.
Коли замовник визначився з виробником СЕД, з програмно-апаратним комплексом та 

підготував базу кваліфікованих кадрів, слід правильно викласти потреби свого підприємства/
установи розробнику СЕД. Цьому етапу не приділяють належної уваги, однак саме правильно 
сформульована проблема дозволяє втілити усі бажання клієнта та убезпечує обидві сторони 
(замовника та розробника ПЗ) від довготривалих переробок та внесення правок [15].

Нормативна база.
Нормативною базою для ведення електронного документообігу є:
— закони;
— правові акти;
— положення, правила, інструкції.
Правове регулювання діловодства та електронного документообігу в Україні базується 

на таких законах:
— Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [16].
— Закон України «Про електронний цифровий підпис» [17].
— Закон України «Про звернення громадян» [18].
— Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» [19].
— Закон України «Про державну таємницю» [20].
До другої групи нормативної бази з діловодства відносяться такі правові акти:
— Типова інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади (далі - Типова інструкція), затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
листопада 2011 р. №1242 [21].

— Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та 
інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю 
держави, що затверджена Постановою КМУ від 27 листопада 1998 року №1893 [22].

— Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 [23].

До третьої групи нормативної бази з діловодства відносяться нормативні акти, які ре-
гламентують ведення спеціального діловодства: примірні та типові положення, правила, 
інструкції [24].

Висновки. Використання СЕД дозволяє не лише спростити роботу з документами, знизи-
ти витрати у державних установах, а й покращити економічні показники будь-яких підприємств, 
незалежно від їхнього розміру чи форми власності. А саме:

— зменшити та реорганізувати площі, раніше задіяні для архівного зберігання документів;
— скоротити використання паперу та чорнила/тонеру;
— зменшити амортизаційні відрахування на друкуючі пристрої;
— зменшити час проходження документів, а, відповідно, й вивільнити людські ресурси;
— обмежити залучення внутрішніх працівників чи сторонніх компаній для логістики 

документів;
— збільшити час на виконання інших поточних завдань.
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The article analyzes the reasons for the introduction of electronic document management systems 
(EDS). Classification of electronic document management systems. Given the necessary hardware 
and software. The necessity for qualified personnel, determined to study specialized courses in the 
professional development of staff. An regulatory framework for the regulation of electronic document 
and records management. Author determined benefits of electronic document management systems.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
МІЖНАРОДНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. Сало, Ю. Боднарчук, к.і.н., доцент 
Тернопільський національний економічний університет

У статті зроблена спроба окреслити сферу застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в міжнародній діяльності. Визначити їх як каталізатора у розвитку науково-
технічного прогресу. Акцентовано, що теоретичне осмислення сучасних міжнародних 
відносин без урахування інформаційних технологій стає неможливим. Інформаційно-
комунікаційні технології виступають засобом популяризації зовнішньополітичної діяльності 
держав, забезпечення публічного контакту зі світовою громадськістю, протидії недружнім 
інформаційно-пропагандистським кампаніям, інструментом формування інформаційної кар-
тини подій, джерелом інформування населення про надзвичайні ситуації та відстеження або 
припинення протиправної діяльності, тому подальші дослідження впливу соціальних медіа на 
зовнішньополітичну комунікацію між державами повинні бути спрямовані на вивчення осо-
бливостей забезпечення прозорості зовнішньополітичних дій держави та підтримки зворот-
ного зв’язку з різними цільовими групами.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, міжнародна інформаційна 
діяльність, глобалізація, інформаційна революція.

Створення позитивного та керованого іміджу є нині однією з найважливіших складових 
політики будь-якої держави. Позитивний образ держави в масовій свідомості необхідний на-
самперед для успішного просування та реалізації національних інтересів. У цьому контексті 
особливо важливою є комунікативна політика держави, одним із ключових напрямів якої є 
формування сприятливого образу держави, її громадян, зовнішньої та внутрішньої політики, 
культурних цінностей та способу життя громадян. Саме для реалізації цих завдань спеціалісти 
зв’язків з громадськістю використовують інформаційно-комунікаційні технології, зокрема 
публічну дипломатію. Тому необхідно насамперед дослідити міжнародний досвід використан-
ня зазначеної інформаційно-комунікаційної технології. 

Для країн, що розвиваються й значно поступаються у могутності розвинутим країнам, 
публічна дипломатія може стати ефективним способом заявити про себе, зосередити увагу 
громадськості на важливих для них питаннях, підвищити авторитет і посилити вплив на внутрішні 
та міжнародні процеси. У вітчизняній науковій літературі означену проблему не вирішено. 

Інформування та розуміння означає поширення інформації про внутрішню та зовнішню 
політику країни через усі можливі канали комунікації, враховуючи особливості сприйняття та 
культури цільової аудиторії. Основним принципом є націленість на отримувача інформації: 
важливим є не те, що сказано, а як це сприйнято аудиторією [3, с. 374]. 

На думку російського дослідника В. Сеїдова, публічна дипломатія передбачає 
цілеспрямоване інформування міжнародної громадськості, підтримку контактів з іншими 
націями у сфері освіти й культури, націлених на створення привабливого образу країни [3,  
с. 312–335]. Фактично в рамках публічної дипломатії поєднується інформаційна та культурно-
освітня діяльності. З одного боку, це інформаційне забезпечення політики країни, а з дру-
гого — здобуття розуміння та сприятливого ставлення до країни, її ідей та цінностей з боку 
інших націй за допомогою освітніх та культурних програм [5, с. 58]. 

Українські науковці Є. А. Макаренко і О. П. Кучмій в Українській дипломатичній 
енциклопедії дали таке визначення публічної дипломатії. Публічна дипломатія — це міжнародна 
діяльність, спрямована на публічне представництво інтересів держав або легітимних інституцій 
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(урядових установ, недержавних громад, організацій та окремих індивідів) уміжнародних 
відносинах. Публічна дипломатія також визначається як діяльність офіційних урядових уста-
нов, спрямована на формування міжнародного комунікативного середовища з метою по-
зитивного сприйняття й розуміння зовнішньої політики держави та протидії негативному 
позиціонуванню.

Однією з цілей публічної дипломатії є забезпечення включення інтересів окремих держав 
та міжнародних регіонів у глобальний світовий порядок. Основними інструментами публічної 
дипломатії є засоби масової комунікації, міжнародні та національні неурядові організації, 
міжнародні неформальні контакти й обміни [6, с. 384]. 

Публічну дипломатію нерідко пов’язують із пропагандою. Спільним є те, що і публічна 
дипломатія, і пропагандистські кампанії спираються на технології маніпулювання масовою 
свідомістю, здебільшого на переконання. Однак у пропагандистських стратегіях, як прави-
ло, використовуються різні прийоми введення в оману, приховування важливої інформації 
від громадськості, поширення страху перед так званим «ворогом», а також залякування та 
ідеологічну обробку для впливу на поведінку громадськості. Публічна дипломатія ґрунтується 
на принципі чесності і правдивості поширюваних відомостей [3, с. 211].

На практиці ці відмінності є досить розмитими, оскільки для досягнення 
зовнішньополітичних цілей держави нерідко вдаються до пропагандистських прийомів 
формування громадської думки. З огляду на це співробітники американського провідного 
аналітичного центру RAND вважають, що для розкриття основних характеристик публічної 
дипломатії її доцільніше порівнювати з традиційною, або «офіційною» дипломатією. По-
перше, публічна дипломатія є відкритою, прозорою для широкого кола громадськості, у той 
час як розголошення інформації про «офіційну» дипломатичну діяльність є дуже обмеже-
ним. По-друге, в рамках публічної дипломатії комунікації здійснюються за схемою «уряди — 
громадськість». Традиційна ж дипломатія передбачає взаємодію лише на рівні урядів країн. По-
третє, в офіційній дипломатії основна увага приділяється поведінці і політиці урядів, у випадку 
публічної дипломатії першорядне значення надається ставленню і поведінці громадськості. 
Залежно від ступеня впливу настроїв громадськості на урядові стратегії публічна дипломатія 
може справляти опосередкований вплив через населення на політику урядів [3, с. 321]. 

Існує також підхід, за яким публічна дипломатія прирівнюється до міжнародних 
зв’язків з громадськістю (Public Relations). Їх схожість проявляється у цілях — встановлен-
ня взаємовигідних відносин із громадськістю інших держав та формування позитивного 
міжнародного іміджу країни; у методах та інструментах впливу на масову свідомість — переко-
нання за допомогою засобів масової інформації. Крім того, програми зв’язків з громадськістю 
та публічна дипломатія орієнтовані на конкретні аудиторії та спираються на довіру з боку 
цільової аудиторії. Прихильник цього підходу У.Остік проводить аналогію з моделлю паблік 
рилейшнз, розробленою американським дослідником Дж. Грунігом. 

Базовий рівень — «пабліситі» — полягає в пропагуванні організації, її продукції та по-
слуг. У сфері публічної дипломатії цей рівень відповідає поширенню культури і цінностей 
країни за кордоном. Другий рівень — це інформування громадськості про ту чи іншу устано-
ву або актуальні проблеми, головним чином через засоби масової інформації. На цьому рівні 
забезпечується односторонній процес комунікації, націлений на пошук порозуміння. В рамках 
публічної дипломатії такий підхід втілюється у програмах обміну, спрямованих на здобуття 
розуміння та симпатій з боку громадськості. 

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у всьому світі 
визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основни-
ми двигунами науково-технічного прогресу. 

Все ширше застосовуванні інформаційні технології кардинально змінюють по-
всякденне життя мільйонів людей. Вони приносять зміни не лише у внутрішню політику 
найрізноманітніших за рівнем розвитку країн світу, а й у відносини між країнами, міжнародних 
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організацій, фінансових груп, злочинних організації та окремих осіб. Теоретичне осмислення 
сучасних міжнародних відносин не враховуючи ролі нових інформаційних технологій стає 
просто неможливим. Наразі аналітик, який стикається з конкретними зовнішньополітичними 
проблемами, стикається і з наслідками інформаційної революції як щодо того чи іншого явища 
міжнародного життя [2, с.24].

Інформаційні технології генерують зміни не тільки у внутрішній політиці відмінних 
за рівнем розвитку держав, але й у міждержавних відносинах, у ролі суб’єктів міжнародних 
організацій, суспільних рухів, фінансових груп, радикальних угрупувань. Якісні зміни 
фіксуються й у процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. Зокрема, у сучасному світі 
визначальними стають два діалектично пов’язаних між собою процеси — глобалізація та 
інформаційна революція. На фоні зростання взаємозв’язку та взаємозалежності між держа-
вами відбувається активізація політичної діяльності суб’єктів міжнародного життя, спрямо-
вана на реалізацію власних національних інтересів. Незаперечним є вплив інформаційних 
технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та 
зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів міжнародних відносин (держа-
ви, міжнародні організації, терористичні та радикально-релігійні організації і засоби масової 
інформації).

При вивченні впливу інформаційно-комунікаційних технологій на міжнародні відносини 
необхідно:

— по-перше, слід дослідити вплив нових інформаційних технологій на сучасні міжнародні 
відносини (включаючи зміну ролі держави у відносинах).

— по-друге, потрібно ясно усвідомити, які зміни інформаційні технології вносять у про-
цес дослідження міжнародних відносин.

На сьогоднішній день інформація в основному є продуктом даних, зібраних електронни-
ми сенсорами. Електронні засоби зв’язку розширили зону, де можна своєчасно обмінюватися 
інформацією. Програмне забезпечення в обробці даних, і апаратна частина також розвивають-
ся все швидше [1, с.117].

Інтернет створив безпрецедентну потребу у постійному і швидкому обміну інформацією у 
військовому, урядовому та приватному секторах. Інформаційні мережі, приєднані до Інтернету 
постійно обробляють приватну, ділову та військову інформації. Такі якісні зміни у процесах 
збирання інформації та її поширені становлять основу інформаційної революції.

Інформація наразі стала стратегічним ресурсом, який має управлятися ефективно для 
того, щоб домогтися переваги. Через те, що інформація відіграє ключову роль, то будь-яка дія, 
розпочата в інформаційній сфері, може мати наслідки для фізичної області (матеріали, персо-
нал, фінанси), так і для системи переконань.

Технології інформаційної епохи формують сферу, у якій ведуться «бойові дії», які мо-
жуть бути динамічними і непередбачуваними. Це чутливість національного економіко глобаль-
ного розвитку, підвищення культурної та політичної свідомості частини світового населен-
ня, що дає побудову та підживлює радикальні рухи, які підштовхують світову фрагментацію 
і дестабілізацію. Парадоксально, але потік інформації,на даний час,вимагає збирання 
розвідувальної інформації. Разом з тим, інформаційна прозорість, яка виникла в зв’язку з 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій обмежила державний тиск, пом’якшила 
гостроту протиріч між державами, посилила роль демократичних інститутів та незалежної 
громадської думки в глобальних питаннях [4, с.96].

Виникла нова економіка, яка ґрунтується на інформаційних службах. Ця нова економіка 
руйнує ієрархію промислового світу. Пізня промислова епоха — олігархічна суміш корпоратив-
но-бюрократичних товариств. Влада нинішньої еліти полягає в демократії, яка суворо обмежує 
громадську участь, у виборі і знаннях. Великі корпорації — як приватні так і державні,  які 
становлять правлячу мережу нашого часу, повинні контролювати інформацію, щоб тримати 
систему в стабільності. 
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Інформаційна революція істотно знизила, а то й повністю усунула здатність урядів кон-
тролювати інформацію, отримувану населенням. Наявність інформаційної технології є таким 
важливим чинником, що той, хто використовує цю технологію, повинен також змиритися із 
величезними соціальними змінами. Той, хто відкидає цю технологію, стикається з ризиком 
фізичного знищення.

Інтернет набув великої популярності, став джерелом інформації та каналом зв’язку. Він 
довів, як важко здійснювати контроль над інформацією. Зміст друкованих видань, ЗМІ та теле-
бачення набагато легше контролювати - кількість продуктів обмежена, а аудиторія пасивна. В 
мережі Інтернет кожен є і споживачем, і виробником [4, с.97].

Інформаційна революція змінює образ інститутів. Вона усуває ієрархії, розпорошує і 
перерозподіляє владу (часто убік менших елементів), перетинає і перекроює кордони, розширює 
горизонти часу й простору. Інформаційна революція посилює важливість мереж (наприклад, 
соціальної чи комунікаційної). Вона надає можливість різним і віддаленим діючим особам 
зв’язуватися, консультуватися, координувати один з одним на великих відстанях. 

За рахунок поєднання традиційної зовнішньополітичної діяльності з сучасними 
комунікативними технологіями президенти, прем’єр-міністри, міністри, глави зовнішньо-
політичних відомств, посли провідних країн світу стали активно використовувати соціальні 
медіа для спілкування з зовнішньою та внутрішньою громадськістю, що дозволило здійснювати 
моніторинг впливу таких акторів на світові політичні процеси.

Нові тенденції європейської інформаційної політики зумовлюють практичні дії та про-
грами держав-членів Ради Європи, спрямовані на формування єдиного інформаційного сере-
довища на континенті — своєрідного попередника європейського інформаційного суспільства, 
що передбачає впровадження об’єднаного електронного урядування інноваційного роз-
витку європейської інформаційної інфраструктури та інформаційної індустрії, створен-
ня законодавчої бази для нових комунікаційних послуг, забезпечення свободи виражен-
ня та плюралізму й незалежності засобів масової інформації та комунікації, розширення 
електронної комерції.

Проблема забезпечення міжнародної інформаційної безпеки ускладнюється в першу чер-
гу тим, що вона досі не стала об’єктом регулювання міжнародного права. В епоху глобалізації, 
яка торкнулася і науково-технічну, і інформаційно-телекомунікаційну сфери, а, в чому, і була 
викликана появою в цих областях проривних розробок, зв’язки між країнами стають все 
більш залежними від заснованих на інформаційних технологіях інфраструктур, що перети-
нають державні кордони. Міжнародний характер загроз інформаційної агресії та злочинності 
визначає необхідність взаємодії як на регіональному, так і на глобальному рівні, з тим, щоб 
прийняти узгоджені заходи для зниження існуючих загроз. Жодній державі не під силу домог-
тися цього самотужки [3, с. 409].

Особлива заклопотаність у цьому плані виникає у зв’язку з розробкою, застосуванням і 
розповсюдженням інформаційної зброї, в результаті чого стають можливі інформаційні війни 
та інформаційний тероризм, здатні викликати світові катастрофи, руйнівні наслідки яких 
порівняти з наслідками застосування зброї масового знищення. У найзагальнішому вигляді 
інформаційна зброя це: технічні та інші засоби, технології, методи і інформація, призначені для 
надання «Силового» впливу на інформаційний простір супротивника, оборонні, управлінські, 
політичні, соціальні, економічні та інші критично важливі системи держави з метою нане-
сення їм шкоди та досягнення переваги в інформаційному протиборстві. До характерних рис 
інформаційної зброї можна віднести: універсальність, радикальність впливу, доступність. Для 
приведення її в дію не потрібно великих витрат фінансових коштів, що робить інформаційну 
війну економічним і тому вельми небезпечним засобом збройної боротьби. «Силовий вплив» 
носить знеособлений характер і легко маскується під мирну діяльність. Одночасно, важко виз-
начити його національну приналежність і держава, яка здійснила інформаційну атаку. Часом 
жертва може навіть не усвідомлювати, що знаходиться під інформаційним впливом. 
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Не можна не згадати і про можливі загрози правам і свободам громадян у зв’язку 
із застосуванням інформаційної зброї. Технологічними методами можна звести нанівець 
найбільші завоювання демократії: право на свободу поширення інформації та доступу до неї, 
конфіденційність інформації про приватне життя та приватного інформаційного обміну між 
приватними особами.

Для підтримки зовнішньополітичної діяльності через соціальні медіа Європейський 
Союз намагається задіяти механізми узгодження та обміну інформацією щодо спільних 
загальноєвропейських інтересів, вироблення «спільної позиції» зі сприйняття та аналізу різних 
міжнародних подій, узгодження позицій національних урядів з європейською політичною 
поведінкою щодо визначення цілей та пріоритетів ЄС відносно третіх країн, якщо дипломатичні 
інструменти виявляються недостатніми для забезпечення спільної зовнішньої та безпекової 
політики ЄС.

У період глобалізації, яка торкнулася і науково-технічної, і інформаційно-теле-
комунікаційної сфери, що свідчить, і було викликане появою у цих галузях проривних роз-
робок, зв’язки між країнами стають дедалі залежнішими від заснованих на виключно основі 
інформаційних технологій інфраструктур, котрі перетинають державні кордони. Міжнародний 
характер загроз інформаційної агресії та злочинності визначає необхідність взаємодії як у 
регіональному, і на глобальному рівні, про те, щоб взяти узгоджені заходи зниження існуючих 
загроз. Жодній державі несила досягти цього самотужки.

Говорячи про вплив нових інформаційних технологій на процес дослідження міжнародних 
відносин, слід звернути увагу до дві сторони питання: фундаментальні теоретичні дослідження 
та дослідження прикладні [5, с. 60].

У фундаментальних дослідженнях з теорії міжнародних відносин поява цих технологій 
веде з одного боку зміну самого предмета дослідження, тобто самих міжнародних відносин. 
Змінюється роль держави, піддаються перегляду старі моделі суверенітету, розробляють нові 
концепції безпеки. Зрозуміло, усе це не полегшує життя теоретикам міжнародних відносин, 
вимагаючи від них своєчасного теоретичного осмислення фундаментальних змін у світовій 
системі. З іншого боку інформаційні технології надають теоретикам чимало нових і потуж-
них дослідницьких інструментів. Насамперед, це пов’язано з дедалі ширшим застосуванням 
кількісних методів дослідження. Проте застосуванням справа не обмежується. На даний час 
існують системи, що дозволяють окремим дослідникам здійснювати моделювання процесів, для 
яких ще десять-двадцять років тому потрібні були зусилля цілих інститутів. Таке моделювання 
за правильної організації дослідницького процесу здатне значно скоротити час, необхідний для 
кожної стадії дослідження, від генерування гіпотези до її перевірки. Отже, як і раніше, нові 
технології чинять вплив на працю дослідників, зайнятих теоретичними дослідженнями.

Набагато помітнішими є зміни, які нові інформаційні технології внесли в працю аналітиків, 
котрі займаються прикладними проблемами. Насамперед, обсяг інформації, доступної  їм, зріс 
у десятки, або навіть у сотні разів. Причому йдеться лише про інформацію, що належить до 
предмета дослідження, ігнорування якої може зробити результати аналізу некоректними. Хоча, 
доступ до всієї інформації здебільшого може бути, не зовсім безкоштовним (багато даних на-
даються лише на комерційній основі) і вимагає витрат за комунікаційне устаткування. Аналіз 
подібного обсягу інформації, також вимагає спеціального устаткування, програмного забез-
печення і праці багатьох досить кваліфікованих фахівців найрізноманітніших спеціальностей. 
Зараз проводити подібні дослідження здатні лише колективи, що володіють відповідною 
матеріальною базою. Прикладні міжнародні дослідження будуть ставати долею різних урядо-
вих агентств і в ще більшому ступені - аналітичних підрозділів різних фінансово-промислових 
і так званих фінансово-інформаційних груп [2, с. 27].

Таким чином, публічна дипломатія передбачає інформування громадськості про політику 
держави і популяризацію національних культурних цінностей, використовуючи як канали 
традиційної дипломатії, так і ПР-технології впливу на громадську думку. Її основними скла-
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довими є роз’яснення політики країни, встановлення контактів з лідерами думки зарубіжних 
країн, культурні та освітні програми тощо. До реалізації публічної дипломатії залучаються 
неурядові організації та лідери думки. Її основною метою є створення позитивного іміджу 
країни на міжнародній арені та формування сприятливого інформаційного середовища для 
реалізації національних інтересів та цілей. Перспективи подальших досліджень вбачаються 
у поглибленні вивчення всіх аспектів застосування інформаційно-комунікаційної технології 
«публічна дипломатія» з метою їх стандартизації та розробки відповідних методик для запро-
вадження в практичну діяльність органів влади.

Отже, інформаційно-комунікаційні технології виступають нині одним з головних 
засобів популяризації зовнішньополітичної діяльності держави, забезпечення публічного 
контакту зі світовою громадськістю, протидії недружнім інформаційно-пропагандистським 
кампаніям, інструментом формування інформаційної картини подій, джерелом інформування 
населення про надзвичайні ситуації та відстеження або припинення протиправної діяльності, 
тому подальші дослідження впливу соціальних медіа на зовнішньополітичну комунікацію 
між державами повинні бути спрямовані вивчення особливостей забезпечення прозорості 
зовнішньополітичних дій держави та підтримки зворотного зв’язку з різними цільовими 
групами.
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. М. Вірьовкіна
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Розглянуто сучасні тенденції підготовки фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності. Визначено вимоги щодо знань та вмінь майбутнього фахівця. Надано характери-
стику інформаційної складової навчального плану підготовки фахівців з документознавства 
та інформаційної діяльності.

Ключові слова: документознавство, документознавець, інформаційна діяльність, 
інформація, інформаційне забезпечення, інформаційне суспільство, навчальний план 
спеціальності

Постановка проблеми. В останні роки ми все частіше говоримо про те, що суспільство 
вступило в новий етап свого розвитку, для якого характерний новий спосіб виробництва — 
інформаційний. Це пов’язано, насамперед, із процесами інформатизації, впровадженням 
інформаційних технологій у різні сфери життя. Інформація стає основою генерування знань, 
основою комунікацій, виробництва й т.д. Практично ні в кого не викликає сумніву характери-
стика сучасного суспільства як суспільства інформаційного. Дослідники дають різні визна-
чення інформаційного суспільства, але сходяться в головному: інформація в інформаційному 
суспільстві перетворилася в головний стратегічний ресурс, стала домінуючою цінністю; а «ге-
нерування, обробка й передача інформації стали фундаментальними джерелами продуктивності 
і влади» [1]. 

Загальновизнаним на сьогодні є факт, що саме інформація - природна або штучна, прав-
дива або підроблена, офіційна або повсякденна, економічна, виробнича, екологічна та інша — 
виявляється головним джерелом руху суспільства, розвитку людини. Інформація лежить в 
основі прийняття рішень, формування світогляду, комунікативних відносин у суспільстві.

Чим зумовлена настільки значна роль інформації в розвитку суспільства? Ймовірно, 
насамперед, тим, що однією з інтегративних потреб людини виступає потреба в інформації, 
інформаційна потреба, що включається в усі види людської діяльності. Інформаційна діяльність 
становить основу механізму розвитку соціальної інфраструктури й тому передує, супроводжує 
й завершує будь-яку діяльність суб’єкта [2].

Інформатизація різних сфер людської діяльності сприяє росту потоків фінансової, техніко-
економічної, технологічної, виробничої й іншої інформації, а також породжує нові форми ви-
користання цієї інформації. Це викликало новий стрибок досліджень із проблем, пов’язаних з 
інформаційним забезпеченням різних сфер людської діяльності (наука, економіка, управління, 
виробництво, соціальна сфера й інші). Інформація стала розглядатися як один з головних видів 
ресурсів, які визначають економічний статус держави. Для динамічного розвитку економіки і 
суспільства рівень розвитку їх інформаційної інфраструктури, у т.ч. й самого інформаційного 
сектора, має відповідати, а краще — дещо випереджати темпи росту обсягів інформації. Свого 
часу розвиток науки і техніки, рівно як і розвиток систем управління діловою сферою, викликали 
процеси суспільного розподілу праці, що привели до спеціалізації, а потім і до відокремлення у 
межах колективного виробництва і використання наукових і ділових знань, конкретної праці по 
забезпеченню їх обігу в суспільному виробництві. Із сфер діяльності, в яких використовують-
ся і виробляються наукові і ділові знання, виокремилася діяльність, спрямована га підготовку 
інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг для постачання на основі обміну 
результатами діяльності усіх зацікавлених підрозділів суспільного виробництва [3].
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Останні дослідження і публікації. Розкриттю сутності, змісту, видів і форм інформаційної 
(інформаційно-аналітичної) діяльності присвячена досить не чисельна група наукових 
досліджень і праць навчально-методичного характеру. Мабуть, не помилимося, якщо за-
значимо, що на сьогодні існує невелика кількість навчальних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки  України для студентів вищих навчальних закладів, в назвах 
яких присутні словосполучення «інформаційна діяльність» та «інформаційно-аналітична 
діяльність», є навчальні посібники С. П. Кулицького [4] та І. В. Захарової, Л. Я. Філіпової 
[5]. Кулицьким С. П. [4] розглянуто основи ефективної організації інформаційної діяльності у 
сфері управління. Основною метою навчального посібника Захарової І. В. та Філіпової Л. Я. 
«Основи інформаційно-аналітичної діяльності» [5]  є опанування знань щодо теоретич-
них основ інформаційно-аналітичної діяльності, організаційно-методичних засад реалізації 
інформаційно-аналітичної діяльності в управлінській сфері та галузі науково-технічної 
інформації, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створен-
ня і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів. У навчально-
му посібнику Матвієнка О. В. [6] викладено основні підходи до розуміння інформаційного 
менеджменту, розглянуто питання розвитку наук інформаційно-комунікаційного циклу, 
питання теорії та практики інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління, 
висвітлено проблеми виробництва інформаційних продуктів та надання інформаційних по-
слуг. Російський автор Кузнєцов І. М. у своєму підручнику по інформаційно-аналітичній 
роботі [7] детально розкриває основні поняття, вибір методів дослідження, структуру та зміст 
етапів інформаційної та аналітичної діяльності, послідовність пошуку, аналізу та забезпечення 
захисту інформації. У «Справочнике информационного работника» [3] розглядається широ-
ке коло питань щодо організації роботи інформаційних працівників, інформаційної служби 
підприємства; визначається зміст інформаційних потреб; типологія, технологія формування 
внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів організації; види інформаційної продукції та 
порядок її створення; проблеми інформаційного забезпечення основних напрямків діяльності 
підприємства.

Проблеми та перспективи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності були розглянуті Власовою Г. В. [8], Кушнаренко Н. М. [9] та Філіповою Л. [10].

Зокрема, Власова Г. В. [8] наголошує та тому, що у зв’язку із стрімким розвитком в 
Україні інформаційного суспільства, з’явилися актуальні питання, що пов’язані з проблемою 
підготовки кадрів для інформаційної діяльності. Можна цілком з нею погодитися в тому, що 
дійсно виникає потреба у фахівцях, які працюватимуть саме з інформацією, а не з розробкою 
програмного оснащення інформаційної діяльності. Тобто, у таких спеціалістах, які зможуть 
здійснити інформаційне забезпечення управління, при цьому, професійно використовуючи 
комп’ютерну техніку та різноманітне програмне забезпечення. 

Кушнаренко Н. М. розглядає спеціальність «Документознавство та інформаційна 
діяльність» як дві рівноправні  змістовні складові  освіти — документну та інформаційну [9] 
та наголошує на тому, що підготовлені спеціалісти за вказаною спеціальністю зможуть вико-
нувати широке коло професійних видів діяльності.

Мета статті. Метою даної статті є визначення інформаційної складової у підготовці 
фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. 

Відомо, що для ефективної діяльності будь-якого підприємства, установи, організації чи 
фірми необхідне якісне інформаційне забезпечення його системи управління. Важливою оз-
накою такого забезпечення є шлях раціонального управління інформаційними процесами та 
ресурсами. Тому, виникає потреба у спеціалістах, які зможуть якісно забезпечити інформацією 
установу чи підприємство для прийняття управлінських рішень, керування великим обсягом 
інформації тощо.

Основний зміст статті. Сучасна науково-технічна революція ввела нове поняття —
інформаційне століття. Як відомо, на зміну аграрному суспільству прийшло індустріальне 
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суспільство, в наш час на зміну індустріальному — приходить  інформаційне суспільство, ос-
новою якого є інформаційні процеси та інформаційні технології.

Інформація — це єдиний ресурс, який не можна вичерпати повністю. Цей ресурс не 
тільки не вичерпується, а й увесь час поповнюється. Тобто, інформація є тим ресурсом, який 
необхідний як для процесу прийняття рішень, так і для визначення стратегічних, тактичних та 
оперативних завдань.

На світовому ринку інформацію прийнято розмежувати на основні сектори, які є актуаль-
ними і для України: сектор ділової інформації, сектор правової інформації, сектор інформації 
для спеціалістів, сектор масової інформації (інформації для користувачів), сектор технічних та 
програмних засобів.

Для ефективної діяльності підприємства необхідна інформація з усіх секторів, але успіх 
управління перше за все залежить від сектору ділової інформації. Цей сектор охоплює:

— біржову й фінансову інформацію, тобто інформацію про котирування цінних паперів, 
валютні курси, дисконтні ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни, інформацію про 
надання біржами, спеціальними службами біржової й фінансової інформації;

— економічну й статистичну інформацію - числову економічну, демографічну, соціальну, 
інформацію у вигляді рядів динаміки, прогнозних моделей, оцінок і т.д.;

— комерційну інформацію — інформацію з підприємств, фірм, про їхню продукцію, 
ціни, керівників і т.п.;

— інформацію комерційних пропозицій — інформацію про купівлю/продаж по певних 
товарних групах;

— ділові новини в галузі економіки й бізнесу;
— політичні, економічні новини, які цікавлять представників різних соціальних груп. Го-

ловними факторами тут є оперативність, відповідність фактам та достовірність (вірогідність). 
Інформаційне забезпечення є базою для побудови управлінської діяльності. Інформацію 

можна розглядати як деяку сукупність різних повідомлень, даних про предмети, явища, 
відношення тощо. Ці зібрані дані  систематизуються та перероблюються у вигляд (форму), що 
придатна для використання,  та грають в управлінні виключну роль.

Тобто, для забезпечення інформаційної діяльності будь-якого підприємства, установи, 
чи організації необхідно використовувати взаємопов’язану сукупність заходів, яка включає в 
себе сукупність інформаційних процесів, які поєднані у логічну, послідовну, цілеспрямовану 
систему та виконуються за допомогою комп’ютерних систем.

Відповідно до  даних тенденцій система вищої освіти також перетерпає позитивні зміни, 
пов’язані з інформатизацією суспільства й поступовою інтеграцією у світову освітню систему. 
З позицій формування і подальшого розвитку інформаційного суспільства трансформується 
і освіта в Україні, відбувається її орієнтація на зарубіжні освітні стандарти, розширюється 
спектр спеціальностей, орієнтованих на підготовку кадрів для інформаційної сфери, сфе-
ри документально-інформаційних комунікацій. Вищезгадані процеси зумовили появу в 
освітньому просторі вищої школи України спеціальності «Документознавство та інформаційна 
діяльність», популярність якої зараз зростає в усіх регіонах України. В Україні існує реальний 
попит на цю спеціальність на ринку праці, зумовлений не лише створенням інформаційно-
аналітичних підрозділів, інформаційно-рекламних служб на підприємствах, в організаціях, а й 
посиленням значення високоякісного інформаційного забезпечення керівних кадрів будь-якого 
рівня в будь-якій сфері – на базі комп‘ютерних та Інтернет-технологій [9].

Слід відмітити, що постановою Кабінету Міністрів України від  29 квітня 2015 року 
№  266 (із змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 27.09.2016 року 
№  674) [11] було затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти. Відповідно до даного переліку, вищі навчальні заклади у 
2016 році почали готувати фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа». Цією ж Постановою визначено що, здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих на-
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вчальних закладів до набрання чинності даної постанови, продовжують навчання відповідно 
до обраних напрямів підготовки та спеціальностей. Тобто, ще декілька років вищі навчальні 
заклади будуть випускати здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Документознавство та 
інформаційна діяльність».

Саме тому, при підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності 
особлива увага приділяється розвиненню навичок та вмінь щодо організації інформаційного 
забезпечення управління. Адже прогрес в організації інформаційної діяльності тісно 
взаємопов’язаний з розвитком таких технологічних процесів, як обробка повідомлень та їх 
передача [4]. Ці процеси зазнали великих змін із впровадженням персональних комп’ютерів та 
новітніх цифрових технологій. Навчальним планом спеціальності передбачена велика кількість 
дисциплін, які тісно пов’язані з новітніми інформаційними технологіями (інформаційні систе-
ми в праві, інформаційні системи обліку та управління, системи корпоративного автоматизо-
ваного документообігу, інформаційно-пошукові системи та ін.), організацією інформаційної 
діяльності та  системним аналізом інформаційних процесів тощо.

Крім того, навчальним планом спеціальності передбачені дисципліни, які у майбутніх 
фахівців розвивають вміння щодо аналітичної та синтетичної переробки інформації 
(документів). А це дає змогу забезпечити керівників своєчасною, якісною та релевантною 
інформацією. 

Отже, сучасний фахівець з документознавства та інформаційної діяльності  зможе 
реалізувати свій професійний потенціал у державних та громадських організаціях, забезпечу-
ючи інформацією усі управлінські процеси за допомогою новітніх методик обробки й аналізу 
документації; у комерційних структурах, організовуючи служби інформаційного забезпечення 
підприємницької діяльності, правовий та технічний захист комерційної інформації; у архівах 
(державних чи відомчих), створюючи і використовуючи архівні банки даних, переводячи 
архівні фонди у машиночитану форму; у рекламних чи видавничих агентствах тощо. 

Важливість підготовки таких спеціалістів викликана відповідальністю управлінських 
рішень; величезним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати для ухвалення правильно-
го рішення; відсутністю часу і професійних навичок у керівників, які не володіють багатьма 
прийомами збору, обробки та аналізу даних.

На спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» вивчаються не 
лише сучасні технології обробки інформації (інформаційно-комп’ютерний блок дисциплін: 
інформатика, міжнародні інформаційні системи, бази даних, комп’ютерне і програмне за-
безпечення діяльності сучасного офіс-менеджера, криптографія, основи веб-дизайну), а й 
логічні (логіка — формальна і неформальна), лінгвістичні (вступ до мовознавства, стилістика і 
літературне редагування тексту, вступ до структурної лігвістики, психолінгвістика, текстологія), 
психологічні (педагогіка і психологія, соціальна психологія, політична психологія, психологія 
управління, психотехнології в рекламі), соціологічні (вступ до соціології, якісні і кількісні ме-
тоди соціологічних досліджень, соціологія масових комунікацій, соціологія громадської дум-
ки, етносоціологія, соціально-текстологічний аналіз, методи аналізу друкованих ЗМІ) основи 
переробки інформації в процесі її використання (інформаційно-комунікативні дисципліни: 
риторика, теорія і практика комунікацій, теорія і практика масових комунікацій, теорія і прак-
тика зв’язків з громадськістю, менеджмент, маркетинг, системологія та системний аналіз, 
інформаційно-аналітична робота), а також іноземні мови, що дає можливість працювати з 
інформацією на різних мовах.

Практичний контекст підготовки базується на специфіці застосування документознавчих 
знань та особливостях інформаційних відносин у різних сферах суспільного життя. Підготовка 
ведеться за такими напрямками:

— документознавчий цикл дисциплін (загальне документознавство та архівознавство — 
це науки, що вивчають історію, теорію документа, формують поняттєво-категоріальний аппарат 
документознавства та розробляють методику роботи з документами; галузеве документознав-
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ство розглядає основні сфери застосування різних видів документів (загальне діловодство або 
документаційне забезпечення в управлінській діяльності, кадрове діловодство, спеціалізоване 
діловодство (документація в рекламній діяльності, дипломатичні документи, документи в 
науковій діяльності та ін.); документаційно-управлінська система, яка складається із нагро-
мадження документних фондів, технічних засобів їх зберігання, опрацювання та пошуку 
інформації та система управління нею);

— комунікаційно-інформаційне забезпечення менеджменту включає процеси взаємодії 
всередині організації та з зовнішньою громадськістю (теорія та практика комунікацій, етика 
ділового спілкування, конфліктологія та теорію ведення переговорів, маркетингові комунікації 
(реклама, стимулювання збуту, спонсорство, виставки тощо), зв’язки з громадськістю (PR), 
теорія пропаганди, міжетнічні комунікації, теорія та практика менеджменту (менеджмент, ме-
неджмент у сфері PR), політичний консалтинг, іміджелогія;

— цикл інформаційно-аналітичних дисциплін (аналітико-синтетична обробка документів, 
інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації, соціологія масових 
комунікацій, методи аналізу друкованих засобів масової інформації;

— цикл інформаційно-технічних дисциплін включає: теорію інформації (приро-
да інформації, системи кодування інформації, особливості передачі інформації тощо), 
криптографію (шифрування та дешифрування повідомлення, електронний цифровий підпис), 
міжнародні інформаційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерне забезпечення сучас-
ного офісу.

Такий зміст підготовки знайшов своє відображення у наступних спеціальних компетент-
ностях спеціалістів документно-інформаційного напряму: 

— забезпечення відбору, аналізу, оцінки, систематизації, моніторингу, організації, 
зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких 
формах; 

— використання методів систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації 
для різних типів контенту та носіїв; 

— використання сучасних прикладних комп’ютерних технологій та програмного забез-
печення для вирішення завдань; 

— аналіз закономірностей функціонування потоків та масивів документів та електрон-
них даних;  

— створення чіткої, стислої та точної управлінської документації відповідно до чинних 
стандартів; 

— підтримання ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користува-
чами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації; впровадження 
інноваційних технологій виробництва інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості 
інформаційного обслуговування користувачів бібліотек та архівів; 

— проектування та створення інформаційних систем, ресурсів, продуктів, систем та 
послуг; 

— використання PR-технологій та організація системи соціальних комунікацій в умовах 
сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;

— застосування принципів проектування баз даних, інформаційних систем, соціальних 
мереж, цифрових бібліотек та архівів; 

— використання та вдосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, 
організація цифрових архівів, електронних бібліотек, проблемно-тематичних баз та банків 
даних; створення, наповнення та забезпечення функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у 
мережі Інтернет;

— опанування технологією електронного урядування та електронного документообігу; 
— опанування та застосування технології системного аналізу інформаційної діяльності; 

подальше навчання з високим рівнем автономності.
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Отже, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» містить дві 
рівноправні змістовні складові освіти — документну (документознавство) та інформаційну 
(інформаційна діяльність), спрямовані на підготовку кадрів для документно-інформаційної 
(документно-комунікаційної) галузі суспільства, а не лише для діловодства, як в Росії. У 
результаті підготовки за вказаною спеціальністю Україна має отримати фахівця, здатного 
кваліфіковано виконувати широке коло професійних видів діяльності з документами: від їх 
створення і стандартизації — до розробки й експлуатації різноманітних автоматизованих си-
стем аналітико-синтетичної обробки документів. У галузі інформаційної діяльності випуск-
ник вузу — це інформаційний менеджер, референт-аналітик, розробник баз даних наукової та 
ділової інформації і т.д. Цей висновок  підтверджується подвійною кваліфікацією випускни-
ка — «документознавець, спеціаліст з інформаційної діяльності».

У межах здійснення інформаційної діяльності фахівець, зокрема, має бути підготовлений 
до виконання наступних функцій: — здійснювати інформаційну діяльність у сфері управління, 
включаючи управління інформаційними процесами в організації, вивчення інформаційних по-
треб і запитів працівників, формування та використання інформаційних систем з метою при-
йняття оптимальних рішень у різних сферах діяльності, збір, систематизацію, переробку та 
надання інформації; — брати участь у розробці та функціонуванні баз даних, забезпеченні їх 
наповнення, зберігання, пошуку та захисту інформації; розробляти Web-сторінки, здійснювати 
пошук інформації в мережі ІNTERNET, забезпечувати професійні і ділові комунікації у мережі 
ІNTERNET; — брати участь у постановці завдань, проектуванні, експлуатації та удосконаленні 
(у частині інформаційного забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем 
управління, а також новітніх інформаційних технологій (у тому числі безпаперових), які базу-
ються на застосуванні обчислювальної і мікропроцесорної техніки, проектуванні і актуалізації 
баз банків даних тощо.

Висновки. Таким чином, сформульована і окреслена в статті інформаційна складова 
моделі фахівця з документознавства та інформаційної діяльності потребує подальшого вивчен-
ня і удосконалення. Це пов’язано із змінами назви спеціальності («Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа») та може бути досягнуто, насамперед, шляхом коригування окремих модулів 
фахової підготовки, зокрема, через введення вибіркових навчальних дисциплін, які забезпе-
чуватимуть різноманітні спеціалізації. Закладені вузькоспеціальні дисципліни сприятимуть, 
на нашу думку, подальшому поглибленню знань і навичок студентів в галузі інформаційної 
діяльності. Удосконалення змісту навчальних дисциплін т.зв. «інформаційного циклу» має 
здійснюватися з урахуванням сучасних динамічних процесів, що відбуваються в документно-
інформаційній галузі соціальної діяльності, а також шляхом постійного моніторингу і опрацю-
вання джерел наукового, навчально-методичного характеру, що має призвести до досягнення 
високої якості навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з документознавства 
та інформаційної діяльності.
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УДК 651 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

А. О. Шевчук, О. В. Шевчук 
Українська академія друкарства

У статті розглянуто особливості застосування систем автоматизованого 
документообігу у контексті формування інформаційної безпеки підприємства. Описано 
чинники, за яких електронний документ набуває юридичної сили, а також способи захисту 
інформації в системах автоматизованого документообігу для її збереження протягом усього 
життєвого циклу. Визначені заходи інформаційної безпеки підприємства при потенційних не-
безпеках та загрозах, які можуть існувати щодо документів на різних стадіях їхнього про-
ходження, та запропоновано модель системи безпеки автоматизованого документообігу 
підприємства.

Ключові слова: економічна безпека підприємства,  інформаційна безпека підприємст-
ва,система автоматизованого документообігу,  електронний документ, цифровий електрон-
ний підпис, підсистема захисту документів

Постановка проблеми. Економічна безпека — це складна багатофакторна категорія, 
яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність 
національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, 
суспільства і держави на якомусь визначеному рівні. Економічна безпека підприємства – це 
такий стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки та 
устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефек-
тивне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного 
й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам. Варто 
відзначити, що сьогодні найбільш цінним і дорогим ресурсом стає інформація про всі види 
діяльності організації, яка зафіксована в електронних документах.  Тому сучасні вчені, аналізуючи 
структуру економічної безпеки підприємства [15], разом із такими її складовими як фінансова 
(досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);  політико-правова (дотримання 
чинного законодавства, всебічне правове забезпечення правової діяльності підприємства);  
інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, 
ефективне управління персоналом);  екологічна (дотримання чинних екологічних норм);  сило-
ва (забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства), техніко-технологічна (ступінь 
відповідності застосованих на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови 
оптимізації витрат ресурсів); виділяють інформаційну складову, яка характеризується рівнем 
захисту комерційної інформації та документообігу, а також можливістю використання сучас-
них засобів зв’язку [15, с. 44–46 ]. Інформаційна безпека підприємства стає обєктом науко-
вих досліджень.Широке запровадження електронного документообігу та визнання юридичної 
сили цифрових підписів активізувало розвиток  автоматизації управління процесами проекту-
вання та використання документів. Це визначає актуальність дослідження систем автомати-
зованого документообігу, успішне функціонування яких стає одним із чинників формування 
інформаційної безпеки підприємства.

Останні дослідження та публікації. Сьогодні предметом грунтовних досліджень 
українських науковців стають інформаційні технології,  інформаційні системи, бази даних 
[13, 14], а також способи організації систем автоматизованого документообігу [3], основні не-
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безпеки в системах автоматизованого документообігу [4], моделі системи захисту документів 
[5], інформаційна безпека та захист інформації [6], організаційне забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства, розроблення антикризових технологій, механізмів за-
безпечення фінансової безпеки підприємства [10–12, 15], вивчення проблем економічної без-
пеки функціонування обліково-аналітичних систем підприємств під час електронної звітності 
[1] тощо. 

 Говорячи про інформаційну безпеку підприємства, необхідно враховувати умови для 
успішного функціонування систем автоматизації документообігу, які передусім стосуються 
електронних документів, а також розроблені методи семантичного захисту інформації в систе-
мах документообігу [2, 5], чинне законодавство щодо захисту інформації в автоматизованих 
стистемах [7–9]. 

Щоб мати юридичну силу, електронний документ повинен відповідати чітким вимогам 
виконавчої дисципліни, що спирається на стандартизовані процедури діловодства і заходи за-
хисту інформації для її збереження протягом усього життєвого циклу. Організаційно-правові 
засади електронного документообігу та використання електронних документів, тобто щодо 
створення, відправлення, пересилання, одержання, зберігання, обробки, використання та зни-
щення електронних документів, встановлює Закон України «Про електронні документи та елек-
тронний документообіг». Цю сферу також регулюють Закон України «Про електронний циф-
ровий підпис», окремі положення законів України «Про інформацію», «Про захист інформації 
в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про зв’язок», «Про обов’язковий 
примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», а також інші 
нормативно-правові акти, список яких регулярно поповнює Верховна Рада України, зокрема 
розглядаючи законопроекти про діяльність у сфері інформатизації, захист персональних да-
них, моніторинг телекомунікацій тощо.

З 01.01.2004 набули чинності закони України «Про електронні документи та електрон-
ний документообіг» (сьогодні в редакції станом на 30.09.2015) та «Про електронний цифро-
вий підпис». Для укладання міжнародних торговельних угод у розвинених країнах швидкими 
темпами поширюється використання сучасних засобів зв’язку та IT. Положення «Віденської 
конвенції з міжнародної торгівлі товарами» підкреслюють необхідність враховувати викори-
стання технологій електронної передачі повідомлень. Так, Гамбурзька «Конвенція ООН з пере-
везення товарів морським транспортом» чинна з 1992 p., що замінила Гаазьку конвенцію 1924 p., 
щодо єдиних уніфікованих правил оплати фрахту визнає у документах письмовий та електрон-
ний підпис. А згідно з «Конвенцією про відповідальність операторів транспортних терміналів 
у процесі міжнародної торгівлі» визнається достовірність електронного і механічного підпису 
на квитанціях, виданих оператором транспортного терміналу. Під час розроблення цих законів  
у галузі електронного документообігу використано рекомендації СЕРАСТ (Центру ООН зі 
спрощення процедур і методів в органах управління, торгівлі та на транспорті), законодавство 
ФРН та Австрії, а також типовий Закон UNCITRAL Комісії ООН з міжнародного торгового пра-
ва та Директиву 1999/93/ЕС Європарламенту та ЄС від 13.12.1999 р. про структуру спільноти 
для електронних підписів. Мета законів - надати електронним документам юридичної сили, 
рівної паперовим, і зробити електронний цифровий підпис інструментом не лише електрон-
ного документообігу, а й укладання угод, впровадження платіжних систем електронного типу, 
електронних цінних паперів тощо. За властивостями застосування електронний цифровий 
підпис можна використовувати для підтвердження цілісності, дійсності та авторства будь-яких 
електронних документів: текстових, графічних, «голосових», окремих текстових рядків і чис-
лових полів тощо. Хоч ці законодавчі документи й мають багато посилань і перехідних норм, 
що свідчить про певну невиваженість окремих норм через відсутність досвіду, впровадження 
електронного обміну даними (електронного документообігу) дає змогу вітчизняним фірмам 
не лише підвищити конкурентоспроможність, а й значно спростити внутрішні процедури на 
стадії оформлення експортно-імпортних операцій. Закони призначені допомогти суб’єктам го-
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сподарювання в Україні зорієнтуватися щодо запровадження IT у єдиному інформаційному 
просторі, ширше й ефективніше використати свій виробничий потенціал [13,  с. 21–22].

Мета статті - розглянути використання систем автоматизованого документообігу у 
контексті формування інформаційної безпеки підприємства.

Виклад основного маттеріалу. Розглядаючи інформаційну безпеку як один із видів за-
безпечення безпеки бізнесу, необхідно зазначити, що вона займає провідне місце серед всіх 
інших видів безпеки. Інформаційна безпека — це  захищеність інформації і підтримуючої 
інфраструктури від випадкових або навмисних дій природного або штучного характеру, які 
можуть завдати неприйнятного збитку суб’єктам інформаційних стосунків, зокрема власникам 
і користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Захист інформації — це комплекс 
заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки. Захист інформації відбувається 
методом підтримання цілісності, доступності, а якщо потрібно — конфіденційності інформації 
і ресурсів, які використовуються для введення, зберігання, обробки і передачі даних. Наслідки, 
до яких призводить реалізація загроз — втрата інформації, модифікація (змінення інформації 
на неправдиву, вона коректна по формі і змісту, але має інше значення) і ознайомлення з 
інформацією сторонніх. Результат таких змін може бути непередбачуваний: від невинних 
непорозумінь до величезних фінансових втрат. Попередження таких наслідків — основне за-
вдання інформаційної безпеки [6,  с. 4].

Як зазначають дослідники, електронні документи у порівнянні з паперовими, здійснили 
такий же прорив, як, свого часу, друковані документи у порівнянні з рукописними [2, с. 5]. 
Оскільки комп’ютерні технології здійснили переворот у діловодстві, повністю автоматизував-
ши його, забезпечуючи вертикальні і горизонтальні зв’язки для обміну інформацією, тепер 
можна використовувати мережу для пересилання документа і централізованого стеження за 
діловодством — аж до обробки виконавцями документів на своїх місцях [13, с. 7]  

Окремо зупинимося на автоматизованих системах документообігу (АСДО), які були 
першими системами, що створювалися в структурах систем автоматизованого управління 
підприємствами. Система автоматизованого документообігу — це сукупність засобів, які за-
безпечують усі аспекти створення та існування документів. До основних компонентів АСДО, 
що реалізують її функціональні можливості, належать такі системи:

— проектування документів,
— контролю документів,
— використання документів,
— безпеки документів, а також
— база даних документів,
— технічні засоби реалізації АСЕДО [2, с. 7].
Одним із основних елементів структури АСДО є зворотний зв’язок, який забезпечує 

замкнутий цикл функціонування документа. Це означає, що структура АСДО повинна бути 
циклічною, і такий цикл повинен бути щонайменше одноразовим. Розглянемо загальну 
функціональну схему АСДО (рис. 1) де:

МСД — мета створення документа;
ІПД — ініціація проектування документа згідно із вказаною метою;
ВД — виробництво документа;
АФД — алгоритм формування документа;
КДв — користувач документа всередині АСЕДО, якому сформульовано завдання 

управління;
КДз — користувач документа ззовні АСЕДО;
ЗС — зовнішня система документообігу;
ВС — виконавча система управління об’єктами;
ОУ — об’єкт управління, на який здійснюється виконавча дія;
СКЗС — система контролю зміни станів об’єкта управління;
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СВД — система відображення даних;
АРУО — аналіз результату управління об’єктом;
ПАРУ — система проведення адекватності змісту документа з результатами управління 

об’єктом;
ССД — система супроводу документа;
НЗБ — нормативно-законодавча база даних, яка містить еталони документів;
ЗБЕД — закрита база даних еталонних документів.

Рис. 2. Загальна схема АСДО

Наведена функціональна схема АСДО найбільш загально відображає основні компонен-
ти системи документообігу [2, с. 8–9]. Виходячи із загальної схеми, видно, що обов’язковими 
компонентами АСДО є такі компоненти, як КДв та ОУ.В рамках блоку КДв передбачається 
отримувати від об’єкта управління інформацію про результати управляючої дії документа. Це 
означає, що функціональний блок АРУО реалізується в рамках діяльності фахівців, що нале-
жать до категорії користувачів документа.

Природно, що документ як інструмент управління повинен узгоджуватись з відповідними 
правилами використання документів. Це означає, що система використання документів по-
винна бути пов’язана з системою проектування документів зворотним зв’язком, через який 
передається в нормалізованій формі вся необхідна інформація про поточний стан об’єктів 
управління [2, с. 14].  

Кожний документ, крім змістовної текстової частини вміщує певну систему параметрів, 
які його характеризують. Такі параметри переважно носять технологічний характер. Справа 
в тому, що процес проектування, транспортування, використання та зберігання документів є 
складною технологічною процедурою, яку досить важко реалізувати, опираючись тільки на 
зміст документа. Це зумовлено тим, що соціальні об’єкти за своєю структурою, способом 
функціонування, своєю важливістю та низкою інших форм проявів є досить складними. Це 
потребує участі в реалізації управління процесом фахівців різного профілю. Для того щоб 
користувач документа не був змушеним у кожному конкретному випадку звертатися до всіх 
необхідних фахівців і щоб документ не був занадто громіздким, необхідно в документі ви-
користовувати певний комплект параметрів, які характеризували б його з точки зору всіх 
необхідних аспектів способу його використання, незалежно від змістовної суті, яку документ 
вміщує в текстовій формі. Прикладом таких параметрів, насамперед, є параметри таємності, 
часу актуальності та параметр, який визначає сферу застосування документа [2, с.14].

Сьогодні існують різні системи керування документообігом. Порядок розподілу 
документів по папках, папок — по шафах, шаф — по кабінетах відображено в системах ке-
рування документами (document management) з простим і зручним інтерфейсом. Пошук 
якогось документа цілком нагадує традиційний пошук, коли в електронному «кабінеті» по-
ступово відкривають шафу, папку і, переглядаючи документи, складені в порядку зростання 
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реєстраційних номерів, швидко знаходять потрібний матеріал. На відміну від пошуку за будь-
яким реквізитом чи набором реквізитів документа (скажімо, за автором резолюції), візуальне 
відображення сховища дає можливість швидше знайти документ [ 13, с. 7].

Кожна корпорація має свій регламент документообігу, не настільки простий, щоб його 
реалізувати засобами електронної пошти. Кожен документ повинен пройти певним маршру-
том, що визначений жорстко чи допускає ситуативні варіації. Потреба в автоматизації докумен-
тування бізнес-процесів спричинила появу систем керування ходом робіт (потоками робіт) — 
workflow management. Ці системи регламентують напрямок документопотоку залежно від типу 
документа та його реквізитів, автоматично надсилаючи документ конкретному виконавцю за 
заздалегідь сформульованими правилами. Так, якщо у платіжному документі зазначено суму 
до 1000 грн, то він іде на підпис фінансовому директору, якщо ж понад 1000 грн — лише пре-
зиденту корпорації. Докорінна відмінність систем document management від workflow полягає 
в такому: перші орієнтовано на впорядковане збереження документів; другі реалізують складні 
схеми проходження документів. Постійні організаційні труднощі викликає паралельна робота 
з документом кількох виконавців. Вона потребує кількаразових передач один одному проектів 
документів, особливо якщо зміст однієї частини документа впливає на зміст іншої. З появою 
комп’ютерних мереж з’явилася можливість автоматизувати паралельну роботу з документом 
так, щоб, по-перше, чимало виконавців могли одночасно звернутися до одного документа, а, 
по-друге, внесені кимось зміни негайно стали відомі іншим учасникам процесу. Вдавана про-
стота забезпечення групового доступу до документа призвела до багатьох проблем (напри-
клад, як реагувати на одночасне виправлення однієї ділянки тексту), дозволених у системах 
групового доступу groupware [13,  с. 8–9].

Варто окремо зупинитися на безпеці систем документообігу, яка базується на організації 
глибокого контролю за основними параметрами документів та розробленні політики си-
стеми захисту інформації в локальних мережах. Все це дозволяє захистити документи від 
несанкціонованого доступу і будь-яких змін. Захист документів в АСДО є однією з ключових 
функцій, які повинні реалізуватися в системі. В рамках системи АСДО слід розрізняти такі 
функціональні підсистеми, що стосуються захисту документів та різних аспектів виконання 
цих функцій:

— підсистема контролю документів,
— підсистема захисту документів [13, с. 26–27].
У сучасних АСДО переважно обмежуються функціями контролю. Часто сама АСДО 

розглядається як система контролю виконання дисципліни роботи з документами. Вона зво-
диться до контролю виконавців, які працюють з документами, та контролю документів, що 
проектуються. В структурі підсистеми контролю документів слід розрізняти такі функції:

— контроль виконання документів (робота з документами);
— контроль документів, що проектуються;
— контроль ефективності документів та окремих його параметрів.
АСДО в цілому слід розглядати як систему, в якій поєднуються підсистема автоматизації 

проектування документів та підсистема контролю всіх етапів існування та функціонування 
документів. Тому можна говорити про можливість контролю документів на всіх цих етапах 
життя документа. Використання терміну «життя документа» зумовлене тим, що період його 
функціонування визначається тільки тим часом, коли документ використовується безпосеред-
ньо для виконання функції управління. Останній період називається часом актуальності доку-
мента. Продовженням періоду актуальності є час архівації документа, або час його зберігання. 
Ці два періоди загалом об’єднуються у час життя документа. Засоби контролю документа в 
основному призначені для перевірки документа протягом його життя на відповідність всіх 
параметрів документа поточному стану документа та відповідності цього стану кожному окре-
мому інтервалу його життя. Тому треба розглядати методи контролю документів відповідно до 
всіх інтервалів їх функціонування в рамках АСДО.
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Першим етапом, або технологічним інтервалом, який необхідно проаналізувати з точки 
зору контролю документів, є інтервал проектування документів. На цьому інтервалі можуть 
виконуватися такі контролюючі функції:

— контроль засобів проектування;
— контроль типу документа, що проектується;
— контроль коректності документа;
— загальний контроль документа;
— контроль термінів проектування документа [13, с. 27].
 Контроль засобів проектування документів є надзвичайно важливим в системах 

автоматизації проектування, коли такими засобами є стандартні чи спеціальні програмні засо-
би. Переважно засобами проектування текстових документів є текстові редактори, орієнтовані 
на різні операційні системи. Різні редактори підтримують різні види сервісу, який широко 
використовується при проектуванні документів. Прикладом може служити графічний сервіс, 
який дозволяє в рамках документа будувати таблиці, графіки, гістограми та інші графічні 
примітиви, необхідні для того, щоб документ можна було використовувати для управління 
об’єктами. Переважно досить складні документи проектуються кількома спеціалістами на 
різних робочих місцях і тому, у випадку використання взаємно несумісних засобів проек-
тування, стає неможливим використовувати в одному документі різні фрагменти такого до-
кумента, які виготовлені на різних несумісних між собою програмних засобах. Крім того, в 
АСДО існує можливість використовувати електронні засоби транспортування документів, що 
може бути досить зручним при виконанні роботи по узгодженню проектованого документа із 
спеціалістами інших організацій. Використання в цьому випадку несумісних або неоднакових 
засобів проектування може призвести до неможливості використання такого сервісу.

Контроль типу проектованого документа є важливим ось чому: кожний фахівець, який 
бере участь у проектуванні документа, повинен формувати окремий фрагмент чи цілий доку-
мент відповідно до тих вимог і норм, які визначають конкретний тип документа. Це означає, 
що типи документів визначаються структурами документів, шаблонами, які можна викори-
стовувати для формування окремих фрагментів документів, та зразками окремих полів, що 
є типовими для кожного документа. Такий контроль дозволяє відслідковувати факт проекту-
вання фахівцями інших документів, які не повинні проектуватися на даному робочому місці 
або даним фахівцем. Це дозволить уникнути ситуації, коли в АСДО виникає неавторизований 
документ, який може виявитися несанкціонованим для даної АСДО. Поява несанкціонованого 
документа, особливо у випадку, коли АСДО працює частково або повністю з електронними 
документами, може призвести до негативних наслідків при його потраплянні в систему вико-
ристання документів.

Контроль коректності документа є обов’язковою технологічною складовою процесу 
проектування документа. Оскільки документ розглядається як засіб управління соціальним 
об’єктом чи процесом, то виконавець, який проектує такий документ, мусить бути спеціалістом 
з управління такими об’єктами. Очевидно, що такого типу документи проектує група 
спеціалістів, які в повній мірі володіють питаннями управління соціальними об’єктами чи 
процесами. В рамках співпраці такої групи фахівців існують виконавці, які здійснюють кон-
троль коректності семантики документа з точки зору його відповідності функціям управління 
об’єктом чи процесом.

Загальний контроль документа, з огляду на його значущість для соціальних процесів, 
переважно здійснює керівник організації чи уповноважені його заступники, які несуть 
відповідальність за наслідки використання такого документа для управління соціальними про-
цесами [13, с. 29].

Контроль термінів проектування документів є досить важливим, оскільки відсутність 
документа у визначений час призводить до зриву можливості функціонування соціальних 
об’єктів. Але контроль термінів проектування не обмежується контролем кінцевих термінів, а 
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стосується контролю графіка виготовлення документа. Важливість існування графіка виготов-
лення документа грунтується на тому, що технологічно процес проектування і виготовлення 
документів є досить тривалим і цей час не може бути скорочено за рахунок більш інтенсивної 
діяльності фахівців. Це пов’язано насамперед з техноло-гічними процесами узгодження до-
кумента, з обгрунтуванням документа та іншими факторами, які потребують певного часу. 
Оскільки графік складається з урахуванням усіх особливостей проектування документа, врахо-
вуючи можливість затримок, то такий контроль забезпечує своєчасне виготовлення документів.

Оскільки система документообігу передбачає можливість відслідковувати і управляти 
всім циклом життя документа, розглянемо технологічний період функціонування документа, 
починаючи з моменту надходження його в організацію споживача і до моменту відправки да-
них зворотного зв’язку, які стосуються отриманого документа.

В АСДО, як і в будь-якій системі управління, існують певні правила реакції на докумен-
ти, які забезпечують необхідні управляючі дії і організацію зворотного зв’язку з виробником 
документів. Якщо користувач документа є безпосереднім виконавцем відповідних управляю-
чих дій, то відносно об’єкта управління здійснення таких дій може полягати у проектуванні 
безпосередніх внутрішніх документів, які виконують управляючу дію. Контроль в цьому ви-
падку здійснюється шляхом використання зворотного зв’язку для передачі даних виробнику 
документа про термін здійснення управляючих дій, які можуть регламентуватися самим до-
кументом, або встановлюватися внутрішніми нормативними документами користувача та спо-
собом здійснення таких дій.

Крім того, для контролю ефективності дії документа виконавець управляючих дій через 
деякий час ̂ t, який визначається величиною реакції управяючого об’єкта на сигнал управління, 
передає дані про ефект управляючої дії документа. Такий обмін між виконавцем і виробником 
документів, як правило, існує постійно, оскільки виробник документів, переважно, представляє 
собою управляючу організацію відносно організації користувача документів. У цьому випад-
ку підлегла організація з встановленою періодичністю передає документи з інформацією про 
виконання дій управління соціальними об’єктами згідно вимог звіту про свою діяльність. По 
суті, такий звіт — це документ, що реалізує зворотний зв’язок між виконавцем і виробником 
документів.

У тексті такого звіту, як правило, наявна інформація, яка дозволяє в межах контролю-
ючих функцій проводити аналіз самих документів, їх структури та параметрів. На основі 
цього в рамках системи виробника розв’язується завдання оптимізації документів. Таке за-
вдання полягає в аналізі ефективності параметрів документів. Наприклад, такий параметр, як 
міра таємності документа, встановлюється проектантом, а фактична доцільність певної вели-
чини значення цього параметра визначається при конкретному використанні документа для 
управління відповідним об’єктом. Наприклад, якщо використання управляючої дії потребує 
створення внутрішнього документа, який за своїм змістом знижує рівень таємності вхідного 
документа і це не призводить до зниження ефективності управляючої дії документа, то значен-
ня параметра у вхідному документі доцільно знизити.

 Може скластися враження, що зміна значення параметра таємності не є принципо-
вою, але, прийнявши до уваги різні вимоги до порядку роботи з документами різних рівнів 
таємності, стає зрозумілим, що оптимізація документа за цим параметром є актуальною.

Іншою важливою підсистемою системи документообігу є підсистема захисту документів. 
У підсистему захисту документів входять як фізичні, так і програмно-апаратні засоби, які до-
зволяють здійснювати контроль несанкціонованого доступу і гарантувати безпеку документів.

Розглянемо основні типи засобів захисту, які орієнтовані на роботу у різних фрагментах 
технологічного процесу АСДО. Наведені нижче типи засобів забезпечують:

— захист документів у процесі їх проектування,
— захист документів на етапі їх функціонування,
— захист документів при їх зберіганні.
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Розглянемо кожен тип засобів захисту більш детально. Засоби захисту документів при їх 
проектуванні є найбільшими за кількістю та найбільш складними в організації їхньої роботи.

Будьякі засоби захисту розробляються на основі існуючих чи можливих загроз. В цьо-
му випадку класифікація таких засобів здійснюється на основі даних про загрози, які мо-
жуть існувати або виникати на етапі проектування документів. Слід зазначити, що наявність 
загрози не означає необхідності виникнення дій, які її використовують для проведення 
несанкціонованого втручання в документи. Такі дії, які можуть здійснюватися для реалізації 
несанкціонованого втручання відносно документів, прийнято називати атаками. Таким чином, 
наявність загрози не означає, що обов’язково буде здійснена атака на документ.

Розглянемо, які саме загрози можуть існувати відносно документа на етапі його проекту-
вання чи виготовлення. З усієї сукупності загроз можна виділити такі основні типи:

— заміна суті опису управляючої дії;
— зміна значень параметрів документів;
— несанкціоноване створення документа;
— впровадження в документ фрагментів, які повністю або частково суперечать початковій 

меті проектування документів;
— використання несертифікованих засобів для проектування документів;
— зміна технологічних етапів проектування документа [13, с. 31].
В кожній реальній системі АСДО, яка відображає специфіку проектування документів чи 

особливості об’єктів управління, можуть існувати свої специфічні загрози крім вищевказаних. 
Вказані загрози є типовими для існуючих систем документообігу. Розглянемо способи реалізації 
засобів захисту від атак, що використовують відповідні загрози. Зазначимо, що атаки можуть 
використовувати не тільки одну загрозу, а й сукупність загроз. Тому кількість можливих атак є 
завжди більша, ніж кількість окремих загроз. Очевидно, що засоби захисту повинні протидіяти 
не загрозам, а самим атакам, які є послідовністю дій, що використовують існуючі загрози. Для 
простоти розглянемо ситуацію, коли кожна атака використовує одну загрозу для здійснення 
несанкціонованих дій проти документа. Саме такий підхід використовується в існуючих систе-
мах контролю і системах захисту, а останні реалізуються в рамках ідеології систем контролю і 
це призводить до ускладнення систем контролю та реалізації громіздких процедур здійснення 
цього контролю. В результаті такого суміщення в багатьох випадках у реальних АСДО не всі 
процедури контролю виконуються, що веде до змін в документах та погіршує їх управляючі 
функції. Принципова різниця між системою контролю і системою захисту полягає у тому, що 
система контролю і відповідні процедури контролю здійснюються згідно з наперед встановле-
ними вимогами у визначені моменти часу, незалежно від того, чи результат контролю викриє 
те чи інше відхилення, чи ні. Система захисту ініціює процедури протидії атакам тільки в 
тому випадку, якщо здійснюється відповідна атака відносно документа і АСДО в цілому. Це 
дозволяє більш оптимально здійснювати заходи, які повинні забезпечувати необхідний рівень 
якості документів, що проектуються в АСДО. Розглянемо детальніше методи реалізації засобів 
захисту. Кожний окремий елемент засобів захисту функціонує таким чином:

— розпізнає дію атаки на документ чи на АСДО в цілому;
— здійснює протидію атаці або нейтралізує дію атаки на об’єкт атаки, яким є документ;
— формує елементи, які постійно знаходяться в технологічному циклі і завдяки яким 

успішне втручання в документ відповідною атакою стає неможливим, або модифікує компо-
ненти технологічного процесу таким чином, щоб реалізація уже розпізнаної атаки була не-
можливою при її повторенні. Розглянемо, для прикладу, одну з можливих реалізацій засобів 
захисту, який орієнтований на протидію атаці, що використовує загрозу несанкціонованого 
створення документа.

Для створення різних документів можуть використовуватися різні програмні чи апаратні 
засоби. В даному випадку обмежимося тільки програмними засобами. Різні типи документів 
відрізняються між собою певними інтегральними ознаками. Прикладом такої ознаки може 
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служити структура документа, зразки заповнення полів тощо. Оскільки першим етапом дії 
засобу захисту є процес розпізнавання атаки, то необхідно визначити методику, або алгорит-
ми, розпізнавання. Найпростішим алгоритмом розпізнавання є алгоритм, який грунтується 
на використанні еталонних образів, або еталонних параметрів, яким повинен відповідати 
параметр документа, що аналізується. Під час контролю переважно здійснюється процес 
розпізнавання відповідності контрольованого об’єкта до деякого еталонного об’єкта. Еталон-
ний об’єкт може описувати систему допустимих значень параметрів контролюючого об’єкта. 
В даному випадку таким об’єктом може бути документ, в якому розпізнається існування 
заданих взаємозв’язків між параметрами. При організації системи захисту не потрібно 
аналізувати весь об’єкт, достатньо розпізнавати ознаки дії атак на документ чи на систему 
документообігу. Таких ознак може бути значно менше, ніж параметрів документа, які треба 
перебрати, щоб виявити відхилення між реальним документом та еталоном. Припустимо, що 
діє атака, яка використовує загрозу, що полягає у використанні несертифікованих засобів про-
ектування документа.

Під час контролю необхідно здійснювати перевірку відповідних засобів проектуван-
ня документів, які використовуються в процесі роботи, наприклад, на наявність сертифіката 
чи відповідність вибраного програмного редактора тому редактору, який у даному випадку 
пови-нен використовуватись. У системах захисту засоби захисту можуть виявляти процес 
ініціації засобів проектування, які взагалі не передбачені для використання на даному робо-
чому місці проектанта. В цьому випадку протидія атаці, яка полягає у спробі використання 
несанкціонованого інструменту для проектування, може здійснюватись у вигляді заборони 
видачі відповідного інструменту на дане робоче місце. Заборона успішної реалізації такої ата-
ки при її повторній дії, що є складовою функцією засобів захисту, може полягати у блокуванні 
дозволу на завантаження на задану робочу станцію відповідного програмного забезпечення.

Розглянемо приклади організації системи захисту на технологічному етапі використання 
документів [13]. Перш за все, наведемо можливий список загроз, які на цьому етапі можуть 
існувати. До таких загроз можна віднести:

— загрози неадекватної інтерпретації окремих фрагментів документа, чи його параметрів;
— загрози фізичної втрати документа;
— загрози неправильної реєстрації документа;
— загрози втрати траєкторії документа в АСДО.
Перший тип загроз носить семантичний характер і така загроза є досить складною. Для 

того щоб ця загроза могла використовуватись для атаки, необхідно припустити, що в сучас-
них АСДО, особливо для електронних документів, можуть використовуватись автоматизовані 
засоби попереднього аналізу документів. Така можливість реалізується в рамках експер-
тних систем чи в рамках систем аналізу документів. Необхідність в таких фрагментах АСДО 
виникає тоді, коли кількість документів у замовника може зростати до значних обсягів. При 
цьому виникає необхідність відшукувати в архівах чи базах даних документів документ з пев-
ними параметрами. Зазначимо, що АСДО не мусить представляти собою структуру, в якій 
кожний документ проходить послідовно один за другим всі етапи технологічного процесу. В 
багатьох випадках в рамках існуючих АСДО використовуються архіви документів, бази да-
них документів і в таких АСДО трапляються ситуації, коли використання документа не по-
винно починатися з етапу його проектування, а з етапу пересилання документа до замовника 
і його використання замовником. В рамках АСДО може використовуватись документ, який 
вибирається з деякого архіву. В цьому випадку може виникнути ситуація, коли через неадек-
ватну інтерпретацію тих параметрів чи фрагментів документа, по яких відшукується документ, 
може бути отримано інший документ, використання якого може призвести до неприпустимих 
наслідків в об’єкті управління. Протидія такій загрозі полягає у реалізації багатоступеневої си-
стеми пошуку документа. Розпізнавання атаки, що використовує такого типу загрози, полягає 
в моделюванні окремих характеристик документа і визначенні дії відповідних характеристик 
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на об’єкт управління. Здійснення довготривалої протидії атакам може полягати у збільшенні 
рівнів ієрархії пошуку необхідного документа [2, с. 36].

Варто окремо зупинитися на  правовому статусі електронного цифрового підпису (ЕЦП).  
Використання ЕЦП регулює Закон України «Про електронний цифровий підпис» і встановлює 
організаційно-правові засади надання послуг у цій сфері. Дію Закону не поширено на відносини, 
що виникають під час використання інших видів електронного підпису, зокрема переведеного 
у цифрову форму зображення власноручного підпису автора електронного документа. У цьому 
Законі терміни вжито в такому значенні: електронний підпис- дані в електронній формі, додані 
до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації 
підписувана цих даних; електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отри-
маний за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних і доданий 
до цього набору або логічно з ним поєднаний. ЕЦП дає змогу підтвердити його цілісність та 
ідентифікувати підписувана, накладається за допомогою особистого ключа, а перевіряється за 
допомогою відкритого ключа; засіб електронного цифрового підпису — програмний чи апарат-
но-програмний засіб або пристрій для генерації ключів, накладення і/або перевірки ЕЦП; осо-
бистий ключ — параметр криптоалгоритму для формування ЕЦП, відомий і доступний тільки 
підписувачу; відкритий ключ — параметр криптоалгоритму для перевірки ЕЦП, доступний 
суб’єктам відносин у сфері використання ЕЦП; засвідчення чинності відкритого ключа - проце-
дура формування сертифіката відкритого ключа; сертифікат відкритого ключа (далі сертифікат 
ключа) - документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність 
відкритого ключа підписувану. Сертифікати ключів можна розповсюджувати в електронній 
формі або як паперові документи і використовувати для ідентифікації особи підписувача; по-
силений сертифікат відкритого ключа (далі — посилений сертифікат ключа) — сертифікат 
ключа, який відповідає вимогам цього Закону, виданий акредитованим центром сертифікації 
ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом; акредитація — про-
цедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати 
діяльність з обслуговування посилених сертифікатів ключів; компрометація особистого клю-
ча — будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого вико-
ристання особистого ключа; блокування сертифіката ключа — тимчасове зупинення чинності 
сертифіката ключа; підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та 
від свого імені або за дорученням конкретної особи накладає ЕЦП для створення електронного 
документа; послуги електронного цифрового підпису — надання у користування засобів ЕЦП, 
допомога у генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів 
(формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання 
інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування 
часу, консультації та інші послуги, визначені цим Законом; надійний засіб електронного циф-
рового підпису — засіб, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний вис-
новок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. 
Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюють у 
порядку, визначеному законодавством [13, с. 26–27] .

Правовий статус електронного цифрового підпису дорівнює статусу власноручного 
підпису або печатки у разі якщо: ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката 
ключа за допомогою надійних засобів ЕЦП;під час перевірки використано чинний посилений 
сертифікат ключа; особистий ключ підписувана відповідає відкритому ключу, зазначеному в 
сертифікаті. Причому його не можна визнати недійсним лише через те, що він має електронну 
форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. Особи, винні у порушенні за-
конодавства про ЕЦП, несуть адміністративну, фінансову чи карну відповідальність згідно із 
Законом.

Суб’єкти електронного документообігу використовують ЕЦП для ідентифікації 
підписувача та підтвердження цілісності електронного документа. Причому використання цьо-
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го підпису не змінює порядку підписання угод та інших документів, встановленого Законом 
для вчинення правочинів у письмовій формі. Якщо, згідно із законодавством, необхідно печат-
кою засвідчити дійсність підпису на документах і відповідність копій документів оригіналам, 
на електронний документ накладають ще один ЕЦП юридичної особи, спеціально призна-
чений для таких цілей. Нотаріальне засвідчення справжності підпису на електронних доку-
ментах вчиняють за законодавчо встановленим порядком.  ЕЦП разом з особистим (таємним) 
ключем - це обов’язковий атрибут електронного документа в Україні. Процедура цифрового 
підписування полягає в тому, що на основі вмісту файлу і ключів підписування (відкритого і 
таємного) обчислюють визначений набір символів, який називають ЕЦП. Потенційному шах-
раю, який би взявся відшукати таємний ключ за ЕЦП, дешифрувавши документи підписувача, 
потрібно розв’язати комбінаторну задачу з таким обсягом комп’ютерного перебору варіантів, 
якого вистачить практично на 2-3 роки безперервної роботи потужного комп’ютера. Звідси 
визначають термін чинності сертифіката ключа, впродовж якого гарантують криптографічний 
захист електронних документів. Адресату, який отримав електронний документ, досить запу-
стити програму, яка на основі вмісту файлу і ЕЦП обчислює певне значення і порівнює його 
з відкритим ключем. Тотожність значень доводить, що документ не модифіковано, тобто саме 
його завізував автор документа. Наявність ЕЦП робить юридично чинним оригіналом доку-
мента не роздрукований паперовий документ, а сам комп’ютерний файл.

Висновки. Отже, оскільки електронний документообіг сьогодні став вимогою часу, фор-
муючи заходи інформаційної безпеки підприємства, слід зважати на ті небезпеки та загрози, які 
можуть існувати щодо документів на різних стадіях їхнього проходження, та запроваджуквати 
такі моделі систем автоматизованого документообігу, які відповідатимуть світовим стандартам.
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ENTERPRIZE INFORMATION SAFETY WHILE USING OF 
AUTOMATED RECORD-KEEPING SYSTEM 

A. Shevchuk, O. Shevchuk
Ukrainian Academy of Printing

 In the article the peculiarities of application of automated record-keeping systems in the 
context of formation of enterprise information safety have been studied. Factors under which the 
electronic document acquires legal force, as well as ways of information protection in the systems of 
automated record-keeping for the documents storage throughout the life cycle have been described. 
The measures of enterprise information safety at the potential dangers and threats that may exist for 
the documents at different stages of their passage and the model of automated enterprise record-
keeping safety system have been determined.

Keywords: enterprise economic security, enterprise information security, system of automated 
record-keeping, electronic document, digital electronic signature, document security subsystem
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УДК 651

ЕЛЕКТРОННЕ ДОКУМЕНТОЗАВСТВО В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

А. С. Кулибаба
Державний університет телекомунікації

В статті розглядається процес висвітлення електронного документознавства та елек-
тронного документообігу в працях вітчизняних дослідників на сучасному етапі. Бібліографічне 
дослідження електронного документознавства дає змогу виявити перспективні напрямки 
вивчення цієї проблеми. Найбільш перспективними питаннями, які вивчаються є теоретико-
методолоічні аспекти понятійно-термінологічного дослідження електронного документоз-
навства. Результати досліджень з електронного документознавства мають різні вектори 
вивчення і тому гуртуютья в різні тематичні блоки.

Ключові слова: електронне документознавство, електронний. документ, дослідник. 

На нинішньому етапі розвитку людства (збільшення темпів інформатизації усіх сфер 
виробництва, розповсюдження Інтернету та полегшення доступу до нього населення) поста-
ло питання про перехід до інформаційного суспільства, котре характеризується збільшенням 
різноманітних інформаційних потреб, а також превалюванням галузі інформаційної індустрії 
над іншими галузями суспільного виробництва. В рамках неминучої інформатизації людського 
існування постало і питання впровадження електронного документообігу. Сучасний розвиток 
технологій призвів до появи нового виду документу — електронного та відповідно до появи 
електронного документообігу. Розвиток і ускладнення електронного документообігу є пере-
думовою формування інформаційного суспільства і елементом вже перших наслідків розвитку 
інформаційного суспільства. 

Дуже велика кількість вітчизняних дослідників займається актуальною і цікавою пробле-
мою електронного документообігу. Але узагальнюючих праць, які б комплексно досліджували 
надбання українських вчених з цього питання дуже мало, що і спонукало автора вдатися до 
дослідження бібліографії питання електронного документообігу. Тим більше що ця проблема 
дуже популярна і викликає появу великого обсягу все нових праць зокрема і за поточний рік, 
але бібліографічне вивчення цієї тематики відстає від оприлюднення наукових праць.

Мета даної статті полягає в створенні комплексного огляду творчого надбання вітчизняних 
вчених з проблеми електронне документознавство. Також головним завданням статті є виз-
начення пріоритетних напрямків досліджень в царині електронного документознавства. До-
датковим завданням є визначення закономірностей в перспективах вивчення цієї проблеми в 
українських наукових документознавчих колах. 

Слід зазначити, що найбільш значушими узагальнюючими бібліографічними досліджен-
нями з цієї проблеми є праці М. С. Слободяника [1; 2]. Дкже інформативною і докладною є 
біблографічна розвідка  М.С. Слободяника вміщена в бібліографічному покажчику «Українське 
документознавство (1991–2011)» [3]. Варто додати, що до наукової школи М. С. Слободяни-
ка переважно входять дослідники, що працюють у вишах України. Ця школа в основному 
розвиває інформаційну концепцію документознавства, приділяючи значну увагу дослідженню 
ролі електронних документів у розвитку системи соціальних комунікацій. У межах даної шко-
ли захистили кандидатські дисертації та успішно працюють на терені документознавства кан-
дидати наук М. В. Вилегжаніна, О. М. Збанацька, О. А. Кравцова, І. О. Петрова, В. В. Рудюк, 
Ю. П. Якимюк (Юхименко), А. Т. Матвієнко, Л. В. Климчук, В. В. Добровольська [4]. Сам 
М. С. Слободяник плідно працює в галузі вивчення інформаційних елементів документообігу  
[5; 6],
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В Україні електронний документообіг вивчають Д. В. Ланде, О. В. Годич, Ю. С. Ковтанюк, 
С. Г. Кулешов, В. В. Рудюк, А. В. Гречко, Г. Г. Асєєв, І. В. Клименко, К. О. Линьов, О. В. Матвієнко, 
І. В. Васюков, С. М. Головань, А. М. Давиденко, Т. Г. Білова, М. М. Дутов, Н. Т. Задорожна, 
Г. О. Перехрест, М. Н. Цивін та багато інших дослідників. Вони працюють за різними на-
прямками та тематикою. Так, наприклад, термінологією електронного документознавства за-
ймаються В. В. Рудюк, М. Н. Цивін, Г. М. Швецова-Водка, а теоретичні засади електронного 
документознавства найбільш ґрунтовно репрезентовані у фундаментальних монографіях і док-
торських дисертаціях Д. В. Ланде та О. А. Нестеренко [7]. Теоретико-методологічні аспекти 
цієї проблеми представлені у працях В. Ю. Болдовського [8], Ю. С. Ковтанюка [9–13], С. Г. Ку-
лешова [14–17], В. В. Рудюка [18–22], О. В. Годич [23], П. Марченко [24], І. В. Курташової 
[25]. В центрі уваги цих дослідників стоять загальнотеоретичні проблеми електронного доку-
ментознавства, аналіз і класифікація електронних документів. Теоретико-методологічні про-
блеми електронного документообігу розглядаються у кандидатській дисертації Т. Г. Білової 
[26] та ґрунтовних навчальних посібниках професора Г. Г. Асєєва [27–28]. Документознавча 
складова цієї проблематики найбільш повно представлена в роботах Г. О. Перехрест [29–32], 
Л. Я. Філіпової [33], Ю. П. Якимюк [34–36]. 

Теоретико-методологічні проблеми автоматизації діловодства та практичні прин-
ципи впровадження і функціонування систем електронного документообігу розглядають 
В. М. Шейко [37], О. В. Лаба [38–39], О. Харитонова, П. Кочеткова [40], П. Ю. Федорова [41], 
Я. Е. Таран [42], С. Сельченкова [43–45], О. Романов [46–47], І. Ю. Рижих [48], В. Побіженко, 
І. Побіженко [49], В. Пікульський, С. Дубова [50–51], Н. Д. Панкратова, Н. І. Недашковська 
[52], Г. В. Охріменко [53-54], Т. П. Маркова, О. Ю. Побережна [55], Т. М. Золотарьова [56], 
Ю. Д. Журавльов, А. Я. Гладун, В. М. Штонда [57–58], Б. В. Дурняк, В. І. Сабат [59–60], 
С. Гавриш [61–62], Н. М. Вірьовкіна, І. М. Одокієнко [63]. Зокрема дослідженням технологічної 
платформи систем електронного документообігу workflow займається Т. Г. Білова [64].

Велика кількість публікацій відображає технологічні питання електронного 
документообігу. В цьому напрямку плідно працюють Асєєв [65–69], С. Бурукова та Н. Масі 
[70], Г. В. Охріменко [71–72].

Необхідним елементом функціонування документообігу в системах електронного 
документообігу — електронним цифровим підписом — займаються А. Шпірко, А. Проко-
пенко [73], А. С. Петров [74]. Слід відзначити, що мірою активізації використання електрон-
ного цифрового підпису, суттєво зросте кількість і поліпшиться якість досліджень у царині 
електронного документознавства в цілому та електронного документообігу й автоматизації 
діловодних процесів зокрема. Електронні документні ресурси та їхні представлення в мережі 
Інтернет розглядається у низці кандидатських дисертацій. Серед них слід виділити робо-
ти А.А. Кисельової, яка ґрунтовно проаналізувала веб-сайт Держкомархіву України [75], та 
О. А. Кравцової, яка комплексно вивчила архівний портал ЮНЕСКО [76]. Л. А. Чекмарьова 
вперше дослідила веб-сайти обласних державних адміністрацій України [77]. Комплексний 
підхід до аналізу інформаційних ресурсів архівів і бібліотек України представлено у ґрунтовній 
статті академіка НАН України О. С. Онищенка [78]. Інтернет-ресурси органів державної вла-
ди представлені Я. О. Чепуренко [79]. Оригінальний порівняльний аналіз університетських 
веб-сайтів здійснено у кандидатській дисертації А. М. Шелестової [80]. Можна прогнозувати, 
що у недалекому майбутньому аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет у цілому та 
її українського сегмента зокрема, стане одним із пріоритетних напрямів документознавчих 
досліджень.

Сучасний стан та перспективи електронного документообігу в Україні докладно вивча-
ють Ю. С. Ковтанюк [81–82], С. В. Радченко [83], В. Шейко [84], О. Січова [85], Е. Клапець 
[86]. Зокрема в статті С. В. Радченко «Особливості систем електронного документообігу у 
державних органах України» аналізується сучасний стан організації керування електронни-
ми документаційними процесами в діяльності державних органів України як складової елек-
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тронного урядування. Закордонний досвід в системі електронного документообігу вивчають 
В. В. Рудюк, Д. Мєшков, Л. Я. Філіпова [87]. Публікації В. В. Рудюка [88–91] та Д. Мєшкова 
[92] присвячені аналізу системи електронного документообігу у ФРН. 

Нормативно-правову складову електронного документознавства присвячена низка праць 
вітчизняних дослідників. Так, М. Дутов вивчає правові проблеми електронного документообігу 
[93–96]. Дослідниця О. Почанська займається юридичними аспектами застосування електро-
ного документообігу [97]. О. Охотень і М. Кисельов займаються нормативними аспектами 
положень і стандартів в області електронного документообігу [98]. А.Слизький займається 
правовим значенням службових електронних документів [99]. Електронний документ в юри-
дично-процесуальному аспекті вивчає С. О. Теньков [100]. Загальні організаційно-правові 
питання застосування електронного документообігу дослідив О. Брель [101]. Серед інших 
аспектів електронного документознавства нормативно-правове забезпечення організації елек-
тронного діловодства в Україні вивчає О. В. Лаба [102]. Д. Кирилюк вивчає правові засади 
використання електронних розрахункових документів та електронних підписів в банківській 
діяльності [103].

Активно займаються питаннями застосування електронного документообігу в 
документаційному забезпеченні підприємств І. Солодченко, І. П. Ситник, А. І. Мельничен-
ко, О. В. Шевченко, О. Короленко, Т. М. Салій [104–110]. Досвід впровадження електронного 
документообігу в органах влади вивчає Г. Гордійчук [111], а в органах влади — О. К. Зарва [112]. 

Засобами захисту інформації в системах комп’ютерного діловодства займається 
А. Л. Маньковський, І. Дронюк, І. А. Іващенко [113–115]. 

Вивченням проблеми електронних сховищ даних в документообігу займаються Г. Г. Асєєв 
[116], П. Марченко [117–121], О. В. Баркова [122–124] та ін. дослідники. Питанням процесу 
переведення документів у цифрову форму займається С. Бенц [125]. Вивченням мережевих та 
онлайн документів займається Д. В. Карпюк [126–127]. 

Отже, можна казати, що вивченням електронного документообігу та загалом елек-
тронного документознавства займається велика кількість дослідників, які своїми розвідками 
та фундаментальними працями охопили увесь спектр проблем з цієї теми. Так, вивчаються 
теоретико-методологічні питання сутності електронного документа та документознавства, 
його темінологічний апарат, нормативно-правова база існування електронного документообігу, 
системи автоматизації документообігу та досвід їх запровадження в Україні та закордоном, 
питання захисту інформації в електронному документообігу, мета застосування електронного 
цифрового підпису та багато інших питань. Однак звертає увагу те, що теоретичним питан-
ням з електронного документообігу приділяється набагато більше уваги, ніж висвітлення його 
практичного впровадження. Ще слід зауважити, що значний обсяг праць з цієї проблемати-
ки дає підставу стверджувати, що електронне документознавство — перспективний напрямок 
досліджень, адже привертає увагу великої кількості дослідників, а, отже, кількість праць з цієї 
проблеми ще більше буде зростати, що викличе потребу у їх подальшому бібліографічному 
вивченню. 
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ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT 
IN THE PAPERS OF MODERN UKRAINIAN RESEARCHERS

A. Kulibaba 
State University of Telecommunications

The article deals with the coverage of studies of electronic records management and 
electronic document flow in the works of Ukrainian researchers at the present stage. Bibliographic 
study of electronic records reveals promising directions of this problem learning. Theoretical and 
methodological aspects of conceptual and terminological research of electronic records are among 
the most important issues. The results of electronic records management research have different study 
vectors and therefore are grouped in different thematic blocks.

Keywords: electronic records management, electronic, document, scientist.
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ДЖЕРЕЛА З АРХІВУ ЖЕВУСЬКИХ 
ПРО СТАН ВЕТЕРИНАРІЇ В МАГНАТСЬКИХ МАЄТКАХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

Ю. В. Овсінський, к.і.н., доцент 
ЛНУ імені Івана Франка

У XVIII ст. у Подільському воєводстві Речі Посполитої як одна із провідних галузей 
фільваркового господарства розвивалося тваринництво. Джерела з архівного комплексу 
магнатів Жевуських дозволяють простежити його стан. Динамічному розвитку фільваркового 
тваринництва перешкоджали, насамперед, тривалі спалахи пошестей, недостатній до-
гляд за тваринами та зловживання фільваркової адміністрації. Як свідчать джерела, рівень 
тогочасної ветеринарії був надзвичайно низьким. Більшість виписуваних «рецептів» не мали 
прямої дії на стан одужання тварин. Значні втрати поголів’я худоби змушували Міхала Же-
вуського вносити додаткові пункти у книги його розпоряджень адміністрації маєтків, які 
стосувалися профілактичних й запобіжних заходів щодо недопущення поширення епізоотії 
та способів лікування хворого поголів’я. В цілому ж виокремлення ветеринарії у окрему 
спеціалізовану галузь медицини, яка стає на раціональний шлях розвитку, відбулося лише з 
кінця XVIII ст. 

Ключові слова: Поділля XVIII ст., магнатський фільварок, тваринництво, пошесті, 
ветеринарні рецепти.

Ґрунтовних досліджень ветеринарної1 справи на українських землях XVIII ст., що тоді 
входили до складу Речі Посполитої, у радянський період майже не здійснювалося. Поодино-
ким на цьому тлі залишається доробок О. М. Рузанова з історії ветеринарії Західної України 
[1]. В. І. Калугін [2, 28–42] проаналізував стан справ у російській ветеринарії XVIII ст., а також 
цієї проблеми принагідно  торкалися В. М. Коропов та Е. Н. Мірзоян [3].

Cучасна українська історіографія вказаної тематики представлена в основному працями 
С. К. Рудика [4–6], окремими дослідженнями вузькорегіонального спрямування [7–8], а також 
публікованими курсами лекцій з історії ветеринарії на українських землях [9]. Деякі аспекти 
розвитку ветеринарії у Речі Посполитій XVIII ст. досліджував польський історик А. Перенц 
[10, 84–90].

У ряді своїх статей, присвячених проблемам фільваркового тваринництва [11–13], автор 
принагідно вже торкався цього питання. У них також було докладно окреслено та охаракте-
ризовано джерельну базу дослідження, підставою для якого стали матеріали Центрального 
Державного історичного архіву у Львові (181-й фонд — Лянцкоронські), а саме збережені 
господарські архіви маєтків Міхала Юзефа Жевуського (пом. 1770) у Подільському воєводстві 
Речі Посполитої XVIII ст. У 30–70-х роках XVIII ст. він володів рядом маєтків у Подільському 
воєводстві — 5 містечок та 28 сіл (з 6-ма фільварками). Для господарської зручності ці 
маєтки були об’єднані у 4 ключі: Михалпільський, Новокостянтинівський, Лучинецький 

1 Зауважимо, що термін «ветеринарія» (ve[he]terinus) є похідним від латин. vehere (veho, vexi, vectum) — 
«везти, тягнути, двигати; veteriae arum — «в’ючна, робоча тварина». Отже від часу появи він насамперед сто-
сувався тяглової та робочої худоби й означав збір певним чином впорядкованих відомостей і засад, що мали 
за предмет з одного боку догляд і підтримування здоров’я, а з іншого — лікування хвороб домашніх тяглових 
тварин. Згодом як окремі галузі почали розвиватися гіппіка (hippica) та буятрика (bujatrica), науки про догляд та 
лікування відповідно коней та великої рогатої худоби.
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і Міньковецький. Окрему адміністративну одиницю становило с. Росоше з фільварком [14, 
125–138].

 На початку XVIII ст. чималі втрати поголів’я, яких зазнавали господарства у всіх країнах 
Європи, піднесли значення й необхідність розвитку ветеринарії, виокремлення якої у окрему 
спеціалізовану галузь медицини відбулося саме у цей період [5, 48]. Однак, лише з середини 
цього століття ветеринарія стає на раціональний шлях розвитку, а окремі її галузі стають пред-
метом досліджень науковців і природознавців [15, 735]. 

 У Подільському воєводстві, як і в більшості східних регіонів Речі Посполитої, панівною 
формою господарювання у вказаний період був магнатський фільварок. Окрім його основного 
функціонального призначення — продукування збіжжя для власних потреб та на зовнішній 
і внутрішній ринок, тут широко практикувалося тваринництво. За визначенням польського 
історика Вітольда Кулі відгодівля була «вузьким горлом фільваркового господарства» [16, 52]. 
На більшій території Речі Посполитої XVIII ст. вона супроводжувалася значними технічними 
(проблема паші, зимівля худоби) й суспільними (війни та грабунки) труднощами. Непоправної 
шкоди завдавали й неврожайні роки, коли худоба масово гинула, бо селянин  був невзмозі про-
годувати себе самого [16, 52]. 

Спалахи епізоотії2 заразних хвороб худоби завдавали фільварковому господарству 
відчутної шкоди. У XVIII ст. у Європі вони були доволі типовим явищем. Загальні втрати за 
цей період  становили тут близько 200 млн. голів великої рогатої худоби [6, 31; 2, 32]. При 
цьому найбільш вразливим було молоде поголів’я. На теренах Речі Посполитої надзвичайно 
важкими були наслідки пошесті, що панувала у 1709–1717, 1726–30 рр. [17, 257].

Досліджувані нами джерела дозволяють фіксувати спалахи подібної пошесті у подільських 
маєтках М. Жевуського з 30-х років XVIII ст. [18, 10]. Так у Михалпільському ключі за перше 
півріччя 1739 р. М. Жевуський змушений був компенсувати орендареві цього маєтку збитки 
(defalki) «за загиблу від пошесті худобу» на суму 330 злотих3 [19, 56]. Цього ж року, очевид-
но, пошесть поширилася на михалпільську отару (загинуло 74 вівці й 10 кіз), тому з «вцілілої 
решти»  (173 вівці й 97 кіз) третину було перегнано до Острова (руські маєтки М.Жевуського), 
а решту у 1741–1742 рр. партіями перегнали до Нового Костянтинова [20, 3–4]. 

У 1742–1743 рр. вже на новокостянтинівському фільварку через «невідому хворобу» 
(швидше за все чуму, що не вщухала з початку XVIII ст. поміж поголів’ям Західної Європи, 
поширюючись у Центрально-Східну [8, 17; 2, 33]) овеча кошара не дорахувалася 51 вівці, 82 
ягнят та 10 кіз (30,7 % місцевої отари). Тоді ж загинуло 5 бичків й 7 ялівок (57 % усього мо-
лодняка) [21, 33]. Очевидно були суттєві втрати й у наступні декілька років, бо у липні 1745 р. 
всю худобу з цього фільварку, що «ще після зарази залишилася», перегнали на михалпільський 
фільварок, а овець — пропорційно до Михалполя, Росоша й Колодна4 [22, 36–42].

Напевно це було вчинено через безвихідь, бо в Михалполі у 1739–1744 р. худоба також 
гинула, і М. Жевуський не міг про це не знати. Із пригнаних 11 новокостянтинівських дійних 
корів невдовзі в живих залишилося 3, а з 6 пригнаних волів та 4 ялівок загинули усі [23, 9]. Зго-
дом пошесть на фільварках набула нового розмаху. За період 1745–1747 р. на михалпільському 
фільварку загинуло 46 голів (з 82): молодняка — 95%, дійних корів — 47,5%, робочих волів — 
33,3%. Втрати михалпільського стада склали — 22 робочих клячі, 1 огир, 5 лошат (11,3%). 
До 1747 р. в михалпільському шпихлірі нагромадилося 135 «шкір з відійшлої худоби, довезе-
них з Нового Костянтинова й Росоша» [24, 10; 23, 9; 25, 10–11]. Може видатися дивним, але 
2 Епізоотія (з грець. «епі» — серед, «зоон» — тварин) — пошесть на худобу; масове заразне захворюван-
ня тварин, яке швидко поширюється, охоплюючи цілі регіони. Найбільш поширеними у XVIII ст. були «зараза 
селезінкова» — сибірська виразка, «книгосуш» (księgosusz) — чума, «зараза рота і ратиць» — ящур, віспа овець [8, 
17].
3 За прийнятою у 1717 р. (універсал Німого Сейму) монетарною системою Речі Посполитої (діяла до 
1766 р.) 1 польський злотий = 2 14/38 шостака = 6 троякам = 30 грошам = 90 шелягам.
4 Колодно — у XVIII ст. село Крем’янецького повіту Волинського воєводства, власність М. Жевуського. 
Зараз — село Колодне Збаразького р-ну Тернопільської обл.
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провіантовий писар фільварку (посадова особа зі складу фільваркової адміністрації) звично 
оприходував такі шкіри («здохлизну») до шпихліра, а згодом їх використовували як ремісничу 
сировину [21, 2]. Зауважимо, що це робилося всупереч відомим тогочасним заборонам добува-
ти з місць зараження пашу, шкіри та м’ясо [8, 17].

У 1744–1747 рр. понад 80 крупних спалахів епізоотій прокотилися й багатьма губерніями 
сусідньої Росії. 11 травня 1745 р. Сенат навіть видав указ «О запрещении ввоза в Россию скота 
и разного мяса из Голландии и других мест, по случаю скотского падежа», а 21 травня цього 
ж року указ «О запрещении пригона крупного рогатого скота в Петербург на мясо из Мало-
россии» [2, 32–33; 9, 62]. Опосередковано це підтверджує поширення епізоотій у напрямку 
захід-схід, як і торгові контакти земель українського Правобережжя з Росією та експорт туди 
значних партій худоби у зазначений період.

Загроза, яка значною мірою надходила від громадської (селянської) худоби, змусила 
М.Жевуського бути обережнішим. У 1747–1753 рр. чимало пунктів у книгах його розпоряджень 
адміністрації маєтків вже стосувалися профілактичних й запобіжних заходів щодо недопущен-
ня поширення епізоотії та способів лікування хворого поголів’я. В інструкції провіантовому 
писареві від 21 січня 1752 р., зокрема, зазначалося: «худобі згідно припису ліки давати, а 
оскільки в місті (Михалполі — Ю. О.) вигинення почалося, попередити пастуха, аби стеріг 
від громадської худоби, щоби не сходилася разом і щоби в тому пійлі де панська худоба, гро-
мадську худобу не напувано». Наступного року йому ще раз нагадувалося про «найпильнішу 
обережність від громадської худоби, аби не контактувала» [26, 36–39].

Намагаючись якось собі порадити у цьому, М. Жевуський звертався до своїх знайомих 
і сусідніх магнатів за порадою, й ті радо ділилися з ним «досвідченими секретами» — то-
гочасними «лікувальними» рецептами [26, 22; 27, 31–36; 11, 65–66]. А ветеринарні знання 
великоземельної шляхти базувалися здебільшого на польській літературі XVI–XVII ст., яка за 
змістом вміщених у ній практичних порад не йшла у жодне порівняння з тогочасною фран-
цузькою, італійською, німецькою, а навіть і російською [15, 736]. Польський історик Ст. Бжо-
зовський з цього приводу зазначає, що «ветеринарія залишалася в руках пастухів і ковалів, але 
навіть у XVIII ст. так звані «гіппологи» цікавилися лише екстер’єром коня, а фахова література 
від античних часів до XVIII ст. не мала впливу на розвиток цієї галузі» [28, 16]. 

Більшість «фахівців» з лікування тварин – ковалі, коновали, «коневі лікарі», «кровопу-
ски» [6, 42] були самоуками (знання передавалися досвідом), хоча певна їх частина вже у 30-х 
роках XVIII ст. могла мати відповідний рівень освіти. У 1733 р. під Москвою в с. Хорошево була 
відкрита перша у Центрально-Східній Європі конюша школа-пансіонат. Тут, зокрема, навчали 
вмінню оглядати виявляти й відділяти хворих коней від здорових, лікувати їх. Програмою на-
вчання передбачалося вивчення лікарських трав та коріння, приготування мазей та порошків, 
практичне кровопускання. Викладачі та учні цієї школи були головним чином з України [5, 48].

У маєтках М. Жевуського до функцій коваля входило підковування коней і вкорочення 
рогів худобі [29, 26]. Попри наявність власних «ординарійних» конюхів, функцію ветеринара 
тут здебільшого виконував запрошений коновал. Так, у грудні 1736 р. коновалові Шаранському 
було заплачено за «ліки для жеребців, що в Росоші стоять» — 6 злотих 15 грошів [30, 11]. Тоді 
ж йому було видано 2 кварти простої горілки (по 6 грошів) для натирання коней. Очевидно він 
приїздив упродовж зими неодноразово, бо ще в березні 1737 р. йому було видано на натирання 
коней півгарнця простої горілки [19, 13–17].

При цьому не вказувалися їх кількість, хімічний склад та сфера застосування. Так само 
й у записі за 11 лютого 1740 р. вказано, що куплено за 15 грошів «ліки для жеребця пана 
комісара», однак не деталізовано які саме й скільки [30, 11]. У коновалів був не надто великий 
вибір тогочасної «фахової» літератури. Ще до початку XIX ст. у шляхетських колах надзвичай-
но популярним був «підручник рільництва» Якуба Казимира Гаура «Zemiańske gospodarstwo» 
(Краків, 1678) [31, 157]. Це були «практичні» поради щодо ведення різних галузей сільського 
господарства, в тому числі й тваринництва. Зокрема, йшлося тут й про лікування хворої худоби. 
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Я. К. Гаур стверджував, що він «при кожній різній худобі особливі описав дефекти і хво-
роби, а на них відразу дієві ліки». Зрозуміло, що про деякі речі автор здогадувався інтуїтивно, 
як-от про шляхи поширення черевних паразитів, говорячи, що «коли хоч найменша частинка 
хробака рухається поверхнею землі, водою чи у повітрі, то через це пошесть, різні болячки й 
напади (худоба — Ю.О.) терпіти мусить» [31, 157–158]. На його думку, для того, «щоб худоба 
була вільна від цього і не хворіла», потрібні «особливі для кожного виду і досвідчені засоби 
(remedia)». Автор рекомендував «не покладатися на чари, а, зрозумівши причину немічності, 
кожну худобинку самому рятувати». «Пізнаєш (від цього — Ю. О.) практичну поміч і тим са-
мим оної виздоровлення, бо більшою є всесильність Божа, перед котрою не лише чорт, але й 
ціле пекло тремтить й поступитися мусить, не те що якісь пошесті» — стверджував Я. К. Гаур 
[31, 157].

Ті місця, де виявиться пошесть, він рекомендував «скропити свяченою водою й придба-
ти реліквії, описані у 29-му пункті (його твору — Ю. О.) про кордони маєтків». Йшлося про 
широко практиковане  шляхтою ще у XVIII ст. закопування на кордонах маєтків освячених 
реліквій з метою  «вберігання збіжжя від блискавок, граду та буревіїв». Для цього належало 
«на чотири сторони світу закопати святості у такому посуді, щоб не затікали й не гнили». На 
католицьке свято Божого Тіла (30 травня) місцевий священик благословляв повішені перед 
іконою Божого Тіла вінки, а згодом їх закопували на кутах володінь. Також закопували 4 освя-
чених у храмі й поблагословлених Євангелія [31, 158; 11, 71].

Переходячи до більш практичних методів, Я. К. Гаур пропонував метод, за яким «худобі 
жодна пошесть, особливо коровам, не відбирала б молока». Для цього слід було «зілля любист-
ку, орлику, бігунця, виразкового зілля, польового майорану (душиці), посвятивши, давати їм, 
на той час, коли їх доять». Через таке зілля необхідно було «цідити й молоко та парити посуд 
разом з покришкою. […] Вкроївши скибку хліба, намастити тим (зіллям — Ю. О.), а також 
трохи маслом, й щоранку потрохи давати корові» [31, 158]. 

Від чар пропонувалося «позакручувати худобі роги і те зілля освячене вкласти, а можна 
вжити й інші святості, порадившись з  ксьондзом» [32, 144]. У 1754 р. (через 76 років!) ще один 
«аматор від рільництва», ксьондз Б. Хмельовський, в праці «Нові Афіни», в цілому копіюючи 
вищеописаний рецепт Я. К. Гаура, додавав: «щоби чарівниці коровам молока не відбирали, 
[…] слід вим’я вказаним свяченим зіллям намастити […], а весь суботній надій віддавати убо-
гим». Згідно з Б. Хмельовським слід було також остерігатися, «щоби нічого з молока від своїх 
корів чарівниці не дістали» [31, 158].

 Коріння цього припису сягає української традиційної обрядовості, коли на Івана Купа-
ла (7 липня) збирали «святоянське зілля», святили в церкві й зберігали для лікування тварин. 
Компонентами такого зілля були: іванів цвіт, лопух, чебрець, ведмеже вухо. Під час пошестей 
тварин напували настоєм з цих вінків. Вважалося, що саме на Купала ворожки й відьми шкоди-
ли худобі — відбирали молоко, насилали різні хвороби. Щоби не допустити відьом до хлівів, 
господарі обкурювали їх ладаном, а у щілини встромляли освячене зілля. На Поділлі у разі 
хвороби (при підозрі на рожу) худобу підкурювали рушником, змоченим кров’ю поросяти, а 
від пропасниці  — висушеною гадюкою [6, 23, 60]. 

Деякі запозичені у Я. К. Гаура «рецепти», як і подібні їм «сусідські» настанови, що також 
відклалися на сторінках книг розпоряджень Міхала Жевуського адміністрації його подільсько-
волинських маєтків, зайвий раз засвідчують надзвичайно низький рівень ветеринарії у 
досліджуваний період.

Згідно з одним із них (1747 р.), щоби вберегти худобу від черевних паразитів, слід було 
двічі на рік (восени і навесні) давати їй таку «суміш» із розрахунку на 16 голів: дьогтю5 — 1, 
солі — 2 гарнці6, 8 «старих» (зіпсованих) оселедців, 16 голівок часнику, 8 ложок настою по-
5 Дьоготь тривалий час був найпершими й незамінимими ліками. Це був чудовий засіб для профілактики 
хвороб кишково-шлункового тракту, а також для лікування копит коней і ратиць волів [6, 60].
6 1 гарнець = 4 квартам = 16 кватеркам = 1/32 півмірка (корця) = 1/16 дубівки (півкорця) = 3, 769 л.
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льового полину, 8 яєць, півгарнця житньої муки. Це все cлід було добре витовкти й вимішати, 
а далі розділити на порції розміром з волоський горіх і добре просушити. Кожній одиниці 
худоби зранку перед їжею впихали таку порцію до горла (попередньо міцно задерши догори й 
прив’язавши голову), після чого заборонялось 2 години давати худобі їжу й пійло. Хворому мо-
лодняку така доза призначалася через день [27, 31]. Цей же ж рецепт був у травні 1751 р. про-
дубльований у книзі розпоряджень провіантовому писареві маєтків, як і рецепт «ліків для ко-
ней, коли здихають і мають бути в череві хробаки» [26, 22, 32]. Усі необхідні для таких «ліків» 
компоненти малися на фільварку й видавалися провіантовим писарем за квитом [26, 37].

Подібним чином лікували й коней. Якщо в утробі загиблих коней знаходили хробаків-
паразитів, належало до решти хворих коней застосовувати «практикований» метод. Брали 
помірно перцю, олії, «очковатої» (грубої) солі й більш як кватерку7 свинячого сала. Це все до-
бре вимішували й «заливали в коня» [27, 36]. Також як компоненти ліків для коней інколи зга-
дуються хінін («sina») та сірка [32, 144]. Однак ефективність подібних ліків викликає сумнів. 

У фільварковій документації знаходимо й деякі відомості про методи лікування овець. 
Так, якщо в овечій отарі знаходились паршиві вівці, то їх відразу ж відділяли, щоб інші не 
заражувались [27, 59]. За «рецептами» вже згадуваного Б. Хмельовського «овець від зарази 
вберегти можна, як і кіз, якщо шлунок лелеки, витовчений з водою, кожній по одній ложці в 
горло вливати (!)» [31, 161]. Застудженим вівцям слід було давати таку суміш: «стертий на по-
рох гребінчатий корінь, що при ставах росте, попіл з комина, сіль і горілку». Цю «мікстуру», 
розмішавши, рекомендувалося давати вівцям при кашлі. Як альтернативні методи пропонува-
лося овець обкурювати в замкнутому приміщенні конопляним бадиллям… «аби випорскали-
ся», а також «давати…хмільні відходи, що залишалися від варіння пива» [31, 161].

Своєрідно визначали й непридатних до зимівлі овець. За одним з «рецептів» слід було 
«ягоди бузини вимішати з глиною й додати солі». З цієї суміші «зліпити подобу хлібини, про-
сушити й дати вівцям лизати». Нездорові, на думку автора, вівці відразу мали почати кашляти, 
а це мав бути «певний знак, що не перезимують, тому повинні піти під ніж» [31, 161].

«Для звільнення від пошесті» існували й менш гуманні «рецепти» жертовного характеру. 
За одним із них належало вийняти у малого ягнятка серце, легені та нутрощі, усе це варити у 
його власній крові, зібраній під час різання. Відвар вимішати пропорційно з водою й давати 
пити всім вцілілим вівцям [31, 159].

Лише наприкінці XVIII ст. стан справ із доглядом й лікуванням домашніх тварин дещо 
покращився. Очевидно це було пов’язано із деяким покращенням умов утримання худоби та, 
можливо, з поглибленням ветеринарних знань. Так у 80-х роках почала з’явилятися більш-
менш фахова ветеринарна література, головним чином переклади з західних авторів. Однак, як 
зазначав польський історик П. Сейфман: «ще до початку XIX ст., попри чітко окреслені завдан-
ня, які ставилися перед тогочасною ветеринарією, на практиці заняття ветеринара становило 
звикло тільки лікування хвороб, що вже виникли, й рідко застосування запобіжних засобів, і то 
лише тоді, коли хвороба поширювалася й загрожувала спалахом (у власному господарстві — 
Ю. О.)» [15, 733]. 

 Таким чином, протягом XVIII ст. у Подільському  воєводстві при фільварках як одна із 
провідних галузей розвивалося тваринництво, стан якого не завжди був відповідним. У зв’язку 
із періодичними спалахами епізоотій, які фіксують наявні джерела, тут періодично виника-
ла потреба ветеринарної практики. Однак тогочасна «медична» література та деякі лікувальні 
«рецепти» засвідчують надзвичайно низький її рівень — з використанням елементів надпри-
родного походження й звичайним невіглаством.

7 Кватерка — міра рідких тіл = ¼ «справедливої» кварти = 0,235 л. 1 «справедлива» кварта (0,942 л.) була на 
0,2 л. більша від значно частіше застосовуваної при фільварках «шинкової» кварти. Відтак «шинкова» кватерка = 
0,185 л. [Див.: 7, 145].
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SOURCES FROM ARCHIVES ZHEVUSKY 
STATUS OF VETERINARY IN MAGNATE ESTATES 

RIGHT-BANK UKRAINE 
IN FIRST HALF XVIII CENTURY.

Ovsinskyy Y., PhD., associate professor
Ivan Franko LNU

In XVIII century Podolsk province in the Commonwealth as one of the leading sectors of the 
economy filvarkova developing livestock. Sources of archival complex magnates Zhevusky possible 
to trace his condition. Dynamic development filvarkova prevented livestock, especially prolonged 
outbreaks of epidemics, inadequate animal care and abuse filvarkova administration. According to 
sources, the level of contemporary animal was extremely low. Most vypysuvanyh «recipes» had no 
direct effect on the state of recovery animals. Significant loss of livestock Michał Rzewuski forced to 
make additional entries in the book its orders to the administration of estates, which related preventive 
and precautionary measures to prevent the spread of epizootic diseases and methods of treatment of 
the patient population. In general, the separation of animal husbandry in separate specialized branch 
of medicine, which is the rational way of development, there was only the end of XVIII century.

Keywords: skirts XVIII century, Filvarok magnate, livestock, epidemic, veterinary prescriptions.



142

UDC 94(477)+94(475)

POLACY NA UKRAINIE I UKRAIŃCY W POLSCE, JAKO CZYNNIKI W 
STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH

Henryk Stroński, profesor, doktor habilitowany
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

RP Polska

W artykule pokazano sytuację Polaków we współczesnej Ukrainie, sposoby ich samoorganizacji 
i problemy w osiągnięciu swoich celów. Zwrócono uwagę na stosunki polskiej mniejszości narodowej 
z władzami lokalnymi i centralnymi, a także stosunek władz RP do rodaków na Wschodzie. Dokonano 
porównania z sytuacją Polaków mieszkających na Litwie i Białorusi. Przedstawiono kondycję 
Ukraińców w Polsce, sposoby ich samoorganizacji i stosunki z władzami państwa zamieszkania. 

Słowa Kluczowe: Polska, Ukraina, Polacy na Ukrainie, Ukraińcy w Polsce, mniejszości 
narodowe

Henry Stronsky, prof. PhD., Institute of History and International Relations, University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn, RP Polska

Mniejszości narodowe w polityce zagranicznej każdego państwa odgrywają bardzo istotną rolę. 
Ten czynnik pomaga nie tylko promować własne interesy, ale i wpływać na stosunki bilateralne 
z innymi państwami i narodami. Część własnego narodu, która w rezultacie zmian terytorialno-
administracyjnych czy politycznych weszła w skład innych państw, pozostaje cząstką narodu, wobec 
którego ma się obowiązki. Interesy tej części własnego narodu winny być uwzględniane zarówno w 
polityce wewnętrznej, jak i w stosunkach z państwami zamieszkania. Obecność w granicach własnego 
państwa grup mniejszościowych innych narodów z państw, które znajdują się w sąsiedztwie czy też 
dalej, stanowi istotny czynnik w ułożeniu relacji między państwami i narodami.

Polacy na Ukrainie
Po upadku komunizmu i rozpadzie ZSRR powstało niepodległe państwo — Ukraina. Na 

jego terenie zamieszkują liczne grupy mniejszości narodowych, w tym i Polacy. Historycznie 
Ukraina ukształtowała się jako miejsce zamieszkania wielu narodowości. Dzisiaj prawie 30 proc. 
ludności państwa stanowią mniejszości narodowe. Obecność ponad 9 mln Rosjan czy tzw. ludności 
rosyjskojęzycznej jest nie do zlekceważenia w polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa. Ustawa 
Ukrainy o mniejszościach narodowych z 1992 roku, polsko-ukraińskie umowy międzypań- stwowe 
(1992 r., 1997 r.) przewidują opiekę na mniejszościami, gwarantują poszanowanie ich praw, stwarzanie 
warunków dla kultywowania narodowych potrzeb.

Na miejsce, rolę i aktywność Polaków w Ukrainie bardzo wyraźnie rzutuje ich historia, w tym 
szczególnie niedawno miniony XX wiek. Demonstrowanie swojej polskości czy przyznawanie się do 
polskiego narodowego pochodzenia w ciągu dziesięcioleci było rzeczą utrudnioną a nawet niebezpieczną. 
W rodzinach, w których nie potrafiono przeciwstawić się tym negatywnym tendencjom, dochodziło — 
rzecz jasna – do zacierania polskości, w tym także świadomej czy wymuszonej asymilacji, o czym 
najwyraźniej świadczyły kolejne sowieckie spisy ludności. Według spisu z 1959 roku na Ukrainie 
sowieckiej zamieszkiwało 363 tys. Polaków (18,8 proc z nich zadeklarowało język polski jako ojczysty), 
w 1970 — 290 tys., a w 1989 roku już tylko 219 tys. Polaków, a władanie językiem polskim deklarowało 
12,6 proc. Warto przy tym zaznaczyć, że ludność polskojęzyczna w zachodnich obwodach Ukrainy, gdzie 
zamieszkiwała jedna trzecia wszystkich Polaków, stanowiła powyżej 40 proc. Dlatego właśnie tutaj po 
zelżeniu reżimu sowieckiego, w czasie gorbaczowskiej pierestrojki, nastąpiło najszybsze ujawnienie 
Polaków i ich próby zorganizowania się w stowarzyszenia (np. we Lwowie) dla krzewienia własnej kultury. 

Pierwszy spis ludności w niepodległej Ukrainie został przeprowadzony w 2001 roku, a jego 
wyniki okazały się niemałym zawodem dla Polaków. Wydawało się, iż ze zmianami społeczno-
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politycznymi po upadku komunizmu Polacy na Ukrainie nareszcie uzyskali możności publicznego 
pielęgnowania swojej tożsamości, rozwijania więzi z rodakami i Macierzą, zatrzymania wzrastającej 
tendencji wynarodowienia się. Jednak ogłoszona liczba ludności polskiej — 144,1 tys., czyli tylko 
65,8 proc., w stosunku do 1989 roku, przewyższyła najgorsze oczekiwania. Pewną otuchą przy tym 
mogło być zwiększenie w niektórych miejscowościach odsetka Polaków władających językiem 
ojczystym. 

Co do miejsc zamieszkiwania, to najwięcej Polaków odnotowano w obwodzie żytomierskim — 
49 tys., lwowskim — 18,9 tys., w Kijowie — 6,9 tys., tarnopolskim i na Krymie po 3,8 tys., 
winnickim — 3,7 tys., czerniowieckim — 3,3 tys., rowieńskim — 2 tys. Wśród ludności polskiej 
12,9 proc. zadeklarowało język polski jako ojczysty, 71 proc. uznało za taki język ukraiński, a 15,6 
proc. rosyjski. 

Rozwój organizacyjny ruchu polskiego na Ukrainie należy uznać za dość dynamiczny, zważywszy 
na działalność 250 organizacji przeważnie o charakterze kulturalno-oświatowym i zawodowym (np. 
Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy (SUPU), Stowarzyszenie Farmerów Polskich Ukrainy, 
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Ukrainy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów i in.). Organizacje 
te zrzeszone są przeważnie w dwóch największych ogólnoukraińskich organizacjach — Związku 
Polaków Ukrainy (ZPU) oraz nieco większej Federacji Organizacji Polskich Ukrainy (FOPU). Warto 
także podkreślić, że w praktyce istniejące więzi pomiędzy centralą a lokalnymi organizacjami są dość 
luźne. 

Ta pokaźna, na pierwszy rzut oka, liczba organizacji polonijnych nie przekłada się bynajmniej 
na jakość i sprawność ich oddziaływania na swoje środowisko. Bardzo często w jednym mieście 
powstaje od razu kilka organizacji o kilkuosobowym składzie i do tego odizolowanych od siebie, 
skłóconych mocno ze sobą. W praktyce stwarza to niedogodności przy reprezentowaniu polskiej 
społeczności przed ukraińskimi organami władzy czy instytucjami polonijnymi w Polsce, które 
chciałyby mieć do czynienia z jednym i wiarygodnym podmiotem.

Większość Polaków mieszka na wsi, bardzo często działają na wyczucie, bez poparcia i 
konkretnej pomocy ze strony polskich organizacji. Te ostatnie jakby ich nie zauważają, pozbawiają 
dostępu do prasy i książki polskiej, szkolnictwa, wyjazdów dzieci do Polski i in. 

Tylko 16 polskich organizacji posiada lokale, przeważnie zakupione lub wynajęte za środki 
pochodzące z Polski. Te pomieszczenia rzadko odpowiadają standardom do prowadzenia działalności 
kulturalno-oświatowej. Nawet w Kijowie i we Lwowie nie udało się pozyskać Domów Polskich z 
prawdziwego zdarzenia. Kilkuletnie starania o zakup czy budowę tam odpowiednich pomieszczeń 
nie doszły do skutku. Tylko w Żytomierzu został zakupiony, przez Stowarzyszenie «Wspólnota 
Polska», w miarę odpowiedni lokal dla miejscowych Polaków, ale w praktyce jego wykorzystywanie 
pozostawia wiele do życzenia. Liczne organizacje polonijne nie są w stanie odpowiednio zadbać o 
należyte jego wykorzystanie z pożytkiem dla wszystkich. Niedawno zostały zakupione obiekty na 
Domy Polskie w Złoczowie i Samborze, ale ich remont i przystosowanie dla potrzeb kulturalno- 
-oświatowych wymaga czasu oraz nowych środków. Władze ukraińskie zaledwie w kilku miejscach 
(Czerniowce, Tarnopol, Szepietówka, Charków) nadały lokale dla towarzystw polskich, zazwyczaj 
na prawach dzierżawy. 

Problemem stała się kwestia liderów polonijnych organizacji — ludzi wykształ- conych, z 
odpowiednią pozycją społeczną, kreatywnością organizacyjną i medialną etc. Inteligencja polska na 
Ukrainie jest bardzo nieliczną. Zaważyły na tym nie tylko utrudnienia dla Polaków w zdobywaniu 
zawodów i pozycji społecznej, ale i prosperujący wśród nich proces wynarodowienia, asymilacji. 
Należy uznać, że Polacy w państwie ukraińskim nie zajmują eksponowanych stanowisk w centralnych 
i miejscowych władzach. Mniejszość polska nie zaistniała jako zwarty elektorat w wyborach 
prezydencko-parlamentarnych, jak i na szczeblu lokalnym. Przyczyny w tym należy doszukiwać się 
nie tylko w obowiązującej ordynacji wyborczej, wedle której mniejszości narodowe nie posiadają 
zapewnionych kwot przedstawicielstwa, ale i braku wizji społeczno-politycznej działaczy organizacji 
polskich, słabości organizacyjnej i podziałów. Jak na razie, żadna partia czy ruch polityczny na 
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Ukrainie, z powyższych przyczyn nie ubiega się o względy i poparcie organizacji polskich. Taktyka 
dystansowania się od życia społeczno-politycznego kraju zamieszkania, dla polskiej mniejszości 
narodowej jest drogą do odcięcia od wpływów i decyzji, środków materialnych, a w konsekwencji 
prowadzi do wynarodowienia. Niestety, głosu Polaków prawie nie słyszy się na Forum Mniejszości 
Narodowych Ukrainy, a także w Radzie Mniejszości Narodowych przy prezydencie Ukrainy. 
Mimo doradczego charakteru i ograniczonej kompetencji tych struktur, warto ciągle demonstrować 
i zaznaczać swoją obecność oraz swoje problemy przed władzą, domagać się razem z drugimi 
pozytywnych decyzji i konkretnych przedsięwzięć z jej strony. 

Marginalną sytuację Polaków — jak się wydaje — nie zmienił fakt mocnego poparcia przez 
państwo polskie oraz polskich polityków pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, której pozytywne 
skutki – jak wiadomo – dość szybko zostały roztrwonione przez obóz polityczny Naszej Ukrainy i 
polityków. Niestety, w sytuacji Polaków mało co zmienia na lepsze stałe wsparcie i obrona przez Polskę 
interesów państwa ukraińskiego w strukturach euroatlantyckich, organizacjach międzynarodowych, 
a także poprawnie rozwijające się stosunki polsko-ukraińskie w ramach strategicznego partnerstwa. 

Przezwyciężenie zaściankowości, szersze uspołecznienie swoich działań leży w interesie całej 
polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Zamykanie się na sprawach kulturalno-oświatowych, co 
charakteryzuje działalność polskich organizacji, skazuje je na margines życia społecznego, sprowadza 
do swoistego «getta narodowego». Aktualnym staje się wyraźna i — co nie bez znaczenia — głośna 
artykulacja swoich potrzeb, korzystanie z przysługujących praw w państwie zamieszkania, w tym 
zapewnienia, w myśl deklarowanych praw, niezbędnych warunków dla kultywowania i zachowania 
tożsamości narodowej (np. szkolnictwo), zwrotu świątyń, mienia nieruchomego, przezwyciężenie 
doznanych krzywd w przeszłości i in. 

Może najbardziej spektakularnym wydarzeniem pod tym względem są komplikacje, ze strony 
władz ukraińskich we Lwowie, spraw wokół Cmentarza Orląt Lwowskich. Miejscowe polskie 
organizacje w tej sprawie zajmują pozycję bierną i bojaźliwą, pozostawiając oficjalnej polskiej stronie 
interwencje, protesty, wyjaś- nienia. Warto przy tym zaznaczyć, że w głośnej sprawie pochówków i 
pomników UPA na terenie Polski, która często występuje jako rzecz przetargowa, prym wiodą akurat 
ukraińskie organizacje społeczne, m.in. finansowane przez rząd polski. 

Społeczność polska na Ukrainie nie przemówiła jednym i stanowczym głosem podczas 
obchodów 60. rocznicy mordów ludności polskiej przez formacje UPA na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej. Prasa polskojęzyczna na Ukrainie prawie nie wspominała tragicznych wydarzeń i 
omijała nawet najmniejsze o tym wzmianki. Nie zainicjowano przez centralne polskie organizacje 
żadnych obchodów i uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa. Wyglądało to wszystko jakoś nieudolnie i 
nietrafnie, odbiegało od tej atmosfery, co działo się na Ukrainie w mediach i wśród społeczeń- stwa 
wokół rocznicy Wołynia. Warto przypomnieć w tym miejscu, że to nikt inny jak Związek Ukraińców 
w Polsce był inicjatorem seryjnych konferencji i spotkań polskich i ukraińskich naukowców na temat 
«Polska–Ukraina: trudne pytania». Zbyt ogólnikowa i zaledwie kilkuzdaniowa deklaracja FOPU, 
opublikowana na stronach rzadko ukazującego się w ograniczonym nakładzie «Biuletynu», wzywa- 
ła do «modlitwy», «pojednania» i «wyjaśnienia przez historyków całej prawdy». Zademonstrowana 
przez autorów niewiedza, brak stanowczości i pryncypialnej pozycji narodowej, krótkowzroczność 
nie dodaje autorytetu polskiej organizacji wśród Polaków, szczególnie członków starszego pokolenia 
(czy ich bliskich), którzy doznali krzywd, byli świadkami ludobójstwa. Ze strony Ukraińców podobne 
zachowanie może wywołać chyba tylko lekceważenie Polaków i ich organizacji społecznych w 
przyszłości. Dodajmy, że wyżej opisane zachowanie kierownictwa centralnych polskich organizacji 
nie ma nic wspólnego z pojęciem «lojalnych obywateli» państwa zamieszkania. Dzisiaj w przededniu 
70. rocznicy tych tragicznych wydarzeń nic nie zapowiada zmiany na lepsze. 

Odnosi się wrażenie, że centralne organizacje polonijne jakby umykają spraw iście 
strategicznych — odrodzenia, własnego rozwoju, wywalczenia od państwa lokali, nowych lepszych 
warunków egzystencji. Czy Ukraina wywiązała się należycie z zadeklarowanych obowiązków 
i obietnic wobec własnych obywateli polskiego pochodzenia? Czy oddała wszystkie kościoły, 
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zapewniła pomieszczenia dla polskich organizacji, organizowała w dostatecznym stopniu nauczanie 
w rodzimym języku Polaków? Ogólnoukraińskie organizacje nawet dla siebie nie wywalczyły siedzib. 
Ruch polonijny, który liczy ponad 20 lat i zrzesza jedną z najsolidniejszych grup etnicznych Ukrainy 
nie wyrobił znaczącego miejsca w życiu społecznym tego państwa. Poziom działań często ograniczał 
się rejonem czy peryferyjnym centrum obwodowym. Polskie organizacje nie stały się stroną czy 
subiektem stosunków polsko-ukraińskich; co ważne, nie wprowadzono spraw mniejszości na 
wokandę tych stosunków. Owszem, okolicznościowe spotkania z Polakami prezydentów, premierów 
czy ministrów podczas ich wizyt na Ukrainie mają miejsce dość często, ale noszą one raczej charakter 
rytuału protokolarnego. Nie stało się praktyką zapraszanie przedstawicieli polonijnych organizacji 
na oficjalne spotkania urzędników z Polski i Ukrainy. Może tylko niektóre wypadki we współpracy 
kulturalnej pomię- dzy obu państwami odbywają się z udziałem miejscowych Polaków we Lwowie, 
Iwano-Frankowsku czy w Kijowie podczas Dni Polskiej Kultury. Nieco aktywniejszą rolę polskiej 
mniejszości narodowej można odnotować w rozwoju kontaktów na szczeblu lokalnym, na przykład 
w kontaktach zaprzyjaźnionych samorządów, miast. 

Przyczyny takiej sytuacji należy doszukiwać się nie tylko we wskazanych wyżej okolicznościach, 
wypływających ze słabej pozycji społecznej polonijnego ruchu oraz jego kondycji wewnętrznej, ale 
też polityki państwa polskiego wobec Polaków na Ukrainie. Nierzadko odnosi się wrażenie, że sprawy 
Polaków często poświęcane są na ołtarzu dobrosąsiedztwa i strategicznego partnerstwa pomiędzy obu 
państwami. Tutaj niewątpliwie sztuką jest pogodzenie polskiej racji stanu z dobrem swoich rodaków 
za wschodnia granicą. W praktyce, nie bez znaczenia jest dobra wola, nastawienie i profesjonalizm 
polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w kwestiach niesienia pomocy miejscowym Polakom. 

W porównaniu z ruchem polonijnym w innych państwach postsowieckich — Polacy na Ukrainie 
mocno przegrywają. Nie tylko rozbiciem i podziałami, które tutaj są największe i najdotkliwsze. To 
osłabia pozycję, i to oczywiste. Na Litwie mieszka 235 tys. Polaków, proces wynarodowienia należy 
uznać za znikomy, wyraźnie został on zatrzymany — kolejne spisy ludności nie wykazują ujemnego 
salda; 85 proc. mniejszości włada językiem polskim. Litewskim Polakom udało się, w odróżnieniu od 
Polaków na Ukrainie, podnieść swoje sprawy do poziomu międzypaństwowych stosunków polsko-
litewskich. Nie bez trudu działaczom Związku Polaków na Litwie udało się wymusić na Warszawie 
angażowanie się w ich sprawy w państwie zamieszkania. Zdołali zmusić dyplomację polską, rząd 
Polski, prezydentów, by zajęli się ich problemami, interweniowali do rządu Litwy i domagali się 
pozytywnych zmian (noty, spotkania, memoranda, wzywanie dyplomatów do MSZ). Pamiętamy ich 
spektakularne zabiegi nawet o odwołanie polskich ambasadorów i konsulów. Nie szczędzono pod ich 
adresem gorzkich publicznych oskarżeń i pretensji, przypominano o ich obowiązkach służbowych i 
obywatelsko- -patriotycznej pozycji. I to czasami skutkowało, przynosiło zmianę sytuacji na lepsze. 
Z perspektywy czasu należy uznać słuszność podobnych zachowań. Jak nam się wydaje, one z jednej 
strony wymusiły u decydentów we władzach Litwy zmianę nastawienia i wpłynęły na sytuację polskiej 
mniejszości. Z drugiej zaś strony, to bez wątpienia jest doskonałą szkołą dla polskiej mniejszości 
narodowej w obronie swoich interesów. Polacy na Litwie pokazują wszystkim wspólnotom polskim 
mieszkającym poza granicami państwa polskiego doskonały przypadek oddziaływania na państwo 
zamieszkania w dotrzymaniu standardów demokratycznych, obronie swoich interesów narodowych. 
Polacy na Litwie nie dają się manipulować ani Warszawie, ani Wilnu. Mają szkolnictwo, uniwersytet, 
prasę, inteligencję i zmuszają wszystkich, by liczono się z nimi i ich potrzebami. Przy tym pozytywnie 
oddziałują i na państwo zamieszkania — Litwę, ponieważ wymuszają pogłębienie demokracji, 
wpływają na poszerzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

Doświadczenia litewskich Polaków mogą być wzorem do naśladowania. Pod względem 
liczbowym i swojej kondycji nie różnili się zasadniczo od Polaków na Ukrainie. Prawda, w strukturze 
narodowościowej Litwy stanowią około 8 proc. ludności. Ale, na przykład, ludzie z wyższym 
wykształceniem wśród Polaków na Litwie stanowili zaledwie 4–5 proc. (na Ukrainie do 2 proc.). 
Jednak nad Wilią organizacje polskie są zauważalne w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym. 
Posiadają najliczniejsze szkolnictwo w języku ojczystym (110 szkół), jak i całe zaplecze kulturalno-
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narodowe — środki masowego przekazu, uczelnie, biblioteki, wydawnictwa. Da się zauważyć ich 
nowoczesny charakter, a także możliwości odtwarzania własnej inteligencji, wpływania na kreowanie 
opinii publicznej. Bez wątpienia wiele możliwości daje posiadanie reprezentacji w parlamencie 
i organach samorządowych. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie podczas ostatnich wyborów 
parlamentarnych, jesienią 2012 roku, zdobyła 9 mandatów i weszła do rządu, ma swego reprezentanta 
ze strony Litwy w Parlamencie Europejskim. To świadczy o poważnym traktowaniu, choć nie zawsze 
tak było. Z perspektywy czasu należy uznać linię postępowania Polaków na Litwie za słuszną. Chyba 
na tym wygrali wszyscy — zarówno Polacy, Polska, jak i Republika Litewska. 

Podobnie rzecz ma miejsce na Białorusi, gdzie były prezes Związku Polaków Białorusi Tadeusz 
Gawin nie tylko stawiał w sposób klarowny potrzeby Polaków przed białoruskimi władzami, ale i 
śmiało krytykował na różnych płaszczyznach polską dyplomację za brak wsparcia i odwagi (w tym 
wskazywał i zwykłe lenistwo urzędnicze, brak profesjonalizmu, nawet uczciwości) w sprawach ZPB. 
Reputacje niektórych konsulów zostały tym mocno podważone i Warszawa niekiedy reagowała. Rzecz 
jasna, podobna sytuacja zmuszała dyplomację polską, by liczyć się z organizacjami polonijnymi jako 
z poważnymi partnerami, subiektami pracy, w interesach których należy interweniować i to leży w 
polskiej racji stanu. 

W epoce prezesostwa Anżeliki Borys powstała nieco inna sytuacja — przesilenie w wykorzystaniu 
Polaków dla politycznych nacisków z zewnątrz na reżim Łukaszenki. Polaków na Białorusi poniekąd 
poświęcono w zwalczaniu tegoż reżimu. Skutek — żelazna Anżelika nie wytrzymała i musiała ustąpić, 
Łukaszenko został, ZPB podzielił się na dwie organizacji, stosunki polsko-białoruskie okazały się w 
impasie. Jak się rozmawia dzisiaj z Polakami z Białorusi, to da się odczuć rozczarowania i załamanie, 
dezorientację. Przy tym zaznaczają, że «wygrali tylko ci, co wypchali dzieci swoje na stypendia do 
Polski pod płaszczykiem «antyłukaszenkowców», często nawet nie-Polaków». 

Nie wiadomo, kiedy Polacy na Białorusi po tym wszystkim pozbierają się. Ale mimo wszystko, 
było to dla dobrą szkołą aktywności obywatelskiej, społeczno-politycznej, poligonem dla kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Żadna polityczna organizacja czy partia na Białorusi nie znaczy chyba 
tyle w opozycji wobec reżimu Łukaszenki, co ZPB. Optymizmem napawa mocna baza materialna 
w postaci Domów Polskich, rozbudowana struktura organizacyjna, przekonanie o słuszności walki o 
swoje narodowe interesy. I niech się teraz coś zadzieje złego wokół Polaków na Białorusi — opinia 
RP, jak i światowa, od razu będzie gotowa reagować, bo jest przyzwyczajona i uczulona na to. A sam 
Łukaszenko, jeżeli zechce pojechać na Zachód czy zadziałać z nim — musi oglądać się na stosunek 
wobec «swoich Polaków» — jak sam mówi. Wcześniej czy później (oczywiście, lepiej — wcześniej) 
Łukaszenko zejdzie ze sceny politycznej, a zdobyte doświadczenia Polaków w obronie swoich praw 
mogą przysłużyć się pozytywnie w nowych warunkach. 

Wokół Polaków na Ukrainie wytworzyła się zupełnie inna atmosfera na polu dyplomatycznym. 
Prawda, sytuacja z prawami człowieka, jak i ogólnie polityczna, jest tutaj nieco inna, wypadki 
nagminnego pogwałcenia praw mniejszości narodowych też nie mają miejsca. Jednak uważać sprawę 
za idealną w żadnym wypadku nie można. Miejscowe organa władzy nierzadko ignorują prawa 
mniejszości, w tym i Polaków. Trudno przypomnieć sobie fakt, aby dyplomacja polska upominała 
się przed Kijowem o mniejszość polską. Miała miejsce raz czy dwa ostrożna reakcja konsula we 
Lwowie na sprawy Kościoła św. Magdaleny, o zwrot którego upominały się wierni Lwowa. M.in. we 
Lwowie z 36 świątyń rzymskokatolickich w czasach niepodległej Ukrainy Polakom nie zwrócono 
żadnej. Zapewne część winy leży i po stronie organizacji polonijnych, wiernych katolików, ponieważ 
nie stawiają ostro i stanowczo swoich potrzeb przed władzami centralnymi i samorządowymi, nie 
wymuszają na Warszawie interwencji przed Kijowem o nie. 

Najwyraźniej możemy tutaj mówić o niczym innym, jak o poświęcaniu spraw polonijnych na 
ołtarzu dobrosąsiedztwa, polityki prometejskiej wobec wschodniego sąsiada. Zasadę wzajemności w 
stosunku do mniejszości narodowych należy chyba uznać dzisiaj za niesłuszną, jako relikt minionych 
epok. Zapewne bardziej słuszna ma być zasada chrześcijańska — mimo wszystko na krzywdzie naszej 
robić dobrze ichnim tutaj, tylko niech o tym wiedzą obywatele, rządzący w stolicach i na peryferiach 



147  

po obu stronach granicy. Oddziaływanie w taki sposób przyniesie wcześniej czy później pozytywny 
rezultat, jest ze wszech miar szlachetniejsze, humanistyczne. Ale okazuje się, że dyplomacja ma 
do dyspozycji wiele form i instrumentów działań na rzecz obrony swoich mniejszości w kraju 
reprezentowania. Nie zawsze, niestety, Warszawa, a w jeszcze większym stopniu i sami dyplomaci, 
służba konsularna na miejscu, ma ochotę po nie sięgnąć. Dzieje się tak prawdopodobnie przez brak 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych czy zwykłe lenistwo (tego chyba najwięcej), bojaźń przed 
odpowiedzialnością, chęć spokojnego życia i trwania na placówce. 

Reasumując, należy stwierdzić, że Polacy na Ukrainie mając wyjątkową sytuację, jaką jest 
strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, przyjazne generalnie stosunki między naszymi państwami, 
nie zawsze potrafią wyciągać korzyści dla załatwienia swoich żywotnych spraw i interesów. Muszą 
się uczyć dla dobra swojego i swoich potomnych.

Ukraińcy w Polsce 
Oficjalnie Ukraińców w Polsce (2002 r.) odnotowano 30,96 tys. Nieoficjalnie szacowano ich 

liczbę na 200–350 tys. Należałoby też uwzględnić północną cześć Podlasia, gdzie zamieszkuje około 
100 tys. prawosławnych o gwarze poleskiej, w tym też część identyfikująca się z narodowością 
ukraińską. Ponadto, wśród Łemków część zalicza siebie do odrębnej narodowości, mimo że należą 
do Ukraińców. Podczas narodowego spisu powszechnego ludności, w 2002 roku, język ukraiński 
zadeklarowało 27–172 obywateli RP w tym: 

w województwie warmińsko-mazurskim — 11 881 
zachodniopomorskim — 3703 
podkarpackim — 2984 
pomorskim — 2831 
dolnośląskim — 1422 
podlaskim — 1366 
lubuskim — 615 
mazowieckim — 579 
małopolskim — 472 
lubelskim — 389 
śląskim — 309 
Do tych liczb należy doliczyć Ukraińców przebywających w Polsce czasowo, od kilka miesięcy 

do kilku lat. Zazwyczaj to sezonowi robotnicy, studenci czy osoby o wyższych kwalifikacjach — 
lekarze, nauczyciele i in. Dzisiaj szacuje się, że może ich być co najmniej 150 tys. 

W porównaniu z Polakami na Ukrainie należy uznać, iż Ukraińcy w Polsce lepiej są 
zorganizowani, a ich działania mają większy wydźwięk społeczny. Zaważyło na tym wiele 
okoliczności, w tym i historia. Ukraińcy nawet w czasach PRL mieli do dyspozycji Ukraińskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które zostało w 1990 roku przekształcone w Związek Ukraińców 
w Polsce (ZUwP). Na pewno nie bez znaczenia był bardziej demokratyczny charakter, głębokość 
procesów dekomunizacyjnych i transformacyjnych w Polsce, które przyspieszały tworzenie struktur 
pozarządowych, organizacji społecznych. 

Wśród organizacji mniejszości ukraińskiej należy wymienić następujące: Związek Ukraińców w 
Polsce, Stowarzyszenie «Ukraiński Dom Narodowy»,  Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej, 
Związek Ukraińców Podlasia, Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie, Ukraińskie Towarzystwo 
Nauczycielskie w Polsce, Stowarzyszenie Ukraińców — Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, Bractwo Cerkiewne św. Włodzimierza, Fundacja Kultury Ukraińskiej, Fundacja św. 
Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, Polacy na Ukrainie i 
Ukraińcy w Polsce, jako czynniki w stosunkach polsko-ukraińskich 409 Stowarzyszenie «Dziedzictwo 
Mniejszości Karpackich», Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, 
Organizacja Młodzieży Ukraińskiej «PŁAST». 

ZUwP jako cel działalności zadeklarował zachowanie tożsamości kulturalnej społeczności 
ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy między Polską a Ukrainą. 
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Najwięcej miejsca w jego działalności zajmują imprezy o charakterze kulturalnym: tradycyjne 
Festiwale Kultury Ukraińskiej (odbyło się ich 20), festiwale dziecięce, koncerty muzyki cerkiewnej 
i in. We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza Związek wykazał szczególnie udaną i bardzo 
aktywną działalność w ramach przeprowadzenia «Roku Ukrainy w Polsce» (2009 r.). Ponadto, 
organizacja uczestniczyła w realizacji różnorodnych projektów razem z ukraińskimi pozarządowymi 
strukturami, w ramach projektów Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUSI). 

Związek Ukraińców w Polsce wystąpił z inicjatywą poświęconą naświetleniu stosunków 
polsko-ukraińskim podczas II wojny światowej, która zaowocowała serią spotkań historyków obu 
krajów w latach 1994–2007, nt. «Polacy i Ukraińcy 1918–1948. Trudne pytania». Z polskiej strony 
współorganizatorem było Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji im. Stefana Batorego 
oraz Ośrodek «Karta», a także Światowy Związek Żołnierzy AK (Okręg Wołyń) i Uniwersytet Wołyński 
w Łucku. Podczas spotkań uczonych zajęto się wymianą poglądów obu stron na temat najnowszych 
dziejów stosunków polsko-ukraińskich oraz nawiązaniem stałej współpracy historyków. Znaczenie 
spotkań polegało przede wszystkim także na dochodzeniu prawdy historycznej. Zainicjowano badania 
w obu pań- stwach tej tematyki, tym bardziej, że w czasach komunistycznych obowiązywało tabu 
na zaznaczone, i nie tylko, tematy. Seminaria były organizowane dwa razy w roku, na przemian w 
Warszawie i Łucku. Na każdym spotkaniu prezentowano wybrane zagadnienia z punktu widzenia 
polskiej i ukraińskiej historiografii, a następnie uczestnicy seminarium dyskutowali o spornych 
punktach, co miało prowadzić do zredagowania ostatecznego protokołu uzgodnień i rozbieżności. 
Ten trudny dialog pozwolił — mimo emocji związanych z pamięcią o bolesnych wydarzeniach — 
wypełnić wiele luk w wiedzy historycznej. Zapis dyskusji został opublikowany przez Ośrodek «Karta» 
w dziewięciu tomach, częściowo także po ukraińsku. Ośrodek «Karta» zbiera także dokumentację 
tych wydarzeń oraz inicjuje dalsze badania prowadzone przez historyków. 

Związek Ukraińców w Polsce aktywnie uczestniczy we współpracy z ukraińskimi partnerami 
w ramach organizacji pozarządowych. Przyglądając się głównym obszarom współpracy, należy 
zauważyć, że większość wspólnych programów dotyczy wymiany i przekazywania polskich 
doświadczeń we wprowadzaniu reform po 1989 roku. Chodzi o takie zagadnienia, jak: transformacja 
ustrojowa, przemiany polityczne i ekonomiczne, demokracja lokalna i funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego, media (w tym prasa lokalna). Spośród wielu polskich organizacji zaangażowanych w 
podobne działania wymienić należy Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Federację 
Domów Spotkań, Fundację Edukacja dla Demokracji, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
(FISE), Fundację Nowy Staw, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Fundację Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Fundację im. Stefana Batorego, 
Fundację Wspomagania Wsi, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Studiów Wschodnich, 
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokracji. Szczególne miejsce zajmuje też wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych i wolontariatu na Ukrainie. 

Drugi obszar współpracy to uspołecznienie oświaty i reforma systemu edukacji, różne formy 
pracy z dziećmi, a także wymiana młodzieżowa i studencka (m.in. Dom Pojednania i Spotkań im. św. 
Maksymiliana M. Kolbego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Nowy Staw, Małopolskie 
Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie Parlament Młodzieży, Stowarzyszenie «Szkoła Liderów», 
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej). 

Nie wolno zapominać o współpracy kulturalnej i naukowej (m.in. Fundacja Ośrodka «Karta», 
Fundacja Pogranicze, Fundacja św. Włodzimierza, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Kasa im. Józefa Mianowskiego, Kolegium Europy 
Wschodniej, Polski PEN Club. 

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu został powołany w 1990 roku, jako 
organizacja społeczna. Jego celem jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi oraz 
stosunkami Polaków z narodami południowo-wschodniej Europy, zwłaszcza z Ukraińcami. Instytut 
prowadzi badania naukowe, wzbogaca i udostępnia swój księgozbiór, organizuje seminaria oraz 
publikuje książki i materiały źródłowe. Wydał ponad dwadzieścia publikacji na temat Ukrainy 
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i Ukraińców. W 1999 roku Instytut zrealizował projekt «Partnerstwo na przekór stereotypom 
— edukacja historyczna na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym», skierowany do młodych 
polskich i ukraińskich naukowców. W programie znalazło się seminarium na temat konfliktów 
polsko-ukraińskich w XX wieku oraz dwa spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej, poświęcone 
kulturze ukraińskiej i stosunkom polsko-ukraińskim. Odbyły się również wykłady, wystawa książek 
oraz wymiana stażystów. Instytut prowadzi «Seminarium narodowościowe» dla uczniów starszych 
klas przemyskich szkół średnich (w tym dla szkoły z ukraińskim językiem nauczania).

 Młodzież polska i ukraińska spotyka się raz w tygodniu na dwugodzinnych zajęciach z 
zakresu problematyki narodowościowej, stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego przenikania 
kultur na pograniczu etnicznym. Celem programu jest wzajemne poznawanie się i przełamywanie 
funkcjonujących stereotypów o Ukraińcach i Polakach. W roku 2003 Instytut zaprezentował grupie 
ukraińskich historyków zasady prowadzenia pozarządowej placówki naukowo-edukacyjnej, co ma się 
przyczynić do powstania podobnej instytucji na Ukrainie. Instytut był także głównym organizatorem 
międzynarodowej konferencji «Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i regionalna w 
perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej», która odbyła się w maju 2003 roku, w 
Przemyślu. 

W tym obszarze mieszczą się również badania i publikacje Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej w Lublinie, który był także jednym z inicjatorów Europejskiego Kolegium Polskich i 
Ukraińskich Uniwersytetów, pomyślanego jako zalążek uniwersytetu polsko-ukraińskiego. Jednak, 
mimo ogromnego dorobku, ten rodzaj pracy organizacji pozarządowych, zakładający długoterminowe 
działania o trudno mierzalnych efektach, nie znajduje wystarczającego finansowego zabezpieczenia. 
Niestety, na dzień dzisiejszy Kolegium przestało istnieć. 

Współpraca kulturalna to przede wszystkim promocja współczesnej sztuki i literatury ukraińskiej 
w Polsce, prowadzona nie tyle przez organizacje pozarządowe, ile przez instytucje kultury (teatry, 
galerie, wydawnictwa), które korzystają ze środków pozarządowych. Dla propagowania kultury 
ukraińskiej istotne znaczenie mają przedsięwzięcia organizowane przez Związek Ukraińców w Polsce 
i jego terenowe oddziały; największe z tych wydarzeń, Festiwal Kultury Ukraińskiej, przyciąga, obok 
gości z Ukrainy i ukraińskiej społeczności w Polsce, coraz liczniejszą nie-ukraińską publiczność. 
Uczestnicy z Ukrainy, wśród innych gości z Europy Środkowo-Wschodniej, biorą udział w projektach 
i przedsięwzięciach Fundacji Pogranicze z Sejn czy Fundacji Muzyka Kresów. Spośród siedmiu 
osób z Ukrainy, które w 2002 roku otrzymały stypendium «Looking Inside» (staże dla animatorów i 
menadżerów kultury z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, przyznawane przez 
Arts and Culture Network Program, aż pięciu wybrało Polskę jako miejsce swojego stażu. Pojawiają 
się nowe, cykliczne inicjatywy — w 2001 roku odbył się po raz pierwszy festiwal kultury ukraińskiej 
Ukraina Viva!, organizowany przez Kolegium Europy Wschodniej z Wrocławia — jego druga edycja 
odbyła się w październiku 2003 roku. 

Z udziałem Związku Ukraińców w Polsce odbywały się inne imprezy kulturalne, zorganizowane 
przez instytucje pozarządowe, z którymi prowadzono aktywną współpracę, w tym warszawskie 
Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski (organizator najpełniejszego dotąd przeglądu 
współczesnej sztuki ukraińskiej Stepy Europy, w 1993 r.), redakcje «Krasnogrudy», «Kresów», 
«Literatury na świecie» i «Przeglądu Politycznego», pism zamieszczających obszerne wybory 
przekładów literatury i eseistyki ukraińskiej, a także materiały poświęcone historii i współczesności 
Ukrainy oraz wydawnictwa Czarne, Świat Literacki, Universitas — publikujące książki m.in. Jurija 
Andruchowycza i Mykoły Riabczuka. 
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POLES IN UKRAINE AND UKRAINIANS IN POLAND, AS FACTORS AT 
THE POLISH-UKRAINIAN
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University of Warmia and Mazury in Olsztyn, RP Polska

This paper shows the situation of Poles in modern Ukraine, their methods of self-organization 
and problems in achieving their goals. Drew attention to the relationship of the Polish minority of 
local and central authorities, as well as the attitude of the Polish government to compatriots in the 
East. A comparison with the situation of Poles living in Lithuania and Belarus. Shows the condition 
of Ukrainians in Poland, their methods of self-organization and relations with the authorities of the 
country of residence. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКИХ ПРОФСПІЛОК 
В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

І. Р. Берест, к.і.н., доцент
І. Черепухіна, студ. групи ДК-41
Українська академія друкарства

На основі писемних джерел проаналізовано діяльність провідних українських професійних 
спілок Східної Галичини в роки Першої світової війни. Вказано на нові, досі не відомі момен-
ти в історії профспілок, окреслено стан та перспективи наукового дослідження. Зокрема, 
досліджено значення та роль спілки українських приватних урядовців Галичини. Зосередже-
но увагу на творенні незалежних українських профспілкових організацій в період діяльності 
ЗУНРу. Не все складалось позитивно. Польсько-українська війна, яка охопила Галичину, 
до краю загострила міжнаціональні протиріччя. В умовах війни діяльність національних 
профспілок та спроби їх демократичної розбудови виявилася майже нереальними. Більшість 
робітничих профспілкових організацій припинила своє існування, багато українців опинилося в 
рядах УГА. Рятуючись від переслідувань, репресій, небезпеки та лихоліття, чимало галицьких 
профспілчан потрапило у загальну хвилю еміграції. Зрештою, період та після Першої світової 
війни, український профспілковий рух на території Західної України представлений низкою 
організацій різного політичного спрямування. Значна частина з них була дозволена, а частина 
— заборонена польською владою. Багато профспілкових організацій Галичини потрапили під 
потужний вплив лівих (комуністичних) ідей. 

Ключові слова: профспілка, робітництво, війна, Східна Галичина, рух, об’єднання.

Актуальність проблематики базуєтьсяна тому, що воєнний період був не лише ча-
сом масових руйнувань і розрухи. У більш складних умовах та в значно більших обсягах 
робітникам доводилося виконувати завдання, які нерідко мали стратегічне значення. Захист 
робітників, організація соціальних виплат та взаємодопомога залишаються основною метою 
профспілкового руху. Вивчення зазначеної проблемимає важливе науковезначення, аджедає 
змогу показати роботу професійних спілок у надзвичайно складних умовах. 

Основна мета публікації полягає на основі об’єктивного, комплексного аналізу дослідити 
становище населення Східної Галичини, проаналізувати роль профспілок і робітничого руху в 
першій чверті ХХ ст. 

Серед робіт присвячених даній тематиці, слід виокремити праці таких істориків як Бе-
рест Р., Реєнт О., Стоян О., Гаєнко Ф., Литвин М., Берест І., де є часткова спроба подати історію 
профспілкового руху в новому руслі подій, які сколихнули світ своєю трагічністю.

До числа найбільших українських профспілкових об’єднань Східної Галичини належала 
Спілка українських приватних урядовців Галичини, яку досить часто називали у скороченій 
формі «Супруга» [5, арк. 116].Вона виникла ще до Першої світової війни в середовищі 
галицької інтелігенції. До її складу ввійшли представники педагогічних, науково-просвітніх 
товариств, редакцій, книгарень, і навіть ті службовці-українці, які працювали в неукраїнських 
установах [3, с. 50–51].

При Спілці був створений, так званий, Пенсійний інститут, який вів фінансові справи 
Супруги, надавав членам організації допомогу, позички. Поширеною формою кредиту стало 
виділення грошей на житлове будівництво [2, с. 330]. Завдяки цьому у Львові по вул. Генінга 
(вул. Верхній Личаків) було забудовано низку житлових будинків для членів професійного 
об’єднання. Членам зазначеної професійної спілки Пенсійний інститут здійснював виплату 
пенсій по старості та інвалідності тощо.
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Після закінчення Першої світової війни умови діяльності Супруги на західноукраїнських 
землях значно ускладнилися. За націоналістичні погляди нова польська влада переслідувала 
цю організацію і вимагала її розпуску [4, с. 2380]. Багато тодішніх польських чиновників 
були роздратовані тим, що діловою мовою організації продовжувала залишатись українська 
мова. На цій підставі головний окружний інспектор праці впродовж тривалого часу не хотів 
перереєструвати Спілку, і її існування мало нелегітимний характер. Незважаючи на перешко-
ди, Супруга не лише не припинила свого існування, а й навіть поширила свою діяльність на 
Волинь. Без відповіді залишилася чергова заява про перереєстрацію від 21 лютого 1924 р. [5, 
арк. 124].

Тільки 9 грудня 1925 р., після довгих митарств, внесення значних поправок до Статуту, 
влада погодилася на реєстрацію Супруги. Її головна управа розмістилася в Львові. Головою 
організації значиться Василь Цмайло-Кульчицький. Важливим здобутком спілчан стало те, що 
у довгій та впертій боротьбі вдалося відстояти офіційне користування українською мовою [5, 
арк. 121 зв.].

Допомогу Спілці в її боротьбі проти утисків урядових чиновників надали українські 
політичні партії (УРП, УНДО, УСДП (до 1924 р.) й ін.). Активним пропагандистом та діячем 
профспілкового об’єднання українських службовців і громадських працівників виступив Антін 
Чернецький, який з 1924 р. працював головою Супруги [5, арк. 121зв.]. У політичних поглядах 
він перебував на позиції української соціал-демократії. 

В складній ситуації політичного протиборства на початку ХХ ст. діячам українського 
профспілкового руху при підтримці низки політичних партій (УСДП, УНДО, УСРП) усе ж 
вдалося добитися дозволу в керівництва загальнопольським професійним рухом на право 
створення незалежних українських профорганізацій у рамках Союзу професійних спілок. 
Для керівництва українським профспілковим рухом створили незалежний керівний орган — 
Українську профспілкову комісію. Було вирішено, що її склад на своєму з’їзді на початку листо-
пада 1929 р. виберуть представники українських профспілкових організацій західноукраїнських 
земель. Відповідальність за його підготовку й організацію взяла на себе Тимчасова українська 
профспілкова комісія, яку було створено з числа членів Спілки українських приватних 
урядників Галичини (Супруга), товариств «Просвіта» та «Рідна школа», а також зацікавлених 
у цьому діячів з українських політичних партій. До складу Тимчасової комісії, ініціатором 
створення якої виступила УСДП, увійшли А. Зелений, І. Квасниця, В. Старосольський, В. Тем-
ницький, П. Буняк, М. Тимків й інші відомі політичні діячі [9, с. 315].

Великий інтерес до творення незалежних українських профспілкових організацій 
в період діяльності ЗУНРу виявив Олександр Пісецький (1869 – ?), котрий перебував на 
політичній платформі Української Націонал-Демократичної партії (пізніше — Українське 
Національно-Демократичне Об’єднання), а в уряді був призначений державним секретарем 
пошт і телеграфів ЗУНРу [10, c. 2097]. Фактично, він став організатором, а також першим 
керівником профспілкової організації українських поштових службовців. Велику увагу О. 
Пісецький відводив організації робітничих профспілок у містах та містечках Галичини, осо-
бливо Дрогобицько-Бориславського нафтодобувного регіону.

Унаслідок воєнного стану й небезпеки, у якому опинився уряд ЗУНРу за вказівкою 
секретаріату праці і суспільної опіки на залізниці було створено профспілковий залізничний 
курінь під керівництвом львівського правника, члена головної управи УСДРП Івана Сіяка 
(1887–?) [4, c. 2381]. Аналіз діяльності куреня дає підстави стверджувати, що він радше ви-
конував функції воєнізованої охорони на залізниці і, можливо, призначався для забезпечен-
ня захисту високопоставлених державних осіб під час їхнього користування залізничним 
транспортом.

Проте невдачі українців у польсько-українській війні стали основною причиною загрози 
для існування ЗУНРу. Запеклі бої між воюючими сторонами, що проходили у Львові та його 
недалеких околицях від 1 до 23 листопада 1918 р., загалом завершилися для українців невдало. 
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Місто було втрачено, а державний уряд молодої республіки змушений терміново евакуйовува-
тися у Тернопіль [8, c. 51–106]. 

Вимушений переїзд уряду до Тернополя, а згодом і до Станіславова (сучасне м. Івано-
Франківськ) не створив сприятливих умов для мирного будівництва, економічного розвитку 
та розбудови профспілкового життя, а ще більше їх ускладнив. Польсько-українська війна, яка 
охопила Галичину, до краю загострила міжнаціональні протиріччя. В умовах війни діяльність 
національних профспілок та спроби їх демократичної розбудови виявилася майже нереаль-
ними. Більшість робітничих профспілкових організацій припинила своє існування, бага-
то українців опинилося в рядах УГА. Рятуючись від переслідувань, репресій, небезпеки та 
лихоліття, чимало галицьких профспілчан потрапило у загальну хвилю еміграції [7, c. 4–12].

У таких умовах активізували свою діяльність проти українського національного 
професійного руху ліві та консервативні сили суспільства. Зрештою, ця боротьба точилася, по-
чинаючи ще з початку 20-х років XX ст. Тому не випадково лідери українських профспілок праг-
нули створити національний керівний центр. Але під тиском комуністів цю ідею було провалено. 

Варто зауважити, що на хвилі революційних подій 1917–1920 рр. політичні рухи й 
робітничі маси були захоплені інтернаціональними ідеями, а також провідних прокомуністичних 
профспілок.Уже від початку 20-х рр. минулого століття підпільна робітничо-селянська 
комуністична преса Західної України перенасичена директивами, зверненнями, відозвами, 
листівками, резолюціями та іншими матеріалами. На її сторінках постійно повторювалися 
інтернаціональні заклики: «Робітники всіх національностей — до загальних профспілок!», 
«Українські робітники до загальних профспілок!!» тощо [6, арк. 8–9], що методично насад-
жувало ідею міжнаціонального союзу. Важливо, що це відбувалося в умовах, коли польська 
влада переслідувала й жорстоко придушувала українські профорганізації як незаконні фор-
мування. Так, у березні 1921 р. при спробі скликання зборів професійної спілки українських 
робітників лісопильного заводу с. Брошнів Станіславівського воєводства були заарештовані 
активісти Ю. Стелінський та Ф. Максиміліан. А 23 вересня 1927 р. в Тернополі поліція закрила 
аж сім українських робітничих професійних об’єднань. Постійного переслідування зазнавала 
українська профспілкова преса.

Несподіваний для влади й багатьох політичних сил демократичний прояв українського 
професійного руху до автономного існування (після майже десятирічного польського пану-
вання на західноукраїнських землях), з одного боку, викликав хвилю осуду лівих політичних 
течій, а з другого, — консервативних сил, що були представлені не тільки ППС (Польська 
соціалістична партія), а й великою частиною молодіжних польських організацій. Дії лівих 
угрупувань, що відстоювали інтернаціональну позицію, мали переважно підпільний харак-
тер. Це, у свою чергу, активізувало акції поліції, що призводило до втрат не лише в рядах 
профспілкових діячів, а й у кінцевому підсумку зумовило ослаблення й поразку українського 
профспілкового руху. 

Особливе місце у повоєнній діяльності належало лівій, так званій, «класовій» 
прокомуністичній течії, що виступила під назвою Професійна Лівиця. В архівах відклалися 
численні документи про її діяльність. Вона поширювала роботу серед усіх діючих 
профоб’єднань. Проте найбільше прихильників лівиця мала в складі загальнопольського Со-
юзу професійних спілок [3, с. 60].

З моменту свого створення Професійна Лівиця займала у профспілковому русі краю 
крайні ліві позиції. Її виникнення та поширення в Західній Україні було наслідком загаль-
ного піднесення робітничого руху у відродженій Польщі. Зовнішнім фактором, який при-
скорив виділення Профлівиці в самостійну організацію, стала діяльність Міжнародного 
профспілкового центру — Профінтерну і розвиток комуністичного руху у країнах Східної 
Європи й Західної України зокрема [9, с. 315].

Професійна Лівиця діяла в нелегальних умовах. Поліція жорстоко переслідувала всі 
прояви її діяльності, арештовувала агітаторів та організаторів руху, конфісковувала друковані 
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матеріали: брошури, листівки, плакати, відозви й інше. Для боротьби з нею поліція часто ви-
користовувала провокаторів й інших платних агентів. Зокрема, при допомозі агентури вона 
зуміла розкрити час та місце проведення підпільної крайової конференції Професійної Лівиці, 
що проходила у Львові весною 1921 р. [3, с. 59].

Впродовж усього часу ця організація була підпорядкована КПЗУ. При Центральному 
Комітеті Компартії Західної України постійно таємно діяв Профспілковий відділ у складі 6 
осіб. На кінець першої чверті ХХ століття в ньому працювали: «Сухий» (Н. Шапіро), «Гауз-
нер» (Л. Калатинський), «Левко» (Н. Гожовський), «Герман» (Є. Ступ), «Марціл» (Г. Шварц).

З метою залучення нових членів у ряди Професійної Лівиці проводилися «Дні й місячники 
профспілок». Їх організаторами, здебільшого, виступали комуністи.

Порівняно з іншими спілками, Лівиця мала обмежений штат керівництва та членів. На-
приклад, у 1930 р. її Головний крайовий комітет складався лише з чотирьох осіб, тобто гене-
рального секретаря й трьох його заступників. Найвищу керівну посаду в ньому займав Владис-
лав Гомулка, який, крім того, був і членом Профспілкового відділу при Центральному Комітеті 
КППольщі [3, с. 60].

До числа локальних спілок належали також українські профоб’єднання сезонних та 
сільськогосподарських робітників [1, с. 349]. Виникнення селянських спілок на галицьких зем-
лях спостерігалося ще в часи Габсбурзької монархії. Польська регіональна влада в Галичині вела 
політику, спрямовану на ліквідацію галицького регіонального самоврядування, а також громадсь-
ких форм українського культурного життя. Особливо активізувалася політика польської влади в 
умовах існування Речі Посполитої. При цьому були ліквідовані деякі селянські профспілки. Про-
те в 1925 р. за активною участю УРП у Львові організовано Союз Cелянських Cпілок (ССС). Його 
завданням стало об’єднання розпорошених селянських професійних об’єднань Західної України 
й сприяння організації нових профспілкових утворень для захисту прав та інтересів селян. Але 
діяльність Союзу селянських спілок була обмежена галицькими землями. Дане профспілкове 
об’єднання проголосило своїм завданням захист національних, економічних, соціальних прав 
українського селянства, протидію поміщикам, осадникам, колоністам, резервістам, які захоплю-
вали землю й робили місцевих селян безземельними. Незважаючи на зусилля радикалів, ССС 
так і не зумів об’єднати селянські профорганізації. Багато з них продовжували діяти як окремі 
місцеві спілки, що негативно позначалося на їх соціально-захисних можливостях [9, с. 322].

Складність об’єднання цих спілок випливала з індивідуального характеру селянських 
господарств, де ідея соціальної солідарності не завжди знаходила у них підтримку.

Союз CелянськихCпілок вів також роботу серед сезонних робітників. В основному це 
були місцеві жителі або міські робітники заводів чи фабрик, які у період сівби, жнив та збору 
врожаю наймалися до великих землевласників на різні тимчасові, сезонні роботи. Найбільше 
цінилися ті робітники, які працювали з механізмами, могли їх обслуговувати і ремонтувати. 
Основними механічними знаряддями, що застосовувалися в панських господарствах, були мо-
лотарки, кінні сівалки, косарки. Хоча це були порівняно прості механізми, вони потребували 
кваліфікованої робочої сили, необхідної, насамперед, для їх технічного налагодження. Сезонні 
робітники становили у середовищі селян конструктивний елемент в плані організованості 
й були через те опорою ССС. Після виникнення головної управи вищезгаданої організації 
відбулося створення її нижчих керівних органів. Ними стали повітові та місцеві управи. Але 
в багатьох регіонах польська адміністрація проявляла недовіру, чинила перешкоди створенню 
профоб’єднань сезонних і сільських наймитів. Уже навіть тоді, коли було затверджено статут 
Союзу CелянськихCпілок, тернопільський воєвода відкинув заяву селян про бажання засну-
вати його філії в Зборові. Він вимагав, щоб у тому параграфі Статуту, де йшлося про мову 
організації, поставити замість слова «українська» слово «руська» або «русинська», бо, мовляв, 
польське законодавство першої не знає [9, с. 323].

У Львові водночас з органом Української Радикальної партії — «Громадське слово» виходив 
друкований орган ССС під назвою «Селянська Спілка». Редактором цього часопису був М. Стахів.
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Самостійне існування ССС, однак, виявилося недовгим. До його лавпочали досить ак-
тивно проникати агітатори від КПЗУ. Здійснивши відповідну переорієнтацію поглядів, Союз 
Селянських Спілок відмовився від розбудови організації під проводом УСРП.

Помітне місце в профспілковому русі Західної України займало професійне об’єднання 
«Взаїмна поміч українського вчительства», яке об’єднувало педагогів Галичини та Буковини. 
Воно виникло ще на початку XX ст. як профспілкова організація народних учителів. Після 
утвердження Польської держави у Східній Галичині (поч. 20-х рр. ХХ ст.) зв’язки з буковинсь-
кими організаціями перервалися.

Управа організації видавала журнал «Учительське слово» — педагогічно-методичний 
місячник, який з початку 30-х pp. Минулого століття виходив один раз на квартал під назвою 
«Шлях виховання та навчання», а також серію педагогічної й методичної бібліотеки. При спілці 
працювала науково-педагогічна комісія, педрада, економічні установи. Незалежній фінансовій 
діяльності профоб’єднання сприяло те, що при організації також діяло фінансово-кредитне 
товариство під однойменною назвою. Найбільш відомими діячами «Взаємної помочі» були 
А. Зелений, Г. Коваль, І. Ющишин, Д. Стельмах та ін. [9, с. 324].

Як й інші українські спілки, профорганізацію вчителів переслідувала поліція, 
жандармерія. Короткочасним було існування Станіславської філії професійного об’єднання. В 
1923 р. поліція закрила редакцію журналу «Учительське слово», що був заснований і видавав-
ся на кошти української інтелігенції ще з часів Австро-Угорщини. Багато членів закритої філії 
незабаром стали членами Львівської професійної організації. 

Професійна спілка «Взаїмна поміч українського вчительства» підтримувала міжнародні 
зв’язки. Вона входила в Міжнародну конфедерацію інтелігентів з штаб-квартирою у Парижі.

В кінці 1923 р. загострилася боротьба за право незалежного існування профспілки. 
Урядові кола вимагали приєднання її до складу Конфедерації професійних спілок у Польщі, що 
була підпорядкована Паризькій міжнародній організації. Але «Взаїмна поміч» не піддавалася 
тиску. Українські профспілкові діячі також відкинули пропозицію приєднатися до Центральної 
загальнопольської організації професійних спілок інтелігенції, яка мала свої філії в Західній 
Україні та згуртовувала польських вчителів.

Заявила про себе у Західній Україні міжвоєнного періоду й профспілкова організація 
українського студентства. За скороченою абревіатурою вона отримала назву Профорус. Наступ 
шовінізму, в першу чергу, був спрямований на полонізацію української освіти загалом і вищої 
школи, зокрема. Викладання українською мовою у навчальних закладах неухильно звужувалося. 
Вводились як перехідна ланка, двомовні школи, де явно переважала польська мова навчання.

Переслідувався інтерес українського студентства до національної мови, культури, історії. 
Саме тому студенти шукали порятунку у власній організації та інших діях. Нерідко молодь 
вступала до терористичних груп, організатором і керівником яких була Українська Військова 
Організація (УВО). Але більшість студентів стали на шлях національного об’єднання в єдину 
профспілку.

Таку профспілкову організацію було створено на з’їзді українських студентів, що відбувся 
у листопаді 1921 р. у Львові. Після детального обговорення ситуації більшість присутніх на 
молодіжному форумі висловилася за створення студентської професійної організації. Тоді ж 
було створено Крайове студентське профоб’єднання, яке згодом дістало назву Професійна 
організація українського студентства. Адміністративна влада відмовлялася реєструвати 
організацію, вимагаючи внесення кардинальних змін до статуту, який був написаний в 
українському національному дусі.

Не розв’язувалося питання реєстрації української студентської профспілки й тоді, 
коли було подано інший альтернативний варіант статутного документа. Місцева польська 
адміністрація вимагала припинення діяльності Профоруса, який став об’єктом поліцейського 
переслідування [9, с. 328]. Загалом діяльність професійного об’єднання українських студентів 
так і залишилося на нелегальному становищі протягом усього періоду свого існування.
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Організаційна побудова Профоруса нагадувала структуру виробничих профспілок. 
Так, нелегально діяли окружні та повітові студентські ради. Члени професійної організації 
періодично сплачували внески. У підпорядкуванні Крайової ради (центральний орган 
правління) знаходилося 50 окружних і 70 повітових рад. Уже від початку 20-х років минулого 
століття низові ланки студентської профспілки виникли в усіх воєводствах Західної України. 
До професійного об’єднання належали не лише студенти вищих навчальних закладів, а й учні 
гімназій, шкіл та ліцеїв.

Дуже активно проявила себе студентська профспілка в питанні боротьби за відкриття 
українського університету у Львові. Члени професійної організації підготували проект «Про 
легалізацію й одержавлення політехнічного інституту та університету у Львові». В грудні 
1924 р. його було внесено на розгляд сейму, котрий відхилив його.

Таким чином, у період та після Першої світової війни, український профспілковий рух на 
території Західної України представлений низкою організацій різного політичного спрямуван-
ня. Значна частина з них була дозволена, а частина — заборонена польською владою. Багато 
профспілкових організацій Галичини потрапили під потужний вплив лівих (комуністичних) 
ідей. Що стосується провідних профспілкових лідерів Західної України, то вони висунулися 
на керівні позиції на початку 1920-х років, а потім, у період до 1939 року, відігравали помітну 
роль у політичному житті Галичини. 
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On the basis of written sources analyzed the activity of the leading Ukrainian trade unions of 
Eastern Galicia in the First world war. Listed on the new,  not yet known moments in the history of 
trade unions, outlined the current state and prospects of scientific research. In particular, studied 
the role of the Union of Ukrainian private officials of Galicia. Attention is focused on the creation of 
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an independent Ukrainian trade Union organizations in the period of activity of the West Ukrainian 
National Republic. Not all evolved positively. Polish-Ukrainian war which Galicia, has aggravated 
the inter-ethnic contradictions. During the war the activities of the national trade unions and their 
attempts democratic development was almost unreal. Most of the workers trade Union organizations 
ceased to exist, many Ukrainians were in the ranks of the Ukrainian citizen army. Fleeing persecution, 
repression, danger, and distress, a lot of Galician unionists hit in the General wave of emigration. 
In the end, the period and after the First world war, the Ukrainian trade Union movement on the 
territory of Western Ukraine presents a number of organizations of different political tendencies. A 
significant part of them has been resolved, and some banned by the Polish authorities. Many trade 
Union organizations of Galicia came under strong influence of the left (Communist) ideas.

Keywords: trade Union, work, war, Eastern Galicia, movement, association.
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ПЕРШИЙ ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ В УКРАЇНІ
О. І. Босак, к.і.н., доцент

С. Пахолок, студ. групи ДК-41
Українська академія друкарства

Дана стаття присвячена першому футбольному матчу та історії виникнення цього виду 
спорту на території України. Згідно з викладеними матеріалами, футбол має давнє історичне 
походження, і відіграє значну роль в формуванні молоді. З огляду на вищезгадані чинники, в да-
ному матеріалі висвітлено основні історичні відомості, а також, більш детально — перший 
офіційний футбольний матч. В той же час, неможливо розглядати дану історичну подію у 
відриві від клубу «Сокіл», адже саме він став основним організатором як цього матчу, так і 
багатьох інших подій які відіграли значну роль у футбольному і культурному житті молоді. 

Ключові слова: футбол, Сокіл, перший футбольний матч, український футбол, 
документальні засвідчення.

Постановка проблеми. Історія, зважаючи на плин часу, не залишила нам достатньо 
документів, переконливих фактів про зародження футболу в світі, Україні, нашому краї. Однак, 
можна знайти як окремі статті, так і більш масштабні, обгрунтовані дослідження на цю близь-
ку багатьом тему. В данному матеріалі ми розглянемо витоки цього популярного в усьому світі 
виду спорту, його зародження і становлення на теренах нашої країни. Футбол відіграє значну 
роль не тільки в спортивному вихованні нашої молоді, але є значною частиною української 
культури.

Останні дослідження.У статті за основу взято досліження Ю. Михалюка та А. Франкова, 
які висвітлили  питання футболу у всіх його аспектах та дослідили перший, документально 
засвідчений, футбольний матч в Україні. Дослідники розвинули уявлення в цій галузі. Ця подія 
стала основою для подальшого розвитку цього, розповсюдженого тепер виду спорту. Задля 
культурного збагачення сучасних людей, дослідники широко розвинули уявлення в цій галузі, 
вивчаючи як історичні матеріали що дійшли до нас з далекого минулого, так і менш віддалені 
в часі події.

Відомо, що ще у VII–V століттях до нашої ери античний футбол на південних землях 
теперішньої України започаткували мешканці причорноморських міст Ольвії, Херсонесу, 
Пантікапеї. Ці міста свого часу вважалися столицями могутніх держав, які володіли великими 
територіями.

Запорізькі козаки також намагалися відродити гру у футбол, але використовували вони її 
для вдосконалення своєї спритності і витривалості.

Населення міст західної України — Галичини, перебувало на федеративних правах у 
складі Австро-Угорської монархії. Починаючи з 1877 року, за сприяння цісаря Австро-Угор-
щини Франца Йосифа, стали проводитися загальнокрайові виставки досягнень. Спорт як но-
вий елемент міської культури на виставці досягнень демонстрував галичанській громадськості 
свої здобутки в 23-х секціях, де секретарем був професор Едмунд Ценар. Кайзер підтримував 
розвиток спорту у державі, в тому числі і футбол, який був невід’ємною частиною ярмарок[1, 
c. 83–90].

В 1984 році в Австро-Угорщині започаткували національний чемпіонат і створена була 
футбольна федерація.

Будучи столицею коронного краю «Галичина та Володимирія», Львів став осередком 
спортивного руху. У 1891 році громадськість Галичини вперше ознайомилася з описом та 
правилами гри в англійський футбол завдяки монографії «Гімнастичні ігри шкільної молоді». 
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У наступному році все той же професор Ценар, прибувши з подорожі з Англії до Львова, 
привіз перший футбольний м’яч, а група вчителів продемонструвала на практиці гру за чисто 
англійськими правилами.

Ці чинники дали поштовх до включення гри в «копаний м’яч» до програми другого зльо-
ту гімнастичного товариства «Сокіл», що мав відбутися в липні 1894 року.

Між іншим, товариство «Сокіл» було засноване у Львові ще в 1863 році лікарем 
Е. П’ясецьким. Та офіційною датою заснування українських «Соколів» вважається 11 лютого 
1894 року, коли в приміщенні «Руської бесіди» у Львові відбулися перші установчі збори і був 
обраний перший голова товариства — Василь Нагірний.

Для проведення другого зльоту гімнастичного товариства «Сокіл» було збудовано стадіон 
у Стрийському парку на 10 тисяч місць. Цей стадіон був розташований біля давньої Стрийської 
рогачки, на ділянці між сучасними вулицями Стрийською та Казельницькою. Він мав поле у 
британському стилі, як тоді писали у місцевих газетах.

Тогочасні часописи «Львівська газета», «Львівський кур’єр», «Діло» широко висвітлювали 
спортивні події другого зльоту і зокрема гру в футбол — гру в м’яч, копаний ногами [2, 
c. 94–101].

14 липня 1894 року у Львові відбулася друга загальнокрайова виставка досягнень, про-
грама якої була дуже насиченою, зокрема, пройшли конференції літературознавців, медиків, 
інженерів. В програмі заходів кілька своїх рефератів виголосив Іван Франко. Свідками цієї ви-
ставки в перший день роботи стали понад 30 тисяч львів’ян та гостей столиці Східної Галичини.

В рамках виставки мав відбутись і футбольний матч, підготовка до нього була дуже 
серйозною.

14 липня 1894 року відбувся футбольний матч між командами спортивного товариства 
«Сокіл». Між собою змагались львів’яни та краків’яни. Поєдинок розпочався о 17:00. Гравці 
вийшли в однакових білих футболках і відрізнялися лише за кольором штанів — львів’яни ви-
ступали в сірих, а гості з Кракова у синіх. На новенький стадіон тоді прийшло близько 3 тисяч 
глядачів. Матч проводився за всіма правилами, але грали вони до забитого м’яча. Футболісти 
не керувалися жодною стратегією, прагнучи лише одного — першими взяти ворота суперника 
[3, c. 115–121].

 

Рис. 3. Фото першого футбольного матчу

Однак, гра не тривала довго — вже на 7 хвилині 16-річний учень Львівської учительської 
гімназії Володимир Хомицький забиває гол у ворота гостей. Пізніше футбольні історики за-
уважуватимуть, що та гра мало нагадувала сучасний футбол. Це було змагання за м’яч, адже 
вболівальники мало розуміли правила гри і впадали в екстаз від голу.

Так гравець в «м’яч, копаний ногами» Володимир Хомицький ввійшов в історію як пер-
ший бомбардир українського та львівського футболу. Він народився 19 квітня 1878 року у 
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місті Лева. На час проведення цього матчу він був учнем другого року навчання учительської 
семінарії, яку закінчив 1898 року, далі продовжив вчитися у Відні і потім став учителем 
фізичного виховання ХІ львівської гімназії. Через слабке здоров’я його оминула військова 
служба. У 50-річному віці пішов на пенсію. А 1946 року виїхав до Польщі, де і помер 12 липня 
1953 року [4, c. 18].

Журналіст Р. Вацек у книжці «Спортивні спогади» описав зміст розмови з автором 
єдиного м’яча, забитого у поєдинку. Володимир згадував цей матч як суцільну боротьбу за 
м’яч, де суперники не жаліли один одного та на полі творилася суцільна копанина. В один 
момент м’яч вилетів з-під натовпу, який скупчився біля воріт гостей і Володимир, недовго 
думаючи, пробив у ворота.

Львівський спортивний дослідник Богдан Люпа відшукав у архіві унікальну знахідку — 
склад львівської команди в цій історичній зустрічі проти суперників з Кракова. Ось вони, 
одинадцять гравців, які взяли участь в першому, офіційно задокументованому, футбольному 
матчі на теренах України: ЛюдвикХристельбауер, Мар’ян Білецький, Ксенофонт Теодорович, 
Северин Рудницький,  КарольМарциховський, СтаниславМ’яновський, ВілібальдНоах, Бро-
ниславГолородський,  ВлодзімежХомицький.  Юлій Онишкевич, Олександр Козел. Керував 
командою Едмунд Ценар.

За стійки воріт у цьому матчі слугували два прапорці, увіткнуті в землю. Судив перший 
в історії України та Польщі футбольний матч професор Виробек з Кракова. Арбітр матчу ви-
магав продовження гри, бо його земляки прагнули реваншу. Але гравців попросили з поля, на 
яке вже виходила група гімнастів, щоб демонструвати групові вправи.

Першу письмову згадку про цей матч знаходимо і в часописі «Львівська газета» від 17 
липня 1894 року. Там, як і в інших часописах того часу, було відзначено все — як команди 
збиралися, як їхали на зустрічі, у якій формі грали, яка погода була в той день. Видно, що 
журналісти серйозно ставились до своєї роботи.

Всі ці публікації у тодішній пресі стали підтвердженням того, що цей футбольний матч у 
Львіві є початком футбольної історії України та, зокрема, львівського футболу.

У 1999 році було проведено наради між істориками щодо дати народження українського 
футболу. ФФУ поставила декілька критеріїв: матч мав бути проведений за всіма тодішніми 
футбольними правилами, у ньому мали брати участь офіційні спортивні товариства й команди, 
він повинен був відбутись на облаштованому стадіоні за діючими на той час футбольними пра-
вилами, а учасниками мали бути місцеві футболісти. За всіма цими критеріями Львів підійшов 
[5, c. 66–69].

Рис. 4. Пам’ятник українському футболу у Львові
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Офіційно 14 липня 1894 року стало датою початку історії Українського футболу. Літописи 
під відповідним документом поставили: перший віце-президент ФФУ Віктор Банников, інші 
відповідальні члени виконкому ФФУ (всього їх було 14 чоловік). Це рішення було узаконено 3 
липня 1999 року.

13 жовтня 2004 року на честь святкування 110-річчя українського футболу у Львові в 
день відбіркового матчу чемпіонату світу 2006 року Україна — Грузія відбулося відкриття 
пам’ятного знаку «Львів — батьківщина українського футболу». Замовником цього дійства 
став спортивний клуб «Сокіл» (Львів).

 Висновки.З кожним роком все більше молоді воліють вести здоровий спосіб життя, 
надаючи великого значення фізичному розвитку. Завдяки своїй давній історії, футбол міцно 
увійшов в нашу культуру, тож часто він є невід’ємною частиною молодіжного життя. Знати 
історію цього виду спорту важливо для кожного, хто так чи інакше цікавиться футболом.
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THE FIRST FOOTBALL MATCH IN UKRAINE
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This article focuses on the first football game and the history of the sport in Ukraine. According 
to the material, football has ancient historical origins, and plays a significant role in the formation 
of young people. Given the above factors, this article highlights key historical information and more 
detail - first official football match. At the same time, it is impossible to consider this historical event 
apart from the club «Sokil», because he was the main organizer of this match as well as many other 
events that have played a significant role in the cultural life of football and youth.
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УДК 930.1: (328.1-338) «1917 –1918» 

АСИМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВИРІШЕННІ АГРАРНОГО 
ПИТАННЯ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ УНР (1917–1918 рр.): 

НОТАТКИ ДО ІСТОРІОГРАФІЇ АРХІВНОГО ДЖЕРЕЛА

Г. В. Салата, к.і.н., ст. викладач
Київський національний університет культури і мистецтв

Публікація присвячена асиметрії вивчення у вітчизняній історіографії наказу генерал-
фельдмаршала окупаційної німецької армії Айхгорна про засів ланів України від 6 квітня 1918 р. 
Здійснено аналіз праць вітчизняних істориків протягом перших десяти років незалежності 
України. Досліджено причини появи, зміст цього документа, ставлення до нього певних верств 
українського суспільства, наслідків його виконання для подальшої долі молодої національної 
демократії. Окреслені тенденції у висвітленні наказу вітчизняними історіографами і кон-
статовано, що на сьогодні відсутні роботи, в яких цей документ знайшов би комплексне 
опрацювання

Ключові слова: асиметрія інформації, історіографія, генерал-фельдмаршал Айхгорн, 
Центральна рада, аграрна політика, земельна реформа, селянство, Українська революція 
1917–1918 рр., національно-визвольні змагання 1917–1922 рр.

З висоти ХХІ ст. людство дедалі пильніше оглядає й осмислює свою багатовікову історію, 
її повчальні уроки. Спираючись на досвід минулого, ми шукаємо відповідей на болючі пробле-
ми, серед яких, безперечно є втрата державності України в 1917–1922 рр., однією з головних 
причин її падіння є невирішене аграрне питання. Cучасна економіка України розвивається на 
засадах приватної власності, а невизначеність її нормативно-правової бази спонукає до звер-
нення досвіду вирішення аграрного питання доби 1917–1922 рр. в історії України.

Сучасні науковці розширюють межі пошуку істини, виокремлюючи історичне не тільки у 
вигляді власне історії, а й у вигляді подієвих явищ. До напрямів когнітивних розвідок відносять 
об’єктивну системність як складність, цілеспрямованість, унікальність — фактори формуван-
ня особливостей об’єкту історичних досліджень

Утворення, діяльність та поразка Центральної ради до цього часу лишається предме-
том дискусій суспільствознавців, а огляд історіографічної спадщини проблеми свідчить, що 
частина її сторінок й сьогодні потребує певного переосмислення. Зокрема, йдеться про наказ 
генерал-фельдмаршала окупаційної німецької армії Айхгорна, про засів ланів України від 6 
квітня 1918 р. [1]. Завдання цієї статті полягає у з’ясуванні причин появи, змісту цього доку-
менту, ставлення до нього певних верств українського суспільства, наслідків його виконання 
для подальшої долі молодої національної демократії.

Звичайно, в невеликій за обсягом публікації неможливо проаналізувати спектр досліджень 
вітчизняних істориків, які займались вивченням Української революції 1917–1918 рр., в тому 
числі аграрної політики демократичних урядів тієї доби. Тому обрано хронологічні рамки 
першого десятиліття хронології незалежності України. Це надзвичайно важливо не лише для 
виваженого використання результатів історіографічних пошуків при проведенні сучасних 
досліджень в історичній та економічній галузях науки сучасної України, але і для пізнання 
закономірностей розвитку вирішення історії аграрного питання на сучасному етапі. Адже те, 
що зроблено суспільствознавцями протягом перших років незалежності України — у сенсі 
історіографії питання — використовується сучасниками, що це створює неприпустимі лаку-
ни та прогалини у вивченні проблеми, бо перші дослідження базовані на жаль, на асиметрії 
інформації у дослідженні питання.
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Асиметрія інформаційного потенціалу документних джерел — ситуація, при якій 
інформація доступна тільки деяким, а не всім, учасникам науково-когнітивного інформаційного 
процесу. Проблема асиметрії інформації вирішується суспільством і кожним конкретним 
індивідом, на рівні державної інформаційної політики і в окремо взятій установі. Важливим 
у подоланні асиметрії інформації наукового дослідження історичного минулого є доступність 
джерельної бази. Аналітичне осмислення усіх аспектів націотворення вимагає повного вияв-
лення і об’єктивного дослідження максимально великої кількості джерел, які так чи інакше 
стосуються історії України. Архівні матеріали з окресленої проблеми мають різні форми і є 
невід’ємною частиною багатьох документних груп державних, приватних архівів, що склада-
ють вагомий масив джерельної скарбниці національної історії.

В роботі розглянуто найвідоміші дослідження суспільствознавців, що сформували базис 
наукових розвідок з проблеми, а отже створили інформаційну асиметрію з приводу повно-
ти, достовірності відображення і оцінки наказу в них. Зроблена спроба окреслити тенденції у 
висвітленні цього питання, які характерні і для інших відповідних розвідок. Свої міркування 
авторка підтверджує опрацьованими нею документами з архівних джерел та матеріалами 
періодичної преси.

Можна констатувати, що документ не обійдений увагою вітчизняною історіографією, 
але його висвітлення носить ілюстративний характер. В монографіях, навчально-методичній 
літературі, кандидатських та докторських дисертаціях, публікаціях цей документ аналізується 
опосередковано, або ж згадки про нього взагалі відсутні. Саме така думка складається про 
змістовні праці В. Ф. Верстюка «Центральна Рада в модерній історії України (до 80-річчя 
проголошення IV Універсалу УЦР)» [2, с. 91–98] та ряду інших його досліджень; ґрунтовні 
дослідження В. Ф. Солдатенка «Українська революція: концепція та історіографія» [3] та інші; 
роботи І. В. Хміля «На шляху відродження української державності (Український національний 
конгрес — з’їзд 6–8 квітня 1917 р.» та інші [4].

Слушними є висновки А. П. Гриценко, яка в своїй монографії «Політичні сили у боротьбі 
за владу в Україні» констатує, що «поява 6 квітня 1918 р. наказу головнокомандуючого Г. Айх-
горна про початок посівної без попереднього узгодження з українським урядом остаточно 
зіпсувала його стосунки з Центральною Радою» [5, с. 19]. Дослідниця зазначає, що Мала рада 
визнала наказ як втручання у соціально-економічне й політичне життя України і це «тільки 
ускладнить ситуацію і врешті-решт унеможливить виконання Україною економічних договорів 
між УНР та Центральними державами» [5, с. 19]. Разом з тим, А. П. Гриценко стверджує, що 
Центральна рада втратила «всі ресурси політичної довіри до неї...», але не приводить жодно-
го посилання на сам документ. Створюється враження, що ця думка спирається на висновки 
відомого політика та свідка тих подій Д. І. Дорошенка, що є ілюстрацією асиметрії інформації 
проблеми.

Цікавою є праця О. С. Рубльова, О. П. Реєнта «Українські визвольні змагання 1917–1921 
рр.», в якій коротко подано зміст наказу Айхгорна, «термінів і порядку посівної кампанії» [6, 
с. 84–85]. Автори зазначають, що «наказ Ейхгорна спричинив гостру дискусію в Центральній 
Раді. Міністр земельних справ на знак незгоди з втручанням німців у вирішення суто цивільних 
справ подав у відставку... УЦР висловила офіційний протест Німеччині з приводу дій Ейхгорна 
... народ України було оповіщено про те, що даний наказ виконувати не слід [6, с. 85].

Далі вони оповідають про прийняття на себе «певних адміністративних функцій», 
німецько-австрійським командуванням, яке турбується про підтримання порядку та «без-
пеку німецьких військових», а сам Айхгорн видав наказ жителям окупованої ним країни, а 
не своїм військовим, засівати лани України. Які «певні адміністративні функції» та безпеку 
військовослужбовців окупаційних військ в Україні маються на увазі і в чому їх причинно-
наслідковий зв’язок з наказом генерал-фельдмаршала? Адже педантичні німці вимагали від 
уряду УНР виконання умов договору, підписаного у Брест-Литовську, а урядовці Центральної 
ради зволікали з цим.
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Свій внесок у дослідження політико-правових аспектів діяльності Центральної ради 
зробив О. Мироненко роботою «Світоч української державності. Політико-правовий аналіз 
діяльності Центральної Ради» [7]. Він констатує ігнорування окупаційними властями 
легітимної влади в Україні так, що «навіть право на врожай зазначалось його наказами» [7, 
с. 214]. Звісно, що це наштовхує на питання про ступінь повновладності Центральної ради та 
ще раз підтверджує тезу про послідовну політику окупаційних військ в Україні.

У квітні посилилась напруга у стосунках уряду з німецьким та австро-угорським коман-
дуванням, яке вже не вірило, що народні міністри спроможні виконати свої зобов’язання, зо-
крема у здійсненні ними аграрної політики. Так, представник міністерства зовнішніх справ 
Австро-Угорщини Траутмансдорф телеграфував 4 квітня у своє відомство, що «теперішній 
уряд зовсім безсилий, не має влади», — про що свідчать відповідні архівні документи [8].

В колективній праці В. І. Борисова, А. А. Чернобаєва «Хлеб, война, революция: Продоволь-
ственная политика на Юге России в период первой мировой войны и революции (1914–1918)», 
висловлюється твердження, що «лідери України не приховували того, що ціною за добровільну 
інтервенцію буде продовольча» [9, с. 97]. Дослідники вказують на ігнорування німцями української 
влади у вирішенні аграрних питань, хоч Центральна рада «...не одноразово повідомляла про 
підготовку нею закону «Про соціалізацію землі». Але наступила весна, підійшов час сівби, а та-
кого закону не було. Німеччина і Австро-Угорщина прагнули одержати хліб майбутнього урожаю 
1918 р. Слід було підтримати поміщицькі і куркульські хазяйства. 10 квітня генерал-фельдмаршал 
Ф. Ейхгорн видав свій відомий наказ «Про весняну сівбу» [9, с. 109].

Автори наводять помилкову дату виходу наказу та стверджують, що цей наказ «...повністю 
відновив поміщицьке землеволодіння. Селяни, що засівають поміщицькі землі, зобов’язані 
були віддати одну третину або чверть майбутнього урожаю землевласнику. Крім того, цей на-
каз зобов’язував селян доставляти поміщикам коней, інвентар і насіння для сівби» [9, с. 109]. 
Констатують дослідники і про протести Центральної ради до німецького командування, але 
стан справи не змінився. Підсумовуючи, зроблено висновок, з яким авторка статті погодитись 
не може, що «німці по суті справи провели аграрну реформу в Україні за зразком військово-
юнкерських господарств в Німеччині» [9, с. 109].

В роботі І. А. Логвиненко «Политическая деятельность Украинской Центральной Рады», 
зазначено, що положення в країні було «...вельми складне і важке. З одного боку, уряд прагнув 
до самостійної діяльності, бажаючи діяти мобільно і ефективно у сфері економіки, створив 
з цією метою... Головну Економічну Раду; [10, с. 76–77] з іншого, — перебувачи під тиском 
німецької влади і не маючи можливості протидіяти їй, уклав 23 квітня економічну угоду з 
країнами Четвертого союзу, за якою діяльність кабінету В. Голубовича чітко регламентува-
лась» [10, с. 76–77].

Розповідаючи про регламентовану німцями його діяльність, дослідник базувався у 
своєму висновку на власних переконаннях, створивши інформаційну асиметрію у вивченні пи-
тання, а не на фактичному матеріалі та й продовжував свою думку так: «В такій ситуації уряд 
УЦР став на шлях скритого саботажу своїх же домовленостей з німецькими властями, всіляко 
зволікаючи виконання прийнятих на себе договірних зобов’язань» [10, с. 76–77]. 

І. А. Логвиненко констатує, що такий стан речей довго не міг бути не поміченим 
окупаційною владою і «серйозний політичний конфлікт між УЦР і німецьким командуванням 
назрів 6 квітня 1918 р. ... фельдмаршал Эйхгорн видав наказ, згідно якого тимчасово, аж до 
вирішення аграрного питання, встановлювалося, що як селяни, так і поміщики вважатимуться 
власниками урожаю з тих полів, яких кожний з них засіє...» [10, с. 76–77]. Варто відзначити, 
що саме в цій роботі йдеться про необізнаність більшості членів Малої ради про співпрацю 
міністра земельних справ М. Ковалевського і окупаційної влади, з приводу підготовки наказу 
Айхгорна [10, с. 77].

В роботі Р. Г. Симоненко «Нариси історії виконавчої влади в Україні» підкреслюється, 
що «Декларація Ради народних міністрів ніби розвивала попередній її демарш, який стосував-
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ся сумнозвісного наказу командуючого німецькими військами фельдмаршала Айхгорна від 6 
квітня 1918 р. щодо весняного засіву полів... Вони були ладні на все, щоб отримати його будь-
якими засобами, включаючи брутальне зневажання свого українського партнера» [11, с. 122].

Але до Р. Г. Симоненка постає питання щодо виконання Центральною радою умов до-
мовленостей з німецькою та австро-угорською окупаційною владою, вироблені на переговорах 
у Брест-Литовську. Далі стверджується, що «німецький фельдмаршал оголосив: до остаточно-
го вирішення земельного питання ті, хто володіє землею (як селяни, так і поміщики), вважати-
муться власниками врожаю з полів, які вони засіють весною» [11, с. 123].

Оцінюючи наказ Айхгорна, як втручання у внутрішні справи України, голова уряду 
В. Голубович та інші учасники засідання Малої ради, все ж виявили схильність до пошуків 
компромісу. Проте А. Мумм нагадав про «запізнення» намірів, оскільки німецька влада не-
одноразово вказувала Раді та урядові УНР на їхні помилки й попереджала про неможливість 
соціалізації землі та інших реформ. «Вказівки ці до уваги не приймались, — відзначив А. Мумм, 
і трапилось те, що трапилось» [12], а саме — гетьманський переворот.

Вивчаючи архівні матеріали періоду Центральної ради, авторка ознайомилась з цікавим 
документом, а саме з відозвою Ради Народних Міністрів УНР, без дати і підпису [13]. В ньому 
йдеться, що «... всьому цьому загрожує кучка поміщиків та селян-кулаків, котрі свої власні 
шкурні інтереси поставили вище інтересів Української Народної Республіки та трудового се-
лянства і, спираючись на німецькі штики, захватили в сої руки владу, розігнали ЦР ... поста-
вили гетьманом якогось генерала-поміщика Скоропадського» [13, арк. 1]. Можливо, саме ці 
рядки слугували за основу переважній більшості вітчизняних вчених в поверхових оцінках на-
казу Айхгорна, тим самим започаткувавши, нехай не свідомо, асиметрію інформації у вивченні 
документу!

В посібниках з історії України документу не приділено належної уваги. Зокрема, йдеться 
про працю П. П. Панченка, В. П. Славова, В. А. Шмарчука «Аграрна історія України», де в чет-
вертому розділі книги «Аграрні перетворення в Україні (жовтень 1917–1920-і роки)» жодних 
відомостей про період національно-визвольних змагань 1917–1922 рр. [14]. А в дослідженні 
«Історія України» під редакцією В. А. Смолія наказ названо «досить прагматичним» [15, с. 207]. 
Наголошується, що «при спільному обробітку землі поміщики й селяни порівну ділили між со-
бою врожай» [15, с. 207]. Але у третьому пункті наказу таких відомостейй не має [16]. До того 
ж, не відображені умови появи наказу, ставлення української влади до нього, зв’язок, між його 
появою та подальшими подіями в Україні. Зауважимо, що представлені роботи є показовими з 
усього загалу навчально-методичного масиву, тому авторка публікації й обмежилась розглядом 
лише двох з них.

Важливими для вивчення наказу Айхгорна є дисертації, присвячені дослідженню 
Української революції 1917–1918 рр. Зокрема, в працях І. М. Верхоляка «Аграрне питання в 
діяльності українських політичних партій (березень 1917 — квітень 1918 р.)» [17] та О. В. Во-
ронянського «Економічна політика Центральної Ради» [18] подаються деякі аспекти аграрної 
проблематики, але в них звужено історіографічний огляд хронологічно, а самому наказу не 
приділено належної уваги.

Зазначене твердження стосується і роботи Н. І. Земзюліної «Селянське питання в Україні 
1917–1918 рр. (історіографія проблеми)», в якій аналізується науковий доробок попередників, 
висловлюються власні міркування. Проте, про вивчення даного документу вітчизняними 
істориками нічого не сказано [19].

Значний інтерес викликає дисертація Н. А. Ковальової «Аграрна політика українських 
національних урядів (1917–1921 рр.)» [20], авторка стверджує, що ця політика формувалася 
під впливом екстремальних чинників воєнного часу. Щодо наказу Айхгорна, то йому присвя-
чено один абзац, який звучить так: «Про повну безпорадність українського уряду в проведенні 
земельної реформи засвідчив наказ фельдмаршала Ейхгорна від 6 квітня 1918 р. про примусо-
вий засів всієї землі, який ліквідував всю аграрну революцію на Україні.
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Втручання німецької військової влади до посівної кампанії викликало урядову кризу: 
міністр земельних справ М. Ковалевський подав у відставку, а Мала Рада 13 квітня ухвалила 
протест з приводу зазначеного наказу. Проте ці заходи не вплинули на ситуацію і закон про 
засів ланів почав діяти» [20, с. 87].

Складається враження, що Н. А. Ковальова достеменно не ознайомилась з архівними до-
кументами і твердить про відставку М. Ковалевського та про виконання наказу. Та й посилається 
вона на роботу С. Сумського «Одиннадцать переворотов (Гражданская война в Киеве) // Рево-
люция на Украине по мемуарам белых.» і на газету «Нова Рада» за 16 квітня 1918 р., а не на 
першоджерело. Важко погодитись з її висновками, що вплив зовнішніх сил був непослідовним 
і спрямованим на задоволення прагматичних інтересів своїх держав [21]. Подальші події по-
казали, що політика окупаційних військ носила послідовний характер та спрямовувалась на 
задоволення своїх інтересів.

Вивченню аграрної політики Австро-Угорщини та Німеччини в Україні присвячена 
дисертація Б. В. Малиновського «Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 
1918 р.» [22]. Це чи не найперша робота, в якій найповніше висвітлена подія пов’язана з по-
явою наказу Айхгорна. В ній зазначається, що «представники Німеччини та Австро-Угорщи-
ни намагалися домогтися відповідності аграрної політики та аграрного законодавства урядів 
УНР та УД власним пріоритетам і таким чином досягти їх реалізації» [22, с. 13]. Автор, як і 
більшість істориків називає появу наказу втручанням окупаційних військ у внутрішні справи 
України [22, с. 13], далі нівелює своє ж переконання, заявляючи, що «з виступу прем’єра (на 
засіданні Малої Ради від 18 квітня 1918 р. — С. Г.) виходило, що наказ Г. Ейхгорна не супере-
чив, а, навпаки, розвивав та доповнював урядові постанови» [23, с. 111].

В дисертаційному дослідженні П. П. Захарченко «Селянсько-повстанський рух за доби 
Української держави (квітень — грудень 1918 р.)» доводиться, що саме «курс УЦР на погли-
блення соціалістичних перетворень в країні», в першу чергу в сфері аграрних відносин, зде-
тонував соціальний вибух. Другим фактором його поглиблення, за словами дослідника, було 
намагання колишніх власників відновити свої майнові права після укладення Берестейського 
миру і появи в Україні союзних німецьких та австро-угорських військ [24, с. 16–18, 20], але ж 
про наказ Айхгорна не згадується, наче його й не було.

Питання державної політики у галузі хлібозаготівель в Україні у роки Першої світової 
війни вивчав І. В. Шпекторенко. Автор не ознайомився з наказом і свої висновки зробив, ба-
зуючись на працях П. Христюка та В. Винниченка. Не має посилань на джерело, що Айх-
горн видав «...наказ про обов’язковий засів ланів і здавання хліба за вигідними для німців 
цінами» [25, с. 121], що це було «прямим втручанням німецького командування у внутрішні 
справи України». Дослідник описує висловлений Радою протест щодо заяви німецької влади, 
про їх співпрацю з міністром земельних справ у справі підготовки наказу. «Проте у матеріалах 
засідання уряду УНР від 10 квітня записано, що після наказу Ейхгорна М. Ковалевський на-
магався, щоправда, безрезультатно, піти у відставку», — коментує І. В. Шпекторенко і знову 
жодного посилання на джерело інформації [25, с. 121–122].

Ретельне вивчення джерельної бази дозволяє дійти висновку, що наказ зовсім не був 
несподіванкою для уряду В. Голубовича, крім того, наказ готувався у співпраці з М. Ковалевсь-
ким, про що згадував і В. Винниченко [26, с. 323]. В цьому сенсі є дивною заява міністра зе-
мельних справ про відставку, в якій він скаржиться, що «всякі втручання в мою працю гальму-
ють її, роблять неможливою, і я не можу нести відповідальності за напрям земельної політики. 
Через те сьогодні я подав заяву голові Раді міністрів, щоб з мене були зняті обов’язки міністра 
хліборобства» [27, Т 2, с. 272]. «На превеликий жаль такий наказ дійсно є. Я одержав його писа-
ним і німецькою мовою. Коли я прочитав його, то міркував, що це вийшло завдяки різним чуткам, 
які пускають різні хлібороби-власники», — продовжував виправдовуватись міністр [27, с. 347].

Архівні документи, зокрема фрагмент з протоколу засідання Малої ради від 13 квітня 
1918 р. свідчать, що відставка міністра не була прийнята, більше того він отримав доручення 
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«широко оповістити всю людність України, що наказ Фельдмаршала Ейхгорна не повинен ви-
конуватися...» [28]. На цьому ж зібранні заслуховувався виступ голови уряду, з якого В. Винни-
ченко зробив висновок, «що дійсно, наказ ген. Ейхгорна, загалом, нічим не відрізнявся від тих 
наказів та телеграм, котрі, розсилало міністерство хліборобства, ген. же Ейхгорн хотів тільки 
своїм авторитетом підкріпити ці міністерські розпорядження, накази» [26, с. 323].

На думку авторки публікації, німці просто не переймалися загальною політичною 
ситуацією в Україні весною 1918 р., не брали до уваги світоглядну систему українського се-
лянства та психологію заможних верств українського села. «...Кайзерівський уряд та голов-
не військове командування Німеччини не розуміли суті соціально-економічних та політичних 
процесів, що відбувалися в цей час ... і які незабаром призвели до революції», — зазначав 
німецький генерал Е. Людендорф [29, с. 288–289].

В статті О. О. Волошка «Політика Німеччини в Україні як фактор впливу на нормотворчість 
гетьманського уряду в сфері аграрних відносин (травень — грудень 1918 рр.)» звернено увагу на 
події, що розгорталися після виходу наказу Айхгорна, і зокрема закон від 27 травня 1918 р. «Про 
право на врожай 1918 р. на території Української Держави», який «був підготовлений гетьмансь-
ким урядом у відповідності до першого пункту наказу Ейхгорна про весняний засів...» Автор 
цитує перший пункт з наказу, але посилається не на архівне джерело, а на збірник документів, 
«Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах» [30, с. 282–283].

Вище сказане можна проілюструвати архівним матеріалом, який з впевненістю мож-
на прокалькувати на більшість території України, адже ситуація була не вирішена по всій 
Україні. «...Селянство працює менш інтенсивно ніж в попередніх роках. Непевність тому, що 
здобутки праці достануться йому, заставляє селянина хлібороба зрікатись більш менш вели-
ких затрат на меліорації, поліпшуючи стан доходності поля на кілька років...», – йдеться в 
доповіді інструктора Міністерства земельних справ агронома Д. Г. Скалько, який перебував у 
відрядженні на Катеринославщині, а його звіт датований 15 травня 1918 р. [31].

Таким чином, можна констатувати про відсутність робіт, в яких наказ Айхгорна знайшов 
би повне, комплексне висвітлення. В жодному дослідженні, починаючи з 90-х рр. ХХ ст., які 
вивчала авторка публікації не знайшлося місця для його повного викладу та відсутні прямі по-
силання на першоджерело, що зберігається в Центральному державному архіві вищих органів 
влади та управління України, а це звужує цінність згадуваних праць та створює прецедент з 
асиметрії інформації.

В цілому праці з проблеми можна умовно виділити в групи: дослідження, в яких згаду-
ючи про наказ Айхгорна, використовували мемуари, спогади учасників подій весни 1918 р., 
в котрих містились відомості, часто поверхові і неточні про існування цього документу; ряд 
авторів, які посилались на збірник документів «Українська Центральна Рада. Документи і 
матеріали: У двох томах»; ще одна група науковців тільки згадувала про його існування; деякі 
дослідники і не цитували, і не посилались на джерельну базу, одначе робили категоричні вис-
новки щодо його змісту.

Подальше і поглиблене вивчення, узагальнення і усвідомлення історіографії історії 
вирішення земельної проблеми доби українських національних урядів 1917–1922 рр. за-
лишаються актуальним і пріоритетним завданням сучасників. Тим паче, що піднесення 
джерелознавчої та історіографічної культури істориків є важливою передумовою дедалі шир-
шого включення української історичної думки у світовий інформаційний та науково-історичний 
простір. Необхідно працювати над подоланням асиметрії інформації в історіографії, адже 
інтелектуальна деструкція права на інформацію користувача через відсутність і недосконалість 
зведеного довідкового апарату не дозволяє подати картину так, як це дійсно було, а не в рамках 
анахронічних бачень, ідеологій, уявлень, неосвіченості.

Саме це спонукає до продовження вивчення історії цього наказу та його впливу на 
соціально-економічне життя демократичної України доби Центральної ради та виокремлення 
зерна від полови у сенсі асиметрії інформації.
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ASYMMETRY OF INFORMATION ON THE SOLUTION TO THE LAND 
ISSUE DURING CENTRAL RADA OF UNR (1917–1918 years): 

ESSAYS ON HISTORIOGRAPHY OF ARHIVAL SOURCES

Salata G., Ph.D., Asst. Prof.
Kyiv National University of Culture and Arts

This paper is focused on asymmetry in the study of the order of the German Field marshal 
Eichhorn in the national historiography. The writings of national historians during the first ten years 
of independence of Ukraine were analyzed. The emergence and content of this document; attitudes 
of certain segments of Ukrainian society toward it; the consequences of its implementation for the 
future of the young national democracy were studied. Trends in the coverage of the order by national 
historiography were identified. It was stressed that there is no work, in which the document would 
have found a comprehensive study

Key words: asymmetry of information, historiography, General-field Marshal Eichhorn, the 
Central Rada, agricultural policy, land reform, the peasantry, the Ukrainian revolution of 1917–
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ЛИСТУВАННЯ ІВАНА ФРАНКА З МИХАЙЛОМ ДРАГОМАНОВИМ 
ЯК СИНТЕЗ ДІЛОВОГО ТА ПРИВАТНОГО ДОКУМЕНТА

Г. З. Гірняк, ст. викладач
Українська академія друкарства

Розглянуто поняття «листа» як ділового та приватного документа. Фрагментно  
висвітлено історичний аспект формування листа. Зокрема, до уваги взято листування Івана 
Франка та Михайла Драгоманова (1877–1985рр.), проаналізовано ці листи як діловий та при-
ватний документ.

Ключові слова: діловий лист, приватний лист, реквізит, документ. 

Постановка проблеми. У стрімкий час сьогодення, коли людство вдосконалює форми 
своєї комунікації, актуальним залишається лист як спосіб спілкування та передачі інформації. 
Мабуть, лист є найстарішою формою передачі інформації у часі і просторі між людьми. Це 
явище, що розвивається разом з людиною як вияв її думок, почуттів, реакцій, що націлені на 
конкретного адресата. Практичний аспект вивчення цього питання полягає у тому, що «лист» 
віддзеркалює свою епоху. Із зміною людства, його мислення та цінностей змінюватиметься 
лист, його наповнення та форма. Зокрема, листи окремих постатей нашої нації з плином часу 
стають важливим документом для науковців як свідок минулих подій.  

Останні дослідження у галузі ділового листування здійснили Бориско Н., Кацавець Г., 
Матусяк М.,  О.Падалко С., Паламар Л., Шевчук, Сущинський Й. 

Листи та листування в епістолологічному аспекті досліджують О. Новіцька та 
І. Войцехівська.

Мовний аспект ділового листування та документації загалом у період перебування 
України у складі Австро-Угорської імперії здійснив В. Марковський. 

Публікацію листів Івана Франка та Михайла Драгоманова здійснила редакційна колегія 
під егідою І. Вакарчука у 2006 році.  

Мета статті — висвітлити формування та особливості листа наприкінці ХІХ ст. крізь 
призму листування таких великих постатей в українській культурі як Іван Франко та Михайло 
Драгоманов. 

Продемонструвати специфіку розвитку ділової кореспонденції в історії українського 
справочинства у період бездержав’я. 

Виокремити ознаки листа ділового та листа приватного на прикладі фактичного матеріалу.
Розглянути поняття «реквізиту», який наприкінці ХІХ ст. ще не був стандартизований.
Виклад основного матеріалу дослідження. Лист, зокрема службовий лист, виникає майже 

одночасно з появою писемності. Ця форма передачі інформації стала об’єктом вивчення для низ-
ки наукових дисциплін — епістології, епістолографії, документознавства, літературознавства 
тощо. 

Уже давні риторики (Цицерон, Горацій, Сенека, Пліній Молодший та ін.) запроваджували 
правила листування і зразки листів, навчали мистецтва складання листа [1, с.242]. У класично-
му варіанті лист повинен був включати такі «реквізити»: привітання, домагання прихильності, 
розповідь, прохання, закінчення-прощання.

Вдаючись до історії української епістології, то вчені стверджують [1, с. 243], що вона 
сягає своїми коренями часів Київської Русі. Зокрема, листи того періоду мають помітні сліди 
впливу античної форми. Наступним помітним етапом розвитку листа став Литовський період 
Русі, коли активно вводились у листи кліше князівських грамот, називався титул, ім’я адресата, 
двома-трьома словами-означеннями давалася його характеристика. Черговим поштовхом до 
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розвитку епістолярного жанру стала поява полемічної літератури (др. пол. XVI ст. — перша 
пол. XVII ст.). Загалом «історія листування в Україні українською мовою до ХІХ ст. зберегла 
лише поодинокі факти» [1, с. 243].

На поч. ХХ ст. лист, залежно від сфери застосування, набуває різної структури, конкретизує 
та диференціює свої функції. Поштовхом до цього стає динаміка розвитку політичних, 
історичних, культурних, технічних, економічних  подій початку століття. 

Листування розвивалось разом із розвитком людства, поступово формувалась канонічна 
структура листа, яка розмежовувала листи на окремі види. Сучасні дослідники розмежовують 
листування («зібрання листів, написаних і одержаних ким-небудь» [2, т.4, с. 493]) на:

1) офіційне, службове;
2) неофіційне, приватне. [3, с. 356].
Якщо мова про діловий лист, то — це поширений вид документації, один із способів 

обміну інформацією. Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, 
службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами. 
Мета їх — пояснити, переконати, поінформувати і спонукати адресата до певної дії [4, с.146].

У діловодстві всі службові листи ділять на такі, що потребують відповіді, і ті, що не по-
требують відповіді. За функціональними ознаками службові листи поділяють на:

— листи-прохання;
— листи-звернення;
— листи-пропозиції;
— листи-запити;
— листи-вимоги;
— листи-попередження;
— листи-нагадування;
— листи-підтвердження;
— листи-відмови;
— супровідні листи;
— гарантійні листи;
— листи-повідомлення;
— листи-розпорядження.
Парадоксально, але з усього обсягу документації найбільший відсоток припадає саме на 

службове листування.
Щодо приватного листа, то «він відображає життєвий досвід автора, його світогляд, 

естетичні смаки й інтереси, соціальний стан та індивідуальні риси характеру, а також ступінь 
спорідненості чи знайомства автора з адресатом, близькість інтересів і переконань або 
спільність мети і уподобань» [3, с. 357]. Гриценко Т. залежно від теми поділяє приватні листи, 
на такі розряди:

а) родинно-побутові;
б) інтимно-товариські, дружні;
в) приватно-ділові;
г) офіційно-ділові.
Будучи частиною особистого життя своїх авторів, листи культурних діячів часто стають 

надбанням історії цілого життя нації. Таким надбанням є листування Івана Франка та Михайла 
Драгоманова [5]. Листи цих великих постатей для нашої нації є джерелом у кількох аспектах: 
історичному, політичному, культуротворчому, видавничому, а також мовному. Щодо мовного 
питання, то «австрійський уряд цісарським патентом від 29 червня 1850 р. ухвалив «Крайову 
Конституцію» для Галичини», де у ст. 4 розділу було проголошено тезу, що «кожна нація має 
непорушне право плекати свою мову (русини, поляки та інші етноси)» [ 6, с. 50]. 

 «Михайло Драгоманов та Іван Франко — у чомусь істотному визначальні історичні осо-
би в українській суспільно-політичній ситуації епохи зламу ХІХ і ХХ століть» [7, с.3]. Справді, 
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ці дві постаті є знаковими для нашої нації в аспекті історичному, культурному, політичному та 
суспільному, тому їхній епістолярій, що вийшов друком у 2006 році з нагоди 150-річчя від дня 
народження Івана Франка, є дуже цінною пам’яткою для нас. Листування «цих двох корифеїв 
західно-українського життя» [7, с. 5] виходить далеко за межі особистих стосунків, більше, ли-
сти за формою часто балансують між приватними та діловими.   Одним із поставлених завдань 
цієї статті є дослідити структуру листа в епістолярному спілкуванні Івана Франка з Михайлом 
Драгомановим та з’ясувати особливості розвитку ділового листування у наприкінці ХІХ ст.  

Водночас із процесами правового врегулювання статусу української (руської) мови 
триває процес внутрішнього врегулювання самої мовної системи. Зокрема, у 1870-х рр. у 
Києві «групою укр. філологів та інших культурних діячів (до неї входив і Драгоманов) був ви-
роблений фонетичний правопис» [8]. Однак консервативні сили Галичини та Австро-Угорська 
адміністрація не допустили поширення драгоманівки з політичних мотивів. Однак цим право-
писом надруковано листування І. Франка з М. Драгомановим.

Проаналізувавши листи І. Франка та М. Драгоманова, можемо стверджувати, що більшість 
із них синтезують у собі щонайменше два функціональні види листа як документа. Також важ-
ко провести межу між справою діловою та приватною цих осіб. З усіх листів, що збереглися і 
нині опубліковані, можна виокремити усі вище класифіковані види офіційних листів: 

— листи-прохання: «Будьте ласкаві й до дальших нумерів Друга надсилати бодай 
коротенькі замітки!…» [5, с. 15]; «Знов до Вас просьба …» [5, с. 394]. 

— листи-звернення: «Ци не могли б Ви або хто там де видати збірник галицьких пісень 
з нотами?» [5, с. 20]; « І ще хтілиб ми просити Вас …» [5, с. 27].

— листи-пропозиції: «Зв’яже нас ся три до того, – ну, в кожного інтересі буде лежати, як 
найстаранніше допильнувати виданя, як найбільше зиськати купців…» [ 5, с. 11]. 

— листи-запити: «Отсе ждемо ту тай ждемо Вашого письма, тай годі діжатися…»[, с. 
29]; «Чи не згодилась би редакція Сборника надрукувати в прилозі збірочку апокрифічних 
повістей та легенд …» [5, с. 407].

— листи-вимоги  «Дві неодложні служби: 1) потреба закінчити виписки з книг… і  
2) служба, - денна й нічна …» [5, с. 93].

— листи-попередження «Я лиш про деякі діла до Вас… Ваш лист наробив в суді великої 
каляманциї…» [5, с. 17].

— листи-нагадування «Ви писали, що могли б прислати троха грошей. Якби так, то про-
шу …» [, с. 24]; «От Ви мали прислати нам Реклі, …» [5, с. 31].

— листи-підтвердження «Лист Ваш і посилку ми дістали і дуже дякуєм …» [5, с. 28]; «В, 
певно, получили вже три посилки з книгами, а цими днями получите й четверту …» [5, с. 31]; 
«Оце получив Ваш лист і портрети і спішу відповісти Вам…» [5, с.33]; «Вирізки про еміграцію 
дістав. Спасибі…» [5, с. 425]; «Получив Вашу депешу. Спасибі!» [5, с. 393].

— листи-відмови: «Ви пишете, що я винен Вікліфа 20 гульд., а Павлик писав, що 20 
франків. Остатнє віроятніще, бо платити треба за самий набор. Одначе, справтесь…» [5, с. 417].

— супровідні листи: «Зорю» вислала Вам жінка сьогодні, а ще передучора вислано Вам 
Гейне, Дон Кіхота … Напишіть, чи одержали» [5, с. 398].

— гарантійні листи: «Я  тепер кінчу друк н-рів 15-18 (у двох аркушах)…» [5, с. 413].
— листи-повідомлення «На другім комісія с тамтої сторони поставила нам до обради в 

шимени своєї партиї ось які точки (я, яко писар тої комісії, занотував їх і відписую Вам)…»  
[, с.13]; «Лист Ваш я отримав, - посилки всі також дійшли. Діла в нас стоять ось як …» [5, 
с. 15].

— листи-розпорядження: «Поперед усього пришліт також кілька «Хіба воли ревут»…» 
[, с.28]; «Чи не можна би дістати де-небудь хоч в позику… Як би Вам лучилося, то добудьте 
для мене …» [5, с. 363].

На офіційно-діловий стиль цих листів вказує їх змістове наповнення та цілі, що їх перед 
собою ставлять автори. Можна виокремити теми, які стають основою листів:
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1) політична ситуація в Сх. Галичині, що належала до Австро-Угорської імперії;
2) видання наукових праць, художніх творів, «метеликів»;
3) переклади на українську мову;
4) фінансовий бік видань;
5) творчі плани;
6) організація періодичних видань. 
Також із усіх основних реквізитів за сучасним державним стандартом (їх налічується 

7) [4, с. 245] автори використовують лише датування, яке проставляють у верхньому правому 
куті: «Львів дня 24/3 1877» [5, с. 17]; «27 дек. 1882. Chemin Dancet, 14» [5, с. 46]; «Нагуєвичі д. 
24 цвітня 1883» [5, с. 52]; «12 Марта, 1885. Ch. Dancet, 14» [5, с. 118] тощо. 

Приватні моменти у листуванні І. Франка з М. Драгомановим є майже у кожному листі. 
Зокрема, привітання або прощання у листах має натяк на більш ніж офіційні стосунки: «Доро-
гий земляче!», «Дорогий Друже!», «Дорогий товарищу!», «Шановний земляче!» — Драгоманов 
до Франка; «Ласкавий Добродію!», «Дорогий Добродію!», «Вельми Шановний Добродію!» — 
Франко до Драгоманова. 

«Дорогий мій, Ви себе не шануєте й не бережете!» [5, с. 97]; «На тім і кінчу, пересила-
ючи Вам щире поздоровленє, а Вашому «престолонаслідникови» щире бажанє, щоб ріс здо-
ров, швидко вертавсь на рідну землю і щоб в свого батька вдався»[5, с. 105]; «Засилаючи Вам 
і Вашій родині своє сердечне поздоровленє …» [5, с. 111]; «Жінка моя тиждень тому назад 
виїхала з дітьми на село до Нагуєвич» [5, с. 323]; «Кумедно оце, як ми троє під ряд на очі за-
слабли…» [5, с. 299]  та ін.

Висновки. Це дослідження є актуальними, оскільки висвітлює розвиток і формування 
ділового документа у період бездержавності. Важко уявити сучасну Україну без доробків Івана 
Франка та Михайла Драгоманова у різних галузях української науки, культури, літератури, 
політики тощо.

Листування цих особистостей є цінним джерелом не лише для істориків, літературознавців, 
але й для документознавців. Цей фактичний матеріал [5] є цінним для документознавців як 
взірець листа останньої чверті ХІХ ст. Листування балансує між приватним та діловим, однак 
уже містить реквізити або ж їх зародки та особливості тексту сучасного «листа». Такого роду 
дослідження заповнюють лакуну в історії українського діловодства та документознавства.
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CORRESPONDENCE OF I. FRANKO WITH M. DRAHOMANOV AS A 
SYNTHESISE OF BUSINESS AND PRIVATE DOCUMENTS 

Girnyak G., Senior Lecturer
Ukrainian Academy of Printing

The notion of «mail» as the business and private documents. Slice covers historical aspects 
of forming sheet. In particular, note was taken of correspondence Ivan Franko and Mykhailo 
Drahomanov (1877-1985). These letters was analyzed as business and private documents.
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